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Regulamin Stopnia Przewodnika
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4/66
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8/83
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7/90
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L7/15.

Przewodnik to drużynowy zuchów, harcerzy czy wędrowników po próbie
– najmłodszy instruktor harcerski, pełniący służbę niezwykle ważną i
odpowiedzialną, jaką jest bezpośrednie oddziaływanie na młodzież
harcerską.
Przewodnik jest zarówno wychowawcą, zdolnym prowadzić młodszych
od siebie chłopców, jak i starszym bratem, wzbudzającym zaufanie,
kształcąc się i wychowując razem z nimi.
Kandydat na stopień przewodnika utrzymuje i stale wyrabia w sobie
uczciwość i samokrytykę, karność wewnętrzną i zewnętrzną, oraz czynny
stosunek do zagadnień pracy i życia. Stale pogłębia swoje poczucie
odpowiedzialności i pracuje nad swoim wyrobieniem umysłowym i
społecznym.
Stopień przewodnika jest wstępnym stopniem instruktorskim. Harcerz
mianowany na ten stopień, o ile ma ukończone 18 lat, jest członkiem
Starszyzny Organizacji Harcerzy. Przewodnik, o ile nie posiada stopnia
harcerza Rzeczypospolitej, powinien ten stopień zdobyć jak najprędzej a
następnie dążyć do zdobycia stopnia podharcmistrza.
Kształcenie przewodnika rozpoczyna się z chwilą powierzenia
harcerzowi funkcji przybocznego w gromadzie zuchów lub w drużynie
harcerzy czy wędrowników.
I.

Kształcenie

1)

Kształcenie kandydata na przewodnika przybiera trzy osobne formy,
każda z których jest niezbędna w przygotowaniu do próby na
stopień:
a) samokształcenie i praca nad sobą,
b) nieformalne i/lub formalne kształcenie w drużynie, szczepie i
hufcu,
c) formalne kształcenie na tygodniowym kursie metodycznym,
organizowanym przez Chorągiew.
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II.

Dopuszczenie do próby

2)

Do próby na przewodnika może być dopuszczony harcerz, który
spełnił następujące warunki:
ukończył 16 lat,
ma przyznany stopień harcerza orlego lub aspiranta,
stosuje Prawo i Przyrzeczenie harcerskie w życiu codziennym,
ukończył z wynikiem dodatnim chorągwiany kurs metodyczny
dla przewodników,
e) był na obozie harcerskim pod namiotami /co najmniej
dwutygodniowym/,
f) pełnił przez przynajmniej pół roku jedną z funkcji: p.o.
drużynowego LUB wodza czy przybocznego w gromadzie czy w
drużynie LUB samodzielnego zastępowego,
g) czyta ‘Na Tropie’ oraz inne książki i pisma harcerskie.
a)
b)
c)
d)

3)

Do próby dopuszcza Komendant Chorągwi, na podstawie:
a) opinii i wniosku Hufcowego,
b) własnoręcznie wypisanego przez kandydata swego życiorysu,
c) wykazu służby harcerskiej kandydata.

III. Próba
4)

Próbę na stopień Przewodnika przeprowadza Komisja mianowana
przez Komendanta Chorągwi. Przewodniczący Komisji może w razie
potrzeby wyznaczyć dodatkowych instruktorów z terenu kandydata.

5)

Instruktor przeprowadzający część próby musi posiadać jako
minimum stopień podharcmistrza. O ile możliwe, poszczególny
instruktor nie powinien pokryć więcej niż dwa punkty wymagań.

6)

Próbę na stopień przewodnika można zdawać w jednej z trzech
specjalności:
a) specjalność zuchów,
b) specjalność harcerzy,
c) specjalność wędrowników.
Dozwolone jest zdawanie próby w połączonej specjalizacji harcerzy
i wędrowników, zależnie od warunków czy potrzeb na danym terenie.
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Przy takiej próbie używa się zasadniczo wymagań na próbę ze
specjalnością harcerzy, z dowolnymi dodatkami z próby specjalności
wędrowników w punktach: a), d), f), g) oraz h).
7)

Próba ze specjalnością zuchów ma następujące wymagania:
a) Zna obowiązki i prawa wodza/drużynowego gromady, oraz
regulaminy: przewodnika,
starszyzny, drużyny, mundurowy, gwiazdek i sprawności
zuchowych.
b) Umie zorganizować pracę w gromadzie.
c) Opracuje półroczny program pracy gromady.
d) Rozumie rolę majsterkowania w pracy zuchowej, przedstawi
przez siebie zaplanowanych lub wykonanych kilka przedmiotów
w tym zakresie.
e) Umie zaplanować i poprowadzić kominek zuchowy. Zna 5
tańców i 10 piosenek zuchowych, opowie bajkę.
f) Umie przeprowadzić według własnego planu trzy rodzaje
zbiórek: oderwaną, cyklową i obrzędową. Zna różnego rodzaju
zabawy, gry i ćwiczenia zuchowe.
g) Zna książki Trylogii Zuchowej – „Antek Cwaniak”, „Książka
Wodza Zuchów”, „Krąg Rady”, dowolne podręczniki gier i zabaw
oraz wydawnictwa opracowane przez GKH. Umie w nich znaleźć
materiały pomocne do pracy z zuchami.
h) Umie zorganizować tygodniową kolonię zuchową i opracuje jej
program.
i) Umie prowadzić księgowość i administrację gromady oraz
sporządzić odpowiednie raporty okresowe.
j) Zna organizację ZHP działającego poza granicami Kraju.

8)

Próba ze specjalnością harcerzy ma następujące wymagania:
a) Zna obowiązki i prawa drużynowego, oraz regulaminy:
przewodnika, starszyzny, drużyny, mundurowy, stopni i
sprawności harcerzy.
b) Umie zorganizować pracę w drużynie.
c) Opracuje roczny program pracy w drużynie.
d) Rozumie rolę systemu zastępowego i umie go zastosować w
pracy w drużynie.
e) Umie zaplanować i poprowadzić ognisko, przygotuje pokaz i
wygłosi gawędę.
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Umie przeprowadzić według własnego planu zbiórkę drużyny,
spotkanie rady drużyny oraz wycieczkę z grą polową. Zna
różnego rodzaju gry i ćwiczenia dla harcerzy.
g) Zna książki: „Skauting dla chłopców”, „Wskazówki dla skaut
mistrzów”, „Gawędy z drużynowym”, „Harcerz w polu”, „Praca
zastępu” oraz wydawnictwa opracowane przez GKH. Umie w
nich znaleźć materiały programowo-wychowawcze do pracy w
drużynie.
h) Umie zorganizować dwutygodniowy obóz stały i opracuje jego
program.
i) Umie prowadzić księgowość i administrację drużyny oraz
sporządzić odpowiednie raporty okresowe.
j) Zna organizację ZHP działającego poza granicami Kraju.
f)

9)

Próba ze specjalnością wędrowników ma następujące wymagania:
a) Zna obowiązki i prawa drużynowego, oraz regulaminy:
przewodnika, starszyzny, drużyny, mundurowy, wędrowników i
szczebli wędrowniczych, stopni harcerzy i sprawności III
szczebla.
b) Umie zorganizować pracę w drużynie.
c) Opracuje roczny program pracy drużyny.
d) Rozumie zasady pracy w patrolach i sekcjach i umie je
zastosować w pracy w drużynie
e) Umie zaplanować i poprowadzić ognisko, przygotuje pokaz i
wygłosi gawędę.
f) Umie przeprowadzić według własnego planu zbiórkę formalną
drużyny, imprezę
społeczną lub zarobkową drużyny,
spotkanie sekcji, oraz jednodniową wędrówkę.
g) Zna książki: „Skauting dla chłopców”, „Wskazówki dla skaut
mistrzów”, „Gawędy z drużynowym”, „Jak pracują wędrownicy”;
podręcznik „Wędrownicy” oraz inne materiały opracowane przez
GKH. Umie w nich znaleźć materiały i pomysły pomocne do
pracy w drużynie.
h) Umie zorganizować tygodniowy obóz wędrowny i opracuje jego
program.
i) Umie prowadzić księgowość i administrację drużyny oraz
sporządzić odpowiednie raporty okresowe.
j) Zna organizację ZHP działającego poza granicami Kraju.
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IV.

Mianowanie

10) a) Przewodnika mianuje Komendant Chorągwi na wniosek
Przewodniczącego Komisji Prób na stopień przewodnika.
b) Przewodniczący Komisji przedstawia wniosek na podstawie
protokołu pomyślnie przeprowadzonej próby.
V.

Oznaki stopnia

11) a) Granatowa podkładka /typu instruktorskiego/ pod krzyżem.
b) Granatowa lilia /typu instruktorskiego/ naszyta na lewym rękawie.
Wzory oznak znajdują się w Regulaminie Mundurowym.
VI.

Obowiązki i uprawnienia przewodników

12) Obowiązki przewodników są określone w Regulaminie Starszyzny
Organizacji Harcerzy /par. VII., pkt. 24 oraz par. VIII., pkt. 34/, a
mianowicie:
a) przestrzeganie Prawa harcerskiego,
b) krzewienie ideologii harcerskiej i popieranie celów Związku,
c) czynny udział w pracy harcerskiej przede wszystkim na
stanowisku wychowawczym,
d) coroczna rejestracja,
e) opłacanie składek instruktorskich,
f) prenumerata pism harcerskich wskazanych przez Naczelnika
Harcerzy,
g) używanie podręczników wydanych przez Główną Kwaterę
Harcerzy,
h) branie udziału w konferencjach instruktorskich,
13) Uprawnienia przewodników, którzy ukończyli 18 lat są określone w
Regulaminie Starszyzny Organizacji Harcerzy /par. VIII., pkt. 31 i
34/, a mianowicie:
a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Okręgu /o ile nie
zastrzeżone innym regulaminem/
b) prawo do sprawowania funkcji w Organizacji Harcerzy do p.o.
hufcowego.
14) Przewodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat, mają następujące
uprawnienia:
a) prawo do udziału w Zjeździe Okręgu i w konferencjach
instruktorskich /bez praw wyborczych/
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b) prawo do sprawowania funkcji w Organizacji Harcerzy do
drużynowego.
15) Drużynowy przewodnik, który nie ukończył 18 lat, musi mieć
pełnoletniego opiekuna, jeśli chodzi o sprawy finansowogospodarcze.
VII. Rejestracja przewodników i zaliczanie służby
16) Każdy przewodnik ma obowiązek dokonywać rocznej rejestracji w
chorągwi, do której ma przydział, wypełniając wykaz służby i
opłacając należną składkę organizacyjną.
17) Komendant Chorągwi zalicza służbę wszystkim przewodnikom,
którzy się wywiązali z obowiązków organizacyjnych wymienionych w
par. VII pkt 24 Regulaminu Starszyzny Organizacji Harcerzy oraz
pełnili jedną z funkcji wymienionych w par. XIII, pkt. 58 tegoż
Regulaminu, a mianowicie:
a) kierownik jednostki organizacyjnej,
b) członek komendy szczepu lub wyższej jednostki organizacyjnej,
c) opiekun akcji harcerskich /gdzie istnieje wymaganie prawne lub
regulaminowe/,
d) członek referatu wychowawczego w hufcu lub wyższej
jednostce,
e) redaktor pisma harcerskiego,
f) członek władz Okręgu lub Obwodu.
VIII. Cofnięcie stopnia przewodnika
18) Stopień przewodnika cofa Komendant Chorągwi.
19) Cofnięcie stopnia może nastąpić:
a) na własną prośbę,
b) na wniosek Komendanta Chorągwi /z podanym uzasadnieniem/
c) w przypadku niewywiązania się przewodnika z obowiązków
organizacyjnych.
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Regulamin Stopnia Podharcmistrza
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2/57
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7/90

Komendant Chorągwi, kształcąc przewodników, zwraca uwagę na ich
wartości wewnętrzne i sposób podejścia do pracy harcerskiej. Spośród
przewodników, biorących czynny udział w pracy wychowawczej, wybiera
Komendant Chorągwi kandydatów na przyszłych podharcmistrzów.
Selekcjonuje najbardziej wartościowe jednostki, które pójdą dalszą drogą
kształcenia
Kształcenie podharcmistrzów nie ma w sobie nic z automatycznego
awansu. Wybrani spośród przewodników kandydaci posiadają dużo
zapału i ofiarności potrzebnej w pracy z młodzieżą i dają rękojmię, że w
organizacji pozostaną.
Próba podharcmistrza nie jest egzaminem w jakiejkolwiek formie; jest dla
Organizacji naturalną drogą poznania wartości przyszłego instruktora i
jego przydatności w służbie.
A. PROGRAM KSZTAŁCENIA I PRÓBY
1. Wychowanie.
a.
b.
c.
d.
e.

Cele Harcerstwa.
Prawo harcerskie - komentarze.
Podstawowe wiadomości o rycerstwie.
Podstawowe zasady wychowania religijnego.
Podstawowe zasady wychowania narodowego.

2. Metody.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży.
Różnice w pracy zuchów, harcowników i wędrowników.
System zastępowych.
Prowadzenie zabaw i gier zuchowych.
Przeprowadzenie prób na stopnie.
Przeprowadzenie prób na sprawności.

3. Organizacja.
a. Statut i regulamin ZHP
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b. Regulaminy wewnętrzne Organizacji Harcerzy.
c. Organizacja pracy, administracja i gospodarka w gromadzie i w
drużynie.
d. Organizacja pracy, administracja i gospodarka na kolonii i obozie.
e. Organizacja i praca kół przyjaciół.
4. Programy.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Programy zbiórek.
Programy wycieczek.
Programy pracy zastępu.
Programy pracy gromady.
Programy pracy drużyny.
Programy pracy kolonii.
Programy pracy obozów.

5. Bibliografia.
- Młoda Drużyna
- Skauting dla chłopców
- Książka wodza zuchów
- Harcerz w polu
- Gry i ćwiczenia terenowe
- Księga harców
- Drogowskaz harcerski
Pirożyński
- Kształcenie charakteru
Dr. Ewa Grodecka
- O metodzie harcerskiej i jej
stosowaniu.
j. Aleksander Kamiński - W Kręgu Rady
k. Henryk Glass
- Gawęda z drużynowym
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Alojzy Pawełek
Lord Baden Powell
Aleksander Kamiński
Zygmunt Wyrobek
Mgr. Jan Jasiński

B. KSZTAŁCENIE
6. Kandydat na podharcmistrza kształci się:
a. przez czynny udział w pracy harcerskiej, na odpowiedzialnych
funkcjach, pod kierunkiem i kontrolą przełożonych.
b. Na kursach i obozach podharcmistrzowskich.
c. Próba podharcmistrza trwa co najmniej dwa lata.
7. Na kurs i obóz podharcmistrzowski może być przyjęty przewodnik,
który:
a. Ukończył lat 18.
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b.
c.
d.
e.
f.

Posiada stopień Harcerza Rzeczypospolitej.
Pracuje czynnie w Organizacji Harcerzy.
Wykazuje zainteresowanie pracą harcerską
Wykazuje umiejętność pracy nad sobą.
W pracy harcerskiej posługuje się wyłącznie językiem polskim.

8. Kurs podharcmistrzowski należy prowadzić w formie pogadanek
dyskusyjnych, wykładów, zadań i opowiadań na zbiórkach,
wycieczkach, złazach, przez co najmniej jeden rok pracy harcerskiej.
9. W programie kursu należy uwzględnić materiał teoretyczny, zawarty
w programach prób na stopnie harcerzy oraz materiał zawarty w
programie kształcenia i próby podharcmistrza.
10. Obóz podharcmistrzowski winien być wzorem dobrego obozu
harcerzy pod względem organizacji, programu, gospodarki, żywienia,
higieny i bezpieczeństwa i winien trwać 10 dni.
11. W programie obozu należy przeznaczyć możliwie dużo czasu na
zajęcia praktyczne, zawarte w programach prób na stopnie
i
sprawności oraz przeprowadzenie prób przynajmniej częściowo.

C. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY.
Do próby na stopień podharcmistrza może być dopuszczony
przewodnik, który posiada następujące warunki:
12. Ukończył 18 lat.
13. Posiada sprawdzony stopień Harcerza Rzeczypospolitej.
14. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku
wychowawczym w drużynie, zna metodykę pracy wszystkich gałęzi,
wszystkie formy pracy harcerskiej i wykazał w pracy:
−
−
−
−

sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków;
umiejętność współpracy i współżycia z innymi;
zdolności organizacyjno-wychowawcze;
zdyscyplinowanie i poczucie odpowiedzialności;

15. Ukończył z wynikiem dodatnim kurs - obóz podharcmistrzowski,
oraz/lub ukończył z wynikiem dodatnim kurs korespondencyjny GKH.
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16. Posiada podręczną biblioteczkę harcerską oraz zna materiały
opracowane przez GKH.
C. PRÓBA.
17. Próba winna się odbyć w formie zadań praktycznych, prac
pisemnych, rozmowy komisji z kandydatem i wizytacji prowadzonej
jednostki.
18. Zadania praktyczne powinny być wykonane w obecności
przynajmniej jednego członka komisji lub instruktora upoważnionego
przez komisję.
19. Prace pisemne mogą być wykonane korespondencyjnie w czasie
określonym przez komisję.
20. Rozmowa przynajmniej dwu członków komisji z kandydatem powinna
być przeprowadzona dwukrotnie - przy rozpoczęciu próby i na
zakończenie próby.
21. Sprawdzenie znajomości i zrozumienia materiału zawartego w
poszczególnych działach programu należy przeprowadzić w formie
rozmów z kandydatem, oraz opracowań pisemnych. Kandydat
ponadto opracuje jeden temat pisemnie jako referat do zaliczeń pracy
pisemnej.
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Regulamin Stopnia Harcmistrza
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2/57
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7/90
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2/21

Harcmistrz jest czynnym członkiem ZHP współodpowiedzialnym za
kierunek ideowy i rozwój Związku, a w szczególności Organizacji
Harcerzy.
Niemniej, aktywność instruktorska i rodzaj pracy harcmistrza przekracza
ramy organizacyjne. Jest on nie tylko wszechstronnie doświadczony
instruktor, ale także wyrobiony pracownik społeczny oraz świadomy swej
roli Polak o niezachwianej postawie niepodległościowej. Jako taki ma w
pełni realizować w życiu swoim i wśród otoczenia zasady Prawa
Harcerskiego przez wzorową harcerską postawę.
Od
harcmistrza
oczekuje
się:
dojrzałości,
zrównoważenia,
skrystalizowanego poglądu na życie, zajęcia miejsca w życiu
zawodowym, społecznym i obywatelskim – dające jemu możność
kreowania rzeczywistości harcerskiej w społeczeństwie i wprowadzania
do niego zasad harcerskich.
Harcmistrz nie pracuje dla wyróżnień ani odznaczeń, gdyż pracę swą na
każdym odcinku uważa za służbę harcerską i najwyższą nagrodą dla
niego jest przeświadczenie dobrze spełnionego obowiązku.
I. Program pracy, kształcenia i próby
1. Wychowanie.
a.
b.
c.
d.
e.

Ogólne zasady wychowania.
Zasady wychowania religijnego.
Zasady wychowania narodowego.
Zasady wychowania społecznego.
Zasady wychowania harcerskiego.

2. Metody.
a.
b.
c.
d.

Zarys psychologii.
Zasady kształcenia charakteru.
Metody pracy harcerskiej na różnych szczeblach.
Technika harcerska jako metoda pracy.

3. Organizacja.
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a.
b.
c.
d.

Organizacja ZHP.
Organizacja Skautingu.
Organizacja Harcerstwa w Kraju.
Organizacja administracji, logistyki i gospodarki.

4. Programy.
a.
b.
c.
d.
e.

Programy pracy drużyny i gromady.
Programy pracy hufca.
Programowanie na szczeblu chorągwi.
Programy pracy akcji noclegowych – w tym kolonii/obozów.
Prowadzenie imprez publicznych.

5. Bibliografia.
a.
b.
c.
d.

Wydawnictwa GK Harcerzy.
Wydawnictwa harcerskie inne.
Wydawnictwa naukowe przydatne w pracy harcerskiej.
Wydawnictwa popularne przydatne w pracy harcerskiej.

II. Kształcenie
6. Kształcenie kandydata na harcmistrza przybiera trzy osobne formy,
każda z których jest niezbędna w przygotowaniu do próby na stopień:
a. Przez samokształcenie i pracę nad sobą.
b. Przez czynny udział w pracy harcerskiej na odpowiednich
kierowniczych funkcjach.
c. Na kursach harcmistrzowskich.
7. Na kurs harcmistrzowski może być przyjęty podharcmistrz, który:
a. Pracuje na odpowiedniej kierowniczej funkcji w Organizacji
Harcerzy.
b. Wywiązuje się ze swoich obowiązków.
c. Wykazuje postęp w pracy nad sobą.
8. W uzasadnionych wypadkach i za zgodą Naczelnika może być
przyjęty na kurs kandydat, który jest w trakcie zdawania próby na
stopień podharcmistrza.
9. Kurs harcmistrzowski dzieli się na dwie części, obydwie z których
kandydat w zasadzie musi mieć ukończone zanim może być
dopuszczony do próby:
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a. Kurs Korespondencyjny prowadzony przez GKH
b. Kurs/Obóz harcmistrzowski
10. Wyjątkowo, Naczelnik może dopuścić kandydata do próby przed
zakończeniem Kursu/Obozu.
11. Kurs Korespondencyjny należy prowadzić w formie referatów według
programu teoretycznego ustalonego przez Wydział Kształcenia GKH.
12. Kurs/Obóz harcmistrzowski należy prowadzić w formie pogadanek
dyskusyjnych, wykładów i praktycznych zajęć.
13. W programie Kursu/Obozu harcmistrzowskiego należy dokładnie
przepracować materiał zawarty w programach prób na stopnie
harcerzy oraz materiał zawarty w programach kształcenia i próby
podharcmistrzów i harcmistrzów.
14. Wskazane jest, aby kandydat na harcmistrza także wziął udział w
kursie-obozie podharcmistrzowskim jako instruktor, prowadzący
część zajęć.
III. Warunki dopuszczenia do próby
15. Do próby na stopień harcmistrza może być
podharcmistrz, który posiada następujące warunki:

dopuszczony

a. Ukończył 21 lat.
b. Posiada co najmniej średnie wykształcenie /pożądane wyższe/
oraz dobrą umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku
polskim.
c. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku
w Organizacji Harcerzy w stopniu podharcmistrza, przy czym
wykazał się dodatnim wynikiem pracy organizacyjnej i
wychowawczej, a w szczególności umiejętnością kierowania
grupą współpracowników oraz wytworzeniem prawdziwej
harcerskiej atmosfery zaufania i pogody ducha.
d. Ukończył Kurs Korespondencyjny.
e. Ukończył Kurs/Obóz harcmistrzowski.
f. Zna materiały opracowane przez GKH oraz posiada podręczną
biblioteczkę harcerską.
IV. Próba
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16. Instrukcja Obowiązująca 04 opisuje dokładną procedurę zdobycia
stopnia harcmistrza.
17. Próba na stopień harcmistrza trwa minimum sześć miesięcy.
18. Do wsparcia podczas swojej próby kandydat ma prawo wybrania
spośród harcmistrzów „Mentora”, który nie jest członkiem komisji na
próbę. Rola Mentora to inspirowanie i wspieranie kandydata podczas
próby przez regularny kontakt i dyskusje, wskazywanie pożytecznych
źródeł informacji oraz zachęcanie do maksymalnego wykorzystania
możliwości jakie daje próba.
19. Próba odbywa się w formie rozmów z kandydatem oraz na podstawie
obserwacji wykonanych prac/programów harcerskich na temat
podany w karcie próby.
20. Zadania praktyczne muszą być potwierdzone przez komendanta
chorągwi lub harcmistrza, upoważnionego przez komendanta
chorągwi.
21. Poszczególne części próby, jeśli nie mogą być przeprowadzone
bezpośrednio, mogą być wykonane korespondencyjnie w czasie
określonym przez członka komisji. W uzasadnionych wypadkach
rozmowa może się odbyć telefonicznie lub za pomocą ‘Skype’ lub
innego podobnego narzędzia telekomunikacyjnego. Rozmowa nie
powinna być egzaminem, lecz dyskusją mającą na celu stwierdzenie
wiedzy kandydata na dany temat.
22. Członkowie komisji nie wyznaczają kandydatowi dodatkowych prac
pisemnych, gdyż ma on już ukończony kurs korespondencyjny
harcmistrzowski, stwierdzony podpisem Komendanta Kursu
Korespondencyjnego lub Kierownika Wydziału Kształcenia przy
punkcie 6. ‘Praca Pisemna’.
Nie ma potrzeby pisania dodatkowej pracy pisemnej przez
kandydata.
23. Po odbytej rozmowie członkowie Komisji oceniają wiedzę kandydata
i podpisują Protokół Próby przy odpowiednim punkcie.
24. Próba może być zamknięta przez Naczelnika w sytuacji, gdzie po
rozmowie z kandydatem nie ma widoków na postęp. Może to
nastąpić na tle albo braku zaangażowania ze strony kandydata albo
nieosiągnięcia przez kandydata dostatecznego poziomu.
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V. Mianowanie
25. a. Harcmistrza mianuje Naczelnik swoim rozkazem na wniosek
Przewodniczącego Komisji Prób na stopień harcmistrza przy
GKH.
b. Przewodniczący Komisji przedstawia wniosek na podstawie
protokołu pomyślnie przeprowadzonej próby oraz dokumentacji
przesłanej przez Komendanta Chorągwi kandydata.
VI. Oznaki stopnia
26. a. Czerwona podkładka /typu instruktorskiego/ pod krzyżem.
b. Czerwona lilia /typu instruktorskiego/ naszyta na lewym rękawie.
Wzory oznak znajdują się w Regulaminie Mundurowym.
VII. Obowiązki i uprawnienia harcmistrzów
27. Obowiązki harcmistrzów są określone w Regulaminie Starszyzny
Organizacji Harcerzy /par. VII pkt. 24/, a mianowicie:
a. przestrzeganie Prawa harcerskiego
b. krzewienie ideologii harcerskiej i popieranie celów Związku
c. czynny udział w pracy harcerskiej przede wszystkim na
stanowisku wychowawczym
d. coroczna rejestracja
e. opłacanie składek instruktorskich
f. prenumerata pism harcerskich wskazanych przez Naczelnika
Harcerzy
g. używanie podręczników wydanych przez Główną Kwaterę
Harcerzy
28. Uprawnienia czynnych harcmistrzów są określone w Regulaminie
Starszyzny Organizacji Harcerzy /par. VII pkt. 29/, a mianowicie:
a. bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku
b. prawo do sprawowania wszelkich funkcji w Związku
c. prawo do odbierania Przyrzeczenia harcerskiego z upoważnienia
hufcowego
29. Czynni harcmistrze mają prawo i obowiązek brania udziału w
konferencjach instruktorskich (Regulamin Starszyzny Organizacji
Harcerzy /par. VIII pkt. 34/).
VIII. Rejestracja harcmistrzów i zaliczanie służby
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30. Każdy harcmistrz ma obowiązek dokonywać rocznej rejestracji w
jednostce, do której ma przydział, wypełniając wykaz służby i
opłacając należną składkę organizacyjną.
31. Naczelnik Harcerzy zalicza służbę wszystkim harcmistrzom, którzy
się wywiązali z obowiązków organizacyjnych wymienionych w par. VII
pkt. 24 Regulaminu Starszyzny Organizacji Harcerzy oraz pełnili
jedną z funkcji wymienionych w par. XIII, pkt. 58 tegoż Regulaminu,
a mianowicie:
a.
b.
c.
d.

kierownik jednostki organizacyjnej
członek komendy szczepu lub wyższej jednostki organizacyjnej
członek komisji prób na stopnie instruktorskie
opiekun akcji harcerskich /gdzie istnieje wymaganie prawne lub
regulaminowe.
e. członek referatu wychowawczego w hufcu lub wyższej jednostce,
f. redaktor pisma harcerskiego
g. kapelan harcerski
h. członek władz Okręgu lub Obwodu
i. członek władz Naczelnych
j. współpracownik Naczelnictwa lub G.K.H.

32. Harcmistrze, którzy nie wywiązali się z obowiązku corocznej
rejestracji lub nie brali czynnego udziału w pracy harcerskiej zaliczeni
są do grupy członków nieczynnych – nawet jeżeli wywiązali się z
pozostałych obowiązków organizacyjnych.
33. Harcmistrzom nieczynnym nie przysługują uprawnienia wymienione
w par. 28 powyżej.
IX. Zawieszenie lub cofnięcie stopnia
34. Okoliczności oraz procedura zawieszenia stopnia harcmistrza są
określone w Regulaminie Starszyzny Organizacji Harcerzy par. IX.
35. Okoliczności oraz procedura cofnięcia stopnia harcmistrza są
określone w Regulaminie Starszyzny Organizacji Harcerzy par. III.
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Regulamin Stopnia Instruktorki Zuchowej
w Organizacji Harcerzy
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8/91
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8/08

Wprowadzony do użytku służbowego Regulamin Stopnia Instruktorki
Zuchowej (in z) w Organizacji Harcerzy jest podstawą programu
kształcenia pełnoletnich kobiet zajmujących się tylko zuchami w
Organizacji Harcerzy, które nie są członkami Organizacji Harcerek.
Pracują tylko w ruchu męskim, podlegają wyłącznie regulaminom
Organizacji Harcerzy i mają prawo do munduru koloru Organizacji
Harcerzy (khaki).
1. Mianowanie.
a. Instruktorkę Zuchową mianuje Naczelnik Harcerzy na wniosek
Komendant Chorągwi.
b. Komendant Chorągwi przedstawia wniosek do Naczelnika
Harcerzy, przekazując komplet wymaganych dokumentów do
nominacji.
2. Obowiązki i uprawnienia Instruktorki Zuchowej.
a. Ma bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku, czynne
do władz Okręgu (Regulamin Starszyzny Organizacji Harcerzy,
paragraf 25, punkt a).
b. Ma prawo i obowiązek brania udziału w Konferencjach
instruktorskich, łącznie z prawem wyborczym kandydatów na
Komendanta Chorągwi.
c. Ma prawo do pełnego tytułu Wodza Gromady zuchowej.
d. Może pełnić funkcję Namiestnika Zuchów w Komendzie Hufca.
e. Podlega rocznej rejestracji instruktorskiej. (Regulamin
Starszyzny Organizacji Harcerzy, paragrafy 40, 41, 42, 43 i 44).
f. Opłaca składkę instruktorską w wysokości ustalonej dla
Starszyzny.
3. Oznaka stopnia.
a. Wilczek zuchowy, barwy brązowej, wyciętej z sukna, wysokość 6
cm., zatwierdzonego kształtu (Regulamin Mundurowy, wzór nr 7),
naszyty na rękawie pod oznaką hufca.
b. Instruktorki Zuchowe noszą brązową podkładkę pod krzyżem.
4. Warunki dopuszczenia do próby.
a. Ukończonych lat 21.
18
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b. Ukończony z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla
przewodników ze specjalnością zuchową.
c. Pełniła funkcję p.o. wodza gromady przez co najmniej rok.
d. Obecność na Kolonii przez 2 tygodnie, pełniąc funkcję wodza.
5. Dopuszczenie do próby i przeprowadzenie próby.
Do próby dopuszcza Komendant Chorągwi na wniosek Hufcowego.
6. Procedura.
a. Hufcowy stwierdza dopełnienie warunków dopuszczenia do
próby.
b. Komendant Chorągwi dopuszcza do próby.
c. Umieszcza w Rozkazie Chorągwi stwierdzenie dopuszczenia do
próby na stopień.
d. Próbę przeprowadza Komisja Prób, mianowana przez
Komendanta Chorągwi.
e. Przewodniczący Komisji Prób przekazuje Komendantowi
Chorągwi, po ukończeniu próby i po uzyskaniu opinii Hufcowego:
protokół próby, własnoręcznie napisany życiorys, wykaz służby,
opinię Hufcowego, zobowiązanie członka starszyzny.
7. Próba.
a. Opracuje roczny program pracy w gromadzie.
b. Opracuje program dwutygodniowej Kolonii Zuchowej.
c. Umie zorganizować pracę w gromadzie. Zna gry, zabawy,
majsterkowanie, tańce oraz piosenki zuchowe.
d. Zna prawa i obowiązki wodza zuchów oraz regulaminy gwiazdek,
sprawności, oznak i mundurka zuchowego.
e. Umie poprowadzić kominek zuchowy i trzy rodzaje zbiórek:
oderwane, cyklowe i obrzędowe. Ułoży ich program.
f. Umie prowadzić księgowość i administrację gromady: Książkę
Gromady lub Książkę pracy Wodza, Kronikę Gromady, Książkę
Kasową i Inwentarzową. Umie sporządzać odpowiednie raporty
okresowe.
g. Zna podstawowe podręczniki z działu zuchowego: Zuchy,
Książka Wodza Zuchów, W Kręgu Rady, Antek Cwaniak oraz
materiały opracowane przez GKH. Wymieni inne pozycje
biblioteczki wodza.
h. Zna organizację ZHP poza granicami Kraju.
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Regulamin Stopnia Działacza Harcerskiego
w Organizacji Harcerzy
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2/93.

Stopień Działacza Harcerskiego w Organizacji Harcerzy jest
przewidziany dla dorosłego człowieka, który posiada pełne wyrobienie
obywatelskie i chce brać czynny udział w pracy harcerskiej, zasadniczo
na stanowisku innym niż ściśle wychowawczym.
1. Warunki dopuszczenia do próby.
Ukończył 21 lat.
Złożył przyrzeczenie harcerskie.
Ma przynajmniej średnie wykształcenie.
Wykazał się pozytywnym dorobkiem pracy harcerskiej przez
okres co najmniej 3 lat w Organizacji Harcerzy na powierzonej
funkcji.
e. Na terenie swojego środowiska wykazał się samodzielną pracą
społeczną przez okres co najmniej 1 roku.
a.
b.
c.
d.

2. Dopuszczenie do próby.
Do próby dopuszcza Komendant Chorągwi na wniosek Hufcowego.
a. Hufcowy stwierdza dopełnienie warunków dopuszczenia do
próby.
b. Komendant Chorągwi dopuszcza do próby swoim rozkazem i
wyznacza termin ukończenia próby.
c. Próbę przeprowadza Komisja Prób mianowana przez
Komendanta Chorągwi.
d. Po ukończeniu próby, Przewodniczący Komisji przekazuje
Komendantowi Chorągwi następujące dokumenty:
1. opinię Hufcowego,
2. protokół próby,
3. życiorys kandydata /własnoręcznie napisany/,
4. wykaz służby,
5. zobowiązanie członka starszyzny.
3. Próba.
a. Zna ustrój Polski oraz kraju zamieszkania. Orientuje się w
przebiegu najważniejszych wydarzeń współczesnego życia.
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b. Zna prawa i obowiązki członka starszyzny, a szczególnie
Działacza Harcerskiego w Organizacji Harcerzy.
c. Zna zbiór regulaminów w Organizacji Harcerzy.
d. Zna historię Skautingu oraz Związku Harcerstwa Polskiego.
e. Zna organizację ZHP poza granicami Kraju.
f. Umie prowadzić księgowość i administrację.
4. Mianowanie.
Działacza Harcerskiego w Organizacji Harcerzy mianuje Naczelnik
Harcerzy na wniosek Komendant Chorągwi. (Komendant Chorągwi
przestawiając wniosek, przekazuje Naczelnikowi komplet dokumentów
wymaganych do nominacji – patrz pkt 2.d).
5. Obowiązki Działacza Harcerskiego w Organizacji Harcerzy.
a. Przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
b. Czynny udział w pracy harcerskiej, w zasadzie na stanowisku
innym niż ścisłe wychowawczym.
c. Krzewienie ideologii harcerskiej i popieranie celów Związku.
d. Opłacenie składek instruktorskich.
e. Prenumerata pism harcerskich wskazanych przez Naczelnika
Harcerzy.
f. Coroczna rejestracja.
g. Używanie podręczników wydanych przez Główną Kwaterę
Harcerzy i innych.
6. Uprawnienia.
a. Bierne prawo wyborcze do władz Związku, czynne do władz
Okręgu.
b. Branie udziału w konferencjach instruktorskich, z prawem
wyboru kandydatów na Komendanta Chorągwi.
c. Prawo pełnienia wszystkich funkcji w Związku, za wyjątkiem
Naczelnika, Kierownika Wydziału G.K.H., Komendanta
Chorągwi, Hufcowego i Drużynowego.
d. Prawo do munduru instruktorskiego, z brązową podkładką pod
krzyżem i brązową lilijką.
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PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA (ZUCHÓW)
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PRZEWODNIKA.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PRZEWODNIKA

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

1. Zna obowiązki i prawa wodza, oraz
regulaminy.
2. Umie zorganizować pracę w gromadzie.
3. Opracuje półroczny program pracy gromady.
4. Rozumie rolę majsterkowania w pracy
zuchowej, przedstawi kilka przedmiotów.

5. Umie zaplanować i poprowadzić kominek
zuchowy. Zna 5 tańców i 10 piosenek
zuchowych, opowie bajkę.
6. Umie przeprowadzić według własnego planu
trzy rodzaje zbiórek: oderwaną, cyklową i
obrzędową.
7. Zna książki Trylogii Zuchowej - ”Antek
Cwaniak”, „Książka Wodza Zuchów”, „Krąg
Rady”, dowolne podręczniki gier i zabaw
oraz wydawnictwa opracowane przez G.K.H.
8. Umie zorganizować tygodniową
kolonię zuchową i opracuje jej program.
9. Umie prowadzić księgowość i administrację
gromady oraz sporządzić odpowiednie raporty
okresowe.
10. Zna organizację Z.H.P. działającego poza
granicami Kraju.
Stwierdzam pomyślne odbycie próby: Podpis Przewodniczącego Komisji.

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA (HARCERZY)
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PRZEWODNIKA.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PRZEWODNIKA

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

1. Zna obowiązki i prawa drużynowego,
oraz regulaminy.
2. Umie zorganizować pracę w drużynie.
3. Opracuje roczny program pracy w drużynie.
4. Rozumie rolę systemu zastępowego i
umie go zastosować w pracy w drużynie.
5. Umie zaplanować i poprowadzić ognisko,
przygotuje pokaz i wygłosi gawędę.
6. Umie przeprowadzić według własnego planu
zbiorkę drużyny, spotkanie rady drużyny oraz
wycieczkę z grą polową.
7. Zna książki: „Skauting dla chłopcow”,
„Wskazówki dla skautmistrzów”, „Gawędy
z drużynowym”, „Harcerz w polu”, „Praca
zastępu” oraz wydawnictwa opracowane
przez G.K.H.
8. Umie zorganizować dwutygodniowy obóz
stały i opracuje jego program.
9. Umie
prowadzić
księgowość
i
administrację drużyny oraz sporządzić
odpowiednie raporty okresowe.
10. Zna organizację Z.H.P. działającego poza
granicami Kraju.
Stwierdzam pomyślne odbycie próby: Podpis Przewodniczącego Komisji.

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA (WĘDROWNIKÓW)
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PRZEWODNIKA.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PRZEWODNIKA

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

1. Zna obowiązki i prawa drużynowego, oraz
regulaminy.
2. Umie zorganizować pracę w drużynie.
3. Opracuje roczny program pracy w drużynie.
4. Rozumie zasady pracy w patrolach i
sekcjach i umie je zastosować w drużynie.
5. Umie zaplanować i poprowadzić ognisko,
przygotuje pokaz i wygłosi gawędę.
6. Umie przeprowadzić według własnego planu
zbiórkę drużyny, imprezę społeczną drużyny,
spotkanie sekcji, oraz jednodniową wędrówkę.
7. Zna książki: „Skauting dla chlopców”,
„Wskazówki dla skautmistrzów”, „Gawędy z
drużynowym”, „Jak pracują wędrownicy”;
podręcznik „Wędrownicy” oraz inne materiały
opracowane przez G.K.H.
8. Umie zorganizować tygodniowy obóz
wędrowny i opracuje jego program.
9. Umie
prowadzić
księgowość
i
administrację drużyny oraz sporządzić
odpowiednie raporty okresowe.
10. Zna organizację Z.H.P. działającego poza
granicami Kraju.
Stwierdzam pomyślne odbycie próby: Podpis Przewodniczącego Komisji.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi w ...............................................
Hufiec Harcerzy ...............................................

Data:

Komendant Chorągwi
Wniosek o Przyznanie Stopnia Instruktorskiego
Na podstawie wypełnienia warunków określonych :
1. Regulaminem Głównym Z.H.P.
2. Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy
3. Regulaminem Kształcenia Starszyzny
Stawiam wniosek o mianowanie druha:

............................................................................................

PRZEWODNIKIEM
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie instruktorskie (podpisane)
5. Opinię przełożonego

Pieczęć

........................................................

Hufcowy

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Stopień starszyzny
i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PODHARCMISTRZA.
Pieczęć

Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PODHARCMISTRZA

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Imię i nazwisko oraz adres egzaminującego członka Komisji

Ocena

1.Wychowanie
2.Metody
3.Organizacja
4.Programy
5.Bibliografia
6.Praca Pisemna
Stwierdzamy pomyślne odbycie próby: Podpisy Komisji.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Opinia Hufcowego:

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy
Komendant Chorągwi w ...............................................

Data:

Naczelnik Harcerzy
Londyn
Wniosek o Mianowanie Członka Starszyzny
Na podstawie wypełnienia warunków określonych :
1. Regulaminem Głównym Z.H.P.
2. Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy
3. Regulaminem Kształcenia Starszyzny
Stawiam wniosek o mianowanie druha:

............................................................................................

PODHARCMISTRZEM
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie instruktorskie (podpisane)
5. Opinię przełożonego

Pieczęć

........................................................

Komendant Chorągwi

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ HARCMISTRZA
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Stopień starszyzny
i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień HARCMISTRZA.
Pieczęć

Data

Referent Kształcenia/Komendant Chorągwi

Dopuszczam druha:

do próby na stopień HARCMISTRZA

Pieczęć

Data

Naczelnik Harcerzy

C. PRÓBA
Działy:

Data

Imię i nazwisko oraz adres egzaminującego członka Komisji

Ocena

1.Wychowanie
2.Metody
3.Organizacja
4.Programy
5.Bibliografia
6.Praca Pisemna
Stwierdzamy pomyślne odbycie próby: Podpisy Komisji.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Opinia Komendanta Chorągwi:

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy

Data:

Naczelnik Harcerzy
Londyn
Wniosek o Przyznanie Stopnia Harcmistrza
Na podstawie wypełnienia warunków określonych:
1. Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy
2. Regulaminem Stopnia Harcmistrza
3. Instrukcją Przeprowadzenia Stopnia Harcmistrza
Stawiam wniosek o mianowanie druha:
............................................................................................

HARCMISTRZEM
Równocześnie załączam:
a) Protokół próby z oceną Komisji
b) Wykaz służby harcerskiej
c) Własnoręcznie napisany życiorys
d) Zobowiązanie instruktorskie (podpisane)
e) Opinię przełożonego

Pieczęć

................................................................
Przewodniczący Komisji Prób przy GKH

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ INSTRUKTORKI ZUCHOWEJ
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień INSTRUKTORKI ZUCHOWEJ.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień INSTRUKTORKI ZUCHOWEJ

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

1. Opracuje roczny program pracy
w gromadzie.
2. Opracuje program dwutygodniowej
Kolonii zuchowej.
3. Umie zorganizować pracę w gromadzie.
Zna gry, zabawy, majsterkowanie, tańce, oraz
piosenki zuchowe.
4. Zna prawa i obowiązki wodza zuchów oraz
regulaminy gwiazdek, sprawności, odznak i
mundurku zuchowego.
5. Umie prowadzić kominek zuchowy i trzy
rodzaje zbiórek: oderwane, cyklowe i
obrzędowe. Ułoży ich program.
6. Umie prowadzić księgowość i administrację
gromady. Książkę gromady, Kronikę gromady,
Książkę Kasową i Inwentarzową. Umie
sporządzać odpowiednie raporty okresowe.

7. Zna podstawowe podręczniki z działu
zuchowego: Zuchy, Książka Wodza Zuchów,
W Kręgu Rady, Antek Cwaniak. Wymieni inne
pozycje biblioteczki Wodza, oraz materiały
opracowane przez G.K.H.
8. Zna organizację ZHP poza granicami Kraju.
Stwierdzam pomyślne odbycie próby: Podpis Przewodniczącego Komisji.

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy
Komendant Chorągwi w ...............................................
Data:

Naczelnik Harcerzy
Londyn
Wniosek o Mianowanie Członka Starszyzny
Na podstawie wypełnienia warunków określonych :
1. Regulaminem Głównym Z.H.P.
2. Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy
3. Regulaminem Kształcenia Starszyzny
Stawiam wniosek o mianowanie druha:

............................................................................................

INSTRUKTORKĄ ZUCHOWĄ
W ORGANIZACJI HARCERZY
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie instruktorskie (podpisane)
5. Opinię przełożonego

Pieczęć

........................................................

Komendant Chorągwi

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ DZIAŁACZA HARCERSKIEGO
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Praca społeczna na przestrzeni
ostatnich 12 mieiecy:
Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień DZIAŁACZA HARCERSKIEGO.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień DZIAŁACZA HARCERSKIEGO

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

DataOcena

1. Zna ustrój Polski oraz kraju zamieszkania.
Orientuje siȩ w przebiegu najważniejszych
wydarzeń współczesnego życia.
2. Zna prawa i obowiązki członka starszyzny, a
szczególnie Działacza Harcerskiego w
Organizacji Harcerzy.
3. Zna zbiór regulaminów w Org. Harcerzy.
4. Zna historiȩ Skautingu oraz ZHP.
5. Zna organizacjȩ ZHP poza granicami Kraju.
6. Umie prowadzić ksiȩgowość i administracjȩ.
Stwierdzamy pomyślne odbycie próby: Podpisy Komisji.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Opinia Hufcowego:

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy
Komendant Chorągwi w ...............................................
Data:

Naczelnik Harcerzy
Londyn
Wniosek o Mianowanie Członka Starszyzny
Na podstawie wypełnienia warunków określonych :
1. Regulaminem Głównym Z.H.P.
2. Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy
3. Regulaminem Kształcenia Starszyzny
Stawiam wniosek o mianowanie druha:

............................................................................................

DZIAŁACZEM HARCERSKIM
W ORGANIZACJI HARCERZY
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie instruktorskie (podpisane)
5. Opinię przełożonego

Pieczęć

........................................................

Komendant Chorągwi

