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REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990 roku.

Kształcenie przewodników rozpoczyna się z chwilą powierzenia harcerzowi drużyny lub
gromady zuchowej, którą czasami sam organizuje, prowadzi i zaprawia do życia
harcerskiego.
Drużynowy/Przewodnik to najmłodszy instruktor harcerski, któremu przypada w udziale
pełnienie służby niezwykle ważnej i odpowiedzialnej, jak prowadzenie drużyny lub
gromady zuchowej, bezpośredni kontakt z dziećmi lub młodzieżą. Drużynowy nie jest
doświadczonym wychowawcą, lecz starszym bratem, wzbudzając zaufanie, zdolnym
prowadzić młodszych od siebie chłopców, kształcąc się i wychowując razem z nimi.
1. Mianowanie.
a. Przewodnika mianuje Komendant Chorągwi na wniosek Przewodniczącego Komisji
Prób na stopień Przewodnika i na podstawie protokółu pomyślnie
przeprowadzonej próby.
b. Przewodnik w ciągu sześciu lat od daty mianowania powinien uzyskać stopień
podharcmistrza.
2. Obowiązki i uprawnienia przewodnika.
a. Ma prawo brania udziału w Zjazdach Okręgu. Pełnoletni przewodnik bierze udział
w wyborach delegatów do Naczelnej Rady Harcerskiej i kandydatów na
Komendanta Chorągwi. Bierze udział w konferencjach instruktorskich z prawem
zabierania głosu i z prawem wyborczym.
b. Ma prawo do pełnego tytułu drużynowego lub wodza gromady zuchowej o ile pełni
tę funkcję.
c. Ma prawo do przewodniczenia Komisji na próbę ćwika i sprawności harcerskich,
oraz przeprowadzania tych prób.
d. Podlega rocznej rejestracji instruktorskiej. Wypełnia i przesyła do Komendanta
Chorągwi roczny arkusz rejestracyjny wraz ze składką w wysokości połowy
ustalonej składki dla instruktorów. Komendant Chorągwi w ciągu roku ogłasza
wykaz tych przewodników, którzy wywiązali się z obowiązków.
3. Oznaka stopnia.
Granatowa podkładka pod krzyżem. Lilia granatowa typu instruktorskiego, naszyta
na lewym rękawie.

4. Warunki dopuszczenia do próby.
a. Ukończonych 16 lat lub kandydat, który kończy 16 lat w czasie przeprowadzenia
próby.
b. Posiada stopień Harcerza Orlego, lub kończy próbę na ten stopień przed
zakończeniem próby na przewodnika.
c. Stosuje prawo i przyrzeczenie harcerskie w życiu codziennym.
d. Ukończył z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla drużynowych /
przewodników, lub dla wodzów zuchowych.
e. Był na obozie harcerskim co najmniej dwutygodniowym.
f. Pełnił w drużynie jedną z funkcji: p.o. drużynowego, przybocznego, samodzielnego
zastępowego, lub w gromadzie zuchowej: p.o. wodza gromady, zastępcy wodza
gromady, przynajmniej przez trzy miesiące.
5. Dopuszczenie do próby i przeprowadzenie próby.
Do próby dopuszcza Komendant Chorągwi na podstawie:
a. opinii hufcowego
b. własnoręcznie napisanego życiorysu kandydata i wykazu służby harcerskiej.
c. Próbę przeprowadza Komisja mianowana przez Komendanta Chorągwi.
6. Próba na Przewodnika ze specjalnością harcerza lub wędrownika.
a. Umie zorganizować pracę w drużynie.
b. Zna prawo i obowiązki drużynowego, oraz regulaminu drużyny, prób stopni i
sprawności harcerskich.
c. Rozumie rolę systemu zastępowego i umie go zastosować w pracy w drużynie.
d. Przeprowadzi według własnego planu: zbiórkę drużyny, wycieczkę z grą polową.
e. Umie prowadzić księgowość i administrację drużyny oraz sporządzać
odpowiednie raporty okresowe.
f. Zna podstawowe podręczniki harcerskie: “Skauting dla chłopców”, “Młoda
drużyna”, “Drogowskaz harcerski”, “Gawędy z drużynowym”, oraz materiały
opracowane przez G.K.H. Czyta “Na tropie”.
g. Zna organizacje ZHP poza granicami kraju.
h. Zna historię Skautingu i Związku Harcerstwa Polskiego.
6. Próba na Przewodnika ze specjalnością zuchową.
a. Umie poprowadzić kominek zuchowy i trzy rodzaje zbiórek: oderwaną, cyklową i
obrzędową. Ułoży ich program.
b. Zna regulaminy zuchowe: gwiazdek, sprawności, oznak i munduru.
c. Umie przeprowadzić z zuchami: 5 tańców zuchowych, zaśpiewać 5 piosenek
zuchowych, Zna 15 różnego typu gier, zabaw lub ćwiczeń zuchowych.
d. Przedstawi przez siebie wykonanych kilka przedmiotów z zakresu
majsterkowania zuchowego.

e. Zna jedną z książek “Trylogii Zuchowej”: Książka Wodza Zuchów, W kręgu Rady,
Antek Cwaniak. Zna “Skauting dla Chłopców”, oraz materiały opracowane przez
G.K.H.
f. Umie znaleźć materiały w literaturze zuchowej: sprawności zuchowe, cykle
zuchowe, piosenki i tańce zuchowe.
g. Czyta “Na tropie”.
h. Opracuje i przedstawi półroczny program pracy gromady.
i. Opracuje i przedstawi program tygodniowej kolonii zuchów.
j. Opracuje i przedstawi program dwutygodniowej kolonii zuchów.
k. Zna historię Skautingu i Związku Harcerstwa Polskiego.

REGULAMIN STOPNIA INSTRUKTORKI ZUCHOWEJ W
ORGANIZACJI HARCERZY
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 23 września 1991 roku.
Wprowadzony do użytku służbowego Regulamin Stopnia Instruktorki Zuchowej /Inz/ 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.
b. Ukończony z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla przewodników,
w specjalności zuchowych.
c. Pełnił funkcji 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 mundurku 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 G.K.H. Wymieni
inne pozycje biblioteczki wodza.
h. Zna organizację ZHP poza granicami Kraju.

REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 24 marca 1957 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990 roku.

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. Cele Harcerstwa.
b. Prawo harcerskie - komentarze.
c. Podstawowe wiadomości o rycerstwie.
d. Podstawowe zasady wychowania religijnego.
e. Podstawowe zasady wychowania narodowego.
2. Metody.
a. Rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży.
b. Różnice w pracy zuchów, harcowników i wędrowników.
c. System zastępowych.
d. Prowadzenie zabaw i gier zuchowych.
e. Przeprowadzenie prób na stopnie.
f. Przeprowadzenie prób na sprawności.
3. Organizacja.
a. Status i regulamin Z.H.P.
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. Programy zbiórek.
b. Programy wycieczek.
c. Programy pracy zastępu.
d. Programy pracy gromady.
e. Programy pracy drużyny.
f. Programy pracy kolonii.
g. Programy pracy obozów.
5. Bibliografia.
a. Alojzy Pawełek
b. Lord Baden Powell
c. Aleksander Kamiński
d. Zygmunt Wyrobek
e. Mgr. Jan Jasiński
f.
g.
h. Pirożyński
i. Dr. Ewa Grodecka
j. Aleksander Kamiński
k. Henryk Glass

-

Młoda Drużyna
Skauting dla chłopców
Książka wodza zuchów
Harcerz w polu
Gry i ćwiczenia terenowe
Księga harców
Drogowskaz harcerski
Kształcenie charakteru
O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu
W Kręgu Rady
Gawęda z drużynowym

B. KRZTAŁCENIE
1. 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.
2. Na kurs i obóz podharcmistrzowski może być przyjęty przewodnik, który:
a. ukończył lat 18.
b. Posiada stopień Harcerza Rzeczypospolitej.
c. Pracuje czynnie w Organizacji Harcerzy.
d. Wykazuje zainteresowanie pracą harcerską
e. wykazuje umiejętność pracy nad sobą.
f. W pracy harcerskiej posługuje się wyłącznie językiem polskim.
3. Kurs podharcmistrzowski należy prowadzić w formie pogadanek dyskusyjnych,
wykładów, zadań i omawiań na zbiórkach, wycieczkach, złazach, przez co
najmniej jeden rok pracy harcerskiej.

4. W programie kursu należy uwzględnić materiał teoretyczny, zawarty w
programach prób na stopnie harcerzy, oraz materiał zawarty w programie
kształcenia i próby podharcmistrza.
5. Obóz podharcmistrzowski winien być wzorem dobrego obozu harcerzy pod
względem organizacji, programu, gospodarki, żywienia, higieny i
bezpieczeństwa i winien trwać 10 dni.
6. 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:
1. ukończył 18 lat.
2. Posiada sprawdzony stopień Harcerza Rzeczypospolitej.
3. 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;
4. Ukończył z wynikiem dodatnim kurs - obóz podharcmistrzowski, oraz/lub
ukończył z wynikiem dodatnim kurs korespondencyjny GKH.
5. Posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez
GKH.
D. PRÓBA.
1. Próba winna się odbyć w formie zadań praktycznych, prac pisemnych, rozmowy
komisji z kandydatem i wizytacji prowadzonej jednostki.
2. Zadania praktyczne powinny być wykonane w obecności przynajmniej jednego
członka komisji lub instruktora upoważnionego przez komisję.
3. Prace pisemne mogą być wykonane korespondencyjnie w czasie określonym przez
komisję.

4. Rozmowa przynajmniej dwu członków komisji z kandydatem powinna być
przeprowadzona dwukrotnie - przy rozpoczęciu próby i na zakończenie próby.
5. 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.

REGULAMIN STOPNIA HARCMISTRZA
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 24 marca 1957 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990 roku.

Harcmistrz jest czynnym członkiem ZHP współodpowiedzialnym za kierunek ideowy i
rozwój Związku, a w szczególności Organizacji Harcerzy. Aktywność instruktorska i
rodzaj pracy harcmistrza przekracza ramy organizacyjne - dając jemu możność
realizowania zasad Prawa Harcerskiego nie tylko w życiu swoim, ale i wśród otoczenia,
przez wywieranie wpływu swoją harcerską postawą.
Harcmistrz to nie tylko wszechstronnie doświadczony instruktor, ale także świadomy
swej roli Polak o niezachwianej postawie niepodległościowej i wyrobiony pracownik
społeczny.
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.
A. Program Pracy i próby
1. Wychowanie.
a. Ogólne zasady wychowania.
b. Zasady wychowania religijnego.
c. Zasady wychowania narodowego.
d. Zasady wychowania społecznego.
e. Zasady wychowania harcerskiego.
2. Metody.
a. Zarysy psychologii.
b. Metody pracy harcerskiej.
c. Metody prowadzenia próby na stopnie i sprawności.

3. Organizacja.
a. Organizacja Harcerstwa.
b. Organizacja Skautingu.
c. Organizacja młodzieży w Kraju.
d. Administracja i gospodarka.
4. Programy.
a. Programy pracy drużyny.
b. Programy pracy hufca.
c. Programy pracy kolonii.
d. Programy pracy obozów.
5. Bibliografia.
a. Wydawnictwa
b. Wydawnictwa
c. Wydawnictwa
d. Wydawnictwa

harcerskie.
naukowe przydatne w pracy harcerskiej.
popularne przydatne w pracy harcerskiej.
GKH.

B. KRZTAŁCENIE
1. Kandydat na harcmistrza kształci się:
a. przez czynny udział w pracy harcerskiej na odpowiednich kierowniczych
funkcjach.
b. Na kursach harcmistrzowskich.
c. Próba harcmistrza trwa co najmniej dwa lata.
2. 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.
3. Kurs harcmistrzowski należy prowadzić w formie pogadanek dyskusyjnych,
wykładów, referatów, oraz korespondencyjnie w formie kontrolowanych prac
teoretycznych i praktycznych, przez okres co najmniej jednego roku pracy
harcerskiej.
4. W programie kursu harcmistrzowskiego należy dokładnie przepracować materiał
zawarty w programach prób na stopnie harcerzy, oraz materiał zawarty w
programach kształcenia i próby podharcmistrzów i harcmistrzów.

5. Obozy harcmistrzowskie są przewidziane w programie kształcenia, wskazane jest
jednak, aby kandydat na harcmistrza także wziął udział w kursie-obozie
podharcmistrzowskim jako instruktor, prowadzący część zajęć.
C. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY.
Do próby na stopień harcmistrza może być dopuszczony podharcmistrz, który
posiada następujące warunki:
1. ukończył 21 lat.
2. Posiada co najmniej średnie wykształcenie, a pożądane wyższe. Dobrą
umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku polskim.
3. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku w Organizacji
Harcerzy i wykazał się dodatnim wynikiem pracy organizacyjnej i wychowawczej,
a w szczególności umiejętnością kierowania grupą współpracowników i
wytworzeniem prawdziwej harcerskiej atmosfery harcerstwa, zaufania i pogody
dycha.
4. Ukończył z wynikiem dodatnim kurs - obóz harcmistrzowski.
5. Posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały opracowane przez
GKH.
D. PRÓBA.
1. Próba na harcmistrza powinna się odbyć w formie zadań praktycznych, prac
pisemnych, sprawozdań z wykonanej pracy oraz rozmowy komisji z kandydatem i
wizytacji prowadzonej jednostki.
2. Zadania praktyczne oraz sprawozdania z wykonanej pracy muszą być
potwierdzone przez komendanta chorągwi lub harcmistrza, upoważnionego przez
komendanta chorągwi.
3. Prace pisemne oraz rozmowa, jeśli nie może być przeprowadzona bezpośrednio,
mogą być wykonane korespondencyjnie w czasie określonym przez komisję.
4. Sprawdzenie znajomości i umiejętności praktycznego stosowania materiału
zawartego w poszczególnych działach programu należy przeprowadzić w formie
rozmów z kandydatem, oraz opracowań pisemnych. Kandydat ponadto opracuje
tematy polecone w ramach korespondencyjnego kursu GKH do zaliczenia pracy
pisemnej.

PROTOKÓŁ PRÓBY
NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA
ZE SPECIALNOŚCIĄ HARCERZY/HARCERZY WĘDROWNIKÓW
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Wyznanie:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:
Data wstąpienia do ZHP:

Data złożenia przyrzeczenia:

Wykształcenie/szkoła/:

Funkcja:

Przydział:

Udział w kursach:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Adres:
Data

Podpis kandydata

Opinia Hufcowego:
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień Przewodnika
Data

Pieczęć

Dopuszczam druha:
Data

Hufcowy

do próby na stopień Przewodnika
Pieczęć

TEMATY ZALICZEŃ
1. Umie zorganizować pracę w drużynie
2. Opracuje roczny program pracy w drużynie
3. Zna prawa i obowiązki drużynowego, oraz regulamin
drużyny, prób stopni i sprawności harcerskich
4. Rozumie rolę systemu zastępowego i umie go
stosować w pracy w drużynie
5. Przeprowadzi wedlug własnego planu zbiórkę drużyny,
wycieczkę z grę polową
6. Umie prowadzić księgowość i administrację drużyny
oraz sporządzać odpowiednie raporty okresowe

Komendant Chorągwi

DATA

OCENA

PODPIS

7. Zna podstawowe podręczniki harcerskie: Skauting dla
chłopców, Młoda drużyna, Drogowskazy Harcerskie,
Gawęda z Drużynowym, czyta "Na Tropie" oraz
materiały opracowane przez GKH
8. Zna organizację ZHP poza granicami Kraju
9. Zna historię Skautingu i Związku Harcerstwa Polskiego
Rozkaz i data przyznania:RL

Stwierdzam pomyślne odbycie próby

z dnia:

Podpis Przewodniczącego Komisji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
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 członka starszyzny /podpisane/
5. Opinię przełożonego /Hufcowego/

Pieczęć

Hufcowy

PROTOKÓŁ PRÓBY
NA STOPIEŃ INSTRUKTORKI ZUCHOWEJ
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:
Data wstąpienia do ZHP:
Przydział:

Wyznanie:
Data złożenia przyrzeczenia:
Funkcja:

Udział w kursach:
Adres:
Telefon:
Data:

Podpis kandydata

Opinia Hufcowego:
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień Instruktorki Zuchowej
Data

Pieczęć

Dopuszczam druhnę:
Data

Hufcowy

do próby na stopień Instruktorki Zuchowej
Pieczęć

TEMATY ZALICZEN
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.

Komendant Chorągwi

DATA

OCENA

PODPIS

Wymieni inne pozycje biblioteczki Wodza, oraz materiały
opracowane przez GKH.
8. Zna organizację ZHP poza granicami Kraju.
Rozkaz i data przyznania: RL

z dnia:

Stwierdzam pomyślne odbycie próby

Podpis Przewodniczącego Komisji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY

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:
Druhny:
INSTRUKTORKĄ ZUCHOWĄ
W ORGANIZACJI HARCERZY
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie członka starszyzny /podpisane/
5. Opinię przełożonego /Komendanta Chorągwi/

Pieczęć
Komendant Chorągwi
Regulamin Starszyzny Organizacji Harcerzy i G.K.H., rozdział
V., paragrafy 21, 22 i 25 podają obowiązki i uprawnienia
Działaczy Harcerskich

PROTOKÓŁ PRÓBY
NA STOPIEN PODHARCMISTRZA/HARCMISTRZA
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Wyznanie:

Wykształcenie:

Zawód:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:
Stopień starszyzny i data przyznania:
Data wstąpienia do ZHP:
Przydział służbowy:

Funkcja:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Udział w kursach:
Adres:
Data:

Podpis kandydata:

Opinia Hufcowego:
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PODHARCMISTRZA/
HARCMISTRZA.

Pieczęć
Data

Hufcowy

Opinia Komendanta Chorągwi:

Dopuszczam druha:
HARCMISTRZA.

do próby na stopień PODHARCMISTRZA/
Pieczęć

Data

TEMATY ZALICZEŃ
1. Wychowanie

DATA OCENA

Komendant Chorągwi

PODPIS CZŁONKA KOMISJI

2. Metody
3. Organizacja
4. Programy
5. Bibliografia
6. Praca pisemna

Rozkaz i data przyznania: RL

z dnia:

Stwierdzam pomyślne odbycie próby
Podpis Przewodniczącego Komisji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY

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 członka starszyzny /podpisane/
5. Opinię przełożonego /Komendanta Chorągwi/

Pieczęć

Komendant Chorągwi Harcerzy

PROTOKÓŁ PRÓBY
NA STOPIEN PODHARCMISTRZA/HARCMISTRZA
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Wyznanie:

Wykształcenie:

Zawód:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:
Stopień starszyzny i data przyznania:
Data wstąpienia do ZHP:
Przydział służbowy:

Funkcja:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Udział w kursach:
Adres:
Data:

Podpis kandydata:

Opinia Hufcowego:
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PODHARCMISTRZA/
HARCMISTRZA.

Pieczęć
Data

Hufcowy

Opinia Komendanta Chorągwi:

Dopuszczam druha:
HARCMISTRZA.

do próby na stopień PODHARCMISTRZA/
Pieczęć

Data

TEMATY ZALICZEŃ
1. Wychowanie

DATA OCENA

Komendant Chorągwi

PODPIS CZŁONKA KOMISJI

2. Metody
3. Organizacja
4. Programy
5. Bibliografia
6. Praca pisemna

Rozkaz i data przyznania: RL

z dnia:

Stwierdzam pomyślne odbycie próby
Podpis Przewodniczącego Komisji

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY

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:
HARCMISTRZEM
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie członka starszyzny /podpisane/
5. Opinię przełożonego /Komendanta Chorągwi/

Pieczęć

Komendant Chorągwi Harcerzy

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW HARCERZY

Data:

Naczelnik Harcerzy
Londyn
WNIOSEK
O MIANOWANIE CZŁONKIEM 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 członka starszyzny /podpisane/
5. Opinię przełożonego /Komendanta Chorągwi/

Pieczęć

Komendant Chorągwi Harcerzy
Regulamin Starszyzny Organizacji Harcerzy i G.K.H., rozdział
V., paragrafy 21, 22 i 25 podają obowiązki i uprawnienia
Działaczy Harcerskich

