PLAN PRACY

93 BDH “Na Próbie”
im. gen. Roberta
Baden - Powell’a
ROK 2014/2015

CHARAKTERYSTYKA
HISTORIA
93 Białostocka Drużyna Harcerska “Na Próbie” im. gen. Roberta Baden - Powella powstała 21 marca 1993 roku - w pierwszy dzień wiosny.
Historia drużyny sięga już 21 lat. Drużynowymi kolejno byli: xxx. W międzyczasie w 2008 r. obok 93 BDH pojawiła się gromada zuchowa 93
BGZ “Strażnicy Marzeń”, a w 2010 r. drużyna starszoharcerska 39 BDSh “Wehikuł czasu”. Od roku 2013 te trzy drużyny wchodzą w skład
nowopowstałego 9 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych “Ascendit”, do którego także należy 5 BDSh “Zielone Berety”.

ŚRODOWISKO
93 BDH działa przy Zespole Szkół nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 32) przy ul. Pietrasze 29, z której dyrekcją bardzo dobrze współpracujemy. W
pobliżu szkoły znajduje się Las Pietrasze, co bardzo ułatwia nam w prowadzeniu zbiórek terenowych. Oprócz działania w szkole, drużyna
może działać w schronie, który dzieli go wraz z innymi drużynami 9 SzDHiZ. Schron mieści się w budynku przychodni NFZ przy ul.
Piłsudskiego 4A w Białymstoku. Schron został wyremontowany i wyposażony, choć zbiórki odbywają się częściej na Pietraszach.

OBRZĘDOWOŚĆ
Drużyna ma bogatą obrzędowość. Numer 93 został wybrany ze względu na rok utworzenia jednostki. Nazwa “Na Próbie” oznacza dążenie do
celu, chęć stawania się coraz lepszym i próbowanie w życiu czegoś nowego. Barwy drużyny są czarno - fioletowe. Bohaterem drużyny jest
założyciel skautingu gen. Robert Stephenson Smith Baden - Powell. Drużyna posiada plakietkę przyszywaną do lewego rękawa munduru
zaprojektowaną przez Justynę Moniuszko. Plakietka, czarno - fioletowa chusta oraz fioletowy naramiennik to odznaki, które zdobywa się po
pewnym czasie za zasługi, wyróżniające harcerzy pośród innych drużyn. Innymi obrzędami drużyny to: śpiewanie na koniec dnia na
wyjazdach piosenki “Słoneczko”, krokiewki w barwach drużyny wyszywane na kołnierzach funkcyjnych. Drużyna posiada 3 piosenki
obrzędowe: “Mały Obóz”, “Wyspa Brownse’a”, “Wiklina”. Od tego roku Rada Drużyny pragnie wprowadzić oznaczenia stopni na
naramiennikach. Kiedyś obrzędowością drużyny był “Bieg na czarny pagon”, który można było zdobyć przechodząc pomyślnie bieg z wiedzy
o technikach harcerskich. Obecnie w drużynie nikt nie ma czarnego pagonu. 93 BDH ma swój znaczek drużyny namalowany na dużym
prześcieradle, który jest zawieszany na obozach, by wyróżnić drużynę. Drużyna obchodzi urodziny zawsze wiosną 21 marca. Jednymi z
charakterystycznych elementów drużyny jest posiadanie koszulki i polaru drużyny. Drużyna posiada również kronikę, fanpage na Facebook’u
oraz bloga drużyny: 93bdh.blogspot.com.

STAN LICZEBNY
Drużyna obecnie liczy 27 członków z tego 22 harcerki i 5 harcerzy. Harcerze są w wieku 10 - 13 lat (4 - 6 klasa szkoły podstawowej) oraz
kadra 14 lat i 17 lat. Do tej pory drużyna liczy 3 zastępy:
★ Pegazy - zastęp żeński: 7 członków + zastępowa i podzastępowa (2), w wieku 12-13 lat;
zastępowa dh. xxx - tropicielka, 14 lat, po kursie zastępowych;
podzastępowa dh. xxx - tropicielka, 14 lat, po kursie zastępowych (z wyróżnieniem).
★ Pochodnia - zastęp żeński: 5 + 1, w wieku 11 lat;
zastępowa dh. xxx - tropicielka, 14 lat, po kursie zastępowych
★ Buki – zastęp mieszany: 10 + 2, w wieku 10 lat;
zastępowa dh. xxx - , 17 lat, po kursie zastępowych.
Podzastępowy dh xxx – odkrywca, 14 lat.

KADRA
Kadra drużyny, która jednocześnie stanowi Radę Drużyny:
●

dh. drużynowa, 17 lat, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, stopień pionierka, ukończone kursy: kurs
zastępowych z wyróżnieniem (2010), kurs przewodnikowski “Granatowa Moc” (2013), 15-godzinny kurs pierwszej pomocy (2014);
Drużynowa od 29.11.2013 r., przyboczna od 07.2013 r., zastępowa Pegazów od 09.2010 r., podzastępowa Pochodni od 02.2010 r.

●

dh. przyboczna, 14 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, stopień tropicielka, ukończone kursy: kurs
zastępowych z wyróżnieniem (2014);
Przyboczna od 07.2014 r., zastępowa Świetlików od 09.2013 do 11.2013 r.

●

dh kwatermistrz, 17 lat, uczeń Technikum Elektrycznego w Białymstoku, stopień odkrywca;
kwatermistrz od 03.2013 r., zastępowy Buków od 06.2011 r., podzastępowy Buków od 09.2010 r.

●

dh. zastępowa Pegazów, 14 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, stopień tropicielka, ukończone kursy: kurs
zastępowych (2013);
zastępowa Pegazów od 2013 r., podzastępowa Pegazów od 06.2012

●

dh. zastępowa Pochodni, 14 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, stopień tropicielka, ukończone kursy: kurs
zastępowych (2014);
zastępowa Pochodni od 03.2014 r., podzastępowa Pochodni od 09.2013 r.

●

dh. podzastępowa Pegazów, 14 lat, uczennica Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, stopień tropicielka, ukończone kursy:
kurs zastępowych z wyróżnieniem (2014);
podzastępowa Pegazów od 09.2013

●

dh. zastępowa Buków, 17 lat, uczennica Technikum Gastronomicznego w Białymstoku;
zastępowa Buków od 13.09.2014r. rozkaz L3,

●

dh podzastępowy Buków, 14 lat, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, stopień odkrywca, podzastępowy Buków od
13.09.2014r. rozkaz L3.

PRACA Z INSTRUMENTAMI METODYCZNYMI
❖ Stopnie harcerskie - kapituła stopni harcerskich i wędrowniczych odbywa się w szczepie.
OTWARTYCH PRÓB

ZDOBYTYCH

4

4

młodzik / ochotniczka

4

4

wywiadowca / tropicielka

4

3

odkrywca / pionierka

2

0

ćwik / samarytanka

0

0

HO

0

0

HR

3

------

❖ Sprawności - liczba zdobytych sprawności w drużynie w roku 2013/2014: 52
❖ Przyrzeczenia Harcerskie - liczba złożonych przyrzeczeń w drużynie: 9
❖ Realizacja zadań zespołowych w roku 2013/2014:
Zadania zespołowe: 0
Projekt starszoharcerski: 0
Znaki służb: 1
❖ Naramiennik wędrowniczy - liczba zdobytych: 2

STOPIEŃ

próba harcerza

SOJUSZNICY
Drużyna posiada sojuszników, są nimi:
- byli drużynowi
- byli członkowie 93 BDH
- dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku
- dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 32
- rodzice członków 93 BDH.

ZBIÓRKI I WYJAZDY
Zbiórki organizowane są przede wszystkim w SP32 i Lesie Pietrasze, rzadko w schronie. Drużyna także uczestniczy w zbiórkach szczepu.
➢ Zbiórki drużyny odbywają się mniej więcej co 3 tygodnie, zazwyczaj o godzinie 11:00.
➢ Zbiórki zastępów odbywają się 2-3 razy w miesiącu w soboty o godzinie 11:00 lub 12:00 (zastęp męski).
➢ Spotkania Rady Drużyny odbywają się co 2-3 miesiące, w zależności od bieżących sytuacji.
Co roku odbywa się akcja letnia, zimowisko, biwak urodzinowy, biwak listopadowy.
Obozy, na których była drużyna:
● 2002 - Tatry, Biała Służba
● 2003 - Frombork
● 2004 - Stańczyki
● 2005 - Smerek
● 2006 - Stańczyki
● 2007 - Kielce Zlot ZHP, Jamboree - zlot skautów w Wielkiej Brytanii
● 2008 - Wola Michowa
● 2009 - Opartowo
● 2010 - Stańczyki
● 2011 - Rogowo, Jamboree - zlot skautów w Szwecji
● 2012 - Stańczyki
● 2013 - Czernica
● 2014 - Garbaś

93 BDH często uczestniczy w zlotach hufcowych i chorągwianych np. Rajd Białowieski, Rajd Śladami Powstańców Styczniowych, Zlot hufca z
okazji 100-lecia harcerstwa na białostoćczyźnie, Zlot Chorągwi - nadanie sztandaru. Często pojawia się na ważnych uroczystościach
państwowych i religijnych. Drużyna obchodzi uroczystość 10 kwietnia jako upamiętnienie Justyny Moniuszko.
Członkowie drużyny nie są jeszcze w pełni umundurowani, większość dzieci nie ma kłopotów finansowych. Kontakt funkcyjnych z rodzicami
jest bardzo dobry, są oni często zapraszani na zbiórki drużyny i szczepu np. Wigilia Harcerska, Dzień Matki i Ojca przygotowywany przez
harcerzy. Drużyna opłaca składki terminowo i ma opłacone za rok 2013 i kwartały 2014.

ANALIZA
MOCNE STRONY
1. Drużyna istnieje 21 lat.
2. Harcerze są w wieku 10-13 lat - podobny wiek.
3. Harcerze są w ZHP od wieku zuchowego (ciąg
metodyczny) lub od 4 klasy.
4. Harcerze chętnie zdobywają stopnie harcerskie i
sprawności i są one realizowane.
5. Harcerze lubią śpiewać, przedstawiać, pląsać, uczyć się
pierwszej pomocy, zjeżdżać na linach i poznawać nowe
rzeczy.
6. Drużyna posiada bogatą obrzędowość.
7. Zbiórki odbywają się regularnie.
8. Zastępy między sobą są zgrane.
9. Zastępowi są przeszkoleni.
10. Rada drużyny spotyka się regularnie.
11. Drużyna uczestniczy w życiu hufca i chorągwi.
12. Drużyna ma dobry kontakt z rodzicami harcerzy.
13. Harcerze mieszkają blisko szkoły, gdzie odbywają się
zbiórki.
14. Drużyna posiada kronikę, fanpage na Facebook’u i bloga
drużyny z galerią zdjęć.
15. W drużynie panuje przyjazna atmosfera i dzieci znają
się nawzajem.
16. Drużyna pracuje zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem
Harcerskim, dzieci znają ich treść.
17. Składki ściągane są systematycznie od większości
harcerzy.
18. Poprzedni plan pracy był zgodny z metodyką harcerską.
19. W zeszłym planie pracy niektóre zbiórki były
organizowane na powietrzu.

SŁABE STRONY
1. Mała liczba i słaby poziom zdobywanych stopni
harcerskich.
2. Mała liczba realizowanych instrumentów zespołowych
(sprawności, zadania zespołowe, projekty sh, znaki
służb).
3. Mało zastępów.
4. Jakość zbiórek jest średnia.
5. W zastępach bywają konflikty.
6. Zastępy mają słabo rozwiniętą obrzędowość.
7. Zastępy nie pracują według własnych planów.
8. Drużynowa nie jest w pełni przeszkolona.
9. Przyboczna działa od niedawna.
10. Zastępowi działają od niedawna.
11. Brak zastępu zastępowych.
12. Wiedza harcerzy jest na średnim poziomie.
13. Drużyna rzadko uczestniczy w życiu szkoły, kościoła,
osiedla.
14. W drużynie brak zgrania zespołowego.
15. Drużyna nie jest w pełni umundurowana.
16. Poprzedni plan pracy nie udało się w pełni zrealizować
(ok. 40% nie zostało zrealizowane).
17. Drużyna liczy mało członków.
18. Sporo harcerzy chodzi na zbiórki nieregularnie.
19. Mało osób jeździ na wyjazdy organizowane podczas HAL i
HAZ.
20. W drużynie brakuje chłopaków - słabe funkcjonowanie
zastępu męskiego.
21. Kadra jest niedoświadczona.
22. Harcerze są słabi z pionierki i terenoznawstwa.

20. W zeszłym planie zbiórki drużyny lepiej sprawdziły się
na powietrzu niż w szkole.
21. Drużyna współpracuje z innymi drużynami.
22. Drużyna posiada schron.
23. Drużyna co roku jeździ na obozy i zimowiska.
24. Drużyna stosuje metodykę harcerską.
25. Drużyna bierze udział w akcjach zarobkowych.
26. Chęć integracji członków kadry.
27. Drużyna jest rozpoznawalna w hufcu i chorągwi - ma
dobry wizerunek.
SZANSE
1. Drużyna działa w szczepie (jest zachowany ciąg
metodyczny oraz mamy wsparcie od innych drużyn).
2. Dyrekcja szkoły jest przyjaźnie nastawiona do drużyny.
3. Możliwość korzystania z klas podczas biwaków za
obniżoną cenę.
4. Drużyna ma możliwość organizowania zbiórek w Szkole
Podstawowej nr 32, obok której jest las.

23. Brak instruktorów w kadrze.
24. Harcerze rzadko biorą udział w uroczystościach.

ZAGROŻENIA
1. W szkole jest dużo innych zajęć pozalekcyjnych.
2. Mentalność uczniów SP32 - nie są zbyt przychylnie
nastawieni do harcerzy.

CELE - ZAMIERZENIA - ZADANIA
CELE
Działanie z instrumentami
metodycznymi.

ZAMIERZENIA
●
●
●

Przeszkolenie zastępowych.

●
●
●

Powiększenie stanu liczebnego drużyny
(o około 10 osób).

●
●
●

ZADANIA

Harcerze będą realizowali zadania
zespołowe, projekty
starszoharcerskie.
Harcerze będą mieli więcej
sprawności.
Więcej harcerzy będzie miało
otwarte stopnie adekwatne do ich
wieku.

●

Zastępowi będą potrafili
odpowiednio prowadzić zastęp.
Zastępowi będą umieli załagodzić
konflikty w zastępach.
Zbiórki przez nich prowadzone będą
miały lepszy poziom.

●

Zorganizowanie warsztatów dla
zastępowych w drużynie.

Drużyna będzie liczyła około 25
harcerzy.
W drużynie będzie więcej
chłopaków.
Liczba zastępów zostanie
powiększona.

●

Przeprowadzenie efektywnego
naboru w klasach 4-6.
Utrzymanie zuchów przybyłych do
drużyny.

●
●

●

Stworzenie Radą Drużyny
sprawności, które będzie można
zdobywać w ciągu roku lub na
biwakach tematycznych.
Przeprowadzenie zajęć o stopniach
i sprawnościach, by zachęcić do ich
zdobywania.
Zachęcenie zastępowych do
realizacji zadań zespołowych w
zastępach i projektów sh wśród
kadry, które mogą budować zgranie
zespołowe.

Zapoznanie harcerzy z technikami
harcerskimi.

●
●

Zwrócenie większej uwagi na
umundurowanie harcerzy w drużynie.

●

Harcerze będą mieli większą
wiedzę o technikach harcerskich.
Harcerze będą mieli umiejętności
przydatne w lesie, będą potrafili
rozpalić ognisko i posługiwać się
lepiej mapą (pionierka,
terenoznawstwo).

●

Harcerze będą kompletowali
umundurowanie i dbali o nie.

●

●

●
●

Uczęszczanie drużyny na uroczystości.

●
●

Harcerze będą chcieli chodzić na
uroczystości.
Harcerze będą świadomi swoich
działań patriotycznych.

●

●

Wzmocnienie więzi między kadrą.

●

Po roku 2014/2015 kadra będzie
zgrana.

●

Prowadzenie zbiórek zastępów o
technikach harcerskich.
Podszkolenie zastępowych z technik
harcerskich (warsztaty
zastępowych).

Zwrócenie uwagi harcerzom, aby
bardziej dbali o mundur.
Zachęcenie nowych harcerzy do
zakupu umundurowania.
Robienie alarmów mundurowych na
wyjazdach w celu sprawdzenia
stanu umundurowania.
Uczestnictwo w uroczystościach 10
kwietnia, 3 maja, Boże Ciało lub
inne ogłaszane w czasie roku
harcerskiego przez chorągiew lub
hufiec.
Wprowadzenie systemu plusów w
zastępach za udział w
uroczystościach, wyjazdach, za
które będzie można uzyskać
nagrodę.
Organizowanie wyjść kadry na
ściankę wspinaczkową, lodowisko
itp.

HARMONOGRAM
TERMIN

TEMAT

KRÓTKI OPIS

FORMA

ODPOWIEDZIALNY

06.09.2014

Rozpoczęcie roku
harcerskiego 2014/2015
w 93 BDH.

- rozpoczęcie działania w roku
harcerskim 2014/2015 przy ognisku
- konwencja afrykańska
- zakończenie apelem z rozkazem.

ognisko
obrzędowe,
gawęda, apel

Kwatermistrz,
przyboczna

10.09.2014

Plany, konspekty…

- doskonalenie umiejętności pisania
planów pracy i konspektów
- dokumentacja zastępu

dyskusja

drużynowa

13.09.2014

I urodziny 9 SzDHiZ.

-ognisko rozpoczynające rok harcerski
pod hasłem „Ascendit”
- przekazanie zuchów do drużyny
harcerskiej
-uczczenie 1 urodzin szczepu

ognisko

Komendant szczepu

20.09.2014

Zbiórki zastępów –
rozpoczęcie roku
harcerskiego w
zastępach.

Rozpoczęcie roku harcerskiego w
zastępach.

27.09.2014

Sprawnościowy bieg

Bieg patrolowy po punktach o
sprawnościach. Harcerze poznają
różne rodzaje sprawności.

Bieg patrolowy

drużynowa

29.09-03.10.
2014

Akcja naborowa w SP
32.

- rozwieszanie plakatów
informacyjnych
- przeprowadzenie godzin
wychowawczych dla klas 4
- rozdawanie ulotek
- Dzień Harcerza w SP32

konkursy,
piosenki, pląsy

drużynowa

UWAGI

zastępowi

rozmowa z dyrekcją

04.10.2015

Zbiórka Naborowa
„Witamy w 93”

11.10.2014

Zbiórki zastępów terenoznawstwo.

- zapoznanie nowych osób z drużyną
- podział na zastępy
- zabawy i gry harcerskie

Gra terenowa

Drużynowa, jedna z
zastępowych
zastępowi

12.10.2014

Pionierkę mam w małym - nauczenie, ćwiczenie umiejętności
paluszku.
przydatnych w lesie takich jak
budowanie ogniska, szałasów, kuchni
polowej, musztra
-rozwijanie umiejętności pracy w
grupie

Gra terenowa

Drużynowa,
kwatermistrz

18.10.2014

Zbiórka drużyny - podchody z mapą skarbów
gra terenowa
“Poszukiwacze skarbów - wykonywanie zadań wymagających
Afryki”.
współpracy, aby zdobyć skarby Afryki,
jakimi są dzieła ludności afrykańskiej
oraz dary natury z tego kontynentu

Zastępowa,
kwatermistrz

24-26.10.2014

Biwak jesienny z 39
BDSh „Cast away – poza
światem”

Zgodnie z programem biwaku.

biwak

Drużynowi, kadra
drużyn

25.10.2014

Jaki powinien być dobry - cechy zastępowego, konflikty, kary i
zastępowy?
nagrody, komunikacja, lider

Dyskusja,
zabawy

drużynowa

25.10.2014

Co ja wiem o ZHP?
- Powtórzenie wiedzy dotyczącej
Teoretyczne podejście
m.in. historii skautingu i ZHP,
do wiedzy.
symboliki, WAGGGS i WOSM, struktury
ZHP, rodzaje funkcji czyli wszystko,
co jest podstawą harcerskiej wiedzy.

wykład

Drużynowa, drużynowa
93 BGZ

31.10.2014

“Zapalmy znicze dla
nieznanych żołnierzy.”

wycieczka

drużynowa

- zapalenie zniczy nad grobami
nieznanych żołnierzy na Cmentarzu
Miejskim

łoki - toki, mapy z
zaznaczonymi
punktami, kompasy

każdy harcerz bierze
znicz i 1zł na znicz
na grób Justyny
Moniuszko

08.11.2014

Zbiórki zastępów symbolika.

zastępowi

08.11.2014

Obrzędowość, mundur,
instrumenty
metodyczne - dlaczego
to jest ważne?

- o obrzędowości w drużynie i
zastępie
- działanie z instrumentami
metodycznymi
- umundurowanie jako wizytówka
harcerza

dyskusja

drużynowa

11.11.2014

96. Rocznica Odzyskania
Niepodległości przez
Polskę.

- Msza Święta w Kościele Farnym
- uroczystości pod pomnikiem
Marszałka Józefa
Piłsudskiego, apel poległych, salwa
honorowa,
złożenie kwiatów oraz zapalenie
zniczy,
przemówienia

uroczystości

przyboczna

15.11.2014

Zbiórki zastępów –
umundurowanie
harcerskie.

zastępowi

22.11.2014

Zbiórki zastępów –
Prawo i Przyrzeczenie
Harcerskie.

zastępowi

29.11.2014

Zbiórka drużyny „Andrzejki”

- wróżby andrzejkowe

Gry, zabawy

Jedna z zastępowych

29-30.11.2014

„Warsztat pracy
zastępowego” – biwak
podsumowujący
warsztaty kadry

- pierwsza pomoc i terenoznawstwo
- test sprawdzający wiedzę
praktyczną i teoretyczną
- podsumowanie warsztatów

biwak

drużynowa

06.12.2014

Zbiórki zastępów –
„Mikołajki”

zastępowi

Harcerze w tym dniu
maja bezpłatny
przejazd
komunikacją
miejską

W schronie

06.12.2014

Lodowisko – wyjście
kadry

- integracja kadry na lodowisku

Zajęcia
sportowe

przyboczna

13.12.2014

Zbiórka drużyny –
„Przygotowanie do
Wigilii szczepu”

- przygotowywanie dekoracji i
zaproszeń na Wigilię

Rysowanie,
malowanie,
wycinanki

Jedna z zastępowych

19.12.2014

Wigilia szczepu

- jasełka
- złożenie życzeń i łamanie się
opłatkiem
- jedzenie potraw wigilijnych
- prezenty

inscenizacja

Kadra i komenda
szczepu

23.12.2014

Betlejemskie Światełko
Pokoju

- przekazanie światła pokoju
mieszkańcom Białegostoku, opłatek,
życzenie, ognisko harcerskie

zlot

drużynowa

03.01.2015

Zbiórki zastępów –
szyfry.

07.01.2014

Rada drużyny

- podsumowanie pierwszego półrocza
- omówienie bieżących spraw

rada

drużynowa

10.01.2015

Zbiórka drużyny – „Tego
w Afryce nie ma!”

- wyjście na sanki
- bitwa na śnieżki
- lepienie bałwanów

Zabawy
sportowe

podzastępowy

17.01.2015

Zbiórki zastępów –
historia skautingu i ZHP.

24.01.2015

Zbiórka drużyny - 109.
Rocznica urodzin
hm. Stanisława
Moniuszki –
bohatera hufca

- zapoznanie z historią bohatera
hufca

25-31.01.2015

HAZ – Zimowisko w
Knyszynie

Według planu pracy zimowiska

zastępowi

zastępowi
Gra patrolowa Drużynowa, przyboczna

zimowisko

drużynowa

Wzięcie sanek,
jabłuszek, ciepłego
ubrania, termosu z
herbatą

14.02.2015

Walentynki

- pląsy walentynkowe

zabawy

Jedna z zastępowych

21.02.2015

Dzień Myśli Braterskiej
w 9 SzDHiZ

- wieczornica szczepowa

wieczornica

Drużynowy 39 BDSh

28.02.2015

Zbiórki zastępów –
obrzędowość szczepu,
drużyny, zastępu.

- zapoznanie z bohaterem szczepu

07.03.2015

XVII Rajd Śladami
Powstańców
Styczniowych
1863 r.

integracja środowisk harcerskich
chorągwi
- promowanie aktywnego wypoczynku
- promowanie Puszczy Knyszyńskiej

rajd

Komenda Hufca ZHP
Białystok, Komenda
Chorągwi Białostockiej
drużynowa

11.03.2015

Rada drużyny

- przygotowanie do urodzin drużyny

rada

drużynowa

14.03.2015

Zbiórki zastępów –
sznurologia, struktury
ZHP.

21-22.03.2015

22 urodziny 93 BDH

- uczczenie 22 urodzin drużyny
- gry, zabawy urodzinowe
- robienie 22 ciasteczek

nocka

Kadra drużyny

28.03.2015

Bieg z jajem

- bieg patrolowy dla członków
szczepu

Bieg patrolowy

Kadra szczepu

11.04.2015

Zbiórki zastępów –
samarytanka.

18.04.2015

Zbiórka drużyny –
„Dżungla”.

- rywalizacja zespołowa
- zapoznanie z ciekawostkami
dotyczącymi Afryki

teleturniej

Jedna z zastępowych

24-26.04.2015

Biwak szczepu

- zamknięcie kampanii bohater

biwak

Komenda szczepu

zastępowi

zastępowi

zastępowi

03.05.2015

Obchody 224. Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji

- święto narodowe
- rocznica uchwalenia Konstytucji 3
maja

uroczystości

drużynowa

09.05.2015

Zbiórki zastępów –
pionierka.

zastępowi

16.05.2015

Zbiórki zastępów

zastępowi

22-24.05.2015

ZLOT HUFCA ZHP
BIAŁYSTOK w Borkach

- zajęcia w terenie, ognisko,
integracja środowisk harcerskich,
zdobywanie nowych
umiejętności, nowe doświadczenia
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Kapelana Hufca

zlot

Sztab Zlotu wraz z
Komendą Hufca,
ZWD
Namiestnictwa,
drużynowa

30.05.2015

Dzień Rodzica – zbiórka
szczepu

- Festyn zorganizowany dla zuchów i
harcerzy z 9 SzDHiZ „Ascendit”

festyn

Drużynowi Przyboczni
Zastępowi

04.06.2015

Boże Ciało

- harcerska biała służba, Msza Św. Z
procesją
- służba medyczna i porządkowa

służba

Jedna z zastępowych

06.06.2015

Zbiórki zastępów –
zakończenie roku
harcerskiego w
zastępach.

13.06.2015

Zakończenie roku
harcerskiego w drużynie

- podsumowanie roku harcerskiego
2014/2015

Ognisko,
gawęda

drużynowa

19.06.2015

Zakończenie roku
harcerskiego w
szczepie.

-obrzędowe podsumowanie roku
harcerskiego 2014/2015

Ognisko
obrzędowe

Komenda szczepu

Lipiec 2015

HAL - obóz

Wg programu obozu

obóz

drużynowa

zastępowi

Zbiórki zastępów
Przedsięwzięcia drużyny
Przedsięwzięcia szczepu
Przedsięwzięcia hufca, chorągwi, uroczystości
Zbiórki rady drużyny
Warsztaty kadry

