Wzór programu pracy drużyny
Hufiec Puławy

1) Podstawowe informacje o gromadzie/drużynie

Pełna nazwa gromady/drużyny:
12 Drużyna Starszoharcerska im. Zawiszy Czarnego Szkoła
lub inne środowisko działania:
Puławy, Hufiec ZHP Puławy
Gdzie i jak często spotyka się gromada/drużyna (dzień, godzina, miejsce zbiórki):
Hufiec Puławy (II piętro), co piątek 17:00-19:00 Liczba i liczebność
szóstek/zastępów/patroli:
3 zastępy każdy po 7 osób
Jak często i gdzie spotykają się zastępy:
co 2 tygodnie Drużynowy:
Imię, nazwisko
Olga Junkuszew
Stopień harcerski,
stopień instruktorski
Rok urodzenia
Uprawnienia, odznaki,
ukończone kursy
Telefon
Adres e-mail

samarytanka
1996

Kadra (przyboczni, zastępowi):
Rok
Imię i nazwisko,
urodzenia
stopień
harcerski i
instruktorski

Funkcja w drużynie

sam. Julia
Kosonowska

1998

przyboczna

pion. Monika
Gawryjołek

1998

zastępowa

Trop. Julia Wydra

1999

zastępowa

sam. Róża
Słowikowska

1996

zastępowa

Uprawnienia, odznaki,
ukończone kursy,
zdobywane stopnie
Patent zastępowego
Patent przybocznego
Zdobywany stopień:
Naramiennik
wędrowniczy
Patent zastępowego
Patent przybocznego
Zdobywany stopień:
samarytanka
Zdobywany stopień:
pionierka

Liczba osób ze złożonym Przyrzeczeniem Harcerskim/Obietnicą Zucha:
16
Liczba osób, która przygotowuje się do Przyrzeczenia Harcerskiego/ Obietnicy Zucha:
3
Czy drużyna w przyszłym roku harcerskim planuje nabór? (tak/nie) – podkreśl właściwe Jeśli
tak, to w jakim miesiącu?
styczeń
Posiadane stopnie:
Nazwa stopnia
Ochotniczka/Młodzik
Tropicielka/Wywiadowca
Pionierka/ Odkrywca
Samarytanka
Harcerka Olra/Harcerz Orli
Harcerza Rzeczpospolitej/
Harcerz Rzeczpospolitej

Ile osób posiada?
1
2
4
-

Liczba osób, która posiada naramiennik wędrowniczy: 4
Liczba osób, która zdobywa naramiennik wędrowniczy: 2
Liczba osób, która uczestniczyła w ostatnim obozie: 3

Ile osób zdobywa?
2
2
-

Czy drużyna organizowała biwak w ostatnim roku harcerskim : (tak/nie) – podkreśl właściwe
2)Wizja drużyny
Opis, jak Twoja drużyna będzie wyglądać za rok, za dwa lata? W jaki sposób będą się rozwijać Twoi harcerze/zuchy,
aby wizja została zrealizowana?
12 DSh im. Zawiszy Czarnego za rok będzie posiadała 4 zastępy. Aby to osiągnąć będzie przeprowadzony nabór. Cała
drużyna weźmie udział w obozie hufca. Od początku roku harcerskiego kadra drużyny będzie motywowała i
zachęcała dzieci do wyjazdu na obóz. Na bieżąco będą przekazywanie informacje dotyczące wyjazdu rodzicom i
opiekunom. Drużyna będzie współpracowała z 48 DH im. Joanny d’Arc w celu rozwoju i zachowania ciągu
wychowawczego. Drużyny będą miały wspólne zbiórki oraz będą brały udział we wspólnym biwaku
organizowanym przez kadrę drużyn. Drużyna będzie się rozwijała z wykorzystaniem instrumentów metodycznych
(realizacja stopni, sprawności oraz projektów). Na bieżąco będzie prowadzony również proces integracji członków
drużyny na wspólnych zbiórkach oraz wyjazdach, oraz współzawodnictwo między zastępami (turniej zastępów,
sprawdzanie obecności na zbiórkach). Kadra drużyny będzie miała dobry kontakt z rodzicami członków drużyny, będą
organizowane spotkania z rodzicami. Druhny będą częściej brać udział w formach szkoleniowych przeprowadzanych
przez Hufiec oraz inne jednostki.

3) Analiza kondycji drużyny:
a)
S

W

(Mocne strony drużyny)

(Słabe strony drużyny)

O

T

(Szanse)

(Zagrożenia)

b) Realizacja harcerskich ideałów
Czy harcerze przestrzegają Prawo Harcerskie, jak z nimi należy pracować, aby tak było? W jaki sposób jest
realizowany w drużynie Harcerski System Wychowawczy (praca nad sobą, braterstwo, służba)?
Harcerze w drużynie znają prawo harcerskie i go przestrzegają. Poznają je na zbiórkach zastępów oraz zbiórkach
drużyny poprzez różnego rodzaju zabawy oraz gawędy.
Harcerski System Wychowawczy:

- praca nad sobą – realizacja poprzez: zdobywanie sprawności, realizacja prób na stopnie, prób harcerza, praca nad
zachowaniem jeśli jest nie właściwe;

- braterstwo – tworzenie więzi między członkami drużyny a szczególnie w zastępach (łączące elementy np.
obrzędowości), braterstwo z innymi drużynami : zbiórki z drużyną harcerską, braterstwo na zewnątrz podczas
współpracy z rodzicami oraz współpracy z innymi drużynami hufca. Rozpoczęcie współpracy ze szkołą.

- służba – udział w uroczystościach miejskich, pomoc sobie nawzajem

c) Metodyka:
Jak w swojej drużynie pracujesz ze stopniami i sprawnościami? Jak wygląda system kar i nagród w drużynie?
Scharakteryzuj: prace z obrzędowością, współzawodnictwo, poziom wiedzy harcerskiej, poziom realizacji celi z
zeszłego roku, zależnie od metodyki jak zostaje realizowana (zuchy- zabawa, harcerze-gra, harcerze starsiposzukiwanie, wędrownicy- służba).
Osobą nadzorującą realizację stopni jest drużynowa , która gromadzi wszystkie karty prób. Dzieci motywowane są do realizacji stopni od
początku gdy wstępują do drużyny. Po otrzymaniu krzyża harcerskiego, drużynowy odbywa z taką osobą rozmowę motywującą opowiadająca o
możliwościach jakie daje zdobywanie stopni. Harcerkom zależy , aby nie być gorszymi od innych i chcą też się rozwijać. Na
realizacji

każdy stopień jest karta próby adekwatna do poziomu stopnia i wieku dziecka. Sprawności realizowane są indywidualnie podczas
prób oraz na zbiórkach.

Nagrody i kary przyznawane są przez drużynowego na wniosek innych członków drużyny, albo jego samego. Pochwały są ustne oraz
pisemne
w rozkazach, co roku w drużynie wybierany jest harcerka roku i zastęp roku który otrzymuje specjalną nagrodę. Kary
stosowane są za złe
zachowanie podczas zbiórek, nie zrealizowanie powierzonych zadań, głównie to ustne nagany lub pisemne.
Drużyna posiada własną obrzędowość, która jest prezentowana na zbiórkach drużyny i wspólnych wyjazdach. Każdy zastęp posiada
również własną obrzędowość. Poziom wiedzy harcerskiej jest różnorodny dzieci, które dłużej są w drużynie radzą sobie dużo lepiej, ich wiedza
jest
sprawdzana na zbiórkach zastępów .

Większość zeszłorocznych celi została zrealizowana poza tym, ze cała drużyna wyjedzie na obóz, ze strony kadry obóz był zbyt mało
promowany i nie były prowadzone rozmowy z rodzicami, dlatego nie udało się go zrealizować oraz tym, że poznamy nowe środowiska,
ponieważ PZHS na który wyjazd był zakładany – nie odbył się.
Poszukiwanie – realizowane jest jako forma pracy wykorzystywana na zbiórkach. Cały rok jest podzielony na pola tematyczne, by
harcerki mogły dotknąć każdego pola tematycznego i odszukać to co może stać się ich pasją.

d) Zastępy (obowiązuje, tylko tych, którzy posiadają):
W jakiej kondycji są zastępy? Ile ich jest? Czy zastępy są samodzielne programowo i organizacyjnie?
W drużynie działają 3 zastępy. Jeden z nich działa bardzo dobrze i jest samodzielny programowo i organizacyjnie.
Dwa z nich to zastępy młode dopiero uczące się działania i jeszcze nie samodzielne programowo i organizacyjnie.

e) Praca z kadrą:
Czy kadra jest przeszkolona do pełnienia swojej funkcji? Jak często się spotyka? W jaki sposób jest motywowana do
rozwoju? Jak odbywa się podsumowanie i ewaluacja programu drużyny? W jaki sposób wygląda podział zadań
w drużynie?
80% kadry drużyny jest przeszkolone do pełnienia swoich funkcji. Kadra drużyny ma ze sobą stały kontakt. Kadra
wspiera się w swoich działaniach oraz stale informuje o możliwościach rozwoju takich jak kursy czy warsztaty.
Podsumowanie pracy i ewaluacja programu drużyny odbywa się podczas wspólnego spotkania całej kadry na
której odbywa się burza mózgów oraz ożywiona dyskusja.

f) Organizacja i kwatermistrzostwo:
Scharakteryzuj: pracę ze składką w drużynie i składką ZHP, finanse drużyny, akcje zarobkowe, sytuacja sprzętowa
drużyny, regularność pracy drużyny przepływ informacji.
Członkowie drużyny co nie płacą składek drużynowych – tylko roczne składki członkowskie. Od początku drużynowy informuje o składce
członkowskiej. Drużyna posiada środku finansowe z akcji zarobkowych jak, np. sprzedaż świątecznych wypieków. Co do sytuacji sprzętowej
drużyna posiada sprzęt, spisany w liście inwentaryzacyjnej. Drużyna posiada również swoje koszulki. Drużyna pracuje regularnie, zbiórki
odbywają się co tydzień. Drużyna jest informowana na zbiórkach o bieżących informacjach oraz na grupie na portalu społecznościowym.

4) Cele drużyny na rok harcerski 2014/2015:
- Wyjazd na dwie imprezy harcerskie poza nasze środowisko działania oraz udział w 3 imprezach
harcerskich w naszym środowisku
- Wykształcenie następcy drużynowego
- Zwiększenie finansów drużyny
- Wprowadzenie systemu sprawnej realizacji sprawności – harcerki zrealizują min.10 sprawności
- Zintegrowanie drużyny jako całości i pojedynczych zastępów.

- Ujednolicenie wyglądu drużyny.
5) Cele wychowawcze realizowane w roku harcerskim 2014/2015:
- Rozwijanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw harcerzy zgodnie z celami ZHP
oraz podstawami wychowawczymi ZHP – praca z technikami harcerskimi, rozwijanie właściwych
postaw podczas działania systemem zastępowym
- Rozwijanie samodzielności i zaradność u dzieci – wyjazdy z drużyną, realizacja powierzonych
zadań
- Dbanie o ciąg wychowawczy rozwój harcerzy (utworzenie w pełni działającego zastępu
Wędrowniczego, kontynuowanie współpracy z 48 DH im. Joanny d’Arc i 16 PDH „Orion”)

6) Cele kadry realizowane w roku harcerskim 2014/2015:
- Zorganizowanie we współpracy z 48 DH im. Joanny d’Arc wspólnego biwaku drużyn.
- Umacnianie wspólnoty kadry (spotkania bieżące, wspólne wyjazdy, udział razem w formach
kształceniowych proponowanych przez hufiec)
- Tworzenie bieżącej współpracy z rodzicami

7)

8) Terminarz
Miesiąc
WRZESIEŃ
(miesiąc
integracji)

Sposób realizacji celów:

spotkań:
Nazwa działania
Zbiórka zapoznawcza
Zbiórka zastępów.
Przygotowanie do Zlotu
Hufca
Zlot Hufca Puławy

Termin
5.09.2014
12.09.2014

13-14.09.2014

Forma
Zajęcia
integracyjne
Zajęcia
integracyjne

Odpowiedzialny
Olga Junkuszew

Zlot

Olga Junkuszew

Zastępowe

Świeczka po zlocie +
zbiórka o drużynie (historii
itd.)
Nocowanka drużyny
PAŹDZIERNIK Zbiórka zastępów – Poznaj
(podróżniczy) innych scoutów +
Poznaj Ameryki
Poznaj Afrykę
Zbiórka zastępów – Poznaj
Euroazję
Podsumowanie cyklu
LARP i wyjazd SH
Spotkanie
kadry
„Instruktor jako lider”

LISTOPAD
Zbiórka zastępów(artystyczne) Kreatywne myślenie
Decoupage

GRUDZIEŃ
(duchowe)

19.09.2014

Świeczka

Olga Junkuszew

26-27.09.2014
3.10.2014

Nocowanka
Zajęcia
artystyczne

Olga Junkuszew
Zastępowe

10.10.2014
17.10.2014

zbiórka
zbiórka

Julia Kosonowska
Zastępowe

Gra

Olga Junkuszew

Wyjazd

Jakub Stachnio

Szkolenie

KH

– 25-26.10.2014

7.11.2014

zbiórka

Zastępowe

14.11.2014

Zajęcia
artystyczne
zbiórka

Olga Junkuszew

Zbiórka zastępów –
Savoir-vivre

21.11.2014

Przygotowywanie
masek gipsowych
Przygotowanie do
Andrzejek.

28.11.2014

Zajęcia
artystyczne

Monika
Gawryjołek

Andrzejki hufcowe
(33 urodziny drużyny)

2930.11.2014

kominek

Olga Junkuszew

Mikołajki drużynowe
Zbiórka Służba
Braterstwo i praca nad
sobą (propozycja BŚP)
BŚP

5.12.2014

Dyskusja
Spotkanie

Julia Kosonowska

1214.12.2014
19.12.2014

Wycieczka

Olga Junkuszew

Świeczka

Zastępowe

2021.12.2014
22.12.2014

Złaz

KH

Zlot

Olga Junkuszew

Świeczka po BŚP
Zbiórka zastępów –
Święta w różnych
kulturach
Wigilia hufca+ Wigilia
miejska
Wigilia drużynowa

Zastępowe

STYCZEŃ
(Kultura,
głupcze!)

LUTY

MARZEC
(techniki
harcerskie)

Zimowy Kurs
Przybocznych i
Zastępowych

2728.12.2014

Szkolenie

Zespół
Kształceniowoprogramowy

Kultura wokół nas (o
tekstach kultury i
kulturze masowej)
Zbiórka zastępów –
Tworzenie własnego
filmu
Kino polskie ma moc! (
o polskich reżyserach i
filmach + prezentacja
filmów zastępów)
O teatrze słów kilka
(drama,
o
teatrze
polskim)
Biwak drużyny
(oparty na propozycji
BUM!)
sprawności:
sanitariuszka,
meteorolog

9.1.2015

zbiórka

Olga Junkuszew

16.1.2015

Zajęcia
artystyczne

Zastępowe

23.1.2015

Zbiórka
Prezentacja

Monika
Gawryjołek

30.1.2015

Formy
teatralne

Róża
Słowikowska

1214.02.2014
(F)

Biwak

Olga Junkuszew

Przygotowanie do
DMB - o święcie,
tworzenie kartek dla
drużyn –

20.2.2015

zbiórka

Julia Kosonowska

DMB

21-22.2.2015

Kominek

Zespół
KształceniowoProgramowy

Zbiórka zastępów –
Harcerzem jest się całe
życie – o znanych
harcerzach
Wędrownicza
Integracja Hufca
Pierwsza pomoc jest ok
– propozycja
programowa
Zbiórka zastępów –
Znaki patrolowe i
mapa
Tajemnica Szyfru

27.2.2015

zbiórka

Zastępowe

1.03.2015

Złaz

KH

6.3.2015

Olga Junkuszew

13.3.2015

Szkolenie
pierwsza
pomoc
Gra terenowa

20.3.2015

zbiórka

Monika
Gawryjołek

Zastępowe

Zbiórka zastępów –
Pochodzimy od
scoutingu
– historia
KWIECIEŃ
Doświadczyć
nieznanego – zbiórka
(naukowy)
doświadczalna
Fizyka może być okej Park linowy
Zbiórka zastępów
Każdy jest inżynierem
(konkurs zastępów budowanie
funkcjonalnych
machin)
Polak – wynalazca (o
polskich wynalazcach)
+ prezentacja maszyn
zastępów
Zbiórka
zastępów – Z
ekologią za pan
brat
(propozycja
programowa
„Chrońmy
Bioróżnorodność)
MAJ
Zdrowe żywienie do
podstawa –
(W zdrowym przygotowywanie
ciele,
zdrowych posiłków
zdrowy
Spływ Kajakowy dla SH
duch)
iW
Zbiórka zastępów –
Wycieczka rowerowa
wybranym puławskim
szlakiem rowerowym
Jak zadbać o siebie naturalne sposoby
Zbiórka zastępów –
Woda, wigoru doda!
Wyjście na basen,
ćwiczenia na basenie
Festyn z okazji Dnia
Dziecka
CZERIWEC
Lubelszczyzna
nieznana

27.3.2015

zbiórka

Zastępowe

3.4.2015

Zajęcia
Julia Kosonowska
doświadczalne

11.4.2015

Wycieczka

17.04.2015

Zajęcia
techniczne

18-19.4.2015

Prezentacja
Wykład

Monika
Gawryjołek

24.04.2015

zbiórka

Zastępowe

8.05.2015

Zajęcia
techniczne

Monika
Gawryjołek

9-10.05.2015

Spływ

KH

15.05.2015

Rajd

Zastępowe

22.05.2015

zbiórka

Julia Kosonowska

29.05.2015

Ćwiczenia
sportowe

Zastępowe

Róża
Słowikowska
Zastępowe

30-31.05.2015 Festyn

KH

5.06.2015

Olga Junkuszew

zbiórka

(region)

Zbiórka zastępów –
zwiad w wybranych
przez
zastęp miejscach w
powiecie Puławskim

12.06.2015

Powiat Puławski taki
19.06.2015
piękny – prezentacja
miejsc odwiedzanych
podczas zwiadów przez
zastępy
Drużynowe
26.06.2015
zakończenie roku –
Ognisko
podsumowujące,
rozdanie nagród dla
najlepszego zastępu +
superdruhny
Noc drużynowych
27-28.2015

Zwiad

Zastępowe

Dyskusja
Prezentacja

Monika
Gawryjołek

Ognisko

Olga Junkuszew

Wyjazd kadry

Zespół
ProgramowoKształceniowy

9) Zatwierdzenie:
Termin zatwierdzenia programu: __________________________________________________
Podpis drużynowego: _____________________________________________________________
Podpis członka KH ds. programu: ___________________________________________________

