ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC MYŚLENICE

PLAN PRACY
Na rok harcerski 2015/2016

83 MYŚLENICKA DRUŻYNA HARCERSKA KEDYW

Drużyna:


Koedukacyjna



Harcerska

Drużyna działa przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Myślenicach
Adres: ul. Pardyaka 26, 32-400 Myślenice

1. Kadra drużyny.
Drużynowy/a






Wiek:
Zawód:
Stopień harcerski/instruktorski:
Kurs i warsztaty:
Kontakt: tel.
e-mail:
adres:
 Staż na funkcji:
 Data złożenia przyrzeczenia harcerskiego:
 Data nadania naramiennika wędrowniczego:
Planowany rozwój instruktorski i harcerski:

Przyboczny/a






Wiek:
Zawód:
Stopień harcerski/instruktorski:
Kurs i warsztaty:
Kontakt: tel.
e-mail:
adres:
Staż na funkcji:
 Data złożenia przyrzeczenia harcerskiego:
 Data nadania naramiennika wędrowniczego:
Planowany rozwój instruktorski i harcerski:

2. Rada Drużyny
W skład Rady Drużyny wchodzą:




Drużynowy/a
przyboczny/a
zastępowi

Kompetencje i Prawa Rady Drużyny:








Rada Drużyny zbiera się raz w miesiącu w terminie ustalonym przez drużynową, po konsultacji z
członkami RD
RD zatwierdza i współrealizuje Plan Pracy drużyny.
RD wprowadza nowe symbole, obrzędy i zwyczaje
RD nagradza i upomina członków drużyny
RD decyduje o udziale drużyny w imprezach (rajdach, biwakach, biegach) organizowanych przez
hufiec, chorągiew lub inną drużynę
RD podsumowuje prace drużyny i zastępów
RD współorganizuje z kadrą drużyny wycieczki, biwaki i rajdy- pomaga w ich przeprowadzeniu

3. Zakres obowiązków funkcyjnych w drużynie
Obowiązki Drużynowego/wej:




Realizuje cele i misję ZHP
Przestrzega Statutu ZHP i wszystkich regulaminów
Bierze czynny udział w życiu hufca






Motywuje harcerzy do pracy nad sobą, zdobywania sprawności i stopni harcerskich
Godnie reprezentuje drużynę przed rodzicami oraz władzami hufca, chorągwi i ZHP
Dba o dobre imię drużyny
Zdobywa coraz wyższe kwalifikacje i uzupełnia swoja wiedzę





Troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci lub młodzieży
Opracowuje i nadzoruje realizację Planu Pracy drużyny
Prowadzi dokumentację drużyny (Książka Pracy Drużyny, teczka z rozkazami i konspektami zbiórek,
teczka zawierająca dokumenty związane z majątkiem drużyny )
W razie potrzeby zwołuje Radę Drużyny
Uczestniczy w odprawach funkcyjnych w hufcu
Rozkazami otwiera i zamyka próby na stopnie i sprawności
Zarządza majątkiem drużyny
Wychowuje następcę i dba o rozwój przybocznych i zastępowych
Współpracuje z rodzicami i środowiskiem, w którym pracuje drużyna
Przeprowadza terminowo spis harcerski w drużynie (obsługuje elektroniczną ewidencję ZHP)
Dopuszcza członków drużyny do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego
Nadzoruje pracę drużyny
Prowadzi i nadzoruje przeprowadzanie cotygodniowych zajęć programowych
Prowadzi zastęp zastępowych
Dba o zapewnienie ciągu wychowawczego.
Pośredniczy w kontakcie z Dyrekcją Szkoły- odpowiada za organizację akcji w szkole, nadzoruje ich
przebieg.















Podpis Drużynowego/wej

Obowiązki Przybocznego/nej:












Zdobywa coraz wyższe kwalifikacje i uzupełnia swoja wiedzę
Dba o dobre imię drużyny
Godnie reprezentuje drużynę przed rodzicami oraz władzami hufca, chorągwi i ZHP
Gdy jest to konieczne uczestniczy w odprawach funkcyjnych w hufcu
Realizuje cele i misję ZHP
Przestrzega Statutu ZHP i wszystkich regulaminów
Bierze czynny udział w życiu hufca
W razie nieobecności drużynowego zastępuje go
Bierze udział w Radach Drużyny
Motywuje harcerzy do pracy nad sobą, zdobywania sprawności i stopni harcerskich
Prowadzi zajęcia programowe





Nadzoruje pracę skarbnika
Odpowiada za musztrę i umundurowanie drużyny
Odpowiada za jeden z zastępów (pomaga zastępowym, dba o obecność proporca zastępu na biwakach i
imprezach hufcowych)
Odpowiada za prowadzenie tablicy ogłoszeń w szkole
Odpowiada za proporzec drużyny i jego obecność na ważnych wydarzeniach




Podpisy Przybocznego/nej:

Obowiązki Przybocznego/nej:






Zdobywa coraz wyższe kwalifikacje i uzupełnia swoja wiedzę
Dba o dobre imię drużyny
Godnie reprezentuje drużynę przed rodzicami oraz władzami hufca, chorągwi i ZHP
Gdy jest to konieczne uczestniczy w odprawach funkcyjnych w hufcu
Realizuje cele i misję ZHP








Przestrzega Statutu ZHP i wszystkich regulaminów
Bierze czynny udział w życiu hufca
W razie nieobecności drużynowego zastępuje go
Bierze udział w Radach Drużyny
Motywuje harcerzy do pracy nad sobą, zdobywania sprawności i stopni harcerskich
Prowadzi lub pomaga w prowadzeniu zajęć programowych





Prowadzi współzawodnictwo międzyzastępowe
Jest odpowiedzialna za prowadzenie funpage’a drużyny
Odpowiada za jeden z zastępów (pomaga zastępowym, dba o obecność proporca zastępu na biwakach i
imprezach hufcowych)
Odpowiada za tworzenie fotorelacji z biwaków, ważnych zbiórek i akcji drużyny
W razie potrzeby zostaje po zbiórkach, aby pomóc harcerzom rozpisywać próby na stopnie i sprawności




Podpisy Przybocznego/nej:

Obowiązki Przybocznego/nej:












Zdobywa coraz wyższe kwalifikacje i uzupełnia swoja wiedzę
Dba o dobre imię drużyny
Godnie reprezentuje drużynę przed rodzicami oraz władzami hufca, chorągwi i ZHP
Gdy jest to konieczne uczestniczy w odprawach funkcyjnych w hufcu
Realizuje cele i misję ZHP
Przestrzega Statutu ZHP i wszystkich regulaminów
Bierze czynny udział w życiu hufca
W razie nieobecności drużynowego zastępuje go
Bierze udział w Radach Drużyny
Motywuje harcerzy do pracy nad sobą, zdobywania sprawności i stopni harcerskich
Prowadzi lub pomaga w prowadzeniu zajęć programowych




Pomaga w prowadzeniu bloga drużyny
Razem z kronikarzami odpowiada za regularne prowadzenie Kroniki Drużyny- także za jej wygląd i
obecność na biwakach;
Odpowiada za jeden z zastępów (pomaga zastępowym, dba o obecność proporca zastępu na biwakach i
imprezach hufcowych)
Odpowiada za zdobywanie sprawności w drużynie, rozpisywanie prób i realizacje zadań zespołowych
W razie potrzeby zostaje po zbiórkach, aby pomóc harcerzom rozpisywać próby na stopnie i sprawności





Podpisy Przybocznego/ej:

Obowiązki Przybocznego/nej:












Zdobywa coraz wyższe kwalifikacje i uzupełnia swoja wiedzę
Dba o dobre imię drużyny
Godnie reprezentuje drużynę przed rodzicami oraz władzami hufca, chorągwi i ZHP
Gdy jest to konieczne uczestniczy w odprawach funkcyjnych w hufcu
Realizuje cele i misję ZHP
Przestrzega Statutu ZHP i wszystkich regulaminów
Bierze czynny udział w życiu hufca
W razie nieobecności drużynowego zastępuje go
Bierze udział w Radach Drużyny
Motywuje harcerzy do pracy nad sobą, zdobywania sprawności i stopni harcerskich
Prowadzi lub pomaga w prowadzeniu zajęć programowych



Odpowiada za jeden z zastępów (pomaga zastępowym, dba o obecność proporca zastępu na biwakach i
imprezach hufcowych)
Odpowiada za tworzenie fotorelacji z biwaków, ważnych zbiórek i akcji drużyny







W razie potrzeby zostaje po zbiórkach, aby pomóc harcerzom rozpisywać próby na stopnie i sprawności
Przygotowanie i organizacja świętowania urodzin członków drużyny
Odpowiada za rozpisywanie prób na stopnie w drużynie
Podpisy Przybocznego/ej:

Obowiązki Zastępowych:











Prowadzą pracę swoich zastępów
Odpowiadają za pracę swoich zastępów przed przybocznymi i drużynowym
Zdobywają coraz wyższe kwalifikacje i uzupełniają swoja wiedzę
Dbają o dobre imię drużyny
Godnie reprezentują drużynę przed rodzicami
Przestrzegają Statutu ZHP i wszystkich regulaminów
Biorą udział w Radach Drużyny
Biorą udział w zbiórkach zastępu zastępowych
Prowadzą zeszyty zastępów i odpowiadają za dokumentację pracy zastępów
Motywują harcerzy do pracy nad sobą, zdobywania sprawności i stopni harcerskich
Podpisy Zastępowych

Obowiązki Skarbnika Drużyny:






Regularnie zbiera składki od harcerzy i przekazuję je drużynowej
Przypomina harcerzom o comiesięcznym płaceniu składek
Wspólnie z drużynowym prowadzi Książkę Finansową Dryżyny
Wspólnie z drużynowym zbiera od harcerzy opłaty za wycieczki, biwaki, rajdy i zloty
Doskonali swoje umiejętności kwatermistrzowskie i poszerza swoja wiedzę poprzez udział w
rozmaitych szkoleniach, warsztatach i kursach
Podpis Skarbnika:

Obowiązki Kronikarzy Drużyny:
 Regularnie uzupełniają wpisami z ważnych wydarzeń w życiu drużyny Kronikę drużyny
 Dbają o wygląd i stan Kroniki
 Nadzorują uzupełnianie fotorelacji
Podpisy Kronikarzy

4. Charakterystyka drużyny.
83 Myślenicka Drużyna Harcerska Kedyw to drużyna z wieloletnią tradycją , działa już od 2004 roku przy
Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach. Barwy drużyny są w kolorach żółto- czarnych.
Kedyw jest drużyną harcerską koedukacyjną. Drużyna zrzesza obecnie 20 członków, w tym 14 harcerek i 6
harcerzy. Do tej pory tylko jedna osoba nie przyjęła jeszcze barw drużyny. Przyrzeczenie Harcerskie złożyło 13
osób, pozostali mają otwarte i w połowie zrealizowane próby harcerskie. Drużyna jest prawie w 100%
umundurowana, jedynie 2 osoby nie posiadają munduru, pozostali mają pełne umundurowanie. Drużyna posiada
rozbudowaną obrzędowość: mamy proporzec i logo drużyny oraz proporce zastępów, zastępy maja swoje
nazwy i okrzyki, większość zastępów ma też swoją kronikę. Drużyna posiada prowadzoną na bieżąco Kronikę i
Księgę Obrzędów. Za prowadzenie Kroniki i Księgi Obrzędów odpowiedzialni są Kronikarze zastępów oraz

jedna z przybocznych, która nadzoruje ich pracę. W ubiegłym roku zostały wprowadzone funkcje
proporcowego, kronikarza i urodzinowego. W drużynie funkcjonują zwyczaje i obrzędy nadania barw, złożenia
Przyrzeczenia Harcerskiego, rozpoczęcia i zakończenia zbiórki, świętowanie urodzin któregoś z członków.
Drużyna bierze aktywny udział w życiu Hufca i Chorągwi, jest obecna w licznym składzie na wszystkich
imprezach i akcjach hufcowych oraz na sporej części imprez chorągwianych. Możemy się także pochwalić
dużą ilością wygranych w biegach i konkursach na szczeblu Hufca, a także wyróżnieniem ogólnopolskim.
Zbiórki prowadzone są co tydzień w poniedziałki o 15:30 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach.
W drużynie funkcjonuje system zastępowych- w miarę regularnie odbywają się zbiórki zastępów, zastępy
wykonują też zadania zespołowe. Nieregularnie odbywają się także zbiórki zastępu zastępowych „Cichy Szyk”.
Większość zastępowych i przybocznych wzięła udział i ukończyła kurs zastępowych i kurs przybocznych
organizowany przez Hufiec. Harcerze należący do drużyny są bardzo energiczni i otwarci, nie sprawiają
problemów wychowawczych. Drużyna posiada swój blog:….. i funpage na facebook’u, a także adres mailowy:
……

5. Analiza drużyny
Słabe strony

Mocne strony


Harcerze pochodzą z jednego środowiska, wszyscy
dobrze się znają;
 Możliwość prowadzenia zbiórek zarówno w szkole
przy której działa drużyna jak i w harcówce Hufca;
 Kadra stale kształci się, zdobywa stopnie;
 Drużyna posiada grajka, kilka osób umie grać na
różnych instrumentach;

Harcerze mieszkają niedaleko miejsca odbywania
się zbiórek;

Dobra współpraca z Hufcem;

Prężnie rozwijająca się sieć informacyjna;

Członkowie drużyny są chętni do pracy;
 Możliwość wypożyczania sprzętu z magazynu Hufca
Myślenice;
 Możliwość organizacji ciekawszych zbiórek przy
użyciu wypożyczonego sprzętu;
 Dobry kontakt kadry z harcerzami
 Prawie wszyscy funkcyjni w drużynie są po
odpowiednich kursach (kurs zastępowych,
przybocznych, przewodnikowski, drużynowych)

Systematycznie prowadzony blog i funpage
drużyny



















Zagrożenia

Szanse







Możliwość uzyskania pomocy od rodziców w
czasie organizacji zbiórek, imprez np. wigilii
drużyny, biwaków i wyjazdów;
Możliwość organizacji zajęć w terenie;
Możliwość wynegocjowania miejsca na harcówkę;
Możliwość uzyskania wsparcia ze strony dyrekcji
podczas organizacji imprez drużyny;
Możliwość organizacji biwaków w szkole;
Dobry kontakt ze szkołą przy której działa drużyna;

Wahania we frekwencji harcerzy na zbiórkach;
Brak pracy ze stopniami harcerskimi
Większość obecnych członków drużyny nie
miała wcześniej żadnego kontaktu z
harcerstwem- a jeśli go miała to zazwyczaj
spowodował on negatywne odczucia;
Duża rozbieżność wieku harcerzy (trudności w
prowadzeniu zbiórek i znalezieniu optymalnego
dla wszystkich grup wiekowych programu);
Nieregularnie odbywające się zbiórki zastępów
Niedopracowane współzawodnictwo drużyny
Brak współpracy z drużyną
starszoharcerską;
Słabo działający zastęp zastępowych
Ograniczone terminy zbiórek i wyjazdów;
Drużynowa i przyboczna nie mieszka w
Myślenicach;
Rozpoczęcie studiów przez przybocznego i
drużynową
Mało samodzielni zastępowi
Brak ciągu wychowawczego w szkole, w której
pracuje drużyna- brak gromady zuchowej i
drużyny starszoharcerskiej
Drużyna nie posiada własnej harcówki
Trudny do ustalenia termin zbiórek
odpowiadający wszystkim harcerzom;
Trudności ze spotkaniem się drużynowej z
harcerzami w nagłym wypadku lub stawieniem
się w szkole w razie potrzeby;






Trudności z nawiązaniem współpracy z lokalną
społecznością;
Duża ilość zajęć pozalekcyjnych harcerzy;
Niechęć społeczeństwa do harcerzy, oparta na
stereotypach;
Duża ilość zajęć i kółek oferowanych dzieciom
przez szkołę- brak wolnego miejsca na
harcówkę;






Wzrost zainteresowania harcerstwem ze strony
rodziców, dyrekcji szkoły oraz jej uczniów;
Korzystnie usytuowana szkoła ( w pobliżu terenów
leśnych);
Dobry kontakt kadry z rodzicami harcerzy i ich
zaangażowanie w życie drużyny
Możliwość zaangażowania i pomocy w nagłych
wypadkach (zbiórka alarmowa itp.) ze strony pwd.
Bożeny Jasek pracującej w szkole przy której działa
drużyna.

6. Cele drużyny
Cel długoterminowy
1.

Wzmacnianie pracy ze stopniami tak, aby pod
koniec roku kalendarzowego 2016 wszyscy
harcerze mieli otwarte próby na stopnie:
- większość miała zamkniętą próbę na stopień
Ochotniczki/ Młodzika i otwartą próbę na
stopień Tropicielki/ Wywiadowcy
- „świeżo ” należący do drużyny harcerze mieli
otwarte i w większości zrealizowane zadania z
próby na stopień Ochotniczki/ Młodzika.

2.

Rozwijanie u harcerzy cech i umiejętności
przydatnych w życiu codziennym ,
kształtowanie harcerskiej postawy życiowej,
tak aby po przekazaniu do drużyny
starszoharcerskiej każdy harcerz miał
zrealizowane przynajmniej 6 sprawności.

3. Wypromowanie drużyny w środowisku działania
(szkoła), tak aby najpóźniej od następnego roku
harcerskiego drużyna otrzymała od Dyrekcji szkoły
pomieszczenie do użytku własnego- harcówkę.

Sposób realizacji
1. Motywacja harcerzy do rozwoju poprzez propagowanie
odpowiednich wzorców(zarówno harcerskich jak i tych spoza
związku )
2. Organizacja biegów, zbiórek, rajdów, wycieczek i innych
form podczas których harcerze będą mogli zaliczać zadania z
prób.
3. Zachęcanie harcerzy do udziału w kursach, warsztatach i
szkoleniach.
4. Wprowadzenie jasnego współzawodnictwa, w którym
będzie kładziony nacisk na zdobywanie nowych sprawności i
stopni.
5. Wprowadzenie zadań zespołowych dla zastępów,
realizujących wymagania na stopnie;
6. Wprowadzenie oznaczeń stopni na mundurach.
7. Wprowadzenie zwyczaju zwracania się do harcerzy w
sytuacjach oficjalnych, w rozkazie, w czasie ważnych
obrzędów drużyny zdobytymi przez nich stopniami.
8. Stworzenie uniwersalnych kart prób na stopnie.
9. Przeprowadzenie osobnej zbiórki o stopniach i
sprawnościach- ich idei i sposobie zdobywania.
1.Udział harcerzy w akcjach zarobkowych.
2. Przeprowadzenie cyklu zbiórek z zakresu technik
harcerskich.
3. Organizowanie wycieczek, wyjazdów, zimowisk, obozów i
biwaków w czasie których harcerze będą mogli realizować
zadania z prób na sprawności.
4. Wprowadzenie jasnego współzawodnictwa, w którym
będzie kładziony nacisk na zdobywanie nowych sprawności.
5. Wprowadzenie zadań zespołowych dla zastępów,
realizujących wymagania sprawności.
6. Stworzenie uniwersalnych kart prób na sprawności.
7. Przeprowadzenie osobnej zbiórki o stopniach i
sprawnościach- ich idei i sposobie zdobywania.
8. Wprowadzenie propozycji programowej „Leśne Plemiona”.
9. Tworzenie pod koniec miesiąca listy sprawności, które
harcerze będą mogli zacząć zdobywać w następnym miesiącu
na zbiórkach drużyny lub zastępów.
1. Organizowanie Wigilii drużyny z udziałem dyrekcji szkoły i
zaprzyjaźnionych nauczycieli.
2.Udział harcerzy w przygotowaniu akademii i kiermaszy
szkolnych, zaangażowanie się i prowadzenie przez harcerzy
zbiórki baterii lub nakrętek w szkole.
3. Założenie i systematyczna aktualizacja tablicy ogłoszeń
harcerskich w szkole.
4. Promowanie strony internetowej drużyny oraz funpage’a

wśród uczniów szkoły.
5. Organizacja w szkole akcji zarobkowych.
6. Udział szkoły w „Plebiscycie na Szkołę Przyjazną
Harcerstwu”.
7. Przekazywanie dla szkoły i lokalnej społeczności
Betlejemskiego Światełka Pokoju.
8. Wprowadzenie zadań zespołowych zastępów na rzecz
szkoły.

Cel krótkoterminowy
1. Zwiększenie liczebności drużyny tak, aby pod
koniec grudnia 2015 r. drużyna liczyła ponad 20
osób i aby działały w niej 4 zastępy 6-8 osobowe.

2. Wzmocnienie pracy z systemem zastępowych,
tak aby do końca kwietnia 2016r. w drużynie
dobywały się systematyczne, raz w miesiącu
zbiórki zastępów oraz zastępu zastępowych.

3. Poprawa współpracy z drużyną starszoharcerską
w celu zachowania ciągu wychowawczego, tak aby
w roku następnym harcerze którzy skończą kl. VI
przeszli do drużyny starszoharcerskiej.

4. Pogłębienie i urozmaicenie wypracowanej w
poprzednim roku obrzędowości poprzez
rozpoczęcie Kampanii Bohater, tak aby do końca
tego roku harcerskiego drużyna zdobyła bohatera
oraz wypracowała nowe obrzędy i zwyczaje.

Sposób realizacji
1. Organizacja w szkole sprawnej akcji naborowej (naboru i
zbiórki ponaborowej)
2. Rozpropagowanie harcerstwa w szkole poprzez założenie i
aktualizację tablicy ogłoszeń.
3. Organizowanie w szkole akcji zarobkowych i
charytatywnych.
4. Pomoc drużyny w organizacji imprez szkolnych (akademie
i kiermasze).
5. Organizacja zebrania z rodzicami na początku września,
promującego drużynę w szkole.
1. Udział zastępowych w kursie zastępowych oraz w
warsztatach i szkoleniach.
2. Przeprowadzanie w zastępach zadań i biegów.
3. Wprowadzenie w drużynie zadań zespołowych na rzecz
szkoły oraz realizujących wymagania na stopnie i sprawności
harcerskie.
4. Wprowadzenie jasnego współzawodnictwa, prowadzonego
systematycznie i będącego widocznym dla harcerzy.
5. Przeprowadzenie zbiórki integrującej członków zastępów
oraz elementów team bulding’u do cotygodniowych zbiórek.
6. Usamodzielnienie i wykształcenie w zastępowych cech
liderów poprzez motywowanie do zdobywania stopni i
sprawności harcerskich, a także systematyczny udział w
zbiórkach zastępu zastępowych.
7. Wykształcenie obrzędowości zastępu zastępowych.
8.Wprowadzenie do zbiórek zastępu zastępowych elementów
warsztatowych (z zakresy technik harcerskich, bycia liderem,
tworzeni konspektów, przeprowadzania zbiórek i zadań
zespołowych).
1. Organizacja minimum dwóch wspólnych działań w ciągu
całego roku harcerskiego.
2. Wprowadzenie obrzędowego przekazania harcerzy do
drużyny starszoharcerskiej.

1. Organizacja biwaku i wycieczek tematycznych związanych
z kandydatem na bohatera.
2. Przeprowadzenie zbiórek, biegów i gier terenowych
dotyczących biografii kandydata na bohatera, puszczaństwa
oraz Kedywu i Szarych Szeregów.
3. Podkreślanie wagi obrzędowości na zbiórkach,
systematyczne korzystanie ze zwyczajów już wypracowanych i
ogólnie przyjętych obrzędów harcerskich.
4. Wprowadzenie propozycji programowej „Leśne Plemiona ”.
5. Systematyczne aktualizowanie Kroniki i Księgi Obrzędów.
6. Wprowadzenie ciekawego i jasnego współzawodnictwa
miedzy zastępowego, które będzie znajdować się w
widocznym dla harcerzy miejscu.
7. Pilnowanie aby proporzec drużyny oraz proporce zastępów

były zawsze obecne w czasie ważnych dla drużyny wydarzeń
oraz w czasie zlotów, wycieczek, biwaków nie tylko
drużynowych ale przede wszystkim hufcowych.
8. Wprowadzenie dodatkowej próby (wyzwania) tuż przed
otrzymaniem barw drużyny.
9. Wprowadzenie nowych funkcji w drużynie- skarbnik.
10. Zaprojektowanie koszulek drużyny, organizacja akcji
zarobkowych, które pokryją ich koszt.
11. Stworzenie Księgi Obecności członków drużyny.

7. Zamierzenia drużyny
Po zakończeniu roku harcerskiego 2015/2016 harcerze z 83 MDH Kedyw:
 Będą pracowali w stałych, silnych i zintegrowanych zastępach,
 zastępowi będą świadomi zadań jakie na nich spoczywają, będą umieć planować pracę zastępu oraz
przeprowadzać ciekawe zbiórki
 zastępowi będą przeszkoleni do pełnienia funkcji
 będą zintegrowani z drużyną starszoharcerską, tak że wszyscy szóstoklasiści po zakończeniu roku
przejdą do harcerzy starszych i będą aktywnie uczestniczyli w zbiórkach drużyny.
 Będą mieć zrealizowane i zamknięte z pozytywnym wynikiem próby na stopnie harcerskie oraz
sprawności tym samym nabędą nowe przydatne nie tylko w harcerstwie umiejętności, a także nuczą się
pracy nad sobą.

Po zakończeniu roku harcerskiego 2015/2016 drużyna:
 Będzie posiadała wypracowaną obrzędowość- zakończy kampanię bohater z pozytywnym wynikiem
 Będzie wypromowana w środowisku szkolnym- tak aby kadra drużyny była w stałej współpracy z
dyrekcją szkoły
 Będzie zintegrowana ze środowiskiem hufca, zwłaszcza innych drużyn harcerskich

8. Terminarz
Data

Rodzaj Zbiórki/
Miejsce

Temat

Cel

Forma

Odpowiedzialny

Sprawności

Zadanie międzyzbiórkowe

01.09.15

Akcja drużyny

I wciąż pniemy się
wzwyż…

Obrzęd, bieg o ideałach (praca
nad sobą, rozwój);

Wpis na blogu drużyny

Akcja drużyny

Akcja naborowa

drużynowa harcerska i
starszoharcerska
Przyboczna
Drużynowa

Kronikarz
Fotoamator

10.09.15

Przekazanie harcerzygimnazjalistów do drużyny
starszo harcerskiej.
Zachęcenie uczniów do
uczęszczania na zbiórki drużyny.

Kronikarz
Fotoamator

Wpis na blogu drużyny

11.09.15

Zbiórka ponaborowa

Czas na start!

Drużynowa

Kronikarz
Fotoamator
Harcownik

.

12.09.15

Akcja hufcowa

Zachęcenie uczniów do
uczęszczania na zbiórki.
Integracja.
Zapoznanie z ideami harcerstwa.
Wprowadzenie propozycji
programowej „Leśne plemiona”
Wprowadzenie nowych
elementów obrzędowości (księga
obecności)
XXV Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie

Przyboczny

Kronikarz
Fotoamator

Wpis do Kroniki drużyny

15.09.15

Zbiórka drużyny

W dąbrowy gęstym
listowiu….

Drużynowa

Harcownik

Przyniesienie zgód na
przynależność do ZHP.

Integracja nowych członków
drużyny.
Podział na nowe zastępy
Wybór zastępowych i
podzastępowych .
Wprowadzenie
współzawodnictwa
międzyzastępowego.
Zapoznanie z leśnymi
plemionami (wybór plemion i
rozpisanie prób)
Rozpoczęcie kampanii bohater
Wprowadzenie nowych
elementów obrzędowości (buława
głosu)

Przejście na godzinach
wychowawczych po klasach V
zachęcając uczniów do zostania
członkiem drużyny- gra,
prezentacja, filmy;
Gra fabularna/ terenowa
Gry i zabawy integracyjne
Ognisko obrzędowe.

Gra fabularno-terenowa

22.09.15

Zbiórka drużyny

Mam szczerą
wolę…

2527.09.15
29.09.15

Akcja chorągwiana
Zbiórki zastępów

Okiem reportera…

09.10.15

Zbiórka drużyny

Stopnie i
sprawności
harcerskie

16.10.15

Zbiórka drużyny

Dlaczego Kedyw?

23.10.15

Akcja drużyny

Noc Filmowa

Zbiórka drużyny

Wyprawa do Domu
Greckiego

Zapoznanie harcerzy z Prawem i
Przyrzeczeniem.
Integracja drużyny.

Bieg terenowy
Kominek
Gawęda
Obrzęd

Inauguracja Roku Harcerskiego 2015/2016

Przyboczna

Rozpisanie
próby Harcerza/
Harcerki
Znawca tradycji i
zwyczajów
harcerstwa

Drużynowa

Kronikarz
Fotoamator
Kronikarz
Reporter

Realizacja zadań zespołowych
Wybór funkcji w zastępie
(urodzinowy, proporcowi,
kronikarz)
Zapoznanie harcerzy z ideą
zdobywania stopni i sprawności
Nauka rozpisywania prób na
stopnie i sprawności;
Prezentacja przez zastępy
wykonanych zadań zespołowych
Wyplecenie drużynowego
pierścienia do chust
Wybór skarbnika i proporcowego
drużyny
Zapoznanie z obrzędowością
drużyny(Szare Szeregi) i
pochodzeniem nazwy.
Nauka szyfrów i alfabetu
Morse’a.
Realizacja Kampanii Bohater.
Realizacja Kampanii Bohater
Integracja drużyny

Zbiórka w terenie lub w szkole

zastępowi

Zbiórka w terenie.
Bieg harcerski.

Przyboczna

Rozpisanie próby
Harcerza/
Harcerki
oraz na stopnie
Rozpisanie
próby na barwy

Gra terenowa.
W razie niepogody gra planszowa
w szkole.

Przyboczny

Znawca
obrzędów
drużyny

Harcówka w budynku Hufca
Myślenice

Przyboczna

Kronikarz
Fotoamator

Zapoznanie z lokalną
twórczością, etnografią i historią
okolicy.
Podział godzin na stanowisku
sprzedaży zniczy.
Realizacja kampanii bohater
(etnografia)

Zbiórka w terenie

Przyboczna

Znawca własnej
miejscowości
Kronikarz
Fotoamator

Ogłoszenie konkursu
kasztanowego

Ogłoszenie biwaku drużyny

30.10.15

Zbiórki zastępów

0102.11.15
06.11.15

Akcja hufcowa

11.11.15

Akcja hufcowa

13.11.15

Zbiórka drużyny

Symbolika w ZHP

20.11.15

Zbiórki zastępów

2729.11.15

Biwak drużyny

Dawno, dawno
temu…
Dżungla za
progiem…

04.12.15

Zbiórka drużyny

Zbiórka drużyny

5 sposobów na…

Przygotowanie do akcji
zarobkowej
Realizacja zadań zespołowych

Zbiórka w szkole
Przygotowanie plakatów.

Akcja zarobkowa „Znicz”
Spotkanie z Dr.
House’em… czyli
podstawy Pierwszej
Pomocy

Na słowie harcerza
polegaj jak na
Zawiszy…

zastępowi

Plastyk
Oszczędny
Aktor

Przyboczna

Kronikarz
Fotoamator
Rozpisanie i
realizacja
sprawności
Higienista/
Higienistka
lub
Sanitariuszka/
sanitariusz
Kronikarz
Fotoamator
Znawca tradycji i
zwyczajów
harcerstwa

Nauka unieruchamiania
Zbiórka częściowo w terenie,
złamanych kończyn i układania
częściowo w szkole.
poszkodowanego w pozycji
Bieg terenowy;
bocznej bezpiecznej, ochrony
przed odmrożeniami i
oparzeniami.
Prezentacja wykonanych przez
zastępy zadań zespołowych
Msza Św. z okazji 11.listopada

Przyboczny

Zapoznanie harcerzy z symboliką
lilijki, , Krzyża Harcerskiego,
WOSM, WAGGGS i
pozdrowienia „Czuwaj”
Realizacja zadań zespołowych
Przygotowanie do biwaku
Integracja drużyny
Wprowadzenie nowych
elementów obrzędowości
Realizacja kampanii bohater
Zapoznanie z kulturą rdzennych
mieszkańców Ameryki
Południowej
Świętowanie urodzin drużyny
Podsumowanie wiedzy harcerzy z
zakresu Prawa i Przyrzeczenia
Harcerskiego, Hymnu ZHP oraz
symboliki.
Zaliczenie zadań na próbę
Harcerza i Ochotniczki/ Młodzika

Zbiórka w harcówce.
Zabawa, gawęda, gra fabularna;

Przyboczna

Zbiórki w szkole.

zastępowi

Gry i biegi terenowe
Zabawy i pląsy
Gawęda
Obrzęd
Quiz

Drużynowa
Przyboczny

Bieg harcerski

Przyboczna

13.12.15

Przyboczna

Przyboczna
Akcja Chorągwi

Betlejemskie Światełko Pokoju.
Światłowody.

Przyjaciel
Książek
Kronikarz
Fotoamator
Igiełka
Obserwator
nieba
Harcownik

Opiekun
Światełka
BŚP
Kronikarz
Fotoamator

Zadanie między zbiórkowe
związane z symboliką

Przygotowanie fotorelacji.

Przygotowanie fotorelacji z
akcji.

11.12.15

Zbiórki zastępów

Dzień Życzliwości

Wykonanie zadań zespołowych.
Przygotowanie do Wigilii
drużynowej.

Zbiórki w szkole.

zastępowi

Obserwator nieba
Pomocna dłoń
Starszy Brat

14.12.15.

Akcja drużyny

BŚP

Przekazanie Betlejemskiego
Światełka Pokoju na roratach w
Kościele pw. Św. Brata Alberta
na osiedlu.

Uczestnictwo we Mszy Św. w
kościele

Przyboczny

Opiekun
Światełka
BŚP
Kronikarz
Fotoamator

18.12.15

Zbiórka drużyny

Kominek wigilijny

Zbiórka w harcówce, w szkole.
Kominek, obrzęd

Drużynowa

Kronikarz
Fotoamator

08.01.16

Zbiórka drużyny

Powrót do korzeni

Przekazanie Betlejemskiego
Światełka Pokoju do Kościoła
Parafialnego na Osiedlu.
Na kominku obecni są wszyscy
członkowie drużyny, zaproszeni
rodzice harcerzy. Integracja
harcerzy.
Prezentacja wykonanych przez
zastępy zadań zespołowych.
Zapoznanie z historią ZHP i
najważniejszymi działaczami
Związku.

Zbiórka w szkole.
Gra.

Przyboczna

10.01.16

Akcja hufcowa

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Propagowanie wśród harcerzy
poczucia konieczności pomagania
innym.

Włączenie się w zbiórkę
pieniędzy, gra miejska

Przyboczna

Ferie
zimowe

Wyjście drużyny

Dokarmianie
zwierząt leśnych.

Dokarmienie leśnych zwierząt
oraz wzbudzenie w harcerzach
chęci pomocy potrzebującym

Wyjście do lasu wspólnie z
myśliwym.
Wycieczka;

Drużynowa

15.01.16

Zbiórki zastępów

W operze…

Realizacja zadań zespołowych.

Zbiórki w terenie lub w szkole

zastępowi

Ferie
zimowe
05.02.16

Akcja hufcowa

Znawca
obrzędów
drużyny
Znawca
zwyczajów i
tradycji
harcerstwa
Pomocna dłoń
Harcownik
Kronikarz
Fotoamator
Przyjaciel
Zwierząt
Przyjaciel Lasu
Obserwator
Zwierzyny
Kronikarz
Fotoamator
Grajek
Śpiewak
Kronikarz
Fotoamator
Znawca Musztry

Zbiórka drużyny

Harcerska Akcja Zimowa
Zielony Mundur

Zapoznanie prawidłowym
umundurowanie oraz musztrą.

Przyboczna
Zbiórka w szkole.

Przyboczna

Przygotowanie fotorelacji

Przyniesienie obierek z
ziemniaków, marchwi i
jabłek dla zwierzaków.

12.02.16

Zbiórka drużyny

Zimowa Olimpiada
Sportowa

1921.02.16

Biwak drużyny

Za ostatnim
przystankiem

19.02.16

Zbiórka drużyny

ZHP w świecie

22.02.16

Akcja hufcowa

26.02.16

Zbiórki zastępów

Kartki na Dzień
Myśli Braterskiej

04.03.16

Zbiórka drużyny

Węzły i węzełki

1113.03.16

Akcja Hufcowa

11.03.16

Zbiórka drużyny

23.03.16

Akcja Chorągwiana

18.03.16

Zbiórka drużyny

Prezentacja zadań zespołowych
wykonanych przez zastępy.
Popularyzowanie aktywnego
spędzania czasu.
Integracja drużyny.
Biwak organizowany wspólnie z
19 MDH Szkoła Orląt

Zapoznanie ze światowym
skautingiem (WOSM,
WAGGGS).
Nauka podstawowych zwrotów
harcerskich w językach obcych.
Zapoznanie z postacią gen.
Roberta Boden- Powella.
Dzień Myśli Braterskiej

Realizacja zadań zespołowych

Przyboczna

Gry i biegi terenowe
Zabawy i pląsy
Gawęda
Obrzęd
Quiz
Zbiórka w szkole.

Zbiórki w terenie lub w szkole.

Kronikarz
Fotoamator

Drużynowa
Drużynowa 19 MDH
Szkoła Orląt

Przyboczny

Bi- Pi
Językoznawca

Przyboczna

Kronikarz
Fotoamator
Bi-Pi
Plastyk
Pomocna dłoń/
Uczynny
Igiełka

zastępowi

Nauka podstawowych węzłów
Zbiórka w szkole
Nauka wyplatanie bransoletek
przyjaźni
Integracja drużyny
Prezentacja zadań zespołowych
XI Harcerski Bieg Sprawnościowy „Bolek” im. ha. Stefana Mirowskiego

Przyboczna

Przyboczna

Kronikarz
Fotoamator

Drużynowe wyjście na basen
Basen Myślenicki
Realizacja kampanii bohater
Integracja drużyny
Święto Patrona Chorągwi Krakowskiej

Drużynowa

Propagowanie i wykształcenie
w harcerzach postaw
ekologicznych
Uwrażliwienie harcerzy na
globalne i lokalne zagrożenia

Drużynowa

Kronikarz
Fotoamator
Młody pływak
Kronikarz
Fotoamator
Młody ekolog
Szperacz

W zdrowym ciele
zdrowy druh

Centrum sztuki, czy
Rezerwat Przyrody?

Zbiórka częściowo w szkole,
częściowo w terenie

Przyboczny

Rozpoczęcie Konkursu na
projekt plakietki bohatera

Przygotowanie fotorelacji

środowiska
25.03.16

Zbiorki zastępów

Kto szuka nie błądzi

Realizacja zadań zespołowych.

Zbiórki w szkole lub w terenie.

zastępowi

01.04.16

Zbiórka drużyny

Harcerz miłuje
przyrodę i stara się ją
poznać…

Gra terenowa

Przyboczna

06.04.16

Akcja drużyny

Dzień Ziemi

Akcja w szkole
Uczniowie mają szansę
pokolorować graffiti dotyczące
Dnia Ziemi w zamian za to
otrzymują jabłko/ naklejkę.

Przyboczna

Kronikarz
Fotoamator
Młody Ekolog

08.04.16

Zbiórka drużyny

Jaka to melodia?

Zbiórka w szkole

Przyboczny

16.04.16

Akcja drużyny

Hej w góry, w góry!

Wyjście w teren.

Drużynowa

Grajek
Śpiewak
Kronikarz
Fotoamator
Przyrodnik
Łazik
Przyjaciel Lasu
Obserwator

15.04.16

Zbiórka drużyny

Zbiórka w szkole

Przyboczna

Grajek
Śpiewak

23.04.16

Akcja hufcowa

Dalej wesoło niech
popłynie gromki
śpiew!
Msza Św., z okazji
dnia Św. Jerzego

Przyswojenie podstawowych
wiadomości z zakresu
przyrodoznawstwa
(rozpoznawanie drzew, roślin
leczniczych i trujących)
Zapoznanie z roślinami
chronionymi
Prezentacja parków
narodowych
Prezentacja zadań zespołowych
Propagowanie wśród uczniów
szkoły postaw ekologicznych
Uwrażliwienie na zagrożenia
środowiska
Promocja drużyny w
środowisku szkolnym
Przygotowanie do Fe-ku-haru
Integracja drużyny
Propagowanie aktywnego
wypoczynku.
Poznanie lokalnych szlaków
Realizacja Kampanii Bohater
Ustanowienie 16 kwietnia
(sobota- data śmierci
Przemysława Burcharda)
drużynowym świętem.
Przygotowanie do Fe-ku-haru
Integracja drużyny

Uczestnictwo we Mszy Św.

Przyboczna

Kronikarz
Fotoamator

22.04.16

Zbiórki zastępów

Integracja ze środowiskiem
hufca
Świętowanie dnia Patrona
Harcerzy
Realizacja zadań zespołowych
Przygotowanie do Fe-ku-haru

Zbiórki w szkole.

zastępowi

Grajek
Śpiewak

Kurtyna, akcja!

Znawca własnej
miejscowości
Fotoamator
Obserwator
Przyjaciel Roślin
Przyjaciel Lasu
Przyrodnik

Przyrodnik
Przyjaciel Roślin
Przyjaciel Lasu
Kronikarz
Fotoamator
Grajek
Śpiewak
Kronikarz
Fotoamator

Impreza Hufcowa

Festiwal Kultury
Harcerskiej

Integracja drużyny
Zacieśnienie współpracy z rodzicami
Integracja ze środowiskiem Hufca Myślenice

Kadra drużyny

02.05.16

Akcja hufcowa

Święto Flagi

Integracja z Hufcem Myślenice
Propagowanie wśród harcerzy zachowań patriotycznych

Przyboczna

03.05.16

Akcja hufcowa

Msza Św. z okazji 3ego Maja

Uczestnictwo w uroczystej Mszy
Św.

Przyboczna

Kronikarz
Fotoamator

06.05.16

Zbiórka drużyny

To jasne , że już
wyruszać czas!

Gra terenowa
Podchody

Przyboczny

Obserwator
Robinson

11.05.16

Akcja drużyny

Akcja „Ciacho”

Zbiórka drużyny

Pionierka

Sprzedaż domowych wypieków w
szkole.
Sprzedaż soków ze świeżych
owoców i lemoniady
Gra terenowa, ognisko z
kiełbaskami

Przyboczna
Drużynowa

13.05.16

Oszczędny/
Oszczędna
Kronikarz
Fotoamator
Sobieradek
obozowy
Ognik
Robinson

20.05.16

Zbiórka drużyny

Wielki Quiz o
bohaterze

Zbiórka w terenie

Przyboczna
Drużynowa

Fotoamator
Szperacz

2729.05.16

Akcja Namiestnictwa

Biwak drużyn
harcerskich z
warsztatami dla
zastępowych

Integracja z Hufcem Myślenice
Propagowanie wśród harcerzy
zachowań patriotycznych
Zapoznanie ze znakami
patrolowymi
Nauka wyznaczania północy
przy i bez pomocy kompasu
Nauka wyznaczania azymutów
Zebranie pieniędzy na
dofinansowanie wyjazdu
drużyny na zakończenie roku
harcerskiego oraz na koszulki.
Zapoznanie harcerzy z
podstawowymi tematami z
zakresu pionierki (budowa i
rozpalanie ognisk, rozbijanie
namiotów z pałatek)
Podsumowanie wiedzy
harcerzy o Przemysławie
Burchardzie
Realizacja Kampanii Bohater
Integracja drużyny
Kształcenie zastępowych
Podszkolenie technik
harcerskich
Kształtowanie samodzielności

Gra terenowa
Biegi
Gawędy
Warsztaty
Wedrówka

Namiestniczka Harcerska
Drużynowa

27.05.16

Zbiórki zastępów

Realizacja zadań zespołowych

Zbiórki w terenie

zastępowi

03.06.16

Zbiórka drużyny

Zastęp fotografów i
kuchcików
Letnia Olimpiada

Kronikarz
Fotoamator
Sobieradek
obozowy
Łazik
Harcownik
Fotoamator

Propagowanie aktywnego stylu

Zbiórka w terenie

Przyboczny

Sportowiec

Przyboczna

Sportowa

życia.
Ćwiczenie spostrzegawczości,
kreatywności i refleksu.
Doskonalenie umiejętności
pracy w grupie.
Nauka rywalizacji fair play.
Propagowanie turystyki
górskiej i aktywnego
wypoczynku
Realizacja Kampanii Bohater
Realizacja zadań zespołowych.

Gimnastyk

04.06.16

Wyjście drużyny

Jak dobrze nam,
zdobywać góry!

10.06.16

Zbiórki zastępów

Kuchnia polowa i
Dzień Dziecka

17.06.16

Bieg podsumowujący

Tyle dni minęło…

2426.06.16

Akcja hufcowa

Zlot Hufca i Apel Drużyn

Przyboczna

07.2016

Akcja hufcowa

Obóz Stacjonarny Namiestnictwa Harcerskiego Hufca Myślenice

Namiestniczka Harcerska
Drużynowa

Akcje chorągwiane
Zbiórki zastępów
Akcje drużyny związane z Kampanią Bohater

Podsumowanie całorocznej
pracy. Sprawdzenie wiedzy
harcerzy i umiejętności
harcerzy.

Wyprawa w Tatry
Zwiedzanie jaskiń.

Przyboczny

Kronikarz
Fotoamator
Łazik/ Tramp

Zbiórki w terenie i szkole

zastępowi

Bieg podsumowujący rok
harcerski. Zakończenie
współzawodnictwa miedzy
zastępowego.

Przyboczna
Przyboczna

Kuchcik
Plastyk
Starszy Brat
Kronikarz
Fotoamator
Harcownik
Kronikarz
Fotoamator
Kronikarz
Fotoamator

