Misją ZHP jest wychowywanie
młodego człowieka, czyli wspieranie go
we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu
charakteru przez stawianie wyzwań.

PORADNIK HARCERSKI
„Stopnie instruktorskie na poziomie hufca”
na podstawie Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP
z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich
oraz pracy ze stopniem przewodnika i podharcmistrza w Hufcu ZHP Białystok.

phm. Monika BARTOSZUK
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ROZDZIAŁ I
O IDEI STOPNIA PRZEWODNIKA.
PO CO ON TAK NAPRAWDĘ JEST POTRZEBNY.
Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego, a ich celem
jest kształtowanie instruktorów-wychowawców. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną,
umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie wyższego
stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na wyższym poziomie struktury ZHP, wymaga jednak
umiejętności coraz szerszego patrzenia na działania organizacji.
Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października
2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

Być może masz już za sobą zdobycie kilku stopni harcerskich, patent zastępowego
w kieszeni, a dotychczasowe doświadczenie i wiedza na tej funkcji mobilizuje Ciebie,
aby robić w swojej drużynie więcej? A może jesteś wędrownikiem, a Twoi znajomi oprócz
zabawy i konstruktywnego spędzania czasu starają się rzetelnie zrealizować zadania z próby
instruktorskiej, uczestniczą w kursach i zapisują się na posiedzenia Komisji Stopni
Instruktoskich?
Może i Ty zastanawiasz się nad postawieniem sobie nowego celu: dążenie do bycia
instruktorem. Brzmi dumnie. Granatowa podkładka i granatowa lilijka na rękawie munduru
oraz złota lilijka na nakryciu głowy są dużym wyróżnieniem i z pewnością powodem do dumy.
Jest to także odzwierciedlenie niekiedy ciężkiej pracy zarówno na rzecz związku,
jak i codziennej pracą nad sobą oraz realizacji zamierzonych celów.
Mimo, iż warunki jakie należy spełnić przy otwarciu próby przewodnikowskiej
są do wykonania wystarczająco proste, bowiem czytając wymagania na ten stopnień
w obowiązującej Uchwale Rady Naczelnej ZHP w sprawie Systemu Stopni Instruktorskich
wystarczy mieć ukończone 16 lat, złożone Przyrzeczenie Harcerskie oraz przedstawić swojej
macierzystej Komisji Stopni Instruktorskich zadania adekwatne do wymagań. Nigdzie nie jest
wspomniany zalecany wiek na otwarcie pierwszego stopnia. To zdecydowanie kwestia
indywidualnej decyzji i dojrzałości kandydata, a nie każdy tuż po ukończeniu 16 lat
jest na to gotów.
Zastanawiasz się więc czy i Ty czujesz się na siłach, aby zostać instruktorem ZHP.
Odpowiedź na to pytanie będzie miała znaczący wpływ na jakość Twojej próby.
Musisz pamiętać, że nie każdy zostanie instruktorem oraz nie każdy w wieku 16 lat otwiera
próbę instruktorską po spełnieniu niezbędnych wymagań.
Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego może zostać zarówno 16 letni wędrownik
jak i nauczyciel z niewielkim stażem harcerskim.
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Wiek oraz gotowość to indywidualna kwestia i tu należy się zastanowić, czy przede wszystkim
odpowiada Tobie harcerstwo, czy masz świadomość, że swoim osobistym przykładem będziesz
mobilizował swoich harcerzy do działania, pracy nad sobą i rozwoju.
Musisz pamiętać, że bycie instruktorem to coś więcej niż służba we własnym środowisku
- to zrobienie kroku dalej, pokazaniu się na forum hufca, być może chorągwi, uczestnictwo
w

kursach,

szkoleniach,

to

także

działanie

w

zespołach

hufcowych,

czy współpraca w realizacji szczepowych, hufcowych czy chorągwianych wydarzeniach
planowanych na dany rok harcerski.

Zobowiązanie Instruktorskie
Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa Polskiego.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna.
Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą,
pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.
Wychowam swego następcę.
Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.

Celem ruchu harcerskiego od początku istnienia jest wychowanie młodego
człowieka. Do tej pory Twoim wyznacznikiem była treść Przyrzeczenia Harcerskiego

oraz dziesięć punktów Prawa Harcerskiego. To one wskazywały Tobie czym
masz się kierować, nakreślały wzór i przykład oraz motywowały do pracy nad sobą,
by być coraz lepszym harcerzem.
Dla instruktora takim wzorcem staje się właśnie Zobowiązanie Instruktorskie
złożone

z

pełną

świadomością

i

dojrzałością

o

czym

informują

już

pierwsze zdania: „Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku Harcerstwa
Polskiego. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy
i opiekuna”. Słowa te nawiązują do Misji ZHP, której głównym celem jest wychowanie,
za które odpowiedzialność bierze każdy instruktor ZHP. Świadomość odpowiedzialności
za

wychowanie

oznacza

nie

tylko

odpowiedzialność

za

bezpieczeństwo.

Ta odpowiedzialność jest dużo bardziej obszerniejsza. Twoim zadaniem będzie
m.in. czuwanie nad zdrowiem i życiem podopiecznych podczas zbiórek, wędrówek,
czy wyjazdów, ale także kształtowanie młodych charakterów i wychowanie
przez osobisty przykład.
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Zadaniem instruktora

jest pokazanie harcerzom ścieżek, przykładów, zachowań

i postaw młodego człowieka, co będzie miało duży wpływ na ich zachowanie, sposób
patrzenia i postrzegania świata, rozwój zainteresowań, czy pasji.
„Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą,
pogłębiać swój wiedzę i umiejętności” Analizując ten fragment zobowiązania możemy
zauważyć,

iż

obliguje

on

do

szanowania

harcerskiego

dorobku,

tradycji,

wydarzeń oraz działanie zgodnie z zapisami, jakie nam ukazuje Statut ZHP, a także
przekazywanie tego kolejnym pokoleniom.
Zobowiązujemy się również do nieustannej pracy nad sobą i pogłębiania wiedzy
i umiejętności nie tylko w życiu harcerskim, ale także rodzinnym, szkolnym
czy zawodowym. Istotnym elementem będzie umiejętność zachowania odpowiedniej
równowagi i proporcja pomiędzy kilkoma strefami naszego życia jakimi jest
m.in. rodzina, harcerstwo, szkoła czy praca.
„Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby
nie opuszczę

samowolnie.”

To

bardzo

odpowiedzialne

zadanie

naszej

służby

instruktorskiej, jaką chcemy zobowiązać się pełnić. Jest to jedna z najważniejszych
decyzji, jaką mamy za zadanie wykonać wypowiadając słowa Zobowiązania.
Właśnie

od

nas

będzie

zależało

jakie

wychowamy

kolejne

pokolenie,

czy spełnimy misję naszego założyciela R. Baden-Powella, aby zostawić świat lepszym,
lepszym

niż

go

zastaliśmy,

czy

nie

poddamy

się

w

którymś

momencie.

Gdy spotka nas sytuacja, gdzie z różnych przyczyn będziemy musieli opuścić służbę
związaną z ZHP, nie oznaczy to, że nie wykonaliśmy to do czego się zobowiązaliśmy
jako instruktorzy. Potwierdzeniem wypełnienia treści Zobowiązania Instruktorskiego
będzie nadal prowadzona drużyna harcerska, nowi instruktorzy wywodzący się
z

naszego

środowiska

oraz

kolejna

osoba,

której

zostaje

powierzona

rola drużynowego drużyny, w której to i my nosiliśmy granatowy sznur.
Zatem do podjęcia odpowiedzialnej misji zobowiązuje nas stanie się instruktorem,
co zdecydowanie potwierdza równanie instruktor = wychowawca.
„Być wychowawcą – znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować...”
Aleksander Kamiński
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ROZDZIAŁ II
PODHARCMISTRZ CZY WARTO I KIEDY WARTO
Określa kierunki swojego rozwoju i je realizuje. Pracuje nad własnymi słabościami,
przełamując je. Przykładem osobistym świadomie i pozytywnie oddziałuje na otoczenie.
Rozumie ludzi i otaczającą go rzeczywistość – reaguje na ich potrzeby. Systematycznie stosuje
służbę jako narzędzie harcerskiej pracy wychowawczej. Potrafi zauważyć sytuacje
problemowe i je rozwiązywać. Umie spojrzeć na nie szerzej niż tylko z perspektywy własnego
środowiska. Buduje swój autorytet. Doskonali swą wiedzę i umiejętności wychowawcze.
Dzieli się nimi z kadrą. Świadomie i konsekwentnie stosuje metodę harcerską.
Pracuje w zespole instruktorskim. Ma własny pogląd na sprawy nurtujące jego środowisko
harcerskie. Wzmacnia tożsamość harcerstwa.
Idea stopnia podharcmistrza, Uchwała nr 43/XXXVIII
Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r.
w sprawie systemu stopni instruktorskich

Gdy próba przewodnikowska jest już za Tobą, zaczynasz się coraz częściej pojawić
w hufcu i chorągwi, a być może rozpoczynasz pracę w hufcowym zespole
instruktorskim,

nadal

chcesz

się

rozwijać

i

poszerzać

swoje

umiejętności,

zarówno te harcerskie jak i indywidualne, a środowisko, w którym działasz to dla Ciebie
za mało…? Nadal myślisz o zdobywaniu kolejnych uprawnień, chcesz piąć się wzwyż
i masz predyspozycje na więcej…? A może chciałbyś w przyszłości być komendantem
obozu harcerskiego, lub wiesz, że to właśnie Ty jesteś przygotowywany na do pełnienia
funkcji komendanta szczepu?
To doskonały moment, aby spróbować postawić sobie za cel realizację próby na kolejny
stopień, gdyż harcerstwo daje możliwość na szerszą perspektywę otaczającego
nas środowiska oraz ciągłe doskonalenie poprzez stawanie sobie następnych wyzwań.
Stopień podharcmistrza to rodzaj wyzwania już na nieco innej płaszczyźnie
i wyższym poziomie, niż swoje rodzime środowisko, którym dotychczas była drużyna
bądź szczep. Instruktor realizujący tą próbę jest już świadomym wychowawcą,
stosującym z odpowiedzialnością metodę harcerską. Poprzez swoją postawę
jest wzorem dla harcerzy.
Świadomy podharcmistrz potrafi znaleźć swoje pole do działania w zespole
hufcowym, a czasem chorągwianym, w którym może się realizować. Ma przy tym także
predyspozycje, aby zostać szefem zespołu instruktorskiego. To właśnie realizując próbę
podharcmistrzowską jesteś przygotowywany do w pełni odpowiedzialnej roli
kształcenia kadry ZHP oraz pełnienia roli opiekuna prób instruktorskich na poziomie
hufca.
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Podharcmistrz to też wychowawca. Pamiętaj, że na twojej drodze mogą pojawić
się młodzi ludzie, dla których Ty będziesz autorytetem i przewodnikiem w ich drodze
instruktorskiej. To właśnie jako podharcmistrz będziesz opiekunem prób, czyli to Ty
będziesz odpowiadał za kształtowanie oblicza przyszłej kadry ZHP.
Próba podharcmistrzowska jest o wiele bardziej samodzielna w porównaniu
do

poprzedniej.

Rolą

Twojego

opiekuna

próby

nie

będzie

zatem

ciągłe

trzymanie Cię za rękę i czuwanie nad każdym elementem próby. Opiekun będzie
z boku obserwował Twoją próbę, ewentualnie nakierowywał, abyś jednak starał się
samodzielnie sprawdzić w takim wyzwaniu.
Podharcmistrzem staje się instruktor, który jest gotowy do bycia komendantem obozu
czy zimowiska, który posiada merytoryczne przygotowanie zgodne z instrukcjami
harcerskimi i przepisami finansowymi, który będzie potrafił prawidłowo przygotować
i rozliczyć takie wyjazdy. Kandydat w swojej próbie ma za zadane wykazać się
umiejętnością związaną z pozyskiwaniem środków na działalność harcerską.
Taka praktyka będzie przydatna także przy organizacji wypoczynku dla młodzieży,
ponieważ często lokalne instytucje ogłaszają wiele konkursów, w których można dostać
dofinansowanie na tego typu inicjatywy.
Będąc już instruktorem ZHP warto brać również czynny udział w życiu związku,
uczestniczyć w warsztatach i innych formach dedykowanym podharcmistrzom, bacznie
przyglądać się bieżącej sytuacji, oraz potrafić zabrać głos i mieć swoje zdanie
w ważnych dla związku wydarzeniach.
Zdobywanie stopnia podharcmistrza to dążenie małymi krokami do mistrzostwa,
zatem do dzieła!
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ROZDZIAŁ III
ETAPY REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ INSTRUKTORSKI
na przykładzie KSI działającej przy Hufcu Białystok
Jeżeli znany jest już Tobie sens zdobywania stopni, wiesz po co chcesz to robić
masz w tym swój cel i osobę, która mogłaby być Twoim opiekunem próby,
to nie pozostaje Ci nic innego jak spróbować! Aby dobrze się do tego przygotować
proponuję przeczytanie poniższych wskazówek:

ETAP PRZED OTWARCIEM PRÓBY
FORMALNOŚCI
Pierwszym etapem zdecydowanie będzie podjęcie świadomej decyzji o chęci realizacji próby
na dany stopień instruktorski, zapoznania się z ideą stopnia oraz upewnienie
się o spełnieniu niezbędnych wymagań, wśród których:
Na próbę przewodnikowską będzie:
-Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego.
-Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
-Ukończone 16 lat.
Na próbę podharcmistrzowską natomiast:
-Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania
stopnia przewodnika.
-Zaliczona służba instruktorska.
-Ukończone 18 lat.
-Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań.
-Branie udziału w doskonaleniu zastępowych, przybocznych.
-Doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego.
WYBÓR OPIEKUNA PRÓBY
Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione warto skontaktować się z osobą,
którą chcesz wyznaczyć na swojego opiekuna próby. Od razu należy sprawdzić, czy przyszły
opiekun ma opłacone składki i zaliczoną służbę instruktorską, a także ukończone warsztaty
opiekunów prób, czyli czy spełnia niezbędne wymagania do pełnienia tej roli. Po uzyskaniu
zgody od opiekuna należy ustalić termin spotkania, gdyż zdecydowanie łatwiej
układa się zadania przy spotkaniu „na żywo” niż zdalnie.
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ZAPIS NA POSIEDZENIE KSI
Należy zajrzeć na stronę hufca sprawdzić dostępność terminów KSI oraz wspólnie
z opiekunem dokonać wyboru daty posiedzenia i wysłać maila ze zgłoszeniem.
Należy również sprawdzić i przeanalizować wewnętrzną dokumentację KSI. Informacje
jakie należy podać przy zapisie to: stopień instruktorski który chcemy otworzyć/zamknąć,
imię i nazwisko, stopień harcerski, środowisko, z którego pochodzimy (drużyna, krąg) oraz
imię, nazwisko i stopień instruktorski opiekuna próby.
UWAGA! Należy przede wszystkim zapoznać się z Trybem Zdobywania Stopni Instruktorskich
Regulaminem

KSI

oraz

obowiązują

uchwałą

Systemu

Stopni

Instruktorskich.

Znajomość tych dokumentów jest niezbędnym obowiązkiem każdego kandydata (i oczywiście
opiekuna próby), który chce zdobywać stopnie. Warto także na tym poziomie założyć
oficjalnego maila, w domenie ZHP, który z pewnością nam posłuży przy wielu służbowych
sprawach.
UKŁADANIE ZADAŃ
Na tym etapie należy spotkać się ze swoim opiekunem próby. Podczas takiego spotkania
warto przeanalizować najpierw samemu, później wspólnie swoje mocne i słabe strony,
zastanowić

się

co

próba

ma

dać,

jaki

efekt

chcemy

osiągnąć,

czy

zadania,

które chcemy wybrać są adekwatne, czy wypełniają ideę danego stopnia oraz czy są dla nas
pewnym wyzwaniem, a także czy podczas próby będziemy mieli możliwość sprawdzenia
i zweryfikowania wiedzy, poziomu dojrzałości społecznej czy umiejętności wychowawczych.
Warto zatem dobrze je przemyśleć. Zadania powinny być rozpisane na cały okres trwania
próby, a ich realizacja powinna trwać zgodnie z zlecanym czasem trwania przez SSI od roku
do dwóch lat. Następnie, należy uzupełnić kartę informacyjną oraz kartę próby, które
powinny

zostać

przesłane

drogą

elektroniczną

na

maila

ksi@bialystok.zhp.pl

na 7 dni przed wyznaczonym posiedzeniem. Komendant hufca podpisuję kartę
i przygotowuje wydruki przesłanej dokumentacji na posiedzenie KSI.
UWAGA! Analiza swoich mocnych i słabych stron, a także spojrzenie na swoje środowisko
w którym działamy (drużyna, szczep, hufiec bądź chorągiew) będzie przydatne w tworzeniu
zadań na stopnie instruktorskie. Zadania powinny być skonstruowane osobowo i rozpoczynać
się od czasownika w formie osobowej (np. zrobię, przygotuję, ukończę itd.). Warto zwrócić
uwagę na wymagania próby i zadania skonstruować tak, aby każdy z wymogów był spełniony
przy realizacji zadań (to samo dotyczy wymagania nr 6 w przypadku stopnia przewodnika,
gdzie należy zweryfikować, czy zadania zawierają każdy z podpunktów dotyczący pełnienia
funkcji drużynowego). Może oczywiście zdarzyć się nam, że jedno zadanie będzie spełniało
kilka wymagań, co należy zaznaczyć na karcie próby.
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SPOTKANIE Z KSI W CELU OTWARCIA PRÓBY NA STOPIEŃ
Gdy już mamy rozpisane zadania i ustalony termin posiedzenia Komisji Stopni
Instruktorskich warto przygotować się na takie spotkanie, podczas którego oprócz
prezentacji proponowanych zadań próby KSI chce poznać kandydata, zapyta o obecną drogę
harcerską, plany na dalszy rozwój, jak również zainteresowania i pasje poza harcerskie.
Podczas spotkania kandydat prezentuje komisji swoje zadania czytając je po kolei.
Jeżeli KSI nie ma żadnych wątpliwości kandydat przechodzi do przestawienia kolejnych,
natomiast

jeżeli

komisja

chciałaby

o

coś

dopytać

to

prosi

kandydata

o uzasadnienie danego zadania. Przy otwarciu próby KSI ustala z próbantem czas
jej trwania.
Uwaga! Zadania, które będą realizowane na poziome hufca, chorągwi czy szczepu, na HAL
bądź HAZ powinny być wcześniej uzgodnione z organizatorami. Natomiast w przypadku
przekroczenia czasu trwania próby należy do KSI wysłać podanie drogą mailową z prośbą
o jej przedłużenie, podając przyczynę. Treść maila powinna przybrać formę podania.
OTWARCIE PRÓBY ROZKAZEM KOMENDANTA HUFCA
Po spotkaniu z KSI, na jej wniosek komendant hufca rozkazem otwiera kandydatowi próbę
na stopień instruktorski.

ETAP REALIZACJI ZADAŃ
Na tym etapie zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rozpoczyna się realizacja
zadań

na

stopień,

przygotowywanie

dokumentacji

oraz

zbieranie

podpisów

potwierdzających ich wykonanie. W przypadku wątpliwości przy realizowanych zadaniach
warto pamiętać, że to właśnie opiekun próby jest pierwszą osobą, do której należy
się zgłaszać w sprawie otrzymania odpowiedniej pomocy, jeżeli nadal będzie ciężko
rozwiązać ewentualne problemy, wówczas taką pomocą służy KSI, do której należy mailowo
przedstawić dany problem.
ZMIANA ZADANIA
Czasem zdarza się i tak, że któreś z zadań, które sobie zaplanujemy na naszą próbę
przewodnikowską lub podharcmistrzowską z różnych przyczyn mogą nie zostać
zrealizowane.
tą

W

takim

momencie

warto

z

opiekunem

próby

przedyskutować

kwestię, zastanowić się z jakiego powodu dane zadanie nie może się odbyć

oraz wspólnie przemyśleć jakie inne zadanie można wykonać w zamian, pamiętając , iż musi
być adekwatne wymaganiami do zadania zmienianego i być na podobnym poziomie
(np. z zadania:

Zorganizuję biwak dla szczepu na zadanie: Zorganizuję biwak

dla zaprzyjaźnionych drużyn, z zadania: Będę pełnić funkcję programowca na obozie,
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w którym weźmie udział moja drużyna na zadanie: Będę pełnić funkcję programowca
na zimowisku, w którym weźmie udział moja drużyna; z zadania: Napiszę projekt
o dofinansowanie na kolonię zuchową" na zadanie: Napiszę projekt na kolonię dla grupy
niezrzeszonych, itp…)
ZBIERANIE DOKUMENTACJI
Po wykonaniu zadań warto na bieżąco gromadzić materiały do każdego z nich,
co

ułatwi

nam

na

koniec

przygotowanie

dokumentacji

próby.

Dokumentacja

ze zrealizowanych zadań- ta, która została wpisana w kartę próby powinna być
jak najobszerniejszą dokumentacją papierową, umożliwiającą potwierdzenie wykonania
danego zadania (np. program biwaku lub obozu, protokół z przeprowadzonej zbiórki
publicznej, karta biwaku, kopia projektu o dofinansowanie, zdjęcia, które potwierdzają
realizację zadania czy konspekty z przeprowadzonych zajęć itp…) Należałoby postarać się
również o opinię od organizatora danego przedsięwzięcia, za które byliśmy odpowiedzialni.
Warto zadbać o to, aby karta próby z potwierdzeniem zadań była podpisana przez różnych
instruktorów (ewentualnie osób spoza harcerstwa- jeżeli takie mamy zadania), co ukaże
różnorodność naszej próby.
ZAPIS NA POSIEDZENIE KSI W CELU ZAMKNIĘCIA PRÓBY
Gdy już zmierzamy ku końcowi warto zajrzeć do terminarza KSI, by móc odpowiednio
wcześnie zapisać i zarezerwować wybraną datę i godzinę w terminarzu KSI
w celu zamknięcia próby na dany stopień. Opiekun próby powinien nam wyjaśnić na czym
będzie polegało takie spotkanie oraz jak powinniśmy się na nie przygotować.
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI Z PRÓBY INSTRUKTOSKEJ
Gdy na bieżąco podczas realizacji zadań przygotowywaliśmy dokumentację i zbieraliśmy
podpisy to mamy ułatwioną sytuację i sprawnie uda nam się wszystko dopiąć na ostatni
guzik. Spis niezbędnych dokumentów, jakie należy jeszcze przygotować do dokumentacji,
którą wyślemy dla KSI znajduje się na stronie hufca w za kładce KSI informacje bieżące.
Zarówno przy stopniu przewodnika jak i podharcmistrza należy sporządzić raport
z realizacji próby, do czego nas zobowiązuje uchwała SSI. Powinno być to około 1-2 stronne
podsumowanie czasu, w którym wykonywaliśmy zadania. Należy przeanalizować i opisać
to, co dała nam próba, jakie mamy przemyślenia, co udało nam się dobrze zrobić,
a z czym mieliśmy problemy oraz jak udało nam się je pokonać. Warto zwrócić uwagę na to,
z których zdań jesteśmy bardziej zadowoleni, z których mniej, co można było wykonać
lepiej, gdyby była możliwość raz jeszcze realizacji próby. Taka analiza pozwoli nam
na wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
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W sprawozdaniu z próby należy także zawrzeć informacje o ewentualnie zmienianych
zadaniach, przy czym należy uzasadnić to, dlaczego były zmieniane, a także przygotować
załączniki w postaci udokumentowanej realizacji tych zadań. Całość w formie elektronicznej
należy wysłać drogą mailową na pocztę KSI (ksi@bialystok.zhp.pl) najpóźniej 7 dni przed
posiedzeniem.
UWAGA! Ważne jest to, aby nasz opiekun przed wysłaniem dokumentacji do KSI dokładnie się
z nią zapoznał i ewentualnie odpowiednio wcześniej wysłał nam swoje uwagi tak, abyśmy mieli
czas na poprawienie.
SPOTKANIE Z KSI W CELU ZAMKNIĘCIA PRÓBY NA STOPIEŃ
Zgodnie

ze

wskazanym

terminem

wraz

z

opiekunem

próby

w

pełnym

i regulaminowym(!) umundurowaniu z podpisaną kartą z zadaniami, podpisanym
sprawozdaniem i opiniami należy stawić się na spotkanie z KSI w celu zweryfikowania
próby

instruktorskiej.

Na

miejsce

powinno

się

przybyć

najpóźniej

15

minut

przed wyznaczoną godziną. Podczas spotkania członkowie KSI będą oczekiwali krótkiego
podsumowania ze strony kandydata o tym, jak się zmieniło jego życie zarówno harcerskie
jak i prywatne od czasu otwarcia próby na stopień. Komisja może rozmawiać z kandydatem
na temat realizacji zadań próby, bieżącej sytuacji w hufcu, chorągwi i w związku.
W przypadku niejasności w dokumentacji mogą zdarzyć się pytania z prośbą o sprostowania
konkretnych elementów z realizacji danego zadania. Podczas rozmowy kandydat może być
zapytany o najbliższe plany jakie chce bądź dąży do tego, aby pełnić czy to w swojej
drużynie czy szczepie, czy być może już na poziomie hufca.
W czasie realizacji próby powinno się przemyśleć w jakim zespole widzimy siebie
w przyszłości, co chcielibyśmy osiągnąć, gdzie się dalej rozwijać. Następnie KSI prosi
kandydata, aby na moment wyszedł, by w tym czasie porozmawiać o próbie z opiekunem.
Opiekun streszcza komisji ustnie opinię o próbancie, obiektywnie oceniając jego pracę.
Wówczas zostaje podjęta decyzja przyznaniu (bądź niekiedy nie) stopnia instruktorskiego,
o czym zostaje poinformowany chwilę później zdobywający.
KSI

podczas

posiedzenia

sporządza

protokół

z

wnioskiem

o

pozytywne

(lub negatywne) przyznanie stopnia do komendanta hufca, który ma 30 dni
na opublikowanie tej informacji w rozkazie. Po ukazaniu się rozkazu opiekun próby
ma obowiązek zorganizowania Zobowiązania Instruktorskiego, bądź wręczenia zielonej
podkładki. Powinien to zrobić niezwłocznie i w uroczysty sposób. Na zobowiązanie opiekun
próby ma 3 miesiące od ukazania się rozkazu.
Uwaga! W przypadku stopnia przewodnika na spotkanie z KSI należy przynieść ze sobą
dodatkowo 1 zdjęcie legitymacyjne.
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ROZDZIAŁ V
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DO KSI HUFCA BIAŁYSTOK
1. Czy wymagania zamknięcia z SSI należy wpisywać w zadania?
Wymagania z SSI muszą być spełnione w zadaniach. Warunki zamknięcia próby nie są
wpisywane w zadaniach, ale są weryfikowane w dokumentacji przekazanej do KSI
2. Jaki rodzaj wsparcia może spełniać wymóg 6h ("W trakcie minimum 9-miesięcznej
aktywnej służby w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej
metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym
umiejętnościami (...) pozyskiwaniu środków finansowych lub innych form wsparcia
działalności gromady/drużyny"?
Wsparciem może być także pozyskanie fantów i materiałów programowych, wypracowanie
zniżki u danego partnera w celu organizacji inicjatyw jednostki, znalezienie partnera
wspierającego inicjatywy poprzez np. poprowadzenie zajęć, itp...
3. Czy zobowiązanie może przyjąć inny instruktor niż opiekun (pomijając kwestię przejęcia
obowiązku przez komendanta hufca)?
Zobowiązanie Instruktorskie powinno być zorganizowane przez opiekuna próby (SSI 67. g),
ale w wyjątkowych sytuacjach może być to inny instruktor w stopniu co najmniej
podharcmistrza z zaliczoną służbą instruktorską, natomiast za przyjęcie w poczet
instruktorów odpowiada komendant hufca. (SSI V.26)
4. Czy komendant hufca może być opiekunem próby?
Może, ale nie powinien pełnić tej roli w swoim hufcu, gdzie to właśnie komendant
podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do Złożenia Zobowiązania i rozpatruje
odwołania w sprawach związanych ze zdobywaniem stopni instruktorskich np. negatywnie
zamkniętej próby.
5. Gdzie należy donieść wersje papierową sprawozdania lub kartę z zadaniami?
Zeskanowaną pełną dokumentację należy przesłać drogą mailową na 7 dni przed
posiedzeniem KSI (Informacja nt. dokumentacji próby znajduje się na stronie hufca
w zakładce KSI  informacje bieżące)
6. Czy można otworzyć próbę w innym hufcu lub chorągwi?
Nie. Próby są realizowane w macierzystych hufcach. Jeżeli hufiec nie ma uprawnień
na prowadzenie prób np. podharcmistrzowskiej, wówczas próbę taką realizuje się
w macierzystej chorągwi.
7. Czy opiekun próby może być spoza hufca?
Opiekun próby instruktorskiej może być poza hufca. W takim przypadku warto zadbać
o zgodę obydwu komendantów hufca oraz uzyskać podstawowe niezbędne dane,
które są uzupełniane w części informacyjnej karty próby.
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