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ROK
Liczba instruktorów
w hufcu w ostatnich
4 latach
(wg Ewidencji ZHP
lub AAH):

Ilu członków ZHP udało się
pozyskać do pełnienia funkcji
w zespołach instruktorskich
hufca z wewnątrz organizacji?
Ilu członków ZHP udało się
pozyskać do pełnienia funkcji
w zespołach instruktorskich
hufca z zewnątrz organizacji?
Ile osób zrezygnowało
z pełnienia funkcji w zespołach instruktorskich hufca?

ILU INSTRUKTORÓW
DZIAŁA HUFCU?
PWD

PHM

Ile osób pełni na poziomie
hufca funkcje wspierające
działalność wychowawczą
(np. w obszarze promocji,
finansów czy zarządzania
majątkiem)?
Jaki % (w powyższej grupie)
stanowią osoby nie
posiadające stopnia
instruktorskiego?

HM

E

F

EWALUAKCJA

EWALUAKCJA

G

H

EWALUAKCJA

EWALUAKCJA

Kadra hufca w ostatnich 4 latach:

ILE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
DZIAŁA W HUFCU?

gromady
i drużyny

kręgi
akademickie

kręgi
instruktorskie,
seniorów,
starszyzny

harcerskie kluby
specjalnościowe

ROK
Liczba osób
pełniących
funkcję
instruktorską
na poziomie
hufca (poza
drużynowymi)
Liczba
drużynowych
ogółem
Liczba kadry
ogółem

Zespoły odpowiedzialne za wsparcie
metodyczno-programowe drużynowych w hufcu
Namiestnictwo zuchowe
Namiestnictwo harcerskie
Namiestnictwo starszoharcerskie
Namiestnictwo wędrownicze
Namiestnictwo NS
Połączone namiestnictwo …………………………….

DRUŻYNOWI

Zespół programowy
Zespół metodyczny

Osoby bez stopnia
instruktorskiego
i bez otwartej próby
PWD

Otwarta
próba
PWD

Zespół wsparcia specjalnościowego (inspektorat)
PWD

PHM

HM

Zespół zagraniczny
Pełnomocnik ds. zagranicznych
Inny zespół lub osoba zajmująca się wsparciem
drużynowych
Kapelan hufca
Jesteśmy hufcem, w którym nie działa żadne
namiestnictwo
Jesteśmy hufcem, w którym nie działa zespół
programowy
Jesteśmy hufcem, w którym brak namiestnictw,
zespołu programowego, instruktora odpowiedzialnego za poszczególne grupy metodyczne

TAK

NIE

I

J

EWALUAKCJA

EWALUAKCJA

K

L

EWALUAKCJA

EWALUAKCJA

Jakiego rodzaju formy poradnictwa i wsparcia
programowo-metodycznego oferowane były
drużynowym?

TAK

NIE

Wspieranie procesu budowania programu
w drużynach
Pomoc w realizacji programu drużyny
Motywowanie drużyn np. przez
współzawodnictwo

Szczepy działające w hufcu:

Prowadzenie form doskonalących i inspirujących
Spotkania wielostronne (np. zbiórki
namiestnictwa)

Liczba szczepów

Spotkania indywidualne

% drużyn działających
w szczepach

Informacja zwrotna przy okazji wizytacji zbiórek
Fora internetowe, grupy lub listy dyskusyjne
(on-line)
Prowadzenie internetowej platformy,
gromadzącej materiały

% drużyn działających poza
szczepami

Przekazywanie materiałów z GK ZHP
i chorągwianych
Własne poradniki
Prowadzenie biblioteczki
Wsparcie logistyczne lub materialne
Pomoc w kontaktach z sojusznikami
Popularyzacja i wspieranie specjalności
Inne
Żadne

Ilu instruktorów w naszym
hufcu w ostatnim roku
realizowało próby na
stopień prowadzone przez
ChKSI:

podharcmistrzowskie

OTWARTYCH

ZAMKNIĘTYCH

Ile w ostatnim roku prób
na stopień prowadzonych
przez hufcowe KSI zostało:

przewodnikowskie

harcmistrzowskie
podharcmistrzowskie

OTWARTYCH

ZAMKNIĘTYCH

M
EWALUAKCJA

LICZBA INSTRUKTORÓW POSIADAJĄCYCH
W HUFCU AKTUALNE ODZNAKI
KADRY KSZTAŁCĄCEJ
W OSTATNICH 3 LATACH:
ROK
BOKK
SOKK
ZOKK
ŁĄCZNIE:

