REGULAMIN
HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
Hufiec ZHP Elbląg im. Mikołaja Kopernika

I.
Postanowienia ogólne
1. Hufcowa KSI składa się z minimum 3 instruktorów (przewodniczącego, zastępcy i minimum
jednego członka), co najmniej połowę składu komisji stanowią harcmistrzowie.
2. Komisja spotyka się w każdym drugim tygodniu miesiąca (dokładny termin podany jest
wcześniej do publicznej wiadomości) w Komendzie Hufca (lub w innym, wyznaczonym
wcześniej przez komisję miejscu). W szczególnych przypadkach przewodniczący lub jego
zastępca mogą zwołać dodatkowe spotkanie komisji w innym terminie.
3. Spotkanie Hufcowej Komisji może się odbyć w obecności przynajmniej połowy jej członków,
w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Spotkanie Komisji poprzedza dyżur członka HKSI (odbywa się co najmniej na 7 dni wcześniej
przed spotkaniem Komisji). Podczas dyżuru harcerz/instruktor przedstawia swoją
propozycję zadań, które realizować będzie w ramach próby na stopień.
5. Członkowie Hufcowej KSI oraz instruktorzy i ich opiekunowie uczestniczą w spotkaniu
Komisji w pełnym umundurowaniu.
II.
1.
2.
3.
4.

Zadania HKSI
Stymulowanie rozwoju instruktorów.
Prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie.
Praca z opiekunami prób na stopnie instruktorskie.
Zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na
stopnie.
5. Współpraca z innymi zespołami instruktorskimi (Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej,
Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej, namiestnictwa i inne).
6. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji swoich członków.
7. Potwierdzenie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w
ZHP oraz osobom, które stopnie zdobyły w innych organizacjach.
III.
Tryb zdobywania stopni instruktorskich
1. Harcerz lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do HKSI gotowość do
podjęcia próby podczas dyżuru Komisji (przedstawia propozycję karty zadań realizowanych
w ramach próby).
2. KSI akceptuje opiekuna próby przedstawionego przez otwierającego próbę lub wyznacza za
jego zgodą innego opiekuna próby.
3. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który:
 Jest drogą dojścia do poziomu wynikającego z idei i wymagań zdobywanego stopnia,
 Zawiera dowolna liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na
stopień (jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie
może być realizowane przez kilka zadań),
 Jest powiązany z planem pracy środowiska,
 Wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
 Określa przewidywany czas trwania próby.
4. Otwarcie próby:

następuje podczas spotkania HKSI, w obecności opiekuna, po przedstawieniu
wymaganych dokumentów (wniosek, program próby wraz z zadaniami); w/w dokumenty
pozostają w dokumentacji HKSI,
 po rozmowie z kandydatem, sprawdzeniu zgodności treści próby z wymaganiami stopnia
oraz akceptacji zadań HKSI wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie próby, co
Komendant ogłasza swoim rozkazem.
 po złożeniu przez KSI wniosku o otwarcie próby Komendant Hufca jest zobowiązany do
podjęcia decyzji o otwarciu próby i ogłoszenia jej w rozkazie nie później niż 30 dni od
daty wpłynięcia wniosku.
5. HKSI ma prawo:
 Zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania (w czasie
trwania dyżuru KSI).
 Zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego opiekuna próby (w czasie
posiedzenia KSI) w obecności opiekuna próby przedstawiając pisemny wniosek.
 Przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu
jego rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej
niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień.
 W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i
dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, uznać za spełnione
wymaganie na stopień, opisując ten fakt w programie próby wraz z uzasadnieniem.
6. Zamknięcie próby:
 odbywa się w obecności opiekuna, podczas spotkania KSI, na którym odbywający próbę
przedstawia przebieg realizacji zadań. Do wniosku o zamknięcie próby zainteresowany
dołącza: pisemny raport z przebiegu próby, zrealizowania wymagań i spełnienia
warunków zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia,
dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby oraz pisemną opinię opiekuna próby,
 odbywa się po zrealizowaniu wszystkich zadań określonych w próbie,
 po złożeniu przez KSI wniosku o pozytywne zamknięcie próby Komendant Hufca jest
zobowiązany do podjęcia decyzji o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym oraz
przyznaniu stopnia. Decyzję tę ogłasza w rozkazie nie później niż 30 dni od daty
wpłynięcia wniosku KSI.
 Po złożeniu przez KSI wniosku o negatywne zamknięcie próby Komendant Hufca
podejmuje decyzję nie wcześniej niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. W tym terminie
zdobywającemu stopień przysługuje odwołanie. Komendant rozpatruje odwołanie w
ciągu 7 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Komendant ponownie kieruje
sprawę próby do KSI. KSI dokonuje powtórnej analizy w terminie 30 dni. Ponowny
wniosek do Komendanta jest ostateczny. Decyzję ogłasza Komendant w rozkazie w ciągu
30 dni od ostatecznego wniosku KSI.
 W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie, KSI
najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa go na posiedzenie komisji, podczas którego
dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania
próby lub jej zamknięciu. Jeśli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji i
nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka próbę z
wynikiem negatywnym.
 w przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym ponowne otwarcie próby może
nastąpić po upływie 6 miesięcy,
 zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.


IV.
Opiekun próby
1. Opiekunem próby na stopień instruktorski może być instruktor z zaliczoną służbą, który:
 wyrazi na to zgodę i uzyska poparcie HKSI,
 opracował wraz z podopiecznym kartę próby i czuwa nad jej prawidłową realizacją
 ukończył warsztaty dla opiekunów próby,
 jest obecny przy otwarciu próby,
 na stopień przewodnika – podharcmistrz lub harcmistrz
 na stopień podharcmistrze – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie
następujące warunki:
- uzyskał zgodę właściwej KSI,
- ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
- ma otwartą próbę harcmistrzowską,
- jako opiekuna prowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę
przewodnikowską.
Zmiana opiekuna próby może nastąpić tylko za zgodą HKSI, na pisemny wniosek
realizującego próbę, po uzyskaniu zgody byłego i nowego opiekuna próby.
Harcerz/instruktor realizujący próbę na stopień instruktorski swoją prośbę o zmianę
opiekuna przedstawia KSI w czasie posiedzenia Komisji.
W szczególnych przypadkach HKSI ma prawo do zmiany opiekuna próby bez zgody byłego
opiekuna próby.
2. Jeden instruktor może być opiekunem (jednocześnie) 5 osób zdobywających stopnie
instruktorskie.
3. Do zadań opiekuna próby należy dbałość o przygotowanie, realizację
i podsumowanie próby, które zagwarantują osiągnięcie poziomu określonego
w idei stopnia. W szczególności zadania opiekuna to:
a) przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby na stopień,
b) bieżąca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania,
c) monitorowanie pracy podopiecznego,
d) dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby,
e) sporządzenie opinii sumującej zamknięcie próby,
f) w przypadku próby przewodnikowskiej – organizacja Zobowiązania Instruktorskiego w
terminie 3 miesięcy od przyznania stopnia.
V.

Wymagania na stopnie
PRZEWODNICZKA / PRZEWODNIK
Warunki otwarcia próby
 złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego,
 ukończone 16 lat,
 wybranie opiekuna próby,
 przedstawienie HKSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.
Wymagania
 Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim.
 Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.
 Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z
przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko
zawodowe).
 Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.
 Bierze udział w życiu hufca.

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:
- stosowania instrumentów metodycznych,
- stosowania systemu małych grup,
- tworzenia programu gromady/drużyny, jego realizacji i podsumowania,
- pracy z Prawem i Przyrzeczeniem/ Prawem i Obietnicą,
- samodzielnego prowadzenia zbiórek
oraz uczestniczył w:
- organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą,
- organizowaniu oraz przeprowadzaniu gier i form pracy w terenie uwzględniających
współdziałanie i współzawodnictwo,
- pozyskaniu środków finansowych lub innych form wsparcia działalności
gromady/drużyny
- organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska gromady/drużyny i pełnił na nim funkcję,
- prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania gromady/drużyny,
- współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, itp.
 Wykazał się umiejętnością stosowania zasad dotyczących umundurowania, musztry,
ceremoniału harcerskiego w pracy z drużyną.
 Wiedzę zdobytą w harcerskiej literaturze i mediach wykorzystał w pracy wychowawczej.
Przeczytał minimum 3 książki harcerskie.
Warunki zamknięcia próby
 Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 Przestrzeganie zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych
przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa pracy z dziećmi i młodzieżą.
 Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerki orlej – harcerza orlego.
 Ukończenie minimum 15 godzinnego kursu pierwszej pomocy zawierającego zajęcia
praktyczne.
 Pozytywnie oceniona służba w gromadzie/drużynie w okresie realizacji próby.
 Ukończenie kursu przewodnikowskiego.
 Posiadanie wiedzy i umiejętności odpowiadających wymaganiom stawianym
wychowawcom wypoczynku.


PODHARCMISTRZYNI / PODHARCMISTRZ
Warunki otwarcia próby
 pozytywnie oceniona praca na funkcji instruktorskiej, przez co najmniej 12 miesięcy od
przyznania stopnia przewodniczki / przewodnika,
 ukończone 18 lat,
 zaliczona służba instruktorska,
 wybranie opiekuna próby,
 przedstawienie HKSI programu swojej próby, zapewniającego realizację wymagań.
 brał udział w doskonaleniu zastępowych, przybocznych,
 ma doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego.
Wymagania
 Wykazał się umiejętnością stawiania celów w życiu, podejmowania działań (do ich
realizacji), oceny i wyciągania wniosków.
 Podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje.
 Orientuje się w aktualnej sytuacji kraju.
 Bierze czynny udział w życiu otaczającego go środowiska społecznego.

W swojej pracy instruktorskiej świadomie wykorzystuje służbę.
Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania się oraz motywowania
innych. Zrealizował zadanie instruktorskie na poziomie szczepu lub hufca.
 Pogłębił znajomość harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad metodyki grup
wiekowych.
 Stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami.
 Świadomie stosuje System pracy z kadrą.
 Pracuje nad swoją postawą instruktorską. Doskonali swoje umiejętności harcerskie i
instruktorskie – w trakcie trwania próby brał udział w minimum 2 wybranych formach
kształceniowych.
 Przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie.
 Pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej.
 Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i był członkiem komendy
kolonii/obozu lub zimowiska.
 Wykazał się znajomością zasad prowadzenia obozu harcerskiego zgodnie z przepisami
finansowymi i organizacyjnymi odpowiadającym wymaganiom stawianym kierownikom
wypoczynku.
 Wykazał się umiejętnością pozyskiwania środków na działalność harcerską.
Warunki zamknięcia próby
 Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.
 Pozytywnie oceniana praca instruktorska w okresie realizacji próby.
 Ukończenie kursu podharcmistrzowskiego.



VI.






Zobowiązanie Instruktorskie
Decyzję o dopuszczeniu do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego podejmuje
Komendant Hufca.
Zobowiązanie Instruktorskie składa kandydat na instruktora po przyznaniu stopnia
przewodniczki / przewodnika.
Za przyjęcie w poczet instruktorów odpowiada opiekun próby w porozumienie z
Komendantem Hufca. Zobowiązanie powinno być złożone nie później niż 3 miesiące po
przyznaniu stopnia przewodniczki / przewodnika.
W przypadku nie wywiązania się opiekuna z obowiązku zorganizowanie Zobowiązania
Instruktorskiego Komisja przejmuje ten obowiązek.

VII Dokumentacja pracy HKSI
1. Dokumentacja pracy KSI obejmuje:
a) protokoły z posiedzeń KSI,
b) rejestr prowadzonych prób,
c) kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób,
d) dokumentację zamkniętych prób,
e) dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia,
f) dokumentację pracy z opiekunami prób
2. KSI na koniec roku kalendarzowego na ręce Komendanta Hufca składa sprawozdanie ze
swojej działalności.
3. KSI na koniec roku harcerskiego wykonuje ewaluację swojej pracy poprzez konsultacje
jej z instruktorami hufca.

Regulamin Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Elbląg zatwierdzono rozkazem Komendanta
Hufca Elbląg L…/….. z dnia ……..2016r.

