
Informacje dla kandydata na stopień i jego opiekuna 
 

Na konsultacje do otwierania i zamykania prób oraz inne prosimy zapisywać się elektronicznie wypełniając 
formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj lub na stronie https://torun.zhp.pl/e-biuro/  stosując się do 
zawartych w nim warunków, m.in. przesyłając na pocztę KSI:  KSItorun@zhp.net.pl maila z planowanym 
programem próby lub z raportem z próby i materiałami do Banku Pomysłów, i opiniami albo ze zmianą zadań. 

Otwarcie stopnia – kandydat 
Najpóźniej do godz.12.00 dnia poprzedzającego termin konsultacji kandydat wysyła mailem: 
- propozycje zadań próby (wzór karty zadań na stronie hufca w dokumentach KSI) 
- opinię bezpośredniego przełoŜonego i dane proponowanego opiekuna. 

 
Konsultacje to korekta i uzupełnienie zadań próby, i innych elementów wymaganych na posiedzeniu 
Posiedzenie komisji - kandydat 
- mundur, uzupełniona ksiąŜeczka harcerska lub instruktorska (próba phm.), 
- opłacone składki harcerskie lub instruktorskie (próba phm.), 
- uzupełniona kartoteka instruktorska (druŜynowy lub instruktor), 
- wypełniony wniosek o otwarcie próby (planowany termin zamknięcia), 
- na karcie próby: zgoda przełoŜonego oraz opiekuna próby, numer z ewidencji ZHP, 
- program próby w 3 kopiach, 
- wykres Gantta (na stronie hufca w dokumentach KSI),  
- zaliczona słuŜba instruktorska za ostatni rok harcerski (próba phm.), 
- pozytywna ocena pracy instruktorskiej za min.12 m-cy od stopnia pwd.(próba phm.). 

Posiedzenie komisji – opiekun 
- mundur, uzupełniona ksiąŜeczka instruktorska, numer z ewidencji ZHP, 
- opłacone składki instruktorskie, 
- zaliczona słuŜba instruktorska za ostatni rok harcerski, 
- przygotowanie do pełnienia roli opiekuna (wykaz instruktorów na stronie hufca), 
- uzupełniona kartoteka instruktorska. 

 
Zamknięcie stopnia – kandydat 
Najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego termin konsultacji kandydat wysyła mailem: 
- raport z przebiegu próby (wzór na stronie hufca w dokumentach KSI), 
- dorobek próby do upowszechnienia - materiały programowo-metodyczne do Banku Pomysłów (konspekty  zbiórek, 
biwaków, gier, artykuły do prasy, informatory oraz opracowania przygotowane w ramach próby, nie tylko                 
o tematyce harcerskiej, które moŜna wykorzystać w harcerskiej pracy) sporządzone na wzorze konspektu (do 
pobrania z Banku Pomysłów) 
- wymagane opinie: komendanta hufca, opiekuna, bezpośredniego przełoŜonego oraz inne opinie z realizacji zadań, 

 
Konsultacje to weryfikacja załączników wymienionych w raporcie, doradzanie uzupełnień raportu 
oraz dokumentacji w formie papierowej (w całości jest oddawana kandydatowi na posiedzeniu KSI), 
Posiedzenie komisji - kandydat 
- mundur, uzupełniona ksiąŜeczka harcerska lub instruktorska (próba phm.),  
- opłacone składki harcerskie lub instruktorskie (próba phm.), 
- wypełniony wniosek o zamknięcie próby, podpisany przez opiekuna próby, 
- dokumentacja papierowa próby, 
- oryginały opinii komendanta hufca, bezpośredniego przełoŜonego, opiekuna próby. 
- wypełniona kartoteka instruktorska (jeśli nie została wcześniej złoŜona w hufcu) lub uzupełniona (próba phm.) 
 

Posiedzenie komisji – opiekun 
- mundur, uzupełniona ksiąŜeczka instruktorska, 
- opłacone składki instruktorskie, 
- zaliczona słuŜba instruktorska za ostatni rok harcerski, 
- przygotowanie do pełnienia roli opiekuna. 


