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STOPNI  INSTRUKTORSKICHSTOPNI  INSTRUKTORSKICHSTOPNI  INSTRUKTORSKICHSTOPNI  INSTRUKTORSKICH    

 

 

 

KARTA PRÓBYKARTA PRÓBYKARTA PRÓBYKARTA PRÓBY    
NA STOPIEŃ NA STOPIEŃ NA STOPIEŃ NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZPODHARCMISTRZPODHARCMISTRZPODHARCMISTRZYNIYNIYNIYNI    I I I I PODHARCMISTRZPODHARCMISTRZPODHARCMISTRZPODHARCMISTRZAAAA    

    

  DhDhDhDh pwd.pwd.pwd.pwd. ...........................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................  Numer z ewidencji ZHPNumer z ewidencji ZHPNumer z ewidencji ZHPNumer z ewidencji ZHP    ………….……….…………. 

  Próbę otwarto:  Rozkaz L. .............. z dnia ......................        Próbę zamknięto: Rozkaz L. ............. z dnia ........................ 

I D E A  S T O P N I AI D E A  S T O P N I AI D E A  S T O P N I AI D E A  S T O P N I A     
      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. 

WNIOSEKWNIOSEKWNIOSEKWNIOSEK    

O OTWARCIE PRÓBY PO OTWARCIE PRÓBY PO OTWARCIE PRÓBY PO OTWARCIE PRÓBY PODHARCMISTRZOWSKIEJODHARCMISTRZOWSKIEJODHARCMISTRZOWSKIEJODHARCMISTRZOWSKIEJ 

Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o otwarcie próby Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o otwarcie próby Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o otwarcie próby Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń o otwarcie próby 
ppppodharcmistrzoodharcmistrzoodharcmistrzoodharcmistrzowskiej. W załączeniu przedstawiam program próbywskiej. W załączeniu przedstawiam program próbywskiej. W załączeniu przedstawiam program próbywskiej. W załączeniu przedstawiam program próby    z planowanymz planowanymz planowanymz planowanym    terminem zamknięcia terminem zamknięcia terminem zamknięcia terminem zamknięcia 
próby do próby do próby do próby do …………………………..………., , , , wykres Ganttawykres Ganttawykres Ganttawykres Gantta    i uzupełnioną książeczkę i uzupełnioną książeczkę i uzupełnioną książeczkę i uzupełnioną książeczkę instruktorskąinstruktorskąinstruktorskąinstruktorską. . . . OOOOświadczam, świadczam, świadczam, świadczam,                     
że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski że mam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski ............../..............    Rozkazem KHRozkazem KHRozkazem KHRozkazem KH    ZHP ZHP ZHP ZHP ..................................                 
L L L L ........../..........    z dnia z dnia z dnia z dnia ........................    oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.    Na opiekuna próby Na opiekuna próby Na opiekuna próby Na opiekuna próby 
proponuję dhproponuję dhproponuję dhproponuję dh ...................................................................................................................................................... (stopień, imię i nazwisko)     
Moje nazwisko i imię .......................................................................................................... data urodzenia ……..….…........................... 
Kontakt elektroniczny ……………………………………………………………..….… i telefoniczny ...................................................... 
Data i rozkaz zamknięcia stopnia przewodnika ....................................................................................... 
Pełniona funkcja .................................................................................................................. 
Przynależność organizacyjna ........................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa) 

Toruń, dnia ...................                                                                                                ...................................... 
                                                                                                                                    (podpis kandydata)  

Jako bezpośredni przełożony Jako bezpośredni przełożony Jako bezpośredni przełożony Jako bezpośredni przełożony kandydata kandydata kandydata kandydata wyrażam zgodę na otwarcie przez wyrażam zgodę na otwarcie przez wyrażam zgodę na otwarcie przez wyrażam zgodę na otwarcie przez nią/nią/nią/nią/niego próby niego próby niego próby niego próby 
ppppodharcmistrzoodharcmistrzoodharcmistrzoodharcmistrzowskiejwskiejwskiejwskiej    i załączam opini załączam opini załączam opini załączam opinię ię ię ię pozytywnie ocenionej pozytywnie ocenionej pozytywnie ocenionej pozytywnie ocenionej jej/jego jej/jego jej/jego jej/jego pracy instruktorskiej przez okrespracy instruktorskiej przez okrespracy instruktorskiej przez okrespracy instruktorskiej przez okres    
……….…. miesięcymiesięcymiesięcymiesięcy    (co najmniej 12 miesięcy). 

Stopień, imię i nazwisko ........................................................................................... Pełniona funkcja ……………………..………….. 
Przynależność organizacyjna ........................................................................................................................................................................ 

(pełna nazwa) 

Toruń, dnia ...................                                                                                            .......................................... 
                                                                                                                                        (podpis przełożonego)  

PPPPrzyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna próbyróbyróbyróby    oraz oświadczam, oraz oświadczam, oraz oświadczam, oraz oświadczam,                                                 
że mże mże mże mam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerskiam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerskiam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerskiam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski    .........../...........    Rozkazem KHRozkazem KHRozkazem KHRozkazem KH    ZHP ZHP ZHP ZHP ....................................                             
L L L L …......./...............    z dnia z dnia z dnia z dnia ..........................    oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP.    
Stopień, imię i nazwisko ............................................................................................ Pełniona funkcja ……………………..………….. 
Przynależność organizacyjna …….………....................................................................................................................................................  

(pełna nazwa) 

Toruń, dnia ...................                                                                                           ............................................. 
                                                                                                                                                               (podpis opiekuna próby) 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o otwarciu  prKomisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o otwarciu  prKomisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o otwarciu  prKomisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Toruń podjęła decyzję o otwarciu  próby na stopień óby na stopień óby na stopień óby na stopień 
ppppodharcmistrzodharcmistrzodharcmistrzodharcmistrzyni/ayni/ayni/ayni/a    dhdhdhdh ................................................................................................................................. 
Na opiekuna próby zatwierdzonoNa opiekuna próby zatwierdzonoNa opiekuna próby zatwierdzonoNa opiekuna próby zatwierdzono    dhdhdhdh ........................................................................................................................................ 
i zawnioskowano o umieszczenie decyzji i zawnioskowano o umieszczenie decyzji i zawnioskowano o umieszczenie decyzji i zawnioskowano o umieszczenie decyzji o otwarciu próby o otwarciu próby o otwarciu próby o otwarciu próby w rozkaziw rozkaziw rozkaziw rozkazie komendanta hufca ZHP Toruń. e komendanta hufca ZHP Toruń. e komendanta hufca ZHP Toruń. e komendanta hufca ZHP Toruń.     
Protokół KSI nr ……………………..................................................... z dnia.............................................    Podpisy członków KSI:               

1. ..........................................................  …………......................................         2......................................................  ................................................. 

3. ............................................................  ........................................................          4. ......................................................  ………..…..................................... 
        (stopień, imię i nazwisko)                          (podpis)                                         (stopień, imię i nazwisko)                          (podpis)  



  

  

Z uchwały nr 43/XXVII Rady Z uchwały nr 43/XXVII Rady Z uchwały nr 43/XXVII Rady Z uchwały nr 43/XXVII Rady NNNNaczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie aczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie aczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie aczelnej ZHP z dnia 2 października 20176 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich:systemu stopni instruktorskich:systemu stopni instruktorskich:systemu stopni instruktorskich:    

PROGRAM PRÓBYPROGRAM PRÓBYPROGRAM PRÓBYPROGRAM PRÓBY    

a) jest drogą dojścia do poziomu wynikającego z idei i wymagań stopnia, 
b) zawiera dowolną 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), 
c) uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 
d) jest powiązany z planem pracy środowiska, 
e) wiąże się z pełnioną przez niego funkcją, 
f) określa przewidywany czas trwania próby. 

WARUNKI OTWARCIA PRÓBYWARUNKI OTWARCIA PRÓBYWARUNKI OTWARCIA PRÓBYWARUNKI OTWARCIA PRÓBY    

1.  Pozytywnie oceniona praca instruktorska przez co najmniej 12 miesięcy od przyznania stopnia przewodnika. 
2.  Zaliczona służba instruktorska. 
3.  Ukończone 18 lat. 
4.  Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań. 
5.  Brał udział w doskonaleniu zastępowych, przybocznych. 
6.  Ma doświadczenie na funkcji drużynowego lub przybocznego. 

WYMAGANIAWYMAGANIAWYMAGANIAWYMAGANIA    

1.  Wykazał się umiejętnością pracy nad sobą, stawiania celów w życiu, podejmowania działań (do ich realizacji), ich oceny i wyciągania 
wniosków. 

2.  Podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje. 
3.  Bierze czynny udział w życiu otaczającego go środowiska społecznego. 
4.  W swojej pracy instruktorskiej świadomie wykorzystuje służbę. 
5.  Wykazał się umiejętnością pracy w zespole, komunikowania się oraz motywowania innych. Zrealizował zadanie instruktorskie na 
poziomie  
    szczepu lub hufca. 
6.  Pogłębił znajomość harcerskiego systemu wychowawczego oraz zasad metodyki grup wiekowych. 
7.  Stosuje metodę harcerską w pracy z instruktorami. 
8.  Świadomie stosuje System pracy z kadrą. 
9.  Pracuje nad swoją postawą instruktorską. Doskonali swoje umiejętności harcerskie i instruktorskie – w trakcie próby brał udział                  
    w minimum 2 wybranych formach kształceniowych. 
10. Przygotował się do roli opiekuna próby na stopnie instruktorskie. 
11. Pozyskał sojuszników do działalności harcerskiej. 
12. Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku harcerskiego i był członkiem komendy kolonii/obozu lub zimowiska. 
13. Orientuje się w historii i aktualnej sytuacji harcerstwa. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów. Przeczytał minimum 3 wybrane 
książki  
      harcerskie. 
14. Wykazał się znajomością przepisów finansowych i organizacyjnych oraz zasad prowadzenia obozu harcerskiego odpowiadających  
      wymaganiom stawianym kierownikom wypoczynku. 
15. Wykazał się umiejętnością pozyskiwania środków na działalność harcerską. 

WARUNKI ZWARUNKI ZWARUNKI ZWARUNKI ZAAAAMKNIĘCIA PRÓBYMKNIĘCIA PRÓBYMKNIĘCIA PRÓBYMKNIĘCIA PRÓBY    

1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby. 
2.  Pozytywnie oceniona praca instruktorska w okresie realizacji próby. 
3.  Ukończenie kursu podharcmistrzowskiego. 

    

Z REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHP TORUŃZ REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHP TORUŃZ REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHP TORUŃZ REGULAMINU PRACY KSI HUFCA ZHP TORUŃ    

II ZASADY OTWIEII ZASADY OTWIEII ZASADY OTWIEII ZASADY OTWIERANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓRANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓRANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓRANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓBBBB    
    

1.1.1.1. Otwieranie próby.Otwieranie próby.Otwieranie próby.Otwieranie próby.    
a)a)a)a) Najpóźniej Najpóźniej Najpóźniej Najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termindo godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termindo godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termindo godz. 12.00 dnia poprzedzającego planowany termin    konsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formulakonsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formulakonsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formulakonsultacji kandydat zapisuje się elektronicznie przez formularz rz rz rz             
dostępny na strodostępny na strodostępny na strodostępny na stronie nie nie nie https://torun.zhp.pl/ehttps://torun.zhp.pl/ehttps://torun.zhp.pl/ehttps://torun.zhp.pl/e----biuro/biuro/biuro/biuro/    i i i i przesyłaprzesyłaprzesyłaprzesyła    na pocztę KSI: na pocztę KSI: na pocztę KSI: na pocztę KSI: KSItorun@zhp.net.plKSItorun@zhp.net.plKSItorun@zhp.net.plKSItorun@zhp.net.pl    program próby przygotowany program próby przygotowany program próby przygotowany program próby przygotowany             
zgodnie zgodnie zgodnie zgodnie     z wymaganiami SSI oraz zaakceptowany przez proponowanego z wymaganiami SSI oraz zaakceptowany przez proponowanego z wymaganiami SSI oraz zaakceptowany przez proponowanego z wymaganiami SSI oraz zaakceptowany przez proponowanego opiekuna próby i otrzymuje informacjopiekuna próby i otrzymuje informacjopiekuna próby i otrzymuje informacjopiekuna próby i otrzymuje informację zwrotną o miejscu ę zwrotną o miejscu ę zwrotną o miejscu ę zwrotną o miejscu                         
i czasie konsultacji,i czasie konsultacji,i czasie konsultacji,i czasie konsultacji,    
b) Na konsultacjach instruktor KSI zapoznaje się z programem próby, którego zadania powinny być ułożone według zasady SMART              
      i wpisane w wykres Gantta, doradza ewentualne zmiany i ustala z kandydatem godzinę spotkania z Komisją, 
c) Na zbiórce Komisji osoba otwierająca próbę przedstawia: 
- uzupełnioną książeczkę harcerską lub instruktorską (próba phm), 
- wniosek o otwarcie próby z planowym terminem zamknięcia próby, numer z ewidencji ZHP,  
  zgodę przełożonego oraz opiekuna próby, 
- opinię bezpośredniego przełożonego, 
- program próby (3 kopie) podpisany przez przełożonego – szefa jednostki lub zespołu: drużynowego, szczepowego, namiestnika lub   
  członka komendy ds. pracy z kadrą, 
- wykres Gantta,    
- potwierdzenie uzupełnionej kartoteki instruktorskiej (drużynowy lub instruktor) poprzez wpis na liście dostępnej w komendzie hufca, 
- zaliczoną służbę instruktorską (próba phm.), 
- opinię od przełożonego o pozytywnie ocenionej pracy instruktorskiej za min. 12 miesięcy od zamknięcia stopnia pwd. (próba phm.) 
d) Od opiekuna próby Komisja wymaga (poza wymaganiami SSI): 
- przygotowania do pełnienia roli opiekuna, 
- potwierdzenia uzupełnienia przed posiedzeniem kartoteki instruktorskiej (poprzez wpis na liście dostępnej w komendzie hufca), 
e) Komisja postępuje dalej zgodnie z trybem zdobywania stopni zawartym w SSI. 
 


