REGULAMIN PRACY
KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
HUFCA ZHP SIEMIANOWICE Śl.

Siemianowice Śl., Styczeń 2017
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I.

Postanowienia ogólne.
1.

Hufcowa

przeprowadza

Komisja

Stopni

próby na

Instruktorskich,

stopień

zwana

przewodnika

dalej

KSI

i przewodniczki,

podharcmistrza i podharcmistrzyni instruktorom Hufca Siemianowice
Śl.

2. Próby na stopień harcmistrza i harcmistrzyni przeprowadza
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

3. Posiedzenia KSI odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca
w Domu Harcerza W Siemianowicach Śl. przy ul. Wróblewskiego 10 od
godziny 1800.

II. Otwarcie próby.
1. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego.
Odzwierciedlają

wiedzę,

dojrzałość

społeczną,

umiejętności

wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia.
Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie
struktury organizacji. Stopnie instruktorskie: przewodnik/przewodniczka,
podharcmistrz /podharcmistrzyni,· są zdobywane przez członków
zwyczajnych ZHP. Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor,
decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do właściwej KSI
gotowość podjęcia próby.
2. W celu otwarcia próby na stopień kandydat przesyła mailem

(ksisiemianowice@gmail.com) projekt próby oraz dane proponowanego
opiekuna na tydzień przed spotkaniem Komisji. Komisja wyznacza
termin oraz godzinę, na którą kandydat stawia się osobiście na jej
posiedzeniu wraz z proponowanym opiekunem próby, przedkładając:
wniosek

o

otwarcie

próby

zawierający

opinię

bezpośredniego

przełożonego (wg wzoru); plan próby (wg wzoru).

3. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który:
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- jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań
stopnia,
- 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),
- uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie
zdobywającego stopień,
- jest powiązany z planem pracy środowiska,
- wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
- określa przewidywany czas trwania próby.
Program próby winien być sporządzony w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach,
z których jeden

(po zatwierdzeniu) otrzymuje kandydat, drugi wraz

z wnioskiem o otwarcie próby pozostaje w aktach KSI.
4. KSI po przeanalizowaniu programu próby oraz po rozmowie
z kandydatem, biorąc pod uwagę jego propozycje:
- akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego
próbę, lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna próby;
- zatwierdza plan próby (adnotacja na karcie);
- ustala termin zamknięcia próby (zalecany czas trwania próby
wynosi od 1 roku do 2 lat);
- podejmuje decyzję o wnioskowanie do komendanta hufca
o otwarciu próby (ogłaszaną rozkazem komendanta hufca).
5. KSI ma prawo:
-

zmienić,

za

zgodą

lub

na

wniosek

zainteresowanego,

proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania,
- przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb
środowiska

i

programu

jego

rozwoju,

w

uzasadnionych
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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, pominąć wymaganie na stopień opisując ten
fakt w karcie próby.
6 . Opiekun próby
Opiekunem próby może być:
- na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;
a) - na stopień podharcmistrza –
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 opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem
pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską,
Opiekun próby powinien mieć nienaganną opinię oraz autorytet
instruktorski w środowisku działania. Opiekun jest odpowiedzialny
za poziom dojrzałości harcerskiej kandydata na instruktora. Opiekun
próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską. O ile to możliwe
opiekunem nie powinien być członek KSI przeprowadzającej próbę.

III.

Realizacja próby
1.

Kandydat, któremu otwarto próbę realizuje zadania określone

w planie potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych instruktorów
lub opiekuna próby.
2.

Uprawnionym do potwierdzania realizacji zadań próby jest

instruktor w stopniu równym lub wyższym od zdobywanego
(co najmniej podharcmistrz), nadzorujący z racji pełnionej funkcji
realizację

zadania

lub

będący

świadkiem

jego

wykonania.
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Potwierdzając w planie realizację zadania instruktor gwarantuje swoim
autorytetem rzetelność i prawidłowość

jego wykonania. Jeżeli

ze względu na specyfikę zadania logicznym jest potwierdzenie jego
wykonania przez osobę nie będącą instruktorem ZHP (np.: socjolog,
pedagog, dyrektor domu kultury, prezydent miasta), opiekun próby jako
drugi powinien swoim podpisem gwarantować prawidłowość jego
wykonania.
3.

Kandydat, zdobywający stopień instruktorski, powinien w czasie

realizacji próby przynajmniej raz stawić się na posiedzeniu KSI, w celu
zapoznania Komisji z przebiegiem próby (ok. połowy terminu trwania
próby).
4. W uzasadnionych przypadkach KSI ma prawo na wniosek (wysłany
drogą elektroniczną) zainteresowanego:
- zmienić opiekuna próby, czas jej trwania oraz treść zadań, na
inne o takim samym stopniu trudności;
- przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb
środowiska i programu jego rozwoju;
- skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby
na kolejny stopień.

IV.

Zamknięcie próby .
1.

Zamknięcie

próby

na

stopień

instruktorski

następuje

po

zrealizowaniu wszystkich zadań próby.
2. W celu zamknięcia próby zdobywający stopień składa do KSI:
- kartę próby zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań,
- dokumentację próby (tj. opracowane w trakcie próby materiały
programowe, metodyczne, konspekty zajęć, itp. Jeśli możliwe to
w formie elektronicznej.);
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- opinię bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego

służbę instruktorską;
- opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym
stopień i przebiegu próby,
3.

KSI po przeanalizowaniu planu próby, przedstawionych materiałów

oraz po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem,
podejmuje decyzję o zamknięciu próby z wynikiem pozytywnym lub
negatywnym, kierując do komendanta odpowiedni wniosek.
4.

KSI może bezpośrednio sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu

wymagań na stopień. W przypadku wątpliwości, co do sposobu
realizacji próby KSI może wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania
oraz przedłużyć próbę.
5.

Po pozytywnym zamknięciu próby, komendant na wniosek KSI

przyznaje stopień rozkazem.
6. W

przypadku

niezakończenia

próby

przez

zdobywającego

w wyznaczonym terminie KSI najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa
zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce komisji,
podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje
decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby.
Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji
i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnym
posiedzeniu zamyka próbę z wynikiem negatywnym.
7. Po negatywnym zamknięciu próby, komendant na wniosek KSI
ogłasza rozkazem zamkniecie próby z wynikiem negatywnym.
8. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym, komendant ogłasza
rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji o
negatywnym

zamknięciu

próby.

W

tym

czasie

przysługuje

zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do
komendanta

hufca.

Po

pozytywnym

rozpatrzeniu

komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI.

odwołania
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9.

Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6

miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
10. Dorobek

prób

na

stopnie

instruktorskie

powinien

być

upowszechniony, tak by umożliwić korzystanie z niego kadrze oraz
zdobywającym stopnie.

V.

Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie
ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, które
stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach
harcerskich
1. KSI ma prawo potwierdzać stopnie instruktorskie osobom ponownie
ubiegającym się o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie
instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich
2.

KSI

Hufca

Siemianowice

może

potwierdzać

stopień

przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni.
3. KSI przystępuje do procedury potwierdzania stopni instruktorskich po
otrzymaniu kompletu dokumentów kandydata – zgodnie z uchwałą nr
20/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie
zasad ponownego ubiegania się o członkostwo w ZHP.
4.W celu potwierdzenia stopnia instruktorskiego komisja uzgadnia
z kandydatem sposób uzupełnienia wiedzy na temat zmian w ZHP
od czasu ustania członkostwa, w szczególności dotyczących zmian
w Statucie ZHP oraz w systemie metodycznym.
5.

W przypadku, gdy kandydat posiadał stopień organizatora, wówczas
komisja potwierdza status instruktorski jedynie pod warunkiem
jednoczesnego otwarcia próby przewodnikowskiej.
6.

W przypadku nabywania członkostwa w ZHP przez osoby, które

stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacji harcerskich,
komisja analizuje wymagania na stopień instruktorski zdobyty przez
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kandydata, a następnie uzgadnia z nim sposób uzupełnienia wiedzy na
temat ZHP, w szczególności dotyczącej Statutu ZHP oraz systemu
metodycznego, a także innej wiedzy i umiejętności – jeśli wynika to
z

analizy

różnic

między

systemami

stopni

instruktorskich.

Potwierdzenie stopnia wiąże się z dopuszczeniem przez właściwego
komendanta do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.
7. Potwierdzenie stopnia ogłasza w rozkazie właściwy komendant na
wniosek KSI.
8. .Potwierdzanie stopnia instruktorskiego nie może trwać dłużej niż
trzy miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji do właściwej KSI.

VI.

Postanowienia końcowe .
Niniejszy regulamin sporządzona na podstawie Uchwały 43/XXXVIII
Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu
stopni instruktorskich.
Regulamin obowiązuje w Hufcu Siemianowice od dnia 01.01.2017 r.
Ogłoszony został rozkazem Komendanta Hufca. (Rozkaz L2 /2017
z dnia 31.01.2017)

