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Regulamin
Komisji Stopni Instruktorskich
Hufca Kraków – Nowa Huta

1.

W celu otwarcia lub zamknięcia próby na stopień instruktorski, instruktor lub kandydat na
instruktora na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Komisji Stopni Instruktorskich dostarcza –
wysyła na adres internetowy KSI: ksi.nowahuta@gmail.com plan
lan próby, bądź sprawozdanie
z realizacji próby i ustala termin spotkania z KSI. Wcześniejsze
Wcześniejsze zapoznanie się z próbą
(sprawozdaniem) i kandydatem na opiekuna próby pozwala na sprawniejszą organizację
i planowanie posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich. Jeśli instruktor lub kandydat na instruktora
nie będzie mógł stawić się w umówionym terminie,
terminie, zobowiązany jest ustalić z Przewodniczącym
Komisji kolejny termin.

2. Przy otwieraniu prób na stopień instruktorski zalecane jest wcześniejsze pobranie ze strony
internetowej hufca http://krakownowahuta.zhp.pl/
http://krakownowahuta.zhp.pl lub od Przewodniczącego Komisji wniosku
o otwarcie próby i wymagań na stopień, składających się z wymagań określonych przez Radę
Naczelną ZHP w uchwale „System Stopni Instruktorskich ZHP” uzupełnionych o wymagania
obowiązujące w hufcu. Zapoznanie
Zapoznanie się z tymi wymaganiami pomoże w planowaniu próby.
3. Podczas otwierania lub zamknięcia próby na stopień instruktorski, instruktor
instruk
lub kandydat
na instruktora zgłasza się osobiście wraz z opiekunem próby do Komisji Stopni Instruktorskich przy
Komendzie
mendzie Hufca. Przy otwarciu i zamknięciu próby wymagane jest regulaminowe
umundurowanie zarówno zainteresowanego jak i opiekuna próby.
4. Otwarcie próby:
a) Wymagania:
-

aktualne książeczki służbowe otwierającego i opiekuna,
opiekuna

-

wypełniony czytelnie wniosek o otwarcie próby,

-

ukończone 16 lat (w przypadku stopnia pwd, 18 – phm),

-

program próby na stopień - zestaw zadań do realizacji w 2 egzemplarzach drukowanych
dwustronnie.

b) KSI po przeanalizowaniu karty próby i przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, uwzględniając
uwzględniaj
jego i opiekuna propozycje,
-

ustala opiekuna próby,

-

proponuje ewentualnie dodatkowe zadania,

-

zatwierdza do realizacji przedstawiony
przedstawiony przez kandydata program próby,
próby

-

ustala termin zamknięcia próby,

-

podejmuje decyzję i wnioskuje do Komendanta Hufca o otwarcie
otwarcie próby.

c) wyznaczony przez zainteresowanego planowany termin zamknięcia próby z chwilą jego
przyjęcia przez KSI staje się wiążący i jego zmiana może nastąpić na pisemny wniosek
zainteresowanego, zaopiniowany przez opiekuna próby. Zalecany czas trwania próby na stopień
wynosi od 1 roku do 2 lat.
5. Przebieg realizacji próby.
Instruktor lub kandydat na instruktora, któremu otwarto próbę:
a) podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z wymaganiami zdobywanego stopnia poprzez
samokształcenie, udział w seminariach instruktorskich, kursach, warsztatach metodycznych itp.,
b) wykonuje swoje obowiązki związane z pełnioną funkcją instruktorską,
c) realizuje zadania próby uzyskując potwierdzenia ich realizacji,
d) przedstawia wniosek o zamknięcie danego stopnia przełożonym i opiekunowi w celu dokonania
wpisu ocen i opinii.
W przypadku wystąpienia trudności w realizacji podjętych przez zainteresowanego zadań
ubiegający się o stopień może pisemnie zwrócić się do KSI z prośbą o zamianę zadań. Prośba
powinna zawierać:
-

wyszczególnienie zadań, których realizacja jest niemożliwa,

-

rzeczowe uzasadnienie i opis występujących trudności,

-

propozycje nowych zadań.

Podobnie przy trudnościach występujących przy braku porozumienia pomiędzy kandydatem
a opiekunem, zainteresowany może pisemnie zwrócić się do KSI o zmianę opiekuna próby,
rzeczowo motywując swój wniosek.
W przypadku niedotrzymania terminu próby i nie wystąpienia do KSI o jego przedłużenie, KSI może
wystąpić do zainteresowanego z wezwaniem do zakończenia próby co najwyżej 2 razy.
W przypadku nie stawienia się na wezwanie KSI bez usprawiedliwienia przyczyn, Komisja wnioskuje
do Komendanta Hufca o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.
Każdy instruktor ma prawo wypowiadania się przed KSI w sprawie toczących się prób na stopnie
instruktorskie w kwestii rzetelności ich realizacji, swoje opinie i uwagi może przekazywać KSI
w formie pisemnej lub ustnej.
6. Zamknięcie próby.
I.

Wymagania:
a) książeczki służbowe jak przy otwarciu,
b) dokumentacja próby:
-

wypełniony wniosek o zamknięcie próby na dany stopień z odpowiednimi wpisami oraz
opiniami, wraz z wnioskiem opiekuna o zamknięcie próby i przyznanie stopnia

-

sprawozdanie z przebiegu i realizacji zadań zawartych w programie próby, zawierające
własną ocenę próby, podpisane przez siebie i opiekuna próby, drukowane dwustronnie

-

materiały potwierdzające realizację poszczególnych zadań programu próby oraz wymagań
na stopień - opracowane przez realizującego próbę materiały programowe, metodyczne,
konspekty zajęć, plany kursów, śpiewniki, informatory itp.

c) w przypadku próby na stopień przewodnika: opinia zespołu wizytującego zbiórkę drużyny
prowadzonej przez kandydata, w trakcie trwania próby. Gdy zbiórka jest wizytowana bez
udziału przedstawiciela KSI kandydat przedstawia dokumentację drużyny (książkę pracy,
kronikę, książeczki zastępów itp.),

d) w przypadku próby na stopień przewodnika: dokument potwierdzający posiadanie V stopnia
harcerskiego,
e) w przypadku próby na stopień przewodnika: zdjęcie do książeczki instruktorskiej.
II.

KSI po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów i materiałów oraz przeprowadzeniu
rozmowy z kandydatem i opiekunem, podejmuje decyzję o zamknięciu próby. W przypadku
wątpliwości co do sposobu realizacji zadań próby, KSI może wyznaczyć zadania dodatkowe
oraz przedłużyć czas trwania próby.

III. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem pozytywnym, KSI występuje do komendanta hufca
o przyznanie stopnia.
IV. Zamknięcie próby z wynikiem negatywnym może nastąpić, gdy KSI stwierdzi braki
w opanowaniu wiedzy i umiejętności, niewłaściwą postawę kandydata, przekroczenie
zakładanego czasu trwania próby o więcej niż 3 miesiące lub zaistnieją inne okoliczności, które
zdaniem KSI uniemożliwiają przyznanie stopnia. Ponowne otwarcie próby może nastąpić
po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
V.

Decyzje KSI są ogłaszane w rozkazie Komendanta Hufca.

VI. Zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej Zobowiązanie powinno być złożone nie później niż
3 miesiące po przyznaniu stopnia. Zgodnie z tradycją Komendant Hufca uprawnia szczep wraz
z opiekunem próby do przeprowadzenia Zobowiązania Instruktorskiego osobie, która zamknęła
próbę na stopień przewodnika. Jeżeli jednak w ciągu 2 miesięcy od zamknięcia próby
komendant szczepu nie poda do rozkazu komendanta hufca informacji o przyjęciu danej osoby
w poczet instruktorów, prawo to szczep traci i Zobowiązanie organizuje Komenda Hufca.
VII. Komisja zobowiązuje opiekuna próby do podpisania przy Zobowiązaniu Instruktorskim roty
Zobowiązania przez składającego i dostarczenie tego dokumentu do KSI do 3 m-cy po złożeniu
Zobowiązania Instruktorskiego.
VIII. Komisja wydaje Książeczki Instruktorskie.
IX.

Komisja Stopni Instruktorskich rozstrzyga o sposobie upowszechniania dorobku prób.

7. Próby na stopień harcmistrza.
Instruktorzy Hufca Kraków-Nowa Huta zdobywający stopień harcmistrza zgłaszają się do Hufcowej
KSI przed otwarciem i przed zamknięciem próby w Chorągwianej KSI w celu uzyskania opinii
o programie lub o przebiegu próby.
8. Terminy pracy KSI.
Przyjmowanie zainteresowanych i dokumentów odbywa się w lokalu Hufca Kraków Nowa Huta –
posiedzenia KSI odbywają się we wtorki o godz. 18.00 wg ustalonego harmonogramu. Szczegółowy
harmonogram posiedzeń ogłaszany jest w pierwszym rozkazie danego roku harcerskiego przez
Komendanta Hufca.
9. Opiekunowie prób.
Opiekunem próby na stopień instruktorski może być czynny instruktor z zaliczoną służbą
instruktorską za ostatni rok, posiadający co najmniej stopień podharcmistrza przy próbach na
przewodnika; stopień harcmistrza przy próbach na podharcmistrza i harcmistrza. Opiekunem próby
na stopień podharcmistrza może być także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące
warunki: uzyskał zgodę właściwej KSI, posiada stopień podharcmistrza od co najmniej 2 lat, ma
otwartą próbę harcmistrzowską, jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co
najmniej jedną próbę przewodnikowską. Opiekun próby powinien cieszyć się nienaganną opinią
oraz autorytetem w swoim środowisku działania. Wskazane jest, żeby opiekun nie prowadził
równocześnie więcej niż 3 próby. Opiekunowie są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji
poprzez udział w warsztatach doskonalących i innych formach wymiany doświadczeń.

Postanowienia końcowe.
a) Od decyzji KSI przysługuje prawo odwoływania się do Komendanta Hufca w terminie do 14 dni
od podjęcia decyzji .
b) Niniejszy regulamin jest zgodny z Zasadami Zdobywania Stopni Instruktorskich funkcjonującym
w Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz Systemem Stopni Instruktorskich ZHP z dnia 02.10.2016r.
(Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP).
c) KSI Hufca ZHP Kraków Nowa Huta zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszych zasad.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 1 marca 2017r.

Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
Hufca Kraków-Nowa Huta
hm. Beata Madej

