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Witaj!
Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta
postanowiła opracować wzór, przykład sprawozdania z próby na
stopień instruktorski, aby ujednolicić sposób opisania realizacji zadań.
Ułatwi to weryfikację zadań oraz ujednolici poziom sprawozdań.
Poniżej znajdziesz wzór sprawozdanie z próby na stopień
instruktorski. Jest to

wzór

sprawozdania z próby, więc nie sugeruj

się zadaniami w niej zawartymi!
Niniejszy przykład dotyczy wszystkich prób instruktorskich, a nie tylko
stopnia przewodniczki/przewodnika.

Czuwaj!
Komisja Stopni Instruktorskich
Hufiec Kraków - Nowa Huta

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA STOPIEŃ PWD HUFIEC KRAKÓW - NOWA HUTA
W nagłówku powinno się znaleźć:
- Jakiego stopnia dotyczy sprawozdanie.
- Imię i nazwisko osoby zdobywającej stopień.
- Imię i nazwisko opiekuna próby.
- Rozkaz, w którym próba została otwarta

SPRAWOZDANIE Z PRÓBY NA
STOPIEŃ
PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA
Dh. Maria Stokrotka sam.
Opiekun próby: phm. Anna Malina HO
Próba otwarta dnia 12.01.2009 Rozkaz L2/2009
O mnie:
W tym miejscu powinien znaleźć się opis o Tobie, czyli co się zmieniło w Twoim
życiu od otwarcia próby na stopień.

O
mnie:
Podczas roku, kiedy realizowałam próbę na stopień przewodnika, wiele się zmieniło.
I klasę Liceum Ogólnokształcącego ukończyłam z bardzo dobrymi wynikami – otrzymałam
świadectwo z czerwonym paskiem. Ponadto udało mi się odnieść kilka sukcesów: zdobyłam
III miejsce w wojewódzkiej olimpiadzie historycznej oraz zdałam egzamin FCE z języka
angielskiego.
W harcerstwie w sierpniu 2010r. zdobyłam stopień Harcerki Orlej, z czego jestem bardzo
dumna. Ponadto nadal prowadzę 10 Krakowską Drużynę Harcerską „RUDY” im. Janka
Bytnara, z działalności której jestem bardzo zadowolona, gdyż udało mi się wiele osiągnąć, o
czym jeszcze nadmienię podczas omawiania zadań próby.
Ponadto odkryłam nową pasję którą jest fotografia, obecnie uczęszczam na kurs fotografii.
Z realizacji mojej próby na stopień przewodniczki jestem bardzo zadowolona. ….
Sprawozdanie z wykonania zadań:
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Sprawozdanie z zadań powinno zawierać:
- Opis zadania z próby, którą otwierałaś/otwierałeś
- Opis z wykonania zadania – co Ci się udało zrealizować , jak wyglądała
realizacja, czego się nauczyłaś/nauczyłeś.
- załączniki – w załącznikach powinna zaleźć się dokumentacja, czyli potwierdzenie
wykonania zadań. Oczywiście załączniki przynosisz na posiedzenie KSI.
Przy opisywaniu zadania mile widziane są zdjęcia.

Zadanie:
Podczas akcji letniej 2010 będę pełniła funkcję instruktora programowego
w podobozie harcerskim mojego szczepu.
a. Opis zadania, czyli na czym będzie ono polegało:
W tym roku mój szczep jedzie na obóz do Suchych Rzek. Obóz będzie podzielony na
trzy podobozy (zuchowy, harcerski i starszoharcersko-wędrowniczy). Ja będę
pełniła funkcję instruktora programowego w podobozie harcerskim, w którym
będzie moja drużyna. Oprócz mnie instruktorem programowym będzie Zosia
Jaworska – drużynowa jednej z drużyn w moim szczepie.
Do moich obowiązków jako instruktora programowego będzie należało:
- pomoc w układaniu obrzędowości obozu,
- wprowadzenie elementów obrzędowych obozu
- prowadzenie wszystkich zajęć obrzędowych,
- stworzenie śpiewnika obozowego,
- zaprojektowanie i wybudowanie z pomocą uczestników obozu tablicy
ogłoszeń,
- prowadzenie tablicy współzawodnictwa podobozu
Obóz mojego szczepu odbył się w tym roku w
miejscowości Suche Rzeki. Obóz był podzielony na trzy
podobozy. Jednym z podobozów był podobóz harcerski,
w którym pełniłam funkcje instruktora programowego.
Podobóz składał się z harcerzy i harcerek z trzech
drużyn harcerskich działających w szczepie.
Przed wyjazdem na obóz wspólnie z innymi
drużynowymi
układałam
obrzędowość
obozu.
Obrzędowość była związana z Indianami, a nasz
podobóz nazywał się „ATAKAPA” - nazwa jednego z
plemion indiańskich.
Ja byłam odpowiedzialna za przygotowanie
wzorów strojów obrzędowych oraz dopilnowanie
uczestników obozu, aby każdy taki strój posiadał. Udało
mi się to zrealizować! Wszyscy uczestnicy posiadali zrobione przez siebie stroje. Ponadto
udało mi sie wprowadzić nazewnictwo obozowe, które opisałam w planie pracy obozu
(załącznik nr 1 – Plan Pracy podobozu z uwzględnieniem obrzędowości). Stworzyłam
również śpiewnik obozowy (załącznik nr 2) , który zawierał 24 piosenek, po jednej na
każdy dzień trwania obozu. Piosenek uczyłam harcerzy codziennie po ciszy poobiedniej.
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Dzięki temu cały nasz podobóz na zakończenie obozu znał wszystkie piosenki ze
śpiewnika. Podczas obozu prowadziłam również współzawodnictwo zastępów.
Współzawodnictwo
polegało
na
zdobywanie przez zastępy piórek w różnym
kolorze. Pióra były przyczepiane do pióropusza
zastępowego.
Przyznam, że nie było to łatwe zadanie,
gdyż niejednokrotnie zapominałam o przyznaniu
punktów, ale dzięki wsparciu komendantki
podobozu nauczyłam się systematyczności i pod
koniec obozu współzawodnictwo było na medal.
Moim
sukcesem podczas obozu było zbudowanie tablicy
ogłoszeń. Wspólnie z 3 harcerzami zbudowałam tablicę,
która była dopasowana do obrzędowości obozu. Tablicę
zbudowaliśmy w 3 h i wyszła mi tak, jak tego oczekiwałam,
dlatego też jestem dumna z tego zadania.
Podczas obozu prowadziłam różnego rodzaju zajęcia
obrzędowe m.in.
- obrzędowe otwarcie obozu,
- festiwal obozowy,
- chrzest obozowy i nadanie imion indiańskich,
- polowanie na bizony – gra terenowa
Podczas prowadzenia zajęć moim największym
problemem, nad którym jeszcze muszę popracować, to
opanowanie dużej grupy ludzi (40).
Wszystkie zajęcia obrzędowe spodobały się uczestnikom obozu i cieszyły się
ogromnym powodzeniem, co mnie bardzo motywowało do przygotowania następnych
zajęć. (Konspekty w załączniku nr 3)
Podsumowując uważam, że zadanie to wiele mnie nauczyło. Mogłam sprawdzić się
w roli instruktora programowego, co nie było takie łatwe, jak to się wydawało przed
obozem. Dużo problemu mi sprawiło brak systematyczności i zapanowanie nad dużą
liczbą osób. Dzięki temu wiem, nad czym jeszcze muszę popracować jako drużynowa.
Ponadto dzięki obozowi nawiązałam lepszy kontakt z moimi harcerzami, a szczególnie z
zastępowymi, którzy byli dla mnie dużym wsparciem podczas tworzenia i wprowadzania
obrzędowości obozowej.
Jestem bardzo zadowolona z realizacji tego zadania i uważam go za zrealizowane.
Dokumentacja w załącznikach na płycie CD.
Załącznik nr 1 - Plan pracy podobozu.
Załącznik nr 2 - Śpiewnik obozowy.
Załącznik nr 3 - Konspekty z zajęć obozowych szt.10.
Załącznik nr 4 - Zdjęcia obozowe (zdjęcia strojów obozowych, tablicy obozowej,. Tablicy
współzawodnictwa, zajęć obrzędowych).
Załącznik nr 5 - Opinia komendantki podobozu „Atakapa”.
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Na samym końcu podsumuj całą swoja próbę, czyli napisz, co Ci dała próba na stopień
instruktorski, czego się nauczyłaś/nauczyłeś, co osiągnęłaś/osiągnąłeś oraz to, czego nie
udało Ci się zrealizować i jakie z tego wyciągnęłaś/wyciągnąłeś wnioski.
Nie zapomnij również o podpisie swoim i opiekuna próby.
Pamiętaj!
- aby próba była schludna, a najważniejsze rzeczy podkreślone,
- dokumentacja uporządkowana i podpisana,

Podpis opiekuna próby:

Podpis osoby realizującej próbę:
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