ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ
„KOMBINAT”

PLAN KSZTAŁCENIA
NA LATA 2013 – 2015
Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015
Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta
zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku

I CZĘŚĆ WSTĘPNA
Zespół działa na podstawie Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 50/2011 z dnia 29 marca
2011 roku w sprawie regulaminu "Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego" zawierającej m.in. zadania zespołów kadry kształcącej oraz regulacje dotyczące odznak

kadry kształcącej. Zespół został powołany Rozkazem Komendanta Hufca Kraków Nowa
Huta.

Miejsce działania: Hufiec Kraków Nowa Huta os. Jagiellońskie 9, Kraków
Nazwa: Zespół Kadry Kształcącej „KOMBINAT” Hufca Kraków Nowa – Huta.
Cele naszego zespołu:
•

Wspieranie rozwoju i przeprowadzenie kształcenia drużynowych, opiekunów prób
instruktorskich, kadry Szczepów i Hufca.

•

Tworzenie i realizacja planu kształcenia opartego o strategię hufca oraz jego
bieżące potrzeby kształceniowe.

•

Gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego
prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu.

•

Prowadzenie dokumentacji Zespołu Kadry Kształcącej.

•

Kształtowanie polityki kadrowej hufca.

w

ramach

Aktualny skład zespołu:
Członkowie:
Phm. Beata Madej HR – szefowa zespołu
• W zespole od czerwca 2009
• BOKK 661/2009
• Ukończone kursy: kurs drużynowych zuchowych "Alma Mater" 2003, kurs
kierowników
placówek wypoczynku dzieci i młodzieży i kierowników wycieczek 2007,
kurs komendantów szczepu "Howgh" 2008, kurs kadry kształcącej 2008, kurs
członków hufcowych KSI „Murowaniec” 2013, kurs kadry kształcącej II stopnia 2014.
Phm. Anna Ciężarek HR
• W zespole od czerwca 2009
• Ukończone kursy: drużynowych „Z duchem czasu” 2001, kierowników wycieczek
2006, kierowników na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży 2006,
szczepowych 2006, kadry kształcącej „Wierchy” 2009.

Phm. Marek Balon HO
• W zespole od czerwca 2009
• Ukończone kursy: drużynowych „Tropy” 2003, kierowników placówek wypoczynku
2008, kadry kształcącej 2008.
Hm. Katarzyna Kopeć – Godlewska HR
• W zespole od czerwca 2009
• BOKK 616/2011
• Ukończone kursy: kurs drużynowych zuchowych "Rycerze Trójkątnego Stołu" 2002,
kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży i kierowników
wycieczek 2007, kurs kadry kształcącej 2009, kurs harcmistrzowski "Cogito" 2012.
Phm. Magdalena Mazgaj HR
• W zespole od czerwca 2009
• Ukończone kursy: drużynowych Benice 2003, kurs kierowników placówek
wypoczynku dzieci i młodzieży 2007, kurs pilotów wycieczek 2007,, szczepowych
„Howgh” 2008, kadry kształcącej 2008, pełnomocników zagranicznych „Pax tu”
2009, kurs kadry kształcącej II stopnia - 2014 .
Phm. Katarzyna Pucułek HO
• W zespole od 2013 roku
• BOKK 670/2013
• Ukończone kursy: drużynowych „Alma Mater” 2006, pierwszej pomocy HSR 2009,
szczepowych „Facta non Verba” 2010, kadry kształcącej „Wierchy” 2011, kurs
harcmistrzowski „Cogito” 2012, kurs pilotów wycieczek 2012.
Phm. Ewa Stokłosa HR
• W zespole od 2014 roku
• Ukończone kursy: kurs drużynowych zuchowych "Alma Mater" 2009, kurs
podharcmistrzowski – 2013, kurs kadry kształcącej „Wierchy” – 2013, kurs
kierowników wypoczynku – 2014.
Pwd. Kamila Pańszczyk HO
• W zespole od 2014 roku
• Ukończone kursy: kurs drużynowych, kurs podharcmistrzowski – 2013, kurs kadry
kształcącej „Wierchy” - 2013.
Współpracownicy:
Phm. Rafał Talar HO
• Współpracownik od października 2010 roku
• BOKK/1K/2011
• Ukończone kursy: drużynowych „Mosty” 2005, chorągwiany kadry programowej
2008, kadry kształcącej „Wierchy” 2009, kierowników placówek wypoczynku
i kierowników wycieczek 2009, kurs harcmistrzowski „Cogito” 2012, Kurs kadry
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kształcącej II stopnia - 2014.
Phm. Adam Madej HO
• Współpracownik od 2009 roku
• Ukończone kursy: kurs drużynowych „W drodze” 2004, kadry kształcącej 2008,
kierowników wypoczynku i pilotów wycieczek 2010.
Regulamin członkostwa w ZKK „KOMBINAT”
„KOMBINAT ”
Na spotkaniu w dniu 27.09.2013 członkowie zespołu zatwierdzili zmiany
w regulaminie członkostwa w zespole. Poniżej całość nowego regulaminu.

Regulamin członkostwa w Hufcowym Zespole Kadry Kształcącej „KOMBINAT”
W skład zespołu wchodzą członkowie, współpracownicy,
współpracownicy, kandydaci:
Członkami zespołu są osoby, które:
o Wykazały chęć do działania w Hufcowym Zespole Kadry Kształcącej.
o Posiadają Brązową Odznakę Kadry Kształcącej lub rozpoczęły realizację
wymagań (np. przez uczestnictwo w Kursie Kadry Kształcącej).
o Regularnie biorą udział w organizacji form kształceniowych prowadzonych przez
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej.
o Wezmą udział w co najmniej jednej formie doszkalającej w ciągu roku
organizowanej przez CSI, CHZKK oraz prywatne firmy.
o Biorą udział w spotkaniach zespołu.
o Posiadają opłacone na bieżąco składki członkowskie.

Współpracownikami zespołu są osoby, które
• Wykazały chęć do współpracy z zespołem.
•

Są ekspertami w jakiejś dziedzinie.

•

Poprowadzą co najmniej raz w roku zajęcia na dowolnej formie szkoleniowej.

Kandydatami na członków zespołu są, osoby, które
o W przyszłości chcą dołączyć do składu Hufcowego zespołu Kadry Kształcącej.
o Posiadają co najmniej stopień instruktorski przewodniczki/ przewodnika.
o Planują rozpocząć realizację wymagań na Brązową Odznakę Kadry Kształcącej.
o Biorą udział w spotkaniach zespołu.
o Wezmą udział w co najmniej jednej formie kształceniowej organizowanej przez
zespół jako kadra pomocnicza.
o Posiadają zapłacone na bieżąco składki członkowskie.
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II CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
Analiza sytuacji
sytuacji Hufca Kraków Nowa Huta
Aktualnie w Hufcu Kraków Nowa Huta działa 6 szczepów. Hufiec działa w oparciu
o strategię zatwierdzoną przez Zjazd Hufca we wrześniu 2011 roku.
W Hufcu działają agendy i zespoły: Komisja Stopni Instruktorskich, Kapituła Stopni
Harcerskich, Zespół Kadry Kształcącej „KOMBINAT” (wcześniej „QRS”), Namiestnictwo
Zuchowe „Tropicana”, Namiestnictwo Harcerskie „Orla Perć”, Namiestnictwo
Starszoharcersko-Wędrownicze „Ruber Ignis”, Zespół Zagraniczny, Zespół Ratowniczy,
Zespół ds. promocji.
Połowa z nich działa dobrze, jednak w ostatnim roku spadek formy widoczny jest
w namiestnictwach. Nie odbyło się kilka warsztatów oraz imprez programowych
namiestnictw z powodu braku zainteresowania ze strony drużynowych i słabej
motywacji instruktorów działających w tych zespołach. Żaden z członków namiestnictw
nie posiada właściwego przeszkolenia do funkcji. Zespół Ratowniczy w praktyce
zaprzestał swojej działalności.
W ostatnich dwóch latach wzrosła ilość prób przewodnikowskich
i podharcmistrzowskich
realizowanych pod opieką Hufcowej Komisji Stopni
Instruktorskich. Obecnie jest ich odpowiednio 19 (pwd) i 16 (phm). Ponadto, spośród
instruktorów Hufca, aż sześć osób otworzyło w ciągu ostatnich dwóch lat próbę na
stopień harcmistrza.
Problemem Hufca jest dalej słaby stan finansów, spowodowany głównie kosztami
utrzymania i remontu lokali. Obecnie Hufiec jest na etapie zmiany siedziby z lokalu na os.
Sportowym na pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 101 na os. Jagiellońskim.
W Nowej Hucie działa Zespół Kadry Kształcącej, który jest w stanie odpowiedzieć
na potrzeby kształceniowe Hufca. Jednak realizacja planów życiowych może
w najbliższym czasie zmniejszyć zaangażowanie instruktorów w działania zespołu
i spowodować konieczność pozyskania do pracy w zespole nowych osób.
Zespół może liczyć na wsparcie Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej.
Cele i zadania kształcenia na lata 20112011-2013 – podsumowanie i ocena
1. Doszkalanie kadry drużyn: drużynowi i przyboczni
a. Kurs przybocznych
rok 2011/2012
Ocena: Kurs Przybocznych odbył się na przełomie 2011 i 2012 roku.

Komendantką kursu była phm. Beata Madej. Kurs ukończyło 29 osób z trzech
grup metodycznych (zuchy, harcerze, harcerze starsi).
b. Kurs drużynowych
rok 2012/2013
Ocena: Kursy drużynowych „BUSHIDO” odbyły się wiosną 2013 roku.

Komendantami kursów były odpowiednio: kurs drużynowych zuchowych –
phm. Beata Madej, kurs drużynowych harcerskich – phm. Katarzyna Pucułek,
kurs drużynowych starszoharcerskich – phm. Ewa Job. Kursy ukończyło
kolejno: 5,9 i 5 osób. Przed kursami drużynowych został zorganizowany
w Hufcu także kurs przewodnikowski, którego komendantką była phm.
Magdalena Mazgaj. Kurs przewodnikowski ukończyły 23 osoby, w tym dwie
spoza Hufca Kraków - Nowa Huta.

Wprowadzenie tematyki opisów funkcji (ZARZĄDZANIE – zad. 1.2.3.)
Ocena: Założenie nie zostało zrealizowane.
c. Promocja udziału w kursie drużynowych wędrowniczych na wysokim
poziomie poza Hufcem (ROZWÓJ LICZEBNY – zad. 2.1.1.)
Ocena: Zespół Kadry Kształcącej we współpracy z Namiestnictwem

Starszoharcersko-Wędrowniczym „Ruber Ignis” oraz Komendą Hufca, na
bieżąco przekazywali informacje o dostępności kursów drużynowych
wędrowniczych na terenie Chorągwi Krakowskiej i poza nią, lecz niestety,
żaden członek Hufca nie wziął udziału w szkoleniu tej grupy metodycznej.
d. Kurs Pierwszej Pomocy
Ocena: Kurs pierwszej pomocy ukończyło 6 osób z Hufca na początku 2013

roku.
e. Warsztaty Namiestnictw odpowiadające potrzebom drużyn
Ocena: Zespół Kadry Kształcącej nie nadzorował namiestnictw w tym

zakresie. Warsztaty organizowane były w namiestnictwie zuchowym
„Tropicana” i harcerskim „Orla Perć”. Zadaniem zespołu na kolejne lata
powinno być wspieranie namiestnictw w doszkalaniu kadry drużyn.
2. Doszkalanie instruktorów Szczepów i Hufca: warsztaty, kursy
a. Komisja Stopni Instruktorskich
Warsztaty opiekunów prób instruktorskich (PRACA Z KADRĄ – zad.
2.2.1., 2.2.2.)
Ocena: Zespół zorganizował jeden warsztat dla opiekunów prób

instruktorskich w czerwcu 2012 roku, w którym uczestniczyło 8
instruktorów Hufca. Ponadto, jeden instruktor wziął udział
w warsztacie o tej tematyce organizowanym przez Chorągwiany
Zespół Kadry Kształcącej „Wierchy”.
Kurs członków KSI (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Ocena: Kurs członków hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich

ukończyła jedna osoba (kwiecień 2013).
b. Namiestnictwa
Kurs namiestników (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Ocena: Założenie nie zostało zrealizowane – nie odbył się żaden kurs

tego typu.
c. Kadra Kształcąca
Udział w kadrze kursów zewnętrznych organizowanych przez
ChZKK
Ocena: Członkowie ZKK „QRS” brali udział w kadrze kursów

organizowanych przez ChZKK: m.in. phm. Magdalena Mazgaj –
komendantka kursu przewodnikowskiego, członek komendy kursu
drużynowych zuchowych (LAS 2012), kadra kursu pełnomocników
zagranicznych „Pax tu”; phm. Katarzyna Kopeć-Godlewska –
komendantka kursu drużynowych zuchowych (LAS 2012),
komendantka kursu przewodnikowskiego; phm Anna Ciężarek – kadra
kursu członków hufcowych KSI (Murowaniec 2013). Ponadto,
instruktorzy zespołu podejmowali się innych funkcji i prowadzenia
zajęć na akcjach chorągwianych, np. phm. Katarzyna Pucułek –
6

szefowa biura LAS 2012, kadra kursu drużynowych harcerskich.
Warsztaty organizowane przez CSI podnoszące wiedzę
i umiejętności członków ZKK (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Ocena: Trzy osoby z zespołu (phm. Magdalena Mazgaj, phm. Katarzyna

Kopeć – Godlewska, phm. Katarzyna Pucułek) ukończyły kurs
harcmistrzowski „Cogito”.
Zdobycie
Odznaki
Kadry
Kształcącej
przez
członków,
współpracowników
i kandydatów
na
członków
zespołu
posiadających stopień instruktorski podharcmistrza.
Ocena: W ciągu ostatnich dwóch lat dwie osoby zdobyły Brązową

Odznakę Kadry Kształcącej (phm. Magdalena Mazgaj, phm. Katarzyna
Pucułek), dwie przedłużyły ważność BOKK do grudnia 2015 roku (phm.
Ewa Job, phm. Beata Madej). Niestety dwie osoby z zespołu utraciły
uprawnienia BOKK (phm. Marek Balon, phm. Anna Ciężarek).
d. Inne
Kurs podharcmistrzowski (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Ocena: Spośród instruktorów hufca kurs podharcmistrzowski

ukończyło 9 osób (2 osoby podczas LAS 2012, 7 osób podczas kursu
„Redyk” VIII 2013).
3. Wspieranie Komendy Hufca w tworzeniu wspólnoty Hufca, motywowaniu
kadry
a. Warsztaty integracyjno-kształceniowe dla instruktorów agend, zespołów
i komend Szczepów (ZARZĄDZANIE – zad. 2.1.1):
z zakresu opisów funkcji (ZARZĄDZANIE – zad. 1.2.1.)
Ocena: Warsztaty zostały przeprowadzone podczas Inauguracji Roku

Harcerskiego Hufca we wrześniu 2012 roku przez phm. Katarzynę
Kopeć-Godlewską.
z zakresu indywidualnych ścieżek rozwoju (ZARZĄDZANIE – zad.
2.2.1.)
Ocena: Warsztaty zostały przeprowadzone podczas wyjazdowej Rady

Hufca w marcu 2013 roku przez phm. Katarzynę Pucułek.
b. Promocja udziału w różnych formach kształceniowych poza Hufcem
(PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Ocena: Założenie zostało zrealizowane, wszystkie spływające do Hufca oferty

szkoleń były na bieżąco przekazywane do potencjalnych odbiorców.
4. Wzmocnienie grupy metodycznej wędrowników w Hufcu
a. Promocja udziału w kursie drużynowych wędrowniczych na wysokim
poziomie poza Hufcem (ROZWÓJ LICZEBNY – zad. 2.1.1.)
Ocena: Zespół Kadry Kształcącej we współpracy z Namiestnictwem

Starszoharcersko-Wędrowniczym „Ruber Ignis” oraz Komendą Hufca, na
bieżąco przekazywali informacje o dostępności kursów drużynowych
wędrowniczych na terenie Chorągwi Krakowskiej i poza nią, lecz niestety,
żaden członek Hufca nie wziął udziału w szkoleniu tej grupy metodycznej.
b. Promocja specjalności w drużynach (ROZWÓJ LICZEBNY – zad. 2.2.2.)
Warsztaty dla ratowników ZHP
Ocena: Założenie nie zostało zrealizowane.
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Kurs Pierwszej Pomocy
Ocena: Kurs pierwszej pomocy ukończyło 6 osób z Hufca na początku

2013 roku.
Cele i zadania kształcenia na lata 20132013-2015
1. Doszkalanie kadry drużyn: drużynowi i przyboczni
a. Kurs przybocznych
rok 2013/2014
Ocena: Założenie zostało zrealizowane. Kurs ukończyło 45 osób z trzech

grup metodycznych. Komendantką kursu była druhna phm. Katarzyna
Pucułek HR.
b. Kurs przewodnikowski
rok 2014/2015
c. Kursy drużynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich
rok
2014/2015
Wprowadzenie tematyki opisów funkcji (ZARZĄDZANIE – zad. 1.2.3.)
d. Promocja udziału w kursie drużynowych wędrowniczych na wysokim
poziomie poza Hufcem (ROZWÓJ LICZEBNY – zad. 2.1.1.)
e. Kurs Pierwszej Pomocy
f. Warsztaty Namiestnictw odpowiadające potrzebom drużyn, nadzorowane
przez Komendę Hufca oraz ZKK „KOMBINAT”
2. Doszkalanie instruktorów Szczepów i Hufca: warsztaty, kursy
a. Komisja Stopni Instruktorskich
Warsztaty opiekunów prób instruktorskich (PRACA Z KADRĄ – zad.
2.2.1., 2.2.2.)
Kurs członków KSI (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
b. Szczepy
Kurs komendantów szczepu (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Ocena: W kursie komendantów szczepów w 2013 roku wzięła

udział jedna osoba – pwd. Karol Kuźniarowski ze Szczepu „Halny”.
Seminarium Szczepowych
c. Namiestnictwa
Kurs namiestników (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Warsztaty dla namiestników organizowane przez referaty chorągwi
d. Kadra Kształcąca
Udział instruktorów Hufca w kursach kadry kształcącej
organizowanych przez ChZKK (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Ocena: W roku 2013 dwie instruktorski Hufca ukończyły kurs kadry

kształcącej organizowany przez ChZKK – phm. Ewa Stokłosa HR
i pwd. Kamila Pańszczyk HO.
Udział instruktorów zespołu w kadrze kursów zewnętrznych
organizowanych przez ChZKK
Warsztaty organizowane przez CSI oraz ChZKK podnoszące wiedzę
i umiejętności członków ZKK (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Zdobycie Odznaki Kadry Kształcącej przez członków i kandydatów
na członków zespołu posiadających stopień instruktorski
podharcmistrza.
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Pozyskanie do zespołu nowych osób chętnych do pracy
kształceniowej w Hufcu
Ocena: Założenie zostało zrealizowane. Początkiem 2014 roku do

zespołu dołączyły dwie osoby – phm. Ewa Stokłosa HR i pwd.
Kamila Pańszczyk HO.
e. Inne
Kurs podharcmistrzowski (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Kurs harcmistrzowski (PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
Warsztaty „Współpraca w zespole instruktorskim, organizowanie
pracy zespołu”
Ocena: Założenie zostało zrealizowane podczas wyjazdowej Rady

Hufca w marcu 2014 roku. W warsztatach wzięło udział 12 osób.
Warsztaty
„Organizacja
warsztatów
dla
drużynowych
i przybocznych”
Warsztaty „Współpraca skautowa”
3. Wspieranie Komendy Hufca w tworzeniu
tworzeniu wspólnoty Hufca, motywowaniu
kadry
a. Warsztaty integracyjno-kształceniowe dla instruktorów agend, zespołów
i komend Szczepów (ZARZĄDZANIE – zad. 2.1.1):
warsztaty: „Współpraca w zespole instruktorskim, organizowanie
pracy zespołu”
Ocena: Założenie zostało zrealizowane podczas wyjazdowej Rady

Hufca w marcu 2014 roku. W warsztatach wzięło udział 12 osób.
b. Promocja udziału w różnych formach kształceniowych poza Hufcem
(PRACA Z KADRĄ – zad. 2.2.2.)
4. Wzmocnienie grupy metodycznej wędrowników w Hufcu
a. Promocja udziału w kursie drużynowych wędrowniczych na wysokim
poziomie poza Hufcem (ROZWÓJ LICZEBNY – zad. 2.1.1.)
b. Warsztaty dla członków Szczepowych Kapituł Stopni Harcerskich
i opiekunów prób na stopnie harcerskie HO i HR
Ocena: Założenie można uznać za zrealizowane częściowo. Warsztaty

odbyły się w grudniu 2013 roku, niestety uczestniczyło w nich tylko 5 osób.
c. Promocja specjalności w drużynach (ROZWÓJ LICZEBNY – zad. 2.2.2.)
Warsztaty dla ratowników ZHP
Kurs Pierwszej Pomocy
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Harmonogram kształcenia
kształcenia na rok harcerski
har cerski 2014/2015
Miesiąc
Wrzesień

Październik

Termin
05-07.09.2014

Temat i forma
Inauguracja Roku Harcerskiego,
warsztaty namiestnictw

06.09.2014

Konferencja Instruktorska „Prawo
Harcerskie jako system wartości,
tradycja i współczesność”
Warsztaty z planowania pracy
hufca i agendy
Kurs Przewodnikowski „MI6”
– zjazd I
Warsztaty Kadry Kształcącej
Chorągwi
Kurs Przewodnikowski „MI6”
– zjazd II
Kurs zastępowych – zjazd I

11.10.2014
24-26.10.2014
28.10.2014

Listopad

14-16.11.2014
14-16.11.2014

15.11.2014
Grudzień

05-07.12.2014
05-07.12.2014

Styczeń

16-18.01.2015
17-18.01.2015

17.01.2015

Organizator
Komenda Hufca,
zespoły
namiestnictw
Rada Naczelna ZHP

Dla kogo?
Drużynowi
i przyboczni gromad
i drużyn Hufca
Instruktorzy Hufca

Odpowiedzialny
Komenda Hufca

ChZKK

Reprezentacja hufca

ChZKK

ZKK „KOMBINAT”

Kandydaci na
instruktorów
ChZKK
Kształceniowcy
Chorągwi
ZKK „KOMBINAT”
Kandydaci na
instruktorów
Namiestnictwo
Zastępowi
Harcerskie
„Orla i kandydaci na
Perć”
zastępowych
Warsztaty
opiekunów
prób ChKSI
Instruktorzy z min.
instruktorskich
otwartą próbą phm.
Kurs Przewodnikowski „MI6”
ZKK „KOMBINAT”
Kandydaci na
– zjazd III
instruktorów
Kurs zastępowych – zjazd II
Namiestnictwo
Zastępowi
Harcerskie
„Orla i kandydaci na
Perć”
zastępowych
Kurs podharcmistrzowski – zjazd I
ChZKK
Kandydaci na
podharcmistrzów
Warsztaty metodyczne dla kadry Namiestnictwo
Drużynowi
zuchowej
Zuchowe
i przyboczni gromad
„Tropicana”
zuchowych
Warsztaty metodyczne dla kadry Namiestnictwo
Drużynowi
harcerskiej
Harcerskie
„Orla i przyboczni drużyn
Perć”
harcerskich

Rada Naczelna

Phm. Beata Madej HR
ChZKK
Phm. Beata Madej HR
Namiestnictwo
Harcerskie „Orla Perć”
ChKSI
Phm. Beata Madej HR
Namiestnictwo
Harcerskie „Orla Perć”
ChZKK
Namiestnictwo
Zuchowe „Tropicana”
Namiestnictwo
Harcerskie „Orla Perć”

17.01.2015

Luty

Marzec

Kwiecień

Sierpień

Warsztaty metodyczne dla kadry Namiestnictwo Sth- Drużynowi
Namiestnictwo
Sthstarszoharcerskiej i wędrowniczej
Wędr. „Ruber Ignis”
i przyboczni drużyn
Wędr. „Ruber Ignis”
starszo harcerskich
i wędrowniczych
24.01.2015
Warsztaty
opiekunów
prób ChKSI
Instruktorzy z min.
ChKSI
instruktorskich
otwartą próbą phm.
07.02.2015
Konferencja
programowa
dla Referat Harcerski
Namiestnicy hufców Referat
Harcerski
namiestników
„Dobre
praktyki „Przygoda”
„Przygoda”
w pracy z drużynowymi”
14-18.02.2015 Kurs Przewodnikowski „Korona ZKK „KOMBINAT”
Kandydaci na
phm. Magdalena Mazgaj
Ziemi”
instruktorów
HR
06-08.03.2015 Kurs podharcmistrzowski – zjazd II ChZKK
Kandydaci na
ChZKK
podharcmistrzów
07-08.03.2015 Kurs członków Hufcowych Komisji ChKSI
Członkowie KSI,
ChKSI
Stopni Instruktorskich
kandydaci na
członków
13-15.03.2015 Kursy drużynowych zuchowych, ZKK „KOMBINAT”
Drużynowi
Phm. Ewa Stokłosa HR,
harcerskich i starszo harcerskich –
i kandydaci na
phm. Katarzyna Pucułek
zjazd I
drużynowych
HR, phm. Ewa Job HR
14.03.2015
Konferencja „Harcerska szkoła ChZKK
Zainteresowani
ChZKK
2015”
instruktorzy
27-29.03.2015 Kursy drużynowych zuchowych, ZKK „KOMBINAT”
Drużynowi
Phm. Ewa Stokłosa HR,
harcerskich i starszo harcerskich –
i kandydaci na
phm. Katarzyna Pucułek
zjazd II
drużynowych
HR, phm. Ewa Job HR
28.03.2015
Warsztaty Animacji Dobrej Zabawy Referat Harcerski
Zainteresowani
Referat
Harcerski
„Przygoda”
instruktorzy
„Przygoda”
10-12.04.2014 Kurs podharcmistrzowski – zjazd ChZKK
Kandydaci na
ChZKK
III
podharcmistrzów
24-26.04.2015 Kursy drużynowych zuchowych, ZKK „KOMBINAT”
Drużynowi
Phm. Ewa Stokłosa HR,
harcerskich i starszo harcerskich –
i kandydaci na
phm. Katarzyna Pucułek
zjazd III
drużynowych
HR, phm. Ewa Job HR
Kurs kadry kształcącej
ChZKK
Zainteresowani
ChZKK
instruktorzy
Plan kształcenia może zostać dostosowany do bieżących potrzeb środowiska w trakcie jego realizacji.
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