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Witaj!
Komisja Stopni instruktorskich Hufca Kraków Nowa Huta
postanowiła

opracować

wzór,

przykład

próby

na

stopień

instruktorski, aby ujednolicić sposób rozpisania zadań. Ułatwi to
weryfikację zadań oraz wyrówna poziom rozpisywanych prób.
Poniżej znajdziesz wzór próby. Jest to wzór rozpisania 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
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W nagłówku powinno się znaleźć:
- Jakiego stopnia dotyczy próba.
- Imię i nazwisko osoby zdobywającej stopień.
- Imię i nazwisko opiekuna próby.
- Termin realizacji próby – czyli w jakim okresie
będziesz zrealizować próbę
-

PRÓBA NA STOPIEŃ
PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA
Dh. Maria Stokrotka sam.
Opiekun próby: phm. Anna Malina HO

Termin realizacji: styczeń – grudzień 2010

W tym miejscu powinny się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
- Jak masz na imię i na nazwisko?
- Ile masz lat?
- Do jakiej chodzisz szkoły, do której klasy?
- Kilka słów o Twoich zainteresowaniach
- Do jakiej drużyny, szczepu należysz, jaką obecnie pełnisz funkcję?
- Czy ukończyłaś/ukończyłeś kurs drużynowych , jeśli tak to jaki i w którym roku, przez kogo
organizowany?
- Czy otworzyłaś/otworzyłeś próbę na stopień harcerski?

O mnie
Nazywam się Maria Stokrotka, mam 16 lat i jestem uczennicą I klasy III Liceum
Ogólnokształcącego w Krakowie. Interesuję się górami i japońską sztuką origami. Do
harcerstwa należę od 6 lat, obecnie działam w szczepie BUKI w 10 Drużynie Harcerskiej
„RUDY” im. Janka Bytnara, w której od września 2009 pełnię funkcję drużynowej.
W listopadzie 2009 ukończyłam z patentem drużynowej Kurs drużynowych „Pod słońce”,
organizowany przez ZKK Hufca Kraków - Nowa Huta.
Pragnę nadmienić, iż w listopadzie 2009 otworzyłam próbę na stopień Harcerki Orlej.
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Plan próby:
Oto sposób rozpisania każdego zadania:
Zadanie:
Nazwa zadania
Opis zadania, czyli na czym ono będzie polegało – w tym miejscu
opisujesz, co będzie zawierało Twoje zadanie, za co będziesz
odpowiedzialny/odpowiedzialna.
Zadanie będę uważać za zrealizowane, gdy: - czyli kiedy uznasz, że
zadanie będzie wykonane.
Sposób dokumentacji, czyli jak udokumentujesz, że
wykonałaś/wykonałeś zadanie (np. zdjęcia, sprawozdanie, ankiety, film,
opinia przełożonego…)
Termin realizacji – czyli termin do kiedy planujesz zrealizować to zadanie.
1. Zadanie:

Moja drużyna – 10 Krakowska Drużyna Harcerska „BUKI” im. Janka Bytnara

a. Opis zadania, czyli na czym będzie ono polegało:
W mojej drużynie nie funkcjonuje system zastępowych, a bardzo chciałabym to
zmienić, gdyż poprawi to działalność mojej drużyny, dlatego:
Znajdę kandydatów na zastępowych, przeszkolę ich do funkcji (wyślę na kurs
zastępowych), stworzę w drużynie co najmniej trzy zastępy, które będą posiadały
proporce, kroniki oraz będą się systematycznie spotykały podczas zbiórek zastępu.
Zorganizuję Zastęp Zastępowych. Zastęp ten będzie posiadał proporzec, kronikę oraz
weźmie udział w minimum jednym biwaku lub wycieczce.
b. Zadanie będę uważał /uważała za zrealizowane, gdy:
- W drużynie będą funkcjonowały co najmniej trzy zastępy, a zastępowi będą po
kursie zastępowych.
- Zastępy będą organizowały zbiórki zastępów
- Zastęp zastępowych będzie systematycznie się spotykał oraz weźmie udział
w jednym biwaku.
- Drużyna we współzawodnictwie „Orla Perć” będzie mieściła się w pierwszej
piątce
c. Sposób dokumentacji:

- kronika drużyny i kroniki zastępów,
- zdjęcia z wyprawy Zastępu Zastępowych,
- zdjęcia ze zbiórek zastępów,
- protokół z wizytacji zbiórki,
- dyplom współzawodnictwa namiestnictwa Orla Perć.
Termin realizacji zadania: grudzień 2010
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2. 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
b. Zadanie będę uważał /uważała za zrealizowane, gdy:
- wspólnie z kadrą podobozu stworzę obrzędowość obozową
- uda mi się wprowadzić w życie obozu elementy obrzędowe (wystrój, stroje
obrzędowe, nazewnictwo)
- uda mi się przeprowadzić 90% zajęć obrzędowych
- stworzę śpiewnik obozowy
- wybuduję wspólnie z uczestnikami obozu tablicę ogłoszeń i będę ją
systematycznie prowadzić
- będę na bieżąco prowadzić współzawodnictwo podobozu
c. Sposób dokumentacji:
- zdjęcia z zajęć obrzędowych,
- konspekty zajęć obrzędowych,
- śpiewnik obozowy,
- zdjęcie tablicy ogłoszeń i tablicy współzawodnictwa,
- opinia komendanta podobozu.

Termin: Lipiec 2010
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Pamiętaj…
- żeby próba była napisana estetycznie (jedną czcionką, najważniejsze elementy podkreślone, aby nie
było błędów ortograficznych),
- żeby wydrukować próbę w 2 egzemplarzach i każdy egzemplarz własnoręcznie podpisać
oraz dać do podpisu opiekunowi próby.

Życzymy powodzenia podczas realizacji prób na stopnie!
KSI

Termin realizacji próby: grudzień 2010

Podpis opiekuna próby:

Podpis osoby realizującej próbę:

Na samym końcu napisz termin zamknięcia swojej próby (miesiąc i rok)
Nie zapomnij o podpisach swoim i opiekuna .

