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Analiza sytuacji Hufca  
 
A. Potrzeby programowe 
 
 
Plan kształcenia Hufca na rok 2015/2016 opracowany został przez 

Zespół Kształcenia Hufca na podstawie Planu Rozwoju Hufca jak 

również potrzeb i oczekiwań środowiska 

 
B. Kadra 
 

Kadrę instruktorską Hufca stanowią: studenci, nauczyciele oraz 

uczniowie szkół średnich. Kadra instruktorska Hufca jest 

przeszkolona i przygotowana do pełnienia funkcji i  

wykonywania zadań związanych z daną funkcją. Drużynowi i 

instruktorzy Hufca wzbogacają swoją wiedzę poprzez samokształcenie 

i realizację wymagań kolejnych stopni harcerskich i 

instruktorskich.  

W przypadku młodych drużynowych mogą oni liczyć na pomoc i 

wsparcie zespołów instruktorskich Hufca tj. Komisja Stopni 

Instruktorskich, Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej, Zespół 

Programowy. Pomoc ta polega na poradnictwie oraz dostarczaniu 

materiałów programowo – metodycznych, poradnictwie i kształceniu 

na poziomie zastępowych i przybocznych, a także rozwiązywaniu 

problemów w drużynach. Kształcenie w Hufcu organizowane jest w 

oparciu o Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej przy ścisłej współpracy 

z Hufcową Komisją Stopni Instruktorskich i Zespół Programowy. 
Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej rozpoczął swoją działalność w 

czerwcu 2008 r. W skład Zespołu wchodzą: 

 
 phm. Magdalena Jankowska BOKK nr 789/2014 

 phm  Wiesława Szkutnik 

 hm. Anna Pokrzeptowicz  BOKK 
 hm. Dorota Łoś BOKK 

 hm. Grażyna Piwar-Więcek BOKK 

 hm. Andrzej Pliszka 
 phm. Katarzyna Grabowska 
 
. 



 

C. Warunki i środki działania 

 

Hufiec posiada biuro wyposażone w komputer, drukarkę, ksero. 

Dysponuje kompletnym sprzętem obozowym tj. namioty, regały, łóżka, 

materace, koce w Ośrodku  Harcerskim w Siemianach. Jednorazowo OH 

może pomieścić 350 osób. Poza tym Hufiec posiada Bazę Kolonijną w 

Orkuszu, w której jednorazowo można pomieścić 200 osób.   

 

D. Wnioski 

 

Zespół Kształcenia Hufca wspólnie z Komisją Stopni Instruktorskich 

będzie gromadził i upowszechniał dorobek wypracowany w ramach 

prowadzonego kształcenia oraz podczas realizacji wymagań prób na 

stopnie instruktorskie i harcerskie. 

Cel, kierunki i zadania kształcenia: 

Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej opierając się na powyższej 

analizie wyznaczył cele kształceniowe na rok harcerski 2015//2016: 
 

Przygotowanie kompetentnej i skutecznej w działaniu kadry instruktorskiej. 
 
Cel  realizowany będzie poprzez następujące zadania : 

 Aktywne uczestniczenie w kształceniu poszczególnych środowisk 

hufca. 
 Doskonalenie systemu kształcenia poprzez organizowanie 

szkoleń, kursów i                      warsztatów. 
  Podnoszenie kwalifikacji drużynowych oraz kadry kształcącej 

poprzez organizację spotkań ze specjalistami zajmującymi się 

wychowaniem dzieci i młodzieży. 
  Wspieranie pracy zespołów instruktorskich. 
  Regularne szkolenie funkcyjnych drużyn. 

KSZTAŁCENIE MŁODEJ KADRY 

 zwiększenie form kształceniowych sprawdzających praktyczną 

umiejętność pracy harcerskiej; 

 kontynuacja pracy z kadrą - szkolenia dla otwierających próby 

instruktorskie 

 szkolenie młodszej kadry drużyn - zastępowi, przyboczni; 

 stałe opracowywanie i wydanie materiałów metodycznych; 

  

KSZTAŁCENIE KADRY INSTRUKTORSKIEJ 

 
 doskonalenia warsztatu pracy drużynowych, w szczególności w 

zakresie nowych przepisów, regulaminów i standardów, poszerzania 

wiedzy, doskonalenia umiejętności, rozwoju zainteresowań, 

wzbogacania repertuaru, wypracowywania nowych metod pracy z 



dziećmi i młodzieżą; 

 kształcenie w zakresie HAL/ NAL - kadry obozów i biwaków; 

 wydawanie materiałów wspierających pracę drużynowych; 

 zorganizowanie warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich; 
 kontynuacja form warsztatowych doskonalących wiedzę i 

umiejętności drużynowych i instruktorów w zakresie poszczególnych 

metodyk; 

 tworzenie materiałów wspierających pracę drużynowych. 

 
KSZTAŁCENIE CZŁONKÓW KADRY KSZTAŁCĄCEJ: 

 
 zachęcanie instruktorów Hufca do uczestnictwa w formach 

doskonalących organizowanych przez Chorągiew Gdańską; 

SAMOKSZTAŁCENIE: 

 

1. Udział w różnych formach dokształcających. 

2. Korzystanie z biblioteczki metodycznej Hufca, prasy 

harcerskiej, biuletynów i materiałów opracowanych przez Hufcowy 

Zespół Kadry Kształcącej, materiałów  

autorskich instruktorów tworzonych podczas prób na kolejne stopnie  

harcerskie i instruktorskie, stron internetowych. 

 

KSZTAŁCENIE POPRZEZ ZDOBYWANIE STOPNI HARCERSKICH I 

INSTRUKTORSKICH;  

 

 Formy kształceniowe i harmonogram : 

 
Kursy: 

 Kurs przewodnikowski (I- 12-14.02.2016r., II- 4-6.03.2016r., Kwidzyn, III- 1- 
3.04.2016r., Orkusz) 
- Kurs pierwszej pomocy (15 – godzinny, w ramach kursu przewodnikowskiego) 

- Kurs zastępowych  przeprowadzony w I połowa 2016 

 
Kształcenie warsztatowe : 

 Warsztaty i seminaria wyjazdowe dla drużynowych i funkcyjnych,  

warsztaty metodyczno– repertuarowe dla drużynowych: przydział 

obowiązków podczas organizacji rajdu, zlotu, biwaku. 

 Warsztaty w zakresie znajomości instrukcji, przepisów oraz 

regulaminów w ZHP. 

 Szkolenie kadry obozów i biwaków- marzec 2016 
 
Uzupełnieniem powyższego harmonogramu będą: 

1. Warsztaty dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie – odpowiedzialna KSI luty 
2016 

 

Plan Kształcenia Hufca na rok harcerski 2015/2016 został uchwalony 



na posiedzeniu Komendy Hufca w dniu 30.12.2015 roku. 

 

 


