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Komisja Stopni Instruktorskich  
Hufiec Kwidzyn im. Kwidzyniaków
w Kwidzynie    

Chorągiew Gdańska ZHP                                        Próbę otwarto:…………
Rozkazem L. ...... z dnia....................  

Próbę zamknięto:
Rozkazem L. ...... z dnia....................  

WNIOSEK
O OTWARCIE PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI / PRZEWODNIKA

I Dane osobowe kandydata:
1. Nazwisko i imię : .............................................................................................................. ......
2. Data urodzenia: ................................................................................................................... ....
3. Adres : ......................................................................................................................................
4. Miejsce nauki, pracy : ..............................................................................................................
5. Telefon kontaktowy: ................................................................................................................
6. Pełniona funkcja w ZHP: .........................................................................................................
7. Posiadany stopień harcerski (uzyskany rozkazem, dnia, 

miejsce): ...................................................................................................................................
................

8. Proponowany Opiekun 
próby : ......................................................................................................................................
.............

( imię, nazwisko, stopień instruktorski, telefon kontaktowy)

..............................................................
                                                                                                 podpis kandydata

II Decyzja Opiekuna:
Przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienie roli opiekuna próby.

........................................................., dnia ..................................................

.........................................................
                                                                                          podpis Opiekuna

III Decyzja Komisji Stopni Instruktorskich:
1. Na posiedzeniu w dniu   .................................... postanowiono otworzyć druhowi/ 

druhnie ......................................................................................................................................
......... próbę na stopień przewodnika / przewodniczki.

2. Zalecenia i uwagi – Zadania z „Banku zadań”: .......................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Zadania na rzecz Hufca: ...........................................................................................................

       ........................................................................................................................................................
Podpisy Komisji

........................................................

........................................................
.......................................................
........................................................
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IV Otwarcie próby:

Otwarto próbę na stopień przewodnika / przewodniczki Rozkazem Komendanta Hufca im. 
Kwidzyniaków L.  .................................. z dnia .................................... .

V Decyzja Komisji Stopni Instruktorskich:

1. Na posiedzeniu w dniu         ...................................................... ,    po przeprowadzonej rozmowie
z zainteresowanym oraz w oparciu o opinie Opiekuna próby Komisja postanowiła zaliczyć próbę
i przyznać druhowi / druhnie .............................................................................................................
stopień przewodnika / przewodniczki .

Podpisy Komisji

........................................................

........................................................
.......................................................
........................................................

2. Na posiedzeniu w dniu         ...................................................... ,    po przeprowadzonej rozmowie
z zainteresowanym oraz w oparciu o opinie Opiekuna próby Komisja postanowiła anulować próbę
i nie przyznać druhowi / druhnie...........................................................................................................
stopnia  przewodnika / przewodniczki .

Podpisy Komisji

........................................................

........................................................
.......................................................
........................................................

VI  Zamknięcie próby:

Decyzje ogłoszono Rozkazem Komendanta Hufca im. Kwidzyniaków L.  ...................................... 
z dnia ....................................... .

Aktualizacja:19.10.2016r.
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Komisja Stopni Instruktorskich  
Hufiec Kwidzyn im. Kwidzyniaków
w Kwidzynie    
Chorągiew Gdańska                                                                   Próbę otwarto:

Rozkazem L. ...... z dnia....................  
Próbę zamknięto:

Rozkazem L. ...... z dnia....................  

WNIOSEK
O OTWARCIE PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA /

PODHARCMISTRZYNI

I Dane osobowe kandydata:
1.Nazwisko i imię : .............................................................................................................. ......
2.Data urodzenia: ................................................................................................................... ....
3.Adres : ......................................................................................................................................
4.Miejsce nauki, pracy : ..............................................................................................................
5.Telefon kontaktowy: ................................................................................................................
6.Pełniona funkcja w ZHP: .........................................................................................................
7.Posiadany stopień harcerski (uzyskany rozkazem, dnia, 
miejsce): .........................................................................................................................................
..........
8.Proponowany Opiekun 
próby : ............................................................................................................................................
.......

( imię, nazwisko, stopień instruktorski, telefon kontaktowy)

..............................................................
                                                                                                 podpis kandydata

II Decyzja Opiekuna:
Przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienie roli opiekuna próby.

........................................................., dnia ..................................................

.........................................................
                                                                                          podpis Opiekuna

III Decyzja Komisji Stopni Instruktorskich:
1.Na posiedzeniu w dniu   .................................... postanowiono otworzyć druhowi/ 
druhnie ............................................................................................................................................... 
próbę na stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni..
2.Zalecenia i uwagi – Zadania z „Banku zadań”: .......................................................................

.........................................................................................................................................................
3.Zadania na rzecz Hufca: ...........................................................................................................
       ........................................................................................................................................................

Podpisy Komisji
........................................................
........................................................
.......................................................
........................................................
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IV Otwarcie próby:

Otwarto próbę na stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni
Rozkazem Komendanta Hufca im. Kwidzyniaków L.  .................................. 
z dnia .................................... .

V Decyzja Komisji Stopni Instruktorskich:

1. Na posiedzeniu w dniu         ...................................................... ,    po przeprowadzonej rozmowie
z zainteresowanym oraz w oparciu o opinie Opiekuna próby Komisja postanowiła zaliczyć próbę
i przyznać druhowi / druhnie .............................................................................................................
stopień podharcmistrza / podharcmistrzyni.

Podpisy Komisji

........................................................

........................................................
.......................................................
........................................................

2. Na posiedzeniu w dniu         ...................................................... ,    po przeprowadzonej rozmowie
z zainteresowanym oraz w oparciu o opinie Opiekuna próby Komisja postanowiła anulować próbę
i nie przyznać druhowi / druhnie...........................................................................................................
stopnia  podharcmistrza / podharcmistrzyni.

Podpisy Komisji

........................................................

........................................................
.......................................................
........................................................

VI  Zamknięcie próby:

Decyzje ogłoszono Rozkazem Komendanta Hufca im. Kwidzyniaków L.  ...................................... 
z dnia ....................................... .

Aktualizacja:19.10.2016r.



Materiał pomocniczy
PYTANIA Z KARTY PRÓBY    na stopień przewodnika/przewodniczki

..............................................................................................................................
stopień harcerski  / imię i nazwisko  

Odważnie i w prawdzie  wypełnij tą kartę/może być w punktach lub jako opis/.  POWODZENIA! 

1.Co potrafię, co umiem?



2.Z czym mam trudności?



3. Cele jakie sobie stawiam ?

4. Środki z których chcę skorzystać?

5. Moje harcerskie ambicje.

Data wypełnienia:.................. Potwierdzenia otwarcia próby....................... Zamknięcie ..................



Materiał pomocniczy
PYTANIA Z KARTY PRÓBY    na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

..............................................................................................................................
stopień  / imię i nazwisko  

Odważnie i w prawdzie  wypełnij tą kartę/może być w punktach lub jako opis/.  POWODZENIA! 

1.Co potrafię, co umiem?


2.Z czym mam trudności?



3. Cele jakie sobie stawiam ?


4. Środki z których chcę skorzystać?



5. Moje harcerskie ambicje.



Data wypełnienia:...................Potwierdzenia otwarcia próby........................ Zamknięcie ..................



PODSUMOWANIE MOICH ZMAGAŃ NA PRÓBĘ PRZEWODNIKA/PRZEWODNICZKI

SAMOOCENA, REFLEKSJE PO REALIZACJI WYMAGAŃ/

Materiały i prezentacja  na   CD  . Forma przedstawienia materiałów -  dowolna. Mile widziane 
zaskoczenie.

1. Czy umiesz określić swoje braki, potrzeby, co chciałbyś / chciałabyś robić, 
kim chciałbyś/chciałabyś być w harcerstwie i poza nim.

2. Czy uważasz, że poznałeś/poznałaś swoje środowisko działania, jego potrzeby.

3. Przedstaw jakie działania własne podjąłeś/podjęłaś w czasie realizacji próby 
oparte na metodyce harcerskiej.

4. Czy poznałeś/ poznałaś mechanizm działania grupy i czy umiesz go  
wykorzystać w pracy z grupą rówieśniczą?

5. Czy w czasie realizacji  zadań próby zdobyłeś wiedzę i umiejętności potrzebne
do pełnienia przez Ciebie powierzonej Ci  funkcji?

6. Z jakich źródeł i materiałów , form korzystałeś/ korzystałaś przy realizacji 
wymagań na stopień?

Opracowanie: hm Dorota Łoś , sekretarz KSI Hufiec ZHP Kwidzyn
Aktualizacja :19.10.2016r.



Komisja Stopni Instruktorskich                     
Hufiec Kwidzyn im. Kwidzyniaków
w Kwidzynie    
Chorągiew Gdańska                                                                       Rok harcerski 20 ...... / 20 ......       

Nazwisko, imię dh ........................................................................................

BANK  ZADAŃ
Do wykonania przez harcerzy / harcerki zdobywających 

stopień PRZEWODNIKA / PRZEWODNICZKI

I Zadania do wyboru przez uczestnika Próby:

1. Przygotować Plan zdobywania przez zespół harcerski /starszoharcerski znaku służby 
     ( dowolnego) z podanie przykładowych zadań.
2. Opracować Plan Pracy drużyny na rok harcerski z uwzględnieniem akcji zimowej, akcji 

letniej i szkolenia (kursy, warsztaty).
3. Opracować dokładny scenariusz montażu słowno – muzycznego na wybrana przez siebie 

uroczystość hufcową np. festiwal, konkurs, uroczysty apel, kominek, inne itp. 
4. Opracować rys historyczny harcerstwa ( do wyboru):

 Na Ziemi Kwidzyńskiej
 Na Pomorzu

2. Opracować i opisać Program, Biwaku drużyny od chwili podjęcia decyzji o jego      
zorganizowaniu do momentu złożenia sprzętu i jego zakończenia.

3. Opracować w formie pisemnej i omówić  Cykl Zbiórek zastępu / drużyny/ gromady 
realizujących sprawność i stopień.

II Zadania do wyboru przez Opiekuna Próby:

1. Opracować scenariusz obrzędowego przekazania zuchów do drużyny harcerskiej, harcerza 
do drużyny starszoharcerskiej. Starać się wprowadzić nowe elementy (pomysły własne) do 
tego obrzędu.

2. Opracować Konspekt czterech zbiórek drużyny, zgodnie z zasadami dobrej zbiórki ( w tym 
jedna z nich w terenie) przy okazji zdobywania wybranej sprawności czy odznaki.

3. Opracować i rozpisać scenariusz Biegu harcerskiego dla drużyny z dokładnym opisem 
zadań na punktach kontrolnych i z uwzględnieniem warunków terenowych ( mapa, 
odległości, gadżety itp.).

4. Opracować Regulamin BHP zbiórki drużyny, biwaku, rajdu, wycieczki w terenie.
5. Opracować i opisać Cykl sprawnościowy dla sprawności zuchowej (indywidualnej lub 

zespołowej), mało popularnej , zapomnianej  przez drużyny lub zupełnie nowej , autorskiej.
6. Opracować szczegółowy Plan Pracy drużyny /gromady na kwartał z uwzględnieniem 

zdobywania przez zuchów, harcerzy i wędrowników : 
 Sprawności
 Gwiazdek
 Stopni 
 Odznak .

III Zadanie na rzecz Hufca – pokazanie swoich talentów, kreatywności .Zadanie  do 
uzgodnienia z Komendantem Hufca, członkami KSI lub opiekunem/ opiekunką próby.

Opracowanie:KSI Hufiec ZHP Kwidzyn
Aktualizacja :19.10.2016r.
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