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PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ
PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA
Wymaganie 1.
Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, w tym ułożył i
konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju.
Przykładowe zadania:


Podejmę walkę z uzależnieniami dzisiejszego społeczeństwa. Przeprowadzę kampanię w szkole,
wraz z drużyną promując zdrowy tryb życia.



Przygotuję w formie broszury, opis cyklu zajęć poświęconych zdrowemu stylu życia, w którym
opiszę rytm biologiczny człowieka, zdrowy styl odżywiania się, wpływ używek na organizm
człowieka.



Podejmę pracę nad swoim charakterem w oparciu o Prawo Harcerskie, a w szczególności nad
jego 9. punktem. Sporządzę i konsekwentnie zrealizuję plan, którego celem będzie zarobienie i
zaoszczędzenie odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów kursu fotograficznego.



Przez cały program próby nie będę składać obietnic „bez pokrycia”.



Zachowam całkowitą abstynencję od alkoholu przez cały okres próby. Przeprowadzę minimum 3
zbiórki dyskusyjne na temat „Jak rozumieć Prawo Harcerskie w drużynie wędrowniczej. Wezmę
też udział w „Sądzie nad Prawem Harcerskim” na Wędrowniczej Watrze i napiszę artykuł do pisma
hufcowego obejmujący wnioski z sądu.



Poprawię swoją frekwencję i punktualność na porannych treningach pływackich.



Odbędę pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Po jej zakończeniu poprowadzę ognisko dla
szczepu pt. „Służba Bogu w harcerstwie” na podstawie przygotowanego wcześniej konspektu.

Wymaganie 2.
Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania.
Przykładowe zadania:


Nauczę się grać na gitarze podstawowych chwytów, będę umiał zagrać min. 10 piosenek
harcerskich.



Ukończę kurs drużynowych zuchowych/harcerskich/starszoharcerskich/wędrowniczych.



Przygotuję przedstawienie teatralne dla mojej szkoły na temat uzgodniony wspólnie z
nauczycielem języka polskiego.



Nauczę się obsługiwać wybrany przeze mnie program graficzny. Zdobytą wiedzę i umiejętności
wykorzystam do stworzenia strony internetowej mojej drużyny od strony graficznej.



Napiszę cykl opowiadań o wybranej tematyce, które przedstawię do weryfikacji nauczycielowi z
języka polskiego. Wybrane opowiadania opublikuję na stronie internetowej drużyny/hufca.



Wezmę udział w konkursie fotograficznym na poziomie powiatu.



Ukończę kurs j. angielskiego w szkole językowej. Zdobędę certyfikat (na wybranym poziomie).



Ukończę kurs wychowawców letniego i zimowego wypoczynku.



Wezmę udział w imprezach – konferencjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez
hufiec / chorągiew.



Odbędę wędrówkę górską (zdobycie kilku szczytów).



Zdobędę umiejętności posługiwania się komputerem (lub użytkowania nowych programów w
przypadku nieznajomości).



Będę rozwijał swoje hobby (każdy indywidualnie).



Zdobędę uprawnienia państwowe :
 zdam prawo jazdy kategorii B.
 ukończę kursu wspinaczkowy.
 zdobędę brązową odznakę ratownika ZHP.
 zdobędę patent żeglarski, patent sternika jachtowego, sternika motorowodnego.
 ukończę kurs na młodszego ratownika WOPR, ratownika WOPR.



Zdobędę odznaki PTTK.



Przygotuję prezentację multimedialną na temat Tatrzańskiego Parku Narodowego zaprezentuję ją
na zbiórce namiestnictwa.

Wymaganie 3.
Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych
grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe).
Przykładowe zadania:


Będę przygotowywał tygodniowy plan zajęć uwzględniając czas poświęcony szkole, rodzinie i
harcerstwu. Na koniec tygodnia będę sporządzał raport z realizacji planu uwzględniając wnioski.



Będę kandydować do Samorządu Szkolnego, zorganizuję kampanię wyborczą.



Przejmę część obowiązków domowych. Przynajmniej raz w tygodniu przygotuję dwudaniowy
obiad dla całej rodziny przez cały okres próby.



Przygotuję ankietę wśród osób pełniących funkcje instruktorskie oraz instruktorów nt. zachowania
właściwych proporcji w wypełnianiu obowiązków. Opracuję wnioski wynikające z badania.



Ukończę szkołę średnią z wynikami co najmniej dobrymi ze wszystkich przedmiotów, zdam
egzamin dojrzałości i dostanę się na studia dzienne z zakresu psychologii na państwowej uczelni.



Rozpocznę pracę (lub staż) w swoim zawodzie.



Przez całą wiosnę poświęcę przynajmniej pół godziny dziennie na pomoc rodzicom w pieleniu
ogrodu i inne prace porządkowe.

Wymaganie 4.
Ukończył kurs przewodnikowski.
Przykładowe zadania:


Ukończę kurs przewodnikowski.

Wymaganie 5.
Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku.
Przykładowe zadania:


Zorganizuję drużynę do działania. Opracuję plan akcji naborowej, napiszę plan pracy drużyny na
rok harcerski. Będę współpracować z przybocznymi.



W odpowiedzi na potrzeby środowiska założę drużynę / gromadę.



Będę pełnić funkcję przybocznego i w ramach swoich obowiązków będę odpowiadać za
dokumentację drużyny.



Będę pełnić funkcję przybocznej drużyny harcerskiej przez cały okres próby. W ramach tej funkcji
systematycznie (co tydzień) będę przygotowywać materiały na zbiórki i biwaki oraz pomagać
drużynowej w przeprowadzeniu tych form. Samodzielnie zaplanuję i przeprowadzę minimum 1
zbiórkę w miesiącu.



Będę szefem zespołu zdobywającego znak służby zdrowiu w mojej drużynie wędrowniczej.
Wspólnie z zespołem opracuję program, dokonam podziału zadań, zrealizuję zadania i podsumuję
rok służby zdrowiu.



Będę szefem zespołu kronikarskiego Hufca. Będę wraz z zespołem prowadzić kronikę hufca i
aktualizować ją raz na miesiąc.

Wymaganie 6.
Bierze udział w życiu Hufca.
Przykładowe zadania:


Razem ze swoją drużyną będę uczestnikiem ¾ imprez, uroczystości i przedsięwzięć, w których
bierze udział mój hufiec.



Zbiorę zdjęcia i charakterystykę jak największej liczby funkcyjnych hufca i zamieszczę zebrany
materiał w Internecie.



Pomogę Komendzie Hufca w bieżącej działalności hufca. Będę pełnił dyżur w biurze hufca raz w
tygodniu.



Wezmę udział w organizacji Będę odpowiedzialny za napisanie preliminarza finansowego i
rozliczenie tej imprezy oraz dokonanie zakupu niezbędnych materiałów.:
 Turnieju sportowego,
 Rajdu wiosennego hufca,
 Biwaku dla instruktorów lub drużyn,
 Kuźnicy, kominka, itp.
 Dnia Myśli Braterskiej,
 Święta Pieczonego Ziemniaka (lub innej imprezy zuchowej),
 Festiwalu piosenki lub różnych form teatralnych,
 Sprzątania świata,
 Balu karnawałowego,
 Wigilii instruktorskiej,
 Praca w namiestnictwie w hufcu.

Wymaganie 7.
W trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością pracy
wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym umiejętnościami:




Stosowania instrumentów metodycznych,
Stosowania systemu małych grup,
Tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania

Przykładowe zadania:


Wezmę udział w przygotowaniu obrzędu przyrzeczenia harcerskiego.



Będę współautorem planu pracy mojej drużyny. Będę odpowiedzialny za jego realizację.



Opracuję poradnik dla zastępowych/przybocznych/drużynowych.



Opracuję poradnik z terenoznawstwa/samarytanki lub innej specjalności harcerskiej.



Opracuję poradnik dla osób zdobywających stopnie harcerskie.



Przeprowadzę warsztaty na wybrany temat. Poprowadzę zajęcia w ramach kursu zastępowych
lub wyższej rangi.



Stworzę zbiór z popularnymi i mało znanymi zabawami i pląsami stosowanymi w pracy z
drużyną/gromadą.



Przeprowadzę cyklu zbiórek o…



Przygotuję bieg harcerski dla harcerzy drużyny kończących swoje próby na stopnie.



Przygotuję i przeprowadzę 2 zbiórki drużyny pod kątem zdobywania sprawności przyrodniczych.
Przynajmniej 70% członków drużyny zdobędzie minimum 1 sprawność z tego zakresu.



Opracuję i przeprowadzę cykl sprawnościowy w gromadzie. W ramach tego cyklu na jednej
zbiórce przeprowadzę zabawę tematyczną.



Uprawnię system zdobywania gwiazdek w gromadzie. Doprowadzę do sytuacji, w której 75%
zuchów z gromady posiadających Znaczek Zucha, będzie zdobywało gwiazdkę.

Oraz uczestniczył w:
Przykładowe zadania:


Organizacji wyjazdowych form pracy,



Będę pełnił funkcję oboźnego/kwatermistrza/programowca na biwaku/imprezie harcerskiej.
Przygotuję wraz z zespołem program, regulamin.




Zorganizuję rajd dzienny dla mojej drużyny/hufca. Napiszę program i regulamin imprezy.
Opracuję trasę dwudniowego rajdu przyrodniczego dla drużyny wędrowniczej i poprowadzę go.
Zajmę się również organizacją noclegów. Nauczę członków drużyny, w jaki sposób zdobywa się
Odznakę PTTK Turysta Przyrodnik i zmotywuję do jej zdobywania.



Pozyskiwaniu środków na działalność drużyny/gromady,



Zorganizuję akcję zarobkową dla mojej drużyny.



Pozyskam sponsorów dla mojej drużyny. Przygotuję pisma wraz ze Skarbnikiem hufca do
zakładów pracy – potencjalnych sponsorów.



Wezmę udział w organizacji zarobkowej akcję „Znicz” w przeznaczeniem zarobionych pieniędzy
na mundury harcerzy drużyny. Będę odpowiedzialny za zakup zniczy oaz ich transport na miejsce
sprzedaży.



Opracuję projekt ulotki 1% dla swojego szczepu oraz rozpowszechnię akcję w szkole i wśród
rodziców zuchów i harcerzy.



Organizacji obozu, kolonii lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim funkcję,



Pomogę w organizacji dochodzącego zimowiska w ferie zimowe dla mojej drużyny/hufca. Będę
odpowiedzialny za program i sprawy organizacyjne.



Będę kadrą młodzieżową na obozie. Pomogę w przeprowadzeniu programu wybranej drużynie.



Będę pełnił funkcję w kadrze na obozie/zimowisku.



Będę odpowiedzialny za sprawy organizacyjne związane z obozem/zimowiskiem.



Napiszę program obozu swojej drużyny i go zrealizuję na obozie.



Przeprowadzę prace kwatermistrzowskie podczas obozu.



Prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady,



Będę prowadził pełną dokumentację drużyny, w tym książkę finansową, książkę inwentarzową,
książkę pracy.



Przez pół roku będę prowadzić książkę pracy drużyny (dokumentacja zbiórek, rozkazy).



Stworzę kosztorys biwaku, zgromadzę i opiszę wszystkie faktury i rozliczę biwak.



Będę prowadziła książkę pracy obozu podczas tegorocznej HAL.



Współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą itp.



Będę organizował cykliczne zebrania z rodzicami harcerzy ze swojej drużyny, na których będę
podsumowywał pracę drużyny i omawiał przyszłe działania.



Będę uczestniczył mundurowo wraz ze swoją drużyną w uroczystych apelach szkoły, w której
prowadzę drużynę. Będę się angażował we współorganizację apeli.



Zorganizuję rajd naborowy do drużyny dla uczniów szkoły, w której zamierzam prowadzić
drużynę. Będę odpowiedzialny za program i sprawy organizacyjne.



Przygotuję jednodniową imprezę dla harcerzy z mojej drużyny i ich rodziców o charakterze
integracyjnym.



Zorganizuję piknik z rodzicami moich harcerzy.



Będę współpracował z rodzicami, wykorzystam ich umiejętności i zawody (każdy z nich jest w
stanie coś przygotować, załatwić np. tata strażak zaprosi do remizy…) podczas zbiórek.



Pomogę wraz z drużyną przy remoncie, renowacji szkoły/ harcówki / komendy hufca.



Włączę się wspólnie z drużyną do organizacji drzwi otwartych w szkole, w której działa drużyna.



Przez cały okres próby co najmniej raz na dwa tygodnie będę aktualizowała informacje na tablicy
drużyny w szkole. Będę tam zamieszczać zdjęcia i relacje z imprez drużyny oraz wzmianki o
kolejnych przedsięwzięciach.



Napiszę artykuł na stronę Hufca / gazetki szkolnej / regionalnej (np. CGD, pomorska)

Wymaganie 8.
Korzysta z harcerskiej literatury i mediów.
Przykładowe zadania:


Przez okres trwania próby będę regularnie czytać miesięcznik dla instruktorów „Czuwaj” oraz
miesięcznik internetowy dla wędrowników „Na Tropie”. Ciekawsze artykuły rozpowszechnię w
swoim środowisku.



Opracuję biblioteczkę hufca.



Przeczytam książkę i napiszę recenzję np. :
 „Wilk, który nigdy nie śpi”.
 „Wskazówki dla skautmistrzów”.
 „Obrzędowy piec”.
 „Skauting for boys”.
 „Rzeka”.
 „Antek Cwaniak”, „Książka wodza zuchów”, „Krąg rady”.
 „Księga Jaszurki”.
 Serii Biblioteki Kręgu Płaskiego Węzła.

