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REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH 

HUFCA ZHP im. „SUDECKIEJ BRYGADY WOP” w  KŁODZKU 

do stopnia przewodnika/przewodniczki                                         

                

I. Postanowienia ogólne 

1.   Podstawę opracowania niniejszego regulaminu stanowi System stopni instruktorskich  
wprowadzony Uchwałą Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie   
systemu stopni instruktorskich.  

2. Jeżeli w tekście jest mowa o komisji, to rozumie się przez to Hufcową Komisję Stopni   
    Instruktorskich do stopnia przewodnika/przewodniczki. 
 

II. Zadania komisji 

1. Współuczestniczenie w wychowaniu instruktorów. 
2. Współdziałanie z opiekunami prób, organizowanie wymiany doświadczeń. 
3. Otwieranie i zamykanie prób instruktorskich, kandydatów na instruktorów z terenu działania 

Hufca ZHP Kłodzko. 
4. Zatwierdzanie programów prób na stopnie instruktorskie. 
5. Współpraca z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich.. 

 

III. Struktura komisji 

1.   Skład komisji powołuje w swoim rozkazie Komendant Hufca, on też dokonuje w nim  
      wszelkich zmian. 
2 .  Pracą komisji kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z  
      członków. 
3.   Komisja liczy przynajmniej 3 instruktorów w stopniu, co najmniej podharcmistrza. 

 

IV. Praca komisji 

1.  Za pracę komisji odpowiada przewodniczący. 
2.  Komisja zbiera się jeden raz w miesiącu w ostatni czwartek każdego miesiąca  
      godz. 18.00  w Komendzie Hufca Kłodzko. 
3.  Termin posiedzeń komisji ogłaszany jest w rozkazie Komendanta Hufca  

            Prośby o zmiany terminu posiedzeń umożliwiające probantom otwieranie prób muszą być      
            zgłoszone przewodniczącemu 2 tygodnie przed terminem. 

4.  Kandydaci do otwarcia próby przewodnikowskiej lub opiekunowie próby zgłaszają  
     telefonicznie Przewodniczącemu Komisji o przybyciu na posiedzenie nie później niż  
     7 dni przed posiedzeniem oraz wysyłają pocztą elektroniczną zadania próby.  
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5.  Decyzje komisji są ważne w obecności przynajmniej 50% członków. 
 

V. Opiekun próby 

1. Opiekunami dla zdobywających stopień przewodnika/przewodniczki są instruktorzy w stopniu 
podharcmistrza / podharcmistrzyni lub harcmistrza / harcmistrzyni i mający zaliczoną służbę 
instruktorską. 

2. Jeden instruktor może być opiekunem, nie więcej jak trzech prób instruktorskich. 
3. Do głównych zadań opiekuna próby należy: 

 pomoc zdobywającemu stopień w zaplanowaniu próby; 

 opieka merytoryczna nad przebiegiem próby; 

 opiniowanie wykonywanych zadań przez kandydata. 

 

VI. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki 

1. Próbę na stopień przewodnika/przewodniczki otwiera w swoim rozkazie Komendant Hufca na         
wniosek komisji. 

2.  Do próby przewodnikowskiej może przystąpić kandydat, który: 

 złożył Przyrzeczenie Harcerskie; 

 ukończył 16 lat; 

 cieszy się dobra opinią; 

 przedstawił program swojej próby zapewniający realizacje wymagań 
3.  Otwierający zgłasza się na posiedzenie komisji wraz z opiekunem, przedstawia wniosek o       
        otwarcie próby wraz z programem jej realizacji. 
4.  Komisja po rozmowie z kandydatem i pozytywnym przyjęciu programu próby  
        przedstawia wniosek Komendantowi Hufca o otwarcie próby. 
5.   Otwarcie próby instruktorskiej wymaga zgody bezpośredniego przełożonego  
       kandydata udokumentowanej na składanym przez kandydata wniosku. 

 

VII. Ocena przebiegu próby 

1. Okres  odbywania  próby  przeznaczony  na  realizację  zadań  określa  probant  w karcie próby, 
zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.  

2. Probant jest zobowiązany do stawienia się na spotkaniu z KSI w połowie przewidywanego czasu 
realizacji próby celem omówienia postępów w działaniu, problemów i innych ważnych 
okoliczności dotyczących realizacji próby. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia okresu realizacji prób probant wraz z opiekunem 
winien poinformować o tym  fakcie komisję  na  piśmie  i  uzyskać  zgodę  na  nowy  termin 
realizacji próby.  

3     W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany opiekuna próby lub  istotnych ze względu  na           
       wymagania  zadań,  probant realizujący  próbę  zgłasza pisemnie  ten  fakt komisji, która       
       podejmuje odpowiednią zaprotokołowaną decyzję                                                                                                                                                                      

. 

VIII. Zamknięcie próby na stopień przewodnika 

1. Warunki zamknięcia próby  

 Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby.  

 Przestrzeganie  przepisów  dotyczących  zasad  bezpieczeństwa  w  pracy z dziećmi i młodzieżą.  
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 Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla - harcerz orli.  

 Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy.   

 Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby.  

 Złożenie wniosku o zamknięcie próby wraz z pisemnym raportem z przebiegu próby, realizacji 
wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, dokumentację powstałą w wyniku     
realizacji próby, opinię opiekuna i  bezpośredniego przełożonego 

 

2.   Zamknięcie próby instruktorskiej odbywa się na posiedzeniu komisji  w obecności opiekuna 
próby. 

3.   Po pozytywnym zamknięciu próby, Komendant Hufca na wniosek komisji przyznaje stopień 
rozkazem. 

4.    Po negatywnym zamknięciu próby komendant na wniosek komisji ogłasza ją rozkazem po   
       upływie 14 dni od posiedzenia. W tym czasie zdobywającemu stopień przysługuje prawo do   
       odwołania się od decyzji komisji do Komendanta Hufca. Po pozytywnym rozpatrzeniu     
       odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do komisji. 
5.    Komisja może z własnej inicjatywy wystąpić do Komendanta Hufca o zamknięcie próby z    
       wynikiem negatywnym z powodu przekroczenia zakładanego czasu trwania próby o więcej             
       niż 3 miesiące. 
6. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem 

negatywnym. 
 

IX. Dokumentacja komisji 

    Komisja prowadzi następującą dokumentację: 

 zeszyt z protokołami posiedzeń komisji; 

    kopie programów prób w trakcie realizacji;   rejestr prowadzonych prób; 

  dokumentację otwieranych i zamykanych prób instruktorskich; 

  dokumentację będącą dorobkiem prób instruktorskich. 
 

 
 
 


