
Komisja Stopni Instruktorskich ZHP 

Hufiec Ziemi Wadowickiej 

 
 

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 korzystaniem z używek, tj. palenie 
papierosów, picie alkoholu. Przeprowadzę kampanię w 
szkole, przy której będę prowadził drużynę promującą 
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 

 
 Zdobędę stopień HO / HR 

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

 
 Nauczę się obsługiwać 3 wybrane przeze mnie programy 

graficzne. 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. 

 
 Wezmę udział w konkursie fotograficznym na poziomie 

powiatu i osiągnę wyniki mieszczące się w pierwszej 5. 
 

 Zdobędę prawo jazdy kategorii B. 
 

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

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

 
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. 

 
 Będę pełnić funkcję przybocznego i w ramach swoich 

obowiązków będę odpowiadać za dokumentację drużyny. 
 

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

 
 Będę komendantem biwaku (podać jakiego). Przygotuję wraz 

z zespołem program, regulamin. Przeprowadzę biwak. 

 
 Będę koordynatorem zdobywania znaku służby (podać 

jakiego) w mojej drużynie wędrowniczej. Opracuję z 
zespołem zadania do realizacji. Będę nadzorować ich 
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realizację. Będę odpowiedzialny za dokumentację 
przedsięwzięcia. 

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

 Będę pełnił służbę wykonując prace porządkowo – 
organizacyjne na Stanicy Harcerskiej „Przystań” w Soczewce 
raz w tygodniu w okresie od kwietnia do końca września. 

 
 Razem ze swoją drużyną będę uczestnikiem ¾ imprez, 

uroczystości i przedsięwzięć, w których bierze udział mój 
hufiec. 

 
 Zorganizuję rajd/biwak (podać jaki). Napiszę program i 

regulamin imprezy. 
 

 Pomogę Komendzie Hufca w bieżącej działalności hufca. 
Będę pełnił 3 godzinny dyżur w biurze hufca raz w tygodniu. 

 
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 

Oraz uczestniczył w: 

 Organizacji wyjazdowych form pracy, 

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

 Prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania 
drużyny/gromady, 

 Współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, 
szkołą itp. 

 
Przykładowe zadania: 

 Zorganizuję dochodzące zimowisko w ferie zimowe dla 
harcerzy z mojej drużyny, a także dla ich znajomych. Będę 
odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i programowe. 
 

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

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

 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. 

 
 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. 
 

 Będę koordynatorem zdobywania znaku służby w drużynie 
wędrowniczej. Sporządzę plan realizacji zadań wraz z 
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dobranym przeze mnie zespołem. Będę odpowiedzialny za 
dokumentację przedsięwzięcia. 

 
 Ukończę kurs wychowawców letniego i zimowego 

wypoczynku. 
 

 Będę pełnił funkcję oboźnego na imprezie harcerskiej (podać, 
jaka to impreza). 

 
 Będę odpowiedzialny za kampanię 1% w mojej drużynie. 

Opracuję materiały promocyjne i rozpowszechnię je. 
  
 Zorganizuję akcję zarobkową dla mojej drużyny. 

 
 Pozyskam sponsorów w celu zakupu (podać czego). 

Przygotuję pisma wraz ze Skarbnikiem hufca do zakładów 
pracy – potencjalnych sponsorów. 

 
 Poinformuję rodziców swoich harcerzy na zebraniu o 

konieczności wpłacania składek członkowskich. Poinformuję 
o zasadach płacenia składek w ZHP. W drużynie będę 
odpowiedzialny za regularne płacenie składek przez harcerzy 
i za odprowadzanie składek do hufca. Będę prowadził książkę 
finansową. 

 
 Napiszę program obozu swojej drużyny i go zrealizuję na 

obozie. 
  
 Będę kadrą młodzieżową na obozie. Pomogę w 

przeprowadzeniu programu wybranej drużynie. 
 

 Zorganizuję zimowisko dla mojej drużyny. Będę 
odpowiedzialny za program i sprawy organizacyjne. 

 
 Będę oboźnym na obozie mojej drużyny/ zimowisku. Będę 

odpowiedzialny za sprawy organizacyjne związane z obozem. 
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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. 

  
 Przeczytam książkę „Wilk, który nigdy nie śpi” 

 
 Przeczytam książkę „Wskazówki dla skautomistrzów” 

 
 Przeczytam książkę „Obrzędowy piec” 

 
 Przeczytam książkę „Skauting for boys” 

 
 Przeczytam książkę „Rzeka” 

 
 Przeczytam książkę o Aleksandrze Kamińskim „Kamyku” 

 
 Przeczytam książkę „Gawędy Druhny Babci” 


