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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA 

pwd. ……………….  

 

Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 

1 

Wykazał się umiejętnością 

stawiania celów w życiu, 

podejmowania działań (do ich realizacji), 

oceny 

i wyciągania wniosków. 

1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i 

systematycznie go realizowałem. 

2. Wykonałem i na bieżąco aktualizuję stronę internetową drużyny 

(http://.............w.interia.pl). W okresie próby dostosowałem stronę do 

wymagań Chorągwi Krakowskiej i dzięki tym staraniom strona drużyny 

zdobyła certyfikat "Minima stron WWW w ZHP Chorągwi Krakowskiej"  

Strona promuje ideę harcerską, zawiera aktualne dokonania drużyny, a 

także pozwala mi na stały kontakt z harcerzami z różnych miejscowości.  

 

2 
Podnosi swoje umiejętności 

i kwalifikacje. 

1. Jestem koordynatorem szkolnych działań z zakresu pierwszej pomocy. 

Przez co musiałem odbyć kilkudniowy kurs pierwszej pomocy. (28-

30.11.2011r.) Co zaowocowało przeprowadzeniu serii szkoleń w drużynie i 

hufcu  

2. Zdobyłem uprawnienia kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży na kursie 
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zorganizowanym przez Chorągiew Krakowską (8 maja 2011 r.). 

 

3 Orientuje się w aktualnej sytuacji w kraju. 

1. Na bieżąco śledzę informację z Polski i świata, głównie w Internecie oraz 

radiu. Organizuje zbiórki tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami i 

rocznicami. 

2. Propaguję postawy patriotyczne wśród młodzieży organizując akcje 

harcerskie, opiekując się mogiłami i pomnikami żołnierzy w Gminie ……….. 

(apel poległych, warty honorowe na  1 września 3 maja, 11 listopada, 

porządkowanie grobów, i pomników) 

 

4 

Bierze czynny udział 

w życiu otaczającego go 

środowiska społecznego. 

1. Nawiązałem współpracę z Ośrodkiem Spokojnej Starości w …………., gdzie 

wspólnie z harcerzami w ramach wolontariatu zorganizowaliśmy 

„Happening harcerski”  - (wrzesień 2010) podczas którego, okazało się że 

wśród pensjonariuszy jest kilku harcerzy instruktorów, którzy przypomnieli 

sobie piosenki i nauczyli ich moich harcerzy oraz przedstawili ciekawe 

gawędy o swoich przygodach w harcerstwie. 

2. Współpracujemy ze Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych – Koło w S…….. Zawsze stawiamy się na prośbę  Związku 

Kombatantów Gminy …………..  na wszystkie uroczystości patriotyczno - 

religijne w naszej gminie – Poczet sztandarowy  
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3. Harcerze są obecni na wszystkich imprezach patriotycznych szkolnych i 

gminnych na terenie Gminy Szczurowa.   

 

5 

Wykazał się umiejętnością pracy w 

zespole, komunikowania się 

oraz motywowania innych. 

Od początku mojej aktywności w ramach organizacji ZHP biorę aktywny udział w 

pracy Hufca ………..: 

1. Jestem członkiem komendy Hufca ……………. i namiestnikiem pionu 

starszoharcerskiego; 

2. współorganizuję imprezy i działania organizowane przez Hufiec:  

 Betlejemskie Światło Pokoju – od 2007 pełnię funkcję Komendanta 

wyjazdu, 

 „Dzień Myśli Braterskiej” – charytatywna zbiórka pieniędzy, 

 100 – lecie harcerstwa w powiecie ……………. 

3. przygotowuję dyplomy i zaproszenia na konkursy i imprezy organizowane 

przez Hufiec; 

4. jestem współorganizatorem biwaków i harcerskich akademii 

organizowanych przez Hufiec …………..: 

 Jesienny Złaz Zuchów i Harcerzy w …………….. – 3 dni,  

 Zimowa Akademia Harcerska – 3 dni (pełnię funkcję Komendanta „Złazu 

Bocheniec”,  

 Letnia Akademia Harcerska – 3 dni (przyznanie patentów),  
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 Harcerski Biwak Letni – 5 dni;  

5. wraz z drużyną „………….” brałem udział we wszystkich wakacyjnych 

akcjach letnich oraz reprezentowałem Hufiec na obozie skautowym na 

Węgrzech (lipiec 2011)  

6. przygotowanie, wraz z drużyną „………………”, obozowiska w Ośrodku w 

……………. na biwaki harcerskie (rozkładanie namiotów NS, 

porządkowanie obiektu); 

7. biorę udział (drużyna ……………..) we wszystkich imprezach religijno – 

patriotycznych, jako Poczet sztandarowy Hufca …………….: 

• na uroczystości poświeconej Bombardowaniu Węzła Komunikacyjnego 

………….. 

• Uroczystości 3 majowe – ………… 

• Na inauguracji Roku Harcerskiego 2011 Kraków - Podgórze 

• W święcie Odzyskania Niepodległości  

8. wraz z Drużyną „…………….” brałem udział we wszystkich Inauguracjach 

Roku Harcerskiego od 2008 r. (Tarnów – 2008, Krzeszowice – 2009, 

Wadowice – 2010, Kraków – 2011). 

 

6 
Pogłębił znajomość harcerskiego 

systemu wychowawczego oraz zasad 

1. Na bieżąco analizuje literaturę tematyczną, zapoznałem się również z 

aktywnymi metodami pracy z młodzieżą, które ułatwiają mi prowadzenie 
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metodyki grup wiekowych. zbiórek harcerskich.: 

Literatura: 

 „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie  

 Metodyka pracy z drużyna starszoharcerską  

 Czasopismo „Czuwaj” 

 Poradnik Harcerski wydany przez ZHP 

 Materiały umieszczane na stronach internetowych Chorągwi 

Krakowskiej  i ZHP 

2. Posiadam uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych oraz kierownika 

wypoczynku dzieci i młodzieży.  

 

7 

Stosuje metodę harcerską 

w pracy z instruktorami. 

 

1. Jestem członkiem Komendy Hufca ………….. oraz namiestnikiem pionu 

starszoharcerskiego, w związku z tym mam stały kontakt z instruktorami 

w Hufcu. W czasie regularnych spotkań zespołu analizujemy plan pracy 

Hufca, oraz wymieniamy się przykładami „dobrych praktyk” w pracy z 

drużynami harcerskimi. 

2. Biorę udział w wielu imprezach harcerskich, podczas których mam okazję 

poznać wielu instruktorów, z którymi wymieniam się doświadczeniami. 

 

8 
Doskonali swoje umiejętności harcerskie 

i instruktorskie na kursach, warsztatach 

1. Reprezentowałem wszystkie hufce ze swojego okręgu oraz  Chorągiew 

Krakowską na XXXVI Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego i XXXVII 
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konferencjach. Nadzwyczajnym Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

9 

Przygotowywał się do roli 

opiekuna próby na stopień 

przewodnika. 

 

1. Przygotowałem harcerza …………..  (swojego ucznia i wychowanka 

harcerskiego, który dzielnie wspiera wszystkie działania drużyny) do próby 

instruktorskiej. 

2. Pomogłem mu w opracowanie próby na stopień przewodnika. 

 

10 

Opracował i upowszechnił 

przynajmniej w swoim środowisku 

materiały programowe lub metodyczne. 

1. Drużyna, którą prowadzę zdobyła Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę 

Chorągwianą;  

2. udział w organizowanym przez Chorągiew Krakowską święcie Chorągwi, 

gdzie drużyna …………… zajęła II miejsce w pionie straszoharcerskim;  

3. od 2005 roku biorę udział w uroczystościach przekazania Betlejemskiego 

Światełka Pokoju. Od 2007 roku pełnię funkcję Komendanta wyjazdu; 

4. opracowałem, wydrukowałem i oprawiłem „Śpiewnik Drużyny”; 

5. aktualizuję stronę internetową drużyny. 

6. wysyłam informacji o działaniach harcerzy na stronę internetową gminy 

…………… oraz do lokalnej prasy (np. „W zakolu Raby i Wisły”) oraz na 

stronę Chorągwi Krakowskiej. 

 

11 Pozyskał sojuszników do 1. Współpracujemy ze Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów 
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działalności harcerskiej. Politycznych – …………….. Zawsze stawiamy się na prośbę  Związku 

Kombatantów Gminy …………….. na wszystkie uroczystości Patriotyczno 

religijne w naszej gminie – Poczet sztandarowy  

 

12 

Pełnił funkcję instruktorską w czasie roku 

harcerskiego 

i HAZ lub HAL 

1. Od 2005 roku pełnię funkcję Drużynowego ………………. 

13 

Orientuje się w aktualnej sytuacji 

harcerstwa. Korzysta z harcerskiej 

literatury i prasy. 

1. Na bieżąco zapoznaję się z literaturą i czasopismami o tematyce harcerskiej, 

korzystam również ze stron internetowych, szczególnie strony Chorągwi 

Krakowskiej oraz strony Związku Harcerstwa Polskiego, wykorzystuję 

poznane metody w pracy z drużyną. 

2. Brałem udział w  XXXVI Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego i XXXVII 

Nadzwyczajnym Zjeździe Związku Harcerstwa Polskiego. 

 

14 

Wykazał się znajomością zasad 

prowadzenia obozu harcerskiego, 

zgodnie 

z przepisami finansowymi 

i organizacyjnymi 

1. Udział w kursie instruktażowym dla kierowników wypoczynku dzieci i 

młodzieży organizowanym w Chorągwi Krakowskiej. 

2. Długoletnia praca przy współorganizowaniu biwaków harcerskich w hufcu  

3. Prowadzenie drużyny harcerskiej  

15 
Wykazał się umiejętnością 

pozyskiwania środków na 

1. Staram się pozyskiwać fundusze na działalność Drużyny oraz 

dofinansowanie obozów harcerskich. W 2010 i 2011 roku uzyskaliśmy 
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zaplanowane działania harcerskie. dofinansowanie od Urzędu Gminy w …… na Harcerski Obóz Letni 

w ……………  

2. Prowadzę zbiórkę ekologiczną surowców wtórnych, dzięki zyskom możliwe 

jest zakupienie umundurowania dla harcerzy. 

 Pwd ………………… 


