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Sprawozdanie z przeprowadzonej próby na stopień przewodniczki 

 

HO ……………… 

Opiekun próby: phm. ………………………… HO 

Próbę otwarto dnia: …. wrzesień 2010 
 

 Mam 17 lat. Jestem uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w 

……………., w klasie o profilu angielski-geografia. Jestem skarbnikiem klasowym. W 

harcerstwie pełnię funkcję przybocznej 16 MGZ ……………... Pełniąc tę funkcję jestem 

odpowiedzialna za realizowanie przez zuchy sprawności indywidualnych, za promocję gromady 

w szkole. W Hufcu …………… pełnię funkcję członka Zespołu ds. Promocji i Informacji Hufca. 

W czasie trwania próby pełniłam funkcję przybocznej na koloni zuchowej w ………………. 

 

Zrealizowałam poniższe zadania: 

1. Pomogę zorganizować biwak Andrzejkowy hufca. 

Planowany termin: listopad 2010 

Termin realizacji: Marzec 2011 

Biwak został przeprowadzony w formie biwaku karnawałowego w dniach……….w 
Skomielnej Czarnej. Wzięło w nim udział ok. 70 zuchów, harcerzy i harcerzy starszych. Moimi 
zadaniami było zorganizowanie transportu dla harcerzy oraz przygotowanie i przeprowadzenie 
zajęć programowych. 

Zadanie to pozwoliło mi współorganizować przedsięwzięcie dla kilku drużyn, planować 
imprezę dla większej liczby uczestników. 

Dokumentacja: Stosowną dokumentacją będą zdjęcia. 

2.Będę pełnić funkcje przybocznej na zimowisku zuchowym / letniej kolonii zuchowej Hufca 
ZHP …………….. 

Planowany termin: luty/sierpień 2011 

Termin realizacji: Lipiec 2011 
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W czasie trwania próby pełniłam funkcję przybocznej na koloni zuchowej w …………... Moimi 

obowiązkami było nadzorowanie porządku w namiotach zuchów, prowadzenie części zajęć 

programowych, prowadzenie rywalizacji indywidualnej. 

Zadanie to pozwoliło mi wykazać się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi. 

Dokumentacja: kronika, zdjęcia oraz gazetka poświęcona akcji, artykuł z gazety. 

3. Zdobędę stopień harcerski jakim jest HO. 

Planowany termin: wrzesień 2010 

Termin: grudzień 2010  

Próba została zamknięta rozkazem Komendanta Hufca nr L.9/2010 z dn. 3.12.2010r.  

Zadanie to pozwoli mi na rozwój w środowisku harcerskim. 

Dokumentacja: rozkaz Komendanta Hufca. 

4. Pójdę na kurs drużynowych i ukończę go z wynikiem pozytywnym. 

Planowany termin; Grudzień 2010 

Termin realizacji: Marzec 2011 

Brałam udział w Kursie Drużynowych „Alma Mater 2011”, organizowanym przez Hufiec 
Nowa Huta im. Mariusza Zaruskiego w dniach 29.01-31.03.2011r. Ukończyłam go ze 
stopniem magistra oraz otrzymałam patent drużynowego. 

Zdobyłam potrzebą mi wiedzę i umiejętności, aby w przyszłości móc prowadzić 
gromadę zuchową. 

Dokumentacja: dyplomy ukończenia kursu, patent drużynowego 

5. Przygotowałam prezentację multimedialną na temat działających w Hufcu Myślenice 
drużyn harcerskich i gromad zuchowych. 

Planowany termin : kwiecień 2011 

Termin realizacji: październik 2011 

Zadanie to pozwoliło mi poznać historię drużyn hufca oraz wpłynęło na lepszy przepływ 
informacji z drużyn do rodziców i szkół. 

Dokumentacja: prezentacja 
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6. Zorganizuje coroczny Harcerski Dzień Dziecka 

Planowany termin: czerwiec 2011 

 Termin realizacji: 2011 

Dzień Dziecka odbył się 19.06.2011r. w ……….. W HDD wzięło udział ok. 100 dzieci. 
Moim zadaniem było przygotowanie zabaw i konkurencji dla dzieci, zabezpieczenie 
sprzętu do przeprowadzenia dnia dziecka, zorganizowanie transportu w/w sprzętu, 
zapewnienie kadry programowej, rozliczenie finansowe DD u Skarbnika Hufca. 

Tym sposobem wzięłam odpowiedzialność za powierzony mi zespół instruktorów. 
Dzień Dziecka był także formą współpracy ze społecznością miasta. Nauczyłam się 
organizować duże imprezy kierowane do dzieci spoza harcerstwa oraz panować nad 
zespołem kadry. 

Dokumentacja: zdjęcia oraz film z Harcerskiego Dnia Dziecka. 

7. Napiszę plan pracy dla gromady zuchowej na rok harcerski 2011/2012 

Planowany termin; wrzesień/październik 2011 

Termin realizacji: wrzesień 2011 

W związku z pełnioną przeze mnie funkcją przybocznej gromady we wrześniu napisałam 
plan pracy gromady. 

Pisząc plan wykazałam się umiejętnością prowadzenia dokumentacji niezbędnej do 
działania gromady oraz tworzenia planu pracy.  

Dokumentacja: plan pracy 
 

Zwracam się z prośbą o pozytywne zamknięcie mojej próby na stopień przewodniczki. 

 

Podpis:       Podpis opiekuna próby: 


