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Plan pracy Komisji Stopni Instruktorskich  

na rok kalendarzowy 2022 

 

1. Zbiórki Komisji Stopni Instruktorskich odbywać się będą zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem spotkań stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KSI Hufca ZHP 

Trzebinia, chyba że wystąpi uzasadniona konieczność zmiany terminu. 

 

2. Oprócz zbiórek KSI członkowie Komisji Stopni Instruktorskich pełnić będą dyżury służąc pomocą 

kandydatom oraz opiekunom prób. Harmonogram dyżurów stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu pracy KSI Hufca ZHP Trzebinia, chyba że wystąpi uzasadniona konieczność zmiany 

terminu. 

 

3. Tematyka posiedzeń: 

• otwieranie i zamykanie prób na stopień przewodniczki / przewodnika; 

• otwieranie i zamykanie prób na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza; 

• rozmowy z kandydatami na stopień; 

• rozmowy z opiekunami prób; 

• potwierdzenie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w 

ZHP (w ramach posiadanych uprawnień); 

• przygotowanie sprawozdań i planów z działalności Komisji; 

• złożenie wniosku do Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskiej o przedłużenie uprawnień 

do prowadzenia prób podharcmistrzowskich; 

• inne sprawy będące w gestii Komisji Stopni Instruktorskich. 

 

4. Warsztaty z opiekunami prób instruktorskich: 

• instrukcje dotyczące kształcenia i zdobywania stopni instruktorskich; 
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• sylwetka instruktora (charakterystyka sylwetki instruktora wynikająca z wymagań na dany 

stopień i uprawnień uzyskanych po jego zdobyciu); 

• przygotowanie programu próby (określenie potrzeb i dążeń podopiecznego i jego środowiska, 

określenie wytycznych do zadań na potrzebne stopnie); 

• sposoby i metody pracy z podopiecznymi podczas realizacji próby (rozwiązywanie konfliktów, 

motywowanie i mobilizowanie do działania, podsumowywanie i analiza wykonanego zadania 

oraz całej próby); 

• drogi rozwoju instruktorskiego. 

 

5. Podnoszenie kwalifikacji członków KSI poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach 

i warsztatach. 

 

6. Współpraca z Zespołem Kształcenia: 

• udział w opracowaniu planu pracy Hufca; 

• udział w opracowaniu planów kursów i warsztatów; 

• uczestnictwo w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów; 

• mobilizowanie instruktorów do zdobywania Odznaki Kadry Kształcącej; 

• opracowanie rocznego planu HKSI. 

 

7. Motywowanie instruktorów. 

 

8. Systematyczna praca z kadrą i wspieranie jej. 

 

9. Propagowanie idei kręgów instruktorskich. 

 

10. Propagowanie instruktorów w środowisku. 

 

11. Kształtowanie wymagań na stopnie z uwzględnieniem zadań wynikających z potrzeb 

środowiska. 

 

12. Współpraca z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich (sporządzenie rocznego 

sprawozdania z pracy HKSI, analiza wytycznych). 

 

13. Wewnętrzne szkolenia członków hufcowej KSI (wytyczne ChKSI, prasa harcerska, internet). 


