REGULAMIN DZIAŁANIA HUFCOWEJ KOMISJI STOPNI ISNTRUKTORSKIEJ
HUFCA KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE.
I.

Dokumentem podstawowym, sankcjonującym działalność Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
zwaną dalej H.K.S.I. jest Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r.
w sprawie systemu stopni instruktorskich oraz "Regulamin Pracy" Chorągwianej Komisji Stopni
Instruktorskich Chorągwi Krakowskiej.

II. Postanowienia ogólne.
1. H.K.S.I. jest powoływana i mianowana rozkazem Komendanta Hufca.
2. H.K.S.I. pracuje wg ogłaszanego dwa razy do roku terminarza: w rozkazie Komendanta Hufca i na
tablicy ogłoszeń H.K.S.I.
3. H.K.S.I. spotyka się regularnie, raz w miesiącu - od września do czerwca.
4. W uzasadnionych przypadkach - na wniosek osób zainteresowanych (zgłoszony na tydzień
wcześniej) - Przewodniczący H.K.S.I. może zwołać dodatkowe posiedzenie.
5. Tradycyjnym dniem posiedzeń H.K.S.I. jest wtorek, w godz.17.30~19.30.
6. Z każdego posiedzenia H.K.S.I. sporządzany jest protokół, podpisywany następnie przez obecnych
na posiedzeniu członków.
7. W szczególnych przypadkach dotyczących otwarcia prób instruktorskich na stopień Przewodnika,
Przewodniczący H.K.S.I. ma prawo podjąć taką decyzję jednoosobowo, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji przez przynajmniej jednego członka H.K.S.I. - drogą telefoniczną lub internetową. Fakt
ten musi być odnotowany w protokole H.K.S.I.
8. Materiały programowe z przeprowadzonych prób instruktorskich na stopień Podharcmistrza
i Przewodnika są archiwizowane.
9. Materiały programowe z przeprowadzonych prób instruktorskich są udostępniane wszystkim
członkom naszego Hufca, do wykorzystania w lokalu Hufca, z możliwością ich powielenia.
10. H.K.S.I. ma obowiązek śledzenia wszelkich materiałów dotyczących spraw związanych z szeroko
pojętym zdobywaniem stopni instruktorskich - również drogą elektroniczną.
11. Przewodniczący H.K.S.I. jest upoważniony do zorganizowania i przeprowadzania spotkań z szeroko
pojętą grupą kandydatów na stopnie instruktorskie, tak w czasie pracy śródrocznej, jak i w ramach
HALiZ.
12. H.K.S.I. prowadzi wymaganą przepisami dokumentację.
13. H.K.S.I. każdorazowo, na koniec roku kalendarzowego, składa doroczne sprawozdanie ze swojej
działalności do Chorągwianej K.S.I., w razie potrzeby, wraz z wnioskiem o przedłużenie uprawnień
do przyznawania stopnia Podharcmistrza.
14. H.K.S.I. na bieżąco współpracuje z Hufcową Komisją Stopni Harcerskich.
15. H.K.S.I. ściśle współpracuje z Chorągwianą K.S.I.
III. Opiekunowie prób instruktorskich.
1. Opiekunem próby instruktorskiej może być instruktor zgodnie z zapisami 43/XXXVIII Rady Naczelnej
ZHP w pkt. II, 7.
2. Opiekuna próby instruktorskiej wybiera sobie sam zainteresowany. Wybór wymaga akceptacji
H.K.S.I.
3. Kandydat na opiekuna próby instruktorskiej jest zobowiązany ukończyć odpowiednie szkolenie.
Szkolenie organizuje również H.K.S.I.
4. Opiekun próby instruktorskiej musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.
5. Opiekun próby instruktorskiej, wraz z podopiecznym, bierze udział w posiedzeniu H.K.S.I.
6. Opiekunem próby instruktorskiej może być również instruktor innego Hufca lub jednostki
organizacyjnej Chorągwi Krakowskiej, po warunkiem uzyskania pisemnej zgody swojego
przełożonego i zaakceptowania przez naszą H.K.S.I.
Strona 1 z 3

IV. Otwieranie prób instruktorskich.
1. Otwieranie prób instruktorskich na stopień Harcmistrza.
a. Otwarcie próby instruktorskiej na stopień Harcmistrza dokonuje Chorągwiana K.S.I.
na podstawie wypełnionego "Wniosku o otwarcie próby instruktorskiej", będące załącznikiem
do "Regulaminu pracy Chorągwianej K.S.I." oraz przedstawionego "Programu próby
instruktorskiej".
b. Otwierający próbę instruktorską na stopień harcmistrza przedstawia wypełniony "Wniosek
o otwarcie próby instruktorskiej" do podpisu w rubryce "podpis bezpośredniego przełożonego"
- Komendantowi Hufca.
c. Komendant Hufca, ksero wniosku o otwarcie próby instruktorskiej na stopień Harcmistrza,
przekazuje H.K.S.I. celem archiwizacji.
d. Próba instruktorska na stopień Harcmistrza jest otwierana na wniosek Chorągwianej K.S.I. przez
Komendanta Chorągwi.
e. Komendant Hufca, fakt otwarcia próby instruktorskiej na stopień harcmistrza podaje do
wiadomości swoim rozkazem.
2. Otwieranie prób instruktorskich na stopień Podharcmistrza i Przewodnika.
a. otwierający próbę instruktorską wspólnie z opiekunem próby ustala "Program próby
instruktorskiej który jest zgodny z zapisami Uchwały nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia
2 października 2016 r
b. Otwierający próbę na stopień Podharcmistrza i Przewodnika przedstawia wypełniony "Wniosek
o otwarcie próby instruktorskiej", do podpisu w rubryce "podpis bezpośredniego przełożonego"
w przypadku:
• Stopnia podharcmistrza: Komendantowi Szczepu lub Drużynowemu Drużyny Samodzielnej,
w przypadku posiadania przez niego stopnia podharcmistrza. W pozostałych przypadkach
Z-cy Komendanta Hufca d/s Programowych.
• Stopnia Przewodnika: Komendantowi Szczepu lub Drużynowemu Drużyny Samodzielnej.
c. Program próby instruktorskiej na stopień Podharcmistrza i Przewodnika w formie elektronicznej
lub papierowej musi być dostarczony do wszystkich członków H.K.S.I. na co najmniej 7 dni przed
dniem posiedzenia H.K.S.I.
d. Otwierający próbę na stopień Podharcmistrza i Przewodnika na posiedzeniu H.K.S.I.
przedstawia:
• Dokładnie wypełniony "Wniosek o otwarcie próby instruktorskiej".
• Aktualną książeczkę instruktorską lub harcerską (dla kandydatów na stopień przewodnika)
z potwierdzeniem zapłacenia składek.
• Program próby instruktorskiej podpisany przez wnioskodawcę i opiekuna w dwóch
egzemplarzach w formie papierowej. Uwaga: proponowany wzór (schemat) "Programu
próby instruktorskiej" jest załącznikiem do tego regulaminu.
e. Okresy trwania prób na stopnie instruktorskie.
• Na stopień Podharcmistrza sugerowany czas to minimum 18 miesięcy.
• Na stopień Przewodnika, minimum 12 miesięcy.
f. Próby instruktorskie na stopień Podharcmistrza i Przewodnika są otwierane na wniosek H.K.S.I.
przez Komendanta Hufca i ogłaszane rozkazem w terminie do 30dni od złożenia wniosku przez
H.K.S.I.
V. Zamykanie prób instruktorskich.
1. Zamykanie prób instruktorskich na stopień Harcmistrza.
a. Zamknięcie próby instruktorskiej na stopień Harcmistrza, dokonuje Chorągwiana K.S.I. na
podstawie wypełnionego "Wniosku o zamknięcie próby instruktorskiej", będącym załącznikiem
do "Regulaminu Pracy" Chorągwianej K.S.I. wraz z kompletem dokumentacji.
b. Zamykający próbę instruktorską na stopień Harcmistrza, przedstawia wypełniony "Wniosek
o zamkniecie próby instruktorskiej" do podpisu w rubryce "opinia bezpośredniego
przełożonego", Komendantowi Hufca.
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c.

Komendant Hufca ksero "wniosku o zamknięcie próby instruktorskiej" na stopień Harcmistrza
przekazuje Hufcowej K.S.I. celem archiwizacji.
d. Próba instruktorska na stopień Harcmistrza jest zamykana przez Chorągwianą K.S.I., która
występuje do Komendanta Chorągwi o przyznanie stopnia Harcmistrza.
e. Komendant Chorągwi przyznaje stopień Harcmistrza i ogłasza swoim rozkazem.
f.
Komendant Hufca, fakt przyznania stopnia Harcmistrza podaje do wiadomości w swoim
rozkazie.
2. Zamykanie prób na stopień Podharcmistrza i Przewodnika.
a. Zamykający próbę instruktorską na stopień Podharcmistrza i Przewodnika przedstawia
wypełniony wniosek o zamknięcie próby instruktorskiej, do podpisu w rubryce "podpis
bezpośredniego przełożonego, w przypadku:
• Stopnia podharcmistrza: Komendantowi Szczepu lub Drużynowemu Drużyny Samodzielnej,
w przypadku posiadania przez niego stopnia podharcmistrza. W pozostałych przypadkach
Z-cy Komendanta Hufca d/s Programowych.
• Stopnia Przewodnika: Komendantowi Szczepu lub Drużynowemu Drużyny Samodzielnej.
b. Zamykający próbę na stopień Podharcmistrza i Przewodnika na posiedzeniu H.K.S.I.
przedstawia:
•
Dokładny wypełniony "Wniosek o zamknięcie próby instruktorskiej".
•
Aktualną książeczkę instruktorską lub harcerską (dla kandydatów na stopień
przewodnika) z potwierdzeniem zapłacenia składek.
•
Pisemne sprawozdanie z przebiegu próby instruktorskiej, podpisane przez kandydata
i opiekuna.
•
Materiał metodyczny, powstały w trakcie realizacji próby instruktorskiej także w formie
elektronicznej.
c.
Wymagania w stosunku do stopni Harcerskich, przy zamykaniu prób na stopnie instruktorskie:
•
zamknięcie próby na stopień Podharcmistrza - otwarta próba na stopień Harcerza
Rzeczypospolitej.
•
zamknięcie próby na stopień Przewodnika - otwarta próba na stopień Harcerza Orlego.
d. Zamknięcie próby na stopień instruktorskiej na stopień Podharcmistrza lub Przewodnika
dokonuje H.K.S.I kierując wniosek o pozytywne zamknięcie próby i przyznanie stopnia do
Komendanta Hufca. Komendant Hufca jest zobowiązany do zamknięcia próby i przyznaniu
stopnia poprzez ogłoszenie w rozkazie nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku
H.K.S.I.
e. W przypadku przyznania stopnia instruktorskiego Przewodnika, opiekun próby jest
odpowiedzialny za zorganizowanie "Zobowiązania Instruktorskiego" w ciągu trzech miesięcy
od daty przyznania stopnia.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Informacje i postanowienia nie ujęte w niniejszym regulaminie należy stosować zgodnie z Uchwałą
nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r.
2. Do interpretacji zapisów związanych z niniejszym regulaminem upoważniona jest H.K.S.I.
3. Od decyzji H.K.S.I. służy odwołanie do Komendanta Hufca, lub Chorągwianej K.S.I.
4. Załączniki do regulaminu:
a. Proponowany wzór programu próby (załącznik nr.1).
b. Wniosek o otwarcie oraz o zamknięcie próby instruktorskiej pozostaje bez zmian.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w rozkazie Komendanta Hufca.

Regulamin wszedł w życie z dniem .................................................
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