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Cele 
Osiągnięcie właściwej liczby kompetentnej oraz odpowiedzialnej kadry instruktorskiej i funkcyjnych podstawowych jednostek 

organizacyjnych. Uzyskanie przez Komisję Stopni Instruktorskich uprawnień do przyznawania stopnia podharcmistrza 

(podharcmistrzyni). 
 

Zamierzenia 
� Zadbanie o właściwą formację funkcyjnych na różnych szczeblach struktury hufca i przygotowanie ich do wypełnienia 

obowiązków poprzez organizację różnych form kształcenia, w tym kontynuacja pracy z opiekunami prób na stopnie instruktorskie. 

� Wyłonienie instruktorów i przygotowanie do podjęcia służby kształceniowej poprzez zapewnienie im możliwości uzyskania 

niezbędnych uprawnień oraz zdobywanie odznak kadry kształcącej. 

� Aktywizowanie instruktorów do udziału w różnego rodzaju formach kształceniowych proponowanych przez wspólnoty 

instruktorskie: hufiec, chorągiew i hufce ościenne, a także motywowanie instruktorów do kształcenia i zdobywania innych 

uprawnień harcerskich oraz państwowych pomocnych w pełnieniu służby. 

� Podniesienie poziomu prób instruktorskich oraz promowanie idei zdobywania stopni oraz motywowanie do rozwoju poprzez 

stopnie instruktorskie, a także promowanie idei zdobywania stopni starszoharcerskich oraz wędrowniczych przez potencjalnych 

kandydatów na drużynowych. 

� Aktywizowanie przewodniczących kręgów instruktorskich do wypełniania roli liderów odpowiedzialnych za podnoszenie 

kwalifikacji kadry instruktorskiej, w tym zdobywanie kolejnych stopni. 

� Aktywizowanie komendantów związków drużyn do wypełniania roli liderów odpowiedzialnych za podnoszenie kwalifikacji kadry 

funkcyjnej gromad i drużyn, w tym zdobywanie kolejnych stopni. 
 

Formy kształcenia 
� zbiórki szkoleniowe gromad i drużyn 

� warsztaty funkcyjnych jednostek organizacyjnych i zespołów instruktorskich 

� biwaki szkoleniowe gromad, drużyn i kręgów 

� konferencje instruktorskie i odprawy funkcyjnych 

� kształcenie poprzez zdobywanie stopni harcerskich i instruktorskich 

� kształcenie poprzez pracę w kręgach instruktorskich 

� udział w kształceniu zewnętrznym na poziomie ogólnozwiązkowym i państwowym 

� samokształcenie 
 

Poziom kształcenia 
� członkowie komendy i komisji statutowych oraz zespołów instruktorskich hufca 

� komendanci Związków Drużyn ZHP oraz przewodniczący i komendanci kręgów instruktorskich 

� drużynowi i kandydaci na drużynowych 

� opiekunowie prób instruktorskich i zdobywający stopnie instruktorskie 

� funkcyjni (przyboczni i zastępowi) podstawowych jednostek organizacyjnych hufca 
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Harmonogram kształcenia w roku harcerskim 2022-2023 
 

 

 

 

TERMIN TEMAT KSZTAŁCENIA FORMA UCZESTNICY ODPOWIEDZIALNI 

Wrzesień 
Organizacja i planowanie pracy jednostek organizacyjnych hufca. 

Zbiórki kręgów instruktorskich. 
Samokształcenie 

Zbiórki szkoleniowe 

Jednostki 

organizacyjne 

Drużynowi 

Przewodniczący KI 

Wrzesień Planowanie pracy i System Instrumentów Metodycznych ZHP. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza. 

Drużynowi 

Przyboczni 
Instruktor ds. kształcenia 

Październik Harcerski ceremoniał - musztra i umundurowanie w ZHP. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 

Drużynowi 

Funkcyjni PJO 
Instruktor ds. kształcenia 

Listopad Obrzędowość w drużynie - ognisko harcerskie. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 

Drużynowi 

Funkcyjni PJO 
Instruktor ds. kształcenia 

Kwartalne podsumowanie kształcenia. Odprawa Komendanci ZD Instruktor ds. kształcenia 
 

Grudzień Struktura, funkcje i symbolika ZHP. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 

Drużynowi 

Funkcyjni PJO 
Instruktor ds. kształcenia 

Styczeń Bezpieczne ferie - organizacja form wypoczynku zimowego. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 
Drużynowi 

Instruktor ds. kształcenia 

Skarbnik hufca 

Luty Formy pracy w gromadach i drużynach. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 

Drużynowi 

Przyboczni 
Instruktor ds. kształcenia 

Kwartalne podsumowanie kształcenia. Odprawa Komendanci ZD Instruktor ds. kształcenia 
 

Marzec Warsztaty promocji i informacji. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 

Drużynowi 

Funkcyjni PJO 

Szef Zespołu Promocji i 

Informacji 

Instruktor ds. kształcenia 

Kwiecień Warsztaty muzyczne. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 

Drużynowi 

Funkcyjni PJO 

Szef zespołu 

muzycznego 

Maj Bezpieczne lato - organizacja form wypoczynku letniego. 
Warsztaty 

w Domu Harcerza 
Drużynowi 

Instruktor ds. kształcenia 

Skarbnik hufca 

Kwartalne podsumowanie kształcenia. Odprawa Komendanci ZD Instruktor ds. kształcenia 
 

Czerwiec „Wiec Młodych Wodzów 5” 
Szkolenie 

zastępowych 
Zastępowi PJO 

Komendant hufca 

Instruktor ds. kształcenia 

Czerwiec Pierwsza pomoc przedmedyczna. 
Biwak szkoleniowy 

SH w Jarosławcu  

Drużynowi 

Funkcyjni PJO 

Komendant hufca 

Instruktor ds. kształcenia 
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Lipiec 

Sierpień 
Organizacja form letniego wypoczynku.  

Funkcyjni HAL i 

NAL 

Komendant hufca 

Skarbnik hufca 

Kwartalne podsumowanie kształcenia. Odprawa Komendanci ZD Instruktor ds. kształcenia 
 

Formy kształceniowe organizowane przez kręgi instruktorskie i związki drużyn ZHP zgodnie z własnymi potrzebami. 

Zatwierdzono na odprawie komendy w dniu 27.08.2022 r. 


