
                                                                                                                                  

 

*niepotrzebne skreślić 
 ` 

 
 

Nr próby: ……………………………………..  
KARTA PRÓBY 

NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA 
 

Druh/na ................................................................................. Numer z ewidencji ZHP ………….….……….……. 
 

I D E A S T O P N I A 
 

Swoją postawą propaguje harcerski system wartości wynikający z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Poznaje siebie  
i motywy swojego postępowania. Pracuje nad własnymi słabościami i rozwija zdolności. Jest wzorem dla harcerzy. We 
współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą i przewodnikiem. Bierze aktywny udział 
w życiu drużyny, świadomie stosując metodę harcerską i wykorzystując przykład osobisty do realizacji celów 
wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzoną grupę. Współtworzy hufcową wspólnotę. Ma 
świadomość wychowawczej roli służby w harcerstwie. 
 

WNIOSEK 
O OTWARCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ 

 
Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Bydgoszcz-Miasto o otwarcie próby przewodnikowskiej.  
W załączeniu przedstawiam program próby z planowanym terminem zamknięcia do ……………………………………….,  
oraz uzupełnioną książeczkę harcerską. 
Na opiekuna próby proponuję dh ………………………………………………………..……........................................................                

         (stopień, imię i nazwisko) 

Dane: 
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….……………………………………….  
data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………..……………………………………………. 
adres e-mail: …………………………………………………………..…. Telefon: …………………………………………………  
data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego: ……………………….………………………………………………………………. 
Stopień harcerski: …………………………………………………….………………………………………………………………. 
Pełniona funkcja/e: ………………………………………………….………………………………………………………………… 
Przynależność organizacyjna: …………………………………….………………………………………………………………… 
 

..........................................................     ........................................................ 
(miejscowość, data)        (podpis kandydata) 

 
Jako bezpośredni przełożony przedkładam opinię dotyczącą kandydatki/a i jej/go dotychczasowej służby oraz wydaję 
zgodę na otwarcie przez nią/ego próby. 
Stopień, imię i nazwisko ...................................................................... Pełniona funkcja ……………………….……………… 
Przynależność organizacyjna: …………………………………….………………………………………………………………… 
 
             ..........................................................                                                       ..........................................................   
                                              (miejscowość, data)                                                                              (podpis bezpośredniego przełożonego) 

 
Przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna próby oraz oświadczam, że mam zaliczoną służbę 
instruktorską za rok harcerski ............./............. Rozkazem KH/KCH*.......................................................... L …......../........... 
z dnia ..................................................... oraz opłaconą bieżącą składkę członkowską ZHP. 
Stopień, imię i nazwisko ................................................................ Pełniona funkcja ………………….....……………………… 
Przynależność organizacyjna ………………………………………...………............................................................................... 
 

..........................................................     ........................................................ 
(miejscowość, data)        (podpis opiekuna próby) 

 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Bydgoszcz-Miasto podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Komendanta Hufca 
Bydgoszcz-Miasto o otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika* dh. …………………………………………… 
Na opiekuna próby zatwierdzono dh. ………………………………………...…………………………………………. 
Protokół HKSI nr ……………….……… z dnia …………………………  

 

Podpisy członków KSI: 
 

                stopień, imię i nazwisko             podpis        stopień, imię i nazwisko            podpis 

1. ............................................................   ……......................  4. ............................................................  ……...................... 
2. ............................................................   ……...................... 5. ............................................................  ……...................... 

3. ............................................................   ……......................  6. ............................................................  ……...................... 



 

 
  

 
Wyciąg z uchwały nr 43/XXVII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni 

instruktorskich: 
 

Program próby 
 

a. jest drogą dojścia do poziomu wynikającego z idei i wymagań stopnia, 
b. zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień (jedno zadanie 

można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być realizowane przez kilka zadań), 
c. uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 
d. jest powiązany z planem pracy środowiska, 
e. wiąże się z pełnioną przez niego funkcją, 
f. określa przewidywany czas trwania próby. 

 
Warunki otwarcia próby 

1. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. 
2. Przedstawienie KSI programu swojej próby zapewniającego realizację wymagań. 
3. Ukończone 16 lat. 

 
Wymagania 

1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym dokonał samooceny i na tej 
podstawie ułożył i konsekwentnie realizował plan swojego rozwoju. 

2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania. 
3. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z przynależności do różnych 

grup społecznych (rodzina, szkoła, drużyna, środowisko zawodowe). 
4. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku. 
5. Bierze udział w życiu hufca. 
6. W trakcie minimum 9-miesięcznej aktywnej służby w gromadzie/drużynie wykazał się umiejętnością 

pracy wychowawczej metodą harcerską z dziećmi lub młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym 
umiejętnościami: 

a) stosowania instrumentów metodycznych, 
b) stosowania systemu małych grup, 
c) tworzenia programu gromady/drużyny, jego realizacji  

i podsumowania, 
d) pracy z Prawem i Przyrzeczeniem / Prawem i Obietnicą, 
e) samodzielnego prowadzenia zbiórek 

oraz uczestniczył w: 
f) organizacji wyjazdowych form pracy wykorzystujących kontakt z przyrodą, 
g) organizowaniu oraz przeprowadzeniu gier i form pracy w terenie uwzględniających 

współdziałanie                         i współzawodnictwo, 
h) pozyskiwaniu środków finansowych lub innych form wsparcia działalności gromady/drużyny, 
i) organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska gromady/drużyny i pełnił na nim funkcję, 
j) prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania gromady/drużyny, 
k) współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą, itp. 

7. Wykazał się umiejętnością stosowania zasad dotyczących umundurowania, musztry, ceremoniału 
harcerskiego w pracy      z drużyną. 

8. Wiedzę zdobytą w harcerskiej literaturze i mediach wykorzystał w pracy wychowawczej. Przeczytał 
minimum 3 książki harcerskie. 

 
Warunki zamknięcia próby 

 
1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie wymagań próby. 
2. Przestrzeganie zasad „Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP” oraz innych przepisów 

dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
3. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia Harcerki Orlej – Harcerza Orlego. 
4. Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy zawierającego zajęcia w praktyce. 
5. Pozytywnie oceniona służba w gromadzie/drużynie w okresie realizacji próby. 
6. Ukończenie kursu przewodnikowskiego. 
7. Posiadanie wiedzy i umiejętności odpowiadających wymaganiom stawianym wychowawcom 

wypoczynku. 
 
Ponadto zdobywającą/y stopień obowiązują dodatkowe wymagania zawarte w regulaminie pracy Komisji 
Stopni Instruktorskich Hufca Bydgoszcz-Miasto. 


