REGULAMIN PRACY
KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
HUFCA BYDGOSZCZ-MIASTO
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Bydgoszcz-Miasto działa na podstawie Uchwały
nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r.
2. Zbiórki Komisji są zamknięte dla instruktorów niezwiązanych z rozpatrywanymi
sprawami, za wyjątkiem władz Hufca oraz władz wyższego szczebla.
3. Komisja może pracować w zespołach minimum trzyosobowych, w których
uczestniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. W przypadku
zamykania próby podharcmistrzowskiej w skład zespołu musi wchodzić przynajmniej
jeden harcmistrz. Zbiórka Komisji może odbyć się przy obecności przewodniczącego
lub jego zastępcy i minimum dwóch innych członków.
4. Zmian w składzie Komisji może dokonać Komendant Hufca z własnej inicjatywy, na
wniosek przewodniczącego Komisji, lub na wniosek 2/3 jej składu.
5. Komisja spotyka się na zbiórkach w terminach zawartych w harmonogramie
podanym do wiadomości na początku roku harcerskiego. Harmonogram zbiórek KSI
opublikowany jest na stronie internetowej hufca. W zależności od potrzeb
dodatkowe zbiorki Komisji zwołuje i ogłasza jej przewodniczący na stronie
internetowej hufca.
6. Na zbiorkach Komisji obowiązuje regulaminowy strój organizacyjny.
II. ZASADY ZGŁASZANIA, OTWIERANIA, PRZEBIEGU I ZAMYKANIA PRÓB
1. Zgłoszenia
a) Zgłoszenie na zbiórkę Komisji odbywa się za pomocą wypełnionej ankiety
elektronicznej. Link do ankiety znajduje się na stronie hufca w zakładce KSI.
 Zgłoszenie celem otwarcia próby lub konsultacji odbywa się na 14 dni
przed planowanym terminem;
 Zgłoszenie celem zamknięcia próby odbywa się na 30 dni przed
planowanym terminem.
b) Potwierdzenie uczestnictwa w zbiórce KSI kandydat otrzymuje drogą mailową.
W przypadku otwarcia próby potwierdzenie następuje najpóźniej na 7 dni przed
planowaną datą zbiórki Komisji, a w przypadku zamknięcia próby – najpóźniej
na 14 dni przed planowaną datą zbiórki Komisji.
2. Otwieranie próby.
a) Na zbiórce Komisji osoba otwierająca próbę przedstawia:
 uzupełnioną książeczkę harcerską (instruktorską w przypadku próby
podharcmistrzowskiej),
 potwierdzenie opłacenia bieżących składek członkowskich,
 wniosek o otwarcie próby z planowanym terminem zamknięcia próby,
numerem z ewidencji ZHP, podpisaną zgodą i opinią przełożonego i
zgodą opiekuna próby,
 program próby (w co najmniej trzech egzemplarzach),
 w przypadku próby podharcmistrzowskiej ponadto: opinię przełożonego
o pozytywnie ocenionej pracy instruktorskiej za min. 12 miesięcy od
zamknięcia stopnia przewodnika oraz potwierdzenie zaliczenia służby
instruktorskiej.
b) Od opiekuna próby Komisja wymaga (poza wymaganiami SSI):




uzupełnionej książeczki instruktorskiej
potwierdzenia opłacenia bieżących składek członkowskich.

3. Realizacja próby
a) Na każdym etapie realizacji próby kandydat, instruktor lub opiekun może
poprosić o spotkanie z Komisją – zgłoszenie poprzez ankietę elektroniczną.
b) Wszelkie zmiany w programie próby: rezygnacja z zadania, zmiana zadania,
zmiana opiekuna lub zmiana czasu realizacji próby są możliwe tylko za zgodą
Komisji. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
4. Zamykanie próby
a) Zgłaszając się na Komisję celem zamknięcia próby, należy w ankiecie zawrzeć
raport z jej przebiegu (opis realizacji wszystkich zadań),
b) Najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zamknięcia próby
zainteresowany otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie wraz z
ewentualnymi uwagami komisji.
c) Na zbiórce Komisji osoba zamykająca próbę przedstawia:
 uzupełnioną książeczkę harcerską (instruktorską w przypadku próby
podharcmistrzowskiej),
 potwierdzenie opłacenia bieżących składek członkowskich
 wniosek o zamknięcie próby,
 wydrukowany raport z przebiegu próby wraz z wypracowanymi
materiałami
i załącznikami, dokumentujące wykonanie zadań,
 podpisane oryginały wszystkich opinii wymaganych zgodnie z SSI.
d) Komisja postępuje dalej zgodnie z trybem zdobywania stopni zawartym w SSI.

III. OPIEKUNOWIE PRÓB.
1. Opiekunem próby może być instruktor który spełnia wymagania zawarte w SSI.
2. W przypadku wątpliwości co do przygotowania instruktora do pełnienia roli opiekuna
Komisja może wymagać od niego przeszkolenia w określonym czasie.
3. Ustala się, że jeden instruktor z przydziałem służbowym do Hufca Bydgoszcz-Miasto
może prowadzić trzy próby na stopień jednocześnie, z zastrzeżeniem, że liczba
prowadzonych prób w HKSI, MHKSI i ChKSI jest sumowana.
4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby
podopiecznych.
5. W wyjątkowych przypadkach opiekunem może być instruktor z przydziałem
służbowym do innego hufca, jeśli spełnia wszystkie wymagania i uzyska zgodę KSI.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy i
zasady ujęte w Statucie ZHP, Systemie Stopni Instruktorskich oraz innych
dokumentach wewnętrznych ZHP.
2. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Hufca Bydgoszcz-Miasto w
dniu 28 lutego 2017 r. i ogłoszony rozkazem Komendanta Bydgoszcz-Miasto
L. ……/2017 z dnia ………………… r.

