
POTWIERDZENIE UDZIAŁU W IMPREZACH 

HARCERSKICH, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W CZASIE 

ZDOBYWANIA STOPNIA. 

 

Lp. Impreza Organizator Data   Funkcja Potwierdzenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

CHORĄGIEW KUJAWSKO-POMORSKA 

 

KARTA PRÓBY 

NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA 

Druh/na….……………………………………………………………………...……….... 

 

Próbę otwarto : 

 

Próbę zamknięto : 

Rozkaz L. ……….…. z dnia …….……. Rozkaz L. ……….…. z dnia …….……. 

  

 

I D E A    S T O P N I A 

Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla 

harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi  

i młodzieżą znajduje radość, umie być starszym kolegą  

i przewodnikiem. Świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji 

celów wychowawczych. Ma poczucie odpowiedzialności za pracę  

i powierzony zespół. Bierze aktywny udział w życiu hufcowej 

wspólnoty. 



Warunki otwarcia próby 

1. Złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego. 

2. Przedstawienie KSI programu swojej próby, zapewniającego 

realizację wymagań. 

3. Ukończone 16 lat. 

WYMAGANIA PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ 

1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim, w tym 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. Ukończył kurs przewodnikowski. 

5. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku. 

6. Bierze udział w życiu hufca. 

7. W trakcie minimum półrocznej praktyki w gromadzie/drużynie wykazał się 

umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub młodzieżą w wybranej 

grupie wiekowej, w tym umiejętnościami: 

- stosowania instrumentów metodycznych, 

- stosowania systemu małych grup, 

- tworzenia planu pracy, jego realizacji i podsumowania, 

oraz uczestniczył w: 

- organizacji wyjazdowych form pracy, 

- pozyskiwaniu środków na działalność drużyny/gromady, 

- organizacji obozu (kolonii) lub zimowiska drużyny/gromady i pełnił na nim 

funkcje, 

- prowadzeniu dokumentacji niezbędnej do działania drużyny/gromady, 

- współpracy ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą itp. 

8. Korzysta z harcerskiej literatury i mediów. 

Warunki zamknięcia próby 

1. Osiągnięcie poziomu opisanego w idei stopnia i zrealizowanie 

wymagań próby. 

2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy 

z dziećmi i młodzieżą. 

3. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla 

- harcerz orli. 

4. Ukończenie minimum 15-godzinnego kursu pierwszej pomocy. 

5. Pozytywnie oceniona praca w okresie realizacji próby. 

WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ 

Zwracam się do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Golub-

Dobrzyń z prośbą o zamknięcie próby na stopień przewodnika/czki.  

W załączeniu przedstawiam raport z przebiegu próby i jej dokumentację oraz 

opinię bezpośredniego przełożonego i komendanta hufca zaliczającego 

służbę instruktorską. 

 

Golub-Dobrzyń, dnia ...................                 ................................... 

                                                                               (podpis kandydata/ki) 

 

W załączeniu przedstawiam opinię o zdobywającej/cym 

stopień dh............................................................... oraz o przebiegu 

jej/jego próby i na tej podstawie wnioskuję o pozytywne zamknięcie 

próby przewodnikowskiej. 

 

Golub-Dobrzyń, dnia ...................                 ................................... 

                                                                                  (podpis opiekuna) 

 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Golub-Dobrzyń 

podjęła decyzję o / negatywnym / pozytywnym / zamknięciu próby 

i wnioskuje do komendanta Hufca ZHP Golub-Dobrzyń o przyznanie 

stopnia przewodnika/czki: 

 

dh…………………………………………………………………………………… 

Protokół KSI nr ……………………. z dnia .......................................... 

Podpisy członków KSI : 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 



Wyciąg z Uchwały Nr 40/XXXVI Rady Naczelnej ZHP 
z dnia 6 marca 2011 roku w sprawie systemu stopni instruktorskich. 

II. ZASADY ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
1. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, 
umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne 
z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji. 
2. Stopnie instruktorskie: 

 przewodnik - przewodniczka, 
są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP. 
3. Opiekunem próby może być: 

 na stopień przewodnika - podharcmistrz albo harcmistrz; 
4. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską. 
III. TRYB ZDOBYWANIA STOPNI INSTRUKTORSKICH 
1. Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do właściwej KSI 
gotowość podjęcia próby. 
2. KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę, lub wyznacza za jego zgodą innego 
opiekuna próby. 
3. Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który: 

 jest drogą dojścia do poziomu wynikającego z idei i wymagań stopnia, 

 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), 

 uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 

 jest powiązany z planem pracy środowiska, 

 wiąże się z pełnioną przez niego funkcją, 

 określa przewidywany czas trwania próby. 
4. Otwierający próbę składa wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem do właściwej KSI. Wniosek wymaga opinii 
bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę. 
5. Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do 
właściwego komendanta o otwarcie próby. 
6. Otwarcie próby komendant ogłasza rozkazem. 
7. KSI ma prawo: 

 zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej 
trwania, 

 przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego rozwoju, w 
uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny 
stopień, 

 w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg 
służby instruktorskiej kandydata do stopnia, pominąć wymaganie na stopień, opisując ten fakt w karcie 
próby. 

8. W celu zamknięcia próby: 

 Zdobywający stopień składa do KSI wniosek o zamknięcie próby. Do wniosku należy dołączyć: kartę próby 
zawierającą potwierdzenie wykonanych zadań; pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i 
osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia; dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby; opinię 
bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską. 

 Opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby. 

 KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem wnioskuje do właściwego komendanta o 
zamknięcie próby. 

9. Po pozytywnym zamknięciu próby właściwy komendant, na wniosek KSI, przyznaje stopień rozkazem. 
10. Po negatywnym zamknięciu próby właściwy komendant na wniosek KSI ogłasza rozkazem zamknięcie próby z 
wynikiem negatywnym. 
11. Próby zamknięte z wynikiem negatywnym właściwy komendant ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty 
wpłynięcia wniosku komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo 
do odwołania się od decyzji KSI do właściwego komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant 
ponownie kieruje sprawę próby do KSI. 
12. W przypadku niezakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI najpóźniej po upływie 3 
miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny 
realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający 
próbę nie stawi się na wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka 
próbę z wynikiem negatywnym. 
13. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem 
negatywnym. 
14. Dorobek prób na stopnie instruktorskie powinien być upowszechniony, tak by umożliwić korzystanie z niego kadrze 
oraz zdobywającym stopnie. 
15. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska 

Hufiec Golub-Dobrzyń 

 

WNIOSEK O OTWARCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ 

Zwracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP  

Golub-Dobrzyń o otwarcie próby przewodnikowskiej. W załączeniu 

przedstawiam program próby. Na opiekuna próby proponuję : 

dh............................................................................. (stopień, imię i nazwisko). 

Moje nazwisko i imię ................................................. ur. ……………................. 

Adres ............................................................................................................... 

Kontakt elektroniczny lub telefoniczny ……….................................................... 

Data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego ………................................................ 

Stopień harcerski ............................. Funkcja ……............................................ 

Przynależność organizacyjna ............................................................................ 

(pełna nazwa) 

 

Golub-Dobrzyń, dnia ...........................                 ........................................... 

                                                                                  (podpis kandydata/ki) 

Jako bezpośredni przełożony kandydata wyrażam zgodę na otwarcie 

przez niego próby przewodnikowskiej.  

Stopień, imię i nazwisko ................................................................................... 

Funkcja i przynależność organizacyjna ............................................................. 

........................................................................................................................

(pełna nazwa) 

 

Golub-Dobrzyń, dnia ...........................                 ........................................... 

                                                                                   (podpis przełożonego) 

Oświadczam, że przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia 

roli opiekuna próby. Mam zaliczoną służbę instruktorską za rok harcerski  

…...… / …..… Rozkazem Komendanta Hufca ZHP Golub-Dobrzyń  L. … / ..…..… 

Stopień, imię i nazwisko ................................................................................... 

Funkcja i przynależność organizacyjna ............................................................. 

........................................................................................................................ 

(pełna nazwa) 

 

Golub-Dobrzyń, dnia ...........................                 ........................................... 

                                                                                      (podpis opiekuna) 



PLAN REALIZACJI ZADAŃ PRÓBY 

 

Planowany termin zakończenia próby .............................................. 

 

Załączniki: 

1. Wykaz zadań próby. 

2. ………………………………………… 

 

Uwagi HKSI w dniu otwarcia próby: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Golub-Dobrzyń 

podjęła decyzję o otwarciu próby na stopień przewodnika/czki: 

druhowi/nie .................................................................................... 

Na opiekuna próby zatwierdzono: 

druha/ne ........................................................................................ 

i zawnioskowano o umieszczenie decyzji w rozkazie Komendanta 

Hufca ZHP Golub-Dobrzyń. 

Protokół HKSI nr ...................... z dnia ……..................................... 

 

Podpisy członków HKSI : 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 

........................................................     ........................................... 

Miejsce na wszelkie elementy w trakcie trwania próby: 

zmiany zadań, terminów, opiekuna, uwagi itp. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


