/przyjęte na posiedzeniu KH ZHP Szczecin w dniu 04.11.2004/

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
HUFCA SZCZECIN ZHP
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Postanowienia niniejszego regulaminu, w którym mowa o harcerzu, wędrowniku instruktorze, komendancie, przewodniku,
podharcmistrzu. Harcerzu Rzeczpospolitej, stosuje się odpowiednio do harcerki, wędrowniczki, instruktorki, komendantki,
przewodniczki, podharcmistrzyni, Harcerki Rzeczpospolitej.
Stopień instruktorski jest odzwierciedleniem poziomu wiedzy, dojrzałości społecznej i umiejętności wychowawczych
instruktora.
KSI prowadzi próby instruktorów, harcerzy i wędrowników Hufca Szczecin na następujące stopnie: przewodnik, podharcmistrz,
Harcerz Rzeczpospolitej. W wyjątkowych przypadkach Komisja może prowadzić również próby na stopnie wędrownicze.
Próby na stopnie są otwierane i zamykane w oparciu o Karty Prób przygotowane przez Komisję.
Harcerzami i instruktorami zdobywającymi stopień, opiekują się wybrani przez nich opiekunowie w stopniu:
- na stopień Harcerza Rzeczypospolitej – Harcerz Rzeczypospolitej lub instruktor w stopniu podharcmistrza lub harcmistrza,
- na stopień przewodnika: podharcmistrz lub harcmistrz
- na stopień podharcmistrza : harcmistrz.
Opiekunem może zostać instruktor aktywnie działający z zaliczoną służbą instruktorską i wywiązujący się z obowiązków
opiekuna.
Opiekun próby obecny jest przy otwarciu i zamknięciu próby.
Komisja spotyka się raz w miesiącu w terminach podanych w Hufcu. Na co najmniej tydzień przed spotkaniem Komisji,
kandydat lub opiekun próby zostawia materiały w Hufcu lub u jednego z członków KSI a także przesyła w wersji
elektronicznej na adres: ksi_hufiec_szczecin@op.pl
Komisja akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna
próby.
Otwierający próbę wraz z opiekunem ustala program próby, który:
- jest drogą dojścia, do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia /wymagania na poszczególne stopnie stanowią
załącznik do niniejszego Regulaminu/
- jest powiązany z planem pracy środowiska i Hufca,
- wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
- określa przewidywany czas trwania próby.
Spis zadań należy przygotować w trzech egzemplarzach: dla KSI, opiekuna i zdobywającego stopień.
Otwierający próbę na stopień przedkłada Komisji opinię komendanta Hufca i bezpośredniego przełożonego.
Otwierając próbę na stopień podharcmistrza należy w dowolny sposób przedstawić KSI przebieg służby instruktorskiej od
momentu zamknięcia próby przewodnikowskiej.
Komisja bierze pod uwagę tylko te zadania, które zostały zrealizowane w trakcie trwania próby.
Wszystkie zrealizowane zadania powinny być potwierdzone opinią i podpisem.
Każdy kandydat zdobywający stopień musi zostać zwizytowany przez członka Komisji lub osobę upoważnioną przez KSI,
podczas przygotowanych i poprowadzonych przez niego zajęć.
Planowany termin wizytacji należy zaproponować Przewodniczącemu KSI na minimum 14 dni przed jej datą.
Ewentualne zmiany zadań i opiekunów należy konsultować i uzyskać na nie zgodę KSI.
W celu zamknięcia próby:
- zdobywający składa wniosek o zamknięcie próby wraz z pisemnym raportem z przebiegu próby i jej dokumentacją oraz
planem dalszego rozwoju,
- opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o: zdobywającym stopień, przebiegu próby oraz ocenę jednego z wybranych
zadań,
- przestawić opinię bezpośredniego przełożonego oraz komendanta hufca,
- zamykając próbę na stopień przewodnika należy: dostarczyć dwa zdjęcia legitymacyjne i zdobyć stopień HO,
- zamykając próbę na stopień podharcmistrza należy pełnić funkcję instruktorską.
- materiał metodyczny wypracowany w trakcie próby w wersji elektronicznej wg. wzoru będącego załącznikiem do
niniejszego Regulaminu.
Na spotkaniu KSI obowiązuje kandydata i opiekuna próby pełne umundurowanie.
Każdy ma prawo do wyrażania opinii w formie pisemnej o kandydacie i przebiegu jego próby.
Próbę na stopień podharcmistrza można otworzyć po ukończeniu 18 lat, upływie minimum 12 miesięcy od daty złożenia
Zobowiązania Instruktorskiego i po zaliczeniu służby instruktorskiej za ostatni rok.
KSI może z własnej inicjatywy zamknąć próbę z wynikiem negatywnym w przypadku przekroczenia planowanego terminu
trwania próby o więcej niż 3 miesiące.
Od decyzji KSI o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym zdobywający stopień może odwołać się do Komendanta Hufca w
ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
Za przyjęcie w poczet instruktorów odpowiada właściwy komendant. Za zorganizowanie Zobowiązania Instruktorskiego
odpowiada opiekun próby. Zobowiązanie Instruktorskie powinno być złożone nie później niż 3 miesiące po przyznaniu stopnia
przewodnika.
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z opiekunem próby, Komisja może zaakceptować odstępstwa od wymogów
narzuconych w wymaganiach na poszczególne stopnie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Szczecin.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2005r

Załączniki:
-

wzór karty próby,
wymagania na stopnie,
wzór karty materiału metodycznego

