
 

WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ  

 

 

 
Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi 
Wolińskiej , o z prośbą o zamknięcie próby na stopień.  
W załączeniu przedstawiam raport z przebiegu próby i jej dokumentację oraz 
opinię bezpośredniego przełożonego.  
 
…………………     …………………… 
 Data, miejscowość           podpis kandydata 

  
 
Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej im. Marynarki 
Wojennej RP w Świnoujściu, podjęła decyzję o negatywnym/pozytywnym 
zamknięciu próby i wnioskuje o przyznanie stopnia przewodnika / 
przewodniczki 
druhowi / druhnie ……………………………………………… 

 
Protokół KSI nr. ………………………  z dnia ……………………… 
 
Podpisy członków KSI : 
 

stopień, imię i nazwisko  podpis 

   

   

   

   

   

   

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC 

ZIEMI WOLIŃSKIEJ im. MARYNARKI 
WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU 

 

KARTA PRÓBY 
NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA 

 

Dh. 
 

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 pracach zespołów instruktorskich w swoim 

hufcu 

 

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.  
2. Pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania. 
3. Podejmuje stałą służbę w swoim harcerskim środowisku i odpowiada     

za powierzony sobie zespół. 
4. Zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków 

wynikających z przynależności do różnych grup społecznych (rodzina, 
szkoła, drużyna, środowisko zawodowe). 

5. Wykazał się znajomością podstawowych dokumentów Związku, w tym 
Statutu. 

6. Bierze udział w życiu hufca. 
7. Współorganizował przedsięwzięcie dla kilku drużyn.  
8. Wykazał się umiejętnością pracy wychowawczej z dziećmi lub 

młodzieżą w wybranej grupie wiekowej, w tym: 
- znajomością specyfiki rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, 
- stosowania harcerskiego systemu wychowawczego w pracy z drużyną 
(gromadą), 
- umiejętnością organizowania pracy z grupą (w systemie małych grup), 
- umiejętnością tworzenia planu pracy i jego realizacji, 
- umiejętnością prowadzenia dokumentacji niezbędnej do działania 
drużyny (gromady). 

9. Przestrzega przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z 
dziećmi i młodzieżą. 

10. Uwzględnia elementy wychowania ekonomicznego w swojej 
działalności harcerskiej.  

11. Pełnił funkcję podczas HAL lub HAZ. 
12. Wykazał się znajomością harcerskiej literatury i prasy. 
13. Współpracuje ze środowiskiem działania – rodzicami, szkołą itp.  
14. Ukończył kurs drużynowych lub przewodnikowski.  

 
WARUNKI ZAMKNIĘCIA PRÓBY 

 
1. Posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie piątego stopnia  

Harcerskiego 
2. Zrealizowanie wymagań próby. 

 

 

 

 

OPINIA OPIEKUNA PRÓBY 

 

 

 

 

 

 
Wnioskuję o ………………………  zamknięcie próby.  
 
…………………     …………………… 
 Data, miejscowość           podpis opiekuna 

 

UWAGI REALIZUJĄCEGO PRÓBĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECYZJA O OTWARCIU PRÓBY 

 
 

 

 

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Ziemi Wolińskiej im. Marynarki 

Wojennej RP w Świnoujściu, podjęła decyzję o otwarciu próby na stopień 

przewodnika / przewodniczki przez dh. ………………………………………… 

 

Na opiekuna próby zatwierdzono dh. …………………………………… 

i wnioskowani o umieszczenie decyzji w rozkazie komendanta.  

 

 

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

 

 

 

Podpisy członków KSI :  

 

 

stopień, imię i nazwisko  podpis 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

DANE O KANDYDACIE 

 

Imię i nazwisko :               ………………………………………………… 

Data urodzenia:                ………………………………………………… 

Adres zamieszkania :       ………………………………………………… 

Miejsce nauki (pracy):     ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Kontakt:                           tel. …………………………………………. .… 

                                           e-mail ………………………………………… 

 

Data złożenia przyrzeczenia harcerskiego : …………………………… 

Przydział służbowy do jednostki : ……………………………………… 

Pełniona funkcja: ……………………………………………………….. 

Inne informacje: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 



PRZEBIEG SŁUŻBY HARCERSKIEJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie Termin Potwierdzenie realizacji 

   

   

   

   

   

   

   



 

 Wymagania Zadanie 

8. Wykazał się umiejętnością pracy 
wychowawczej z dziećmi lub 

młodzieżą w wybranej grupie 
wiekowej, w tym:  
-znajomością specyfiki rozwoju 
psychofizycznego dzieci i 

młodzieży, 
-stosowania harcerskiego 
systemu wychowawczego w 
pracy z drużyną (gromadą), 

-umiejętnością organizowania 
pracy z grupą (w systemie 
małych grup), 
-umiejętnością tworzenia planu 

pracy i jego realizacji, 
-umiejętnością prowadzenia 
dokumentacji niezbędnej do 

działania drużyny (gromady). 

 

9.  

Przestrzega przepisów 

dotyczących zasad 
bezpieczeństwa w pracy z 

dziećmi i młodzieżą.  

 

 

10.  

Uwzględnia elementy 

wychowania ekonomicznego 

w swojej działalności 
harcerskiej.  

 

11.  
Pełnił funkcję podczas HAL 

lub HAZ. 

 

 

12.  

Wykazał się znajomością 

harcerskiej literatury i prasy. 

 

13.  

Współpracuje ze 

środowiskiem działania – 

rodzicami, szkołą itp. 
 

 

14.  

Ukończył kurs drużynowych 

lub przewodnikowski. 

 

 

 

 

 

 

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP 

Hufiec Ziemi Wolińskiej 
Im. Marynarki Wojennej RP   

 

 

 

 
 

WNIOSEK O OTWARCIE PRÓBY 

 
Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi 
Wolińskiej, o otwarcie  próby na stopień PRZEWODNIKA. W załączeniu 
przedstawiam program próby.  
 
Na opiekuna próby proponuje : dh ……………………………………………… 
 
 
Świnoujście, dnia ……………                                  …………………………… 

  Podpis kandydata 

 

 
 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE OPIEKUNA PRÓBY 

 
Przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z pełnienia roli opiekuna próby.  
 
Stopień, imię i nazwisko ................................................................... 
 
Funkcja i przynależność organizacyjna ............................................. 
 
Mam zaliczoną służbę instruktorską za ostatni rok harcerski. 
 
 
Świnoujście, dnia ……………                                    …………………………… 

Podpis opiekuna 

 

 



PLAN REALIZACJI ZADAŃ PRÓBY 

 

Przewidywalny czas próby: …………………………… 
 

 Wymagania Zadanie Termin Potwierdzenie realizacji 

1.  

Kształtuje własną osobowość 

zgodnie z Prawem Harcerskim 

 

   

2.  
Pogłębia swoją wiedzę i rozwija 

swoje zainteresowania. 

 

   

3.  
Podejmuje stałą służbę w swoim 

harcerskim środowisku i 

odpowiada za powierzony sobie 

zespół. 

 

   

4.  
Zachowuje właściwe proporcje w 

wypełnianiu obowiązków 

wynikających z przynależności 

do różnych grup społecznych 

(rodzina, szkoła, drużyna, 
środowisko zawodowe). 

 

   

5.  

Wykazał się znajomością 

podstawowych dokumentów 

Związku, w tym Statutu. 

 

   

6.  
Bierze udział w życiu hufca. 

 

   

7.  
Współorganizował 

przedsięwzięcie dla kilku drużyn. 

   

 


