 Regulamin kategoryzacji drużyn Hufca ZHP Pruszków

 Drużyny Hufca ZHP Pruszków w każdym roku harcerskim mogą brać udział w
kategoryzacji i zdobywać odznaki poszczególnych kategorii.
 Odznaka jest trzystopniowa:
 Odznaka Drużyny Zielonego Liścia Dębu
 Odznaka Drużyny Brązowego Liścia Dębu
 Odznaka Drużyny Złotego Liścia Dębu
 Odznaki przyznawane są rozkazem Komendanta Hufca podczas Harcerskiego Startu
za pracę w ubiegłym roku harcerskim.
 Ocena wypełnianych wymagań odbywa się podczas spotkania podsumowującego
pracę drużyny, na którym drużynowy przedstawia dokonaną z Radą Drużyny
samoocenę członkowi Komendy Hufca.
 Spotkania podsumowujące odbywają się 2 razy do roku (w lutym oraz na przełomie
sierpnia i września).
 Aby zdobyć odznakę danego poziomu należy spełnić wszystkie wymagania
zdobywanej odznaki oraz odznak o niższych stopniach.
 Ocenie podsumowującej podlega każda drużyna działająca w Hufcu ZHP Pruszków
zainteresowana uczestnictwem w kategoryzacji.
 Odznaka obowiązuje tylko przez rok następny po roku harcerskim, którego dotyczy.
 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do członków Komendy
Hufca ZHP Pruszków.
 Wzór odznaczeń poszczególnych kategorii określa odrębny regulamin.

KATEGORIA PODSTAWOWA - Odznaka Drużyny Zielonego Liścia Dębu
 Drużyna liczy przynajmniej 12 członków (w przypadku wędrowników 9)
 W drużynie jest przynajmniej jeden przyboczny
 Drużynowy ma ukończony kurs drużynowych
 Drużyna wędrownicza posiada swoją Konstytucję
 Drużyna regularnie wpłaca należne składki
 Plan pracy drużyny został złożony w wyznaczonym terminie
 Drużynowy wydaje rozkazy drużyny i wysyła je na wskazany adres
 Drużynowy prowadzi regularnie książkę pracy drużyny
 Przedstawiciele drużyny uczestniczą w Akcji Letniej i Akcji Zimowej
 Przedstawiciele drużyny uczestniczą w minimum jednej imprezie ZHP organizowanej przez
jednostkę spoza Hufca ZHP Pruszków
 Drużyna zrealizowała minimum jedno zadanie związane z bohaterem Hufca ZHP Pruszków hm. Andrzejem 'Morro' Romockim
 Drużyna uczestniczy w rajdach i biwakach
 Drużyna przynajmniej raz w ciągu roku uczestniczyła w pracach kwatermistrzowskich przy
sprzęcie
 Minimum 30% członków drużyny ma otwarte próby na stopnie harcerskie odpowiednie do
swojej metodyki
 Przedstawiciele drużyny biorą udział w jednym przedsięwzięciu na rzecz społeczności
lokalnej
 Przynajmniej 70% drużyny posiada jednolite umundurowanie
 Każdy z członków drużyny zdobył przynajmniej jedną sprawność w ciągu roku
 Minimum 30% z otwartych prób na stopnie zostało pozytywnie zamkniętych

KATEGORIA ZAWANSOWANA - Odznaka Drużyny Brązowego Liścia Dębu
 Na każdej obowiązkowej imprezie Hufca drużyna reprezentowana jest przez przynajmniej
50% jej członków
 Drużynowy wydaje regularnie rozkazy drużyny (min. 1 na kwartał) i wysyła na wskazany
adres
 Drużyna posiada regularnie uzupełnianą kronikę, stronę www lub funpage w sieci (min. 1
wpis na miesiąc)
 Drużynowy ma stopień instruktorski
 Drużyna uczestniczy w HAL: przynajmniej 50% członków
 Drużyna liczy przynajmniej 16 członków (wędrownicy - 12)
 Drużyna pracuje ze swoją obrzędowością, swoim bohaterem (min. 2 przedsięwzięcia)
 Członkowie drużyny biorą udział w ciągu roku przynajmniej jednym zadaniu zespołowym
(harcerze)/projekcie

starszoharcerskim

(harcerze

starsi)/zdobyciu

znaku

służby

(wędrownicy)
 Drużyna uczestniczy w minimum dwóch imprezach ZHP organizowanych przez jednostkę
spoza Hufca ZHP Pruszków
 Przynajmniej połowa zastępowych jest przeszkolona do pełnionej funkcji
 Przyboczni w drużynie są przeszkoleni do pełnionej funkcji
 Przynajmniej 80% drużyny posiada jednolite umundurowanie
 Drużyna organizuje samodzielnie przynajmniej jeden rajd lub biwak w ciągu roku
 Drużyna jest odpowiedzialna za sztandar Hufca na jednej z imprez w ciągu roku
 Członkowie drużyny opublikowali w ciągu roku przynajmniej 2 artykuły w Harcowniku
 Drużyna posiada proporzec drużyny lub proporce zastępów
 Drużyna przynajmniej raz w ciągu roku współdziałała z którymś spośród zespołów hufca
 Członkowie drużyny regularnie zdobywają sprawności (2 sprawności rocznie na członka
drużyny)
 Minimum 50% członków drużyny ma otwarte próby na stopnie harcerskie odpowiednie do
swojej metodyki
 Minimum 50% z otwartych prób na stopnie zostało pozytywnie zamkniętych

KATEGORIA MISTRZOWSKA - Odznaka Drużyny Złotego Liścia Dębu
 Członkowie drużyny biorą czynny udział we współorganizacji imprezy dla członków Hufca
 Na każdej obowiązkowej imprezie Hufca drużyna reprezentowana jest przez przynajmniej
80% jej członków
 Drużyna reprezentowała Hufiec na imprezie międzynarodowej (min. 1 osoba)
 Członkowie drużyny starszo harcerskiej i wędrowniczej działają w zespołach hufcowych
 Wszyscy członkowie kadry uczestniczyli w minionym roku w kursie lub szkoleniu
 Wszyscy zastępowi posiadają patenty zastępowego
 Członkowie drużyny, będący minimum 2 lata członkami ZHP, zdobyli stopnie harcerskie
odpowiednie do swojej metodyki

