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Komisja Stopni Instruktorskich
przy Komendzie Hufca Pruszków

Wniosek
o zamknięcie próby na stopień przewodnika

Wnioskuję o zamknięcie mi próby:
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(podpis kandydata)
Opinia opiekuna próby

Stwierdzam, że dh............................................................... spełnia wymagania stopnia
przewodnika i potwierdzam, że:
•    poznaje siebie i motywy postępowania,
•    jest wzorem dla harcerzy, realizuje swoim postępowaniem zasady Prawa Harcerskiego,
•    ma uzdolnienia przywódcze,
•    znajduje radość we współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą, umie być starszym kolegą i '
przewodnikiem,
•    świadomie poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy.
•    świadomie stosuje metodę harcerską do realizacji celów wychowawczych,
•    ma poczucie odpowiedzialności za pracę i powierzony zespół,
•    bierze aktywny udział w pracach zespołów instruktorskich w szczepie, hufcu.
•    jest przygotowany/a do prowadzenia jednostki organizacyjnej, gromady/ drużyny/
pełnienia funkcji kwatermistrzowskich.
Mój/moja podopieczny/a w trakcie próby wykazał/a się:
•    umiejętnością pracy wychowawczej psychofizycznego dzieci i młodzieży,
•    znajomością specyfiki rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.



•     znajomością harcerskiej literatury i prasy,
•     umiejętnością organizowania pracy z grupą ( w systemie małych grup)
•     umiejętnością tworzenia planu pracy i jego realizacji,
•     umiejętnością prowadzenia dokumentacji niezbędnej do działania gromady/drużyn...
•     przestrzega przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą,
•    kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem Harcerskim.
•     pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje zainteresowania,
•     uczestniczył/a w warsztatach dla~osób realizujących próby instruktorskie na stopień
przewodnika,
•     podejmuje stałą ałużbę w swoim harcerskim środowisku i odpowiada za powierzony
sobie zespół.
•     zachowuje właściwe proporcje w wypełnianiu obowiązków wynikających z
przynależności do różnych grup społecznych ( rodzina, szkoła, drużyna, środowisko
zawodowe),
•    wykazał/a się znajomością podstawowych dokumentów Związku, w tym Statutu.
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podpis opiekuna..............................................................................

Opinia przełożonego—komendanta szczepu.
( Opinia może być dołączona w formie załącznika)
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podpis i funkcja.......................................................................................

do wniosku należy załączyć Raport kandydata o przebiegu próby i
dokumentację „pisaną"

ADNOTACJE KOMISJI STOPNI

Pruszków……………..


