Regulamin pracy KSI Hufca ZHP Ruda Śląska, 28.02.2017r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI
INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP RUDA ŚLĄSKA
I. Ustrój, zasady działania
1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi uchwała nr 43/XXXVIII Rady
Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 roku.
2. Komisja Stopni Instruktorskich hufca Ruda Śląska to zespół instruktorski odpowiedzialny
za rozwój instruktorski kadry, realizujący swoje zadania poprzez:
 Prowadzenie i monitorowanie prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich
 Stymulowanie rozwoju instruktorów
 Zbieranie i upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na
stopnie
 Współpracę z innymi zespołami instruktorskimi hufca
 Pracę z opiekunami prób na stopnie
 Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków KSI
 Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się
o członkostwo w ZHP oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych
organizacjach harcerskich.
3. Komisja Stopni Instruktorskich oraz jej przewodniczący i zastępca przewodniczącego są
powoływane rozkazem przez Komendanta Hufca Ruda Śląska; w ten sam sposób
dokonuje się zmian w składzie komisji.
4. Komisja prowadzi próby na stopnie instruktorskie kandydatom na instruktorów
i instruktorom mającym przydział służbowy w Hufcu Ruda Śląska.
5. Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Ruda Śląska prowadzi próby na stopnie
przewodnika i podharcmistrza.
6. Komisja składa się z 3-7 członków.
7. Na terenie Hufca Ruda Śląska działa tylko jedna Komisja Stopni Instruktorskich.
8. W skład KSI wchodzą czynni instruktorzy ZHP, posiadający stopnie podharcmistrza lub
harcmistrza, z tym, że większość jej składu stanowią harcmistrzowie. Instruktorzy
wchodzący w skład Komisji to osoby o nienagannej opinii, dużym doświadczeniu
i autorytecie instruktorskim. Przewodniczącym KSI może zostać instruktor w stopniu
harcmistrza. Członkowie KSI powinni posiadać przeszkolenie do pełnienia funkcji lub
uzyskać je w ciągu roku od objęcia funkcji w KSI.
9. Posiedzenia KSI odbywają się w Komendzie Hufca. Roczny terminarz posiedzeń KSI
jest upowszechniony za pomocą hufcowej strony www. Posiedzenia odbywają się raz
w miesiącu za wyjątkiem lipca i sierpnia.
10. Decyzje KSI są prawomocne w obecności 50% członków jej składu (w tym
przewodniczącego lub zastępcy).

II. Otwarcie próby na stopień
1. Próbę na stopień instruktorski może podjąć wyłącznie osoba spełniająca warunki
otwarcia próby.
2. W celu otwarcia próby kandydat winien stawić się osobiście wraz z proponowanym
opiekunem na posiedzeniu KSI przedkładając:
 Książeczkę służbową (harcerską lub instruktorską) - KSI sprawdza zgodność danych
i aktualność wpisów,
 Wniosek o otwarcie próby wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu,
 Program próby, który jest drogą dojścia do poziomu wynikającego z idei i wymagań
stopnia, jest powiązany z planem pracy środowiska, wiąże się z pełnioną przez niego
funkcją, określa przewidywany czas trwania próby. Program próby winien być
sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (po
zatwierdzeniu) otrzymuje kandydat, drugi wraz z wnioskiem o otwarcie próby
pozostaje w aktach KSI. Decyzja o otwarciu próby jest podejmowana przez
Komendanta Hufca na wniosek KSI i ogłaszana w rozkazie Komendanta Hufca.
 Opinię bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę.
III. Przebieg próby.
1. Kandydat, któremu otwarto próbę realizuje zadania określone w planie potwierdzając ich
wykonanie u uprawnionych instruktorów lub opiekuna próby.
2. Uprawnionym do potwierdzania realizacji zadań próby jest instruktor w stopniu równym
lub wyższym od zdobywanego, nadzorujący z racji pełnionej funkcji realizację zadania
lub będący świadkiem jego wykonania. Potwierdzając w planie pracy realizację zadania
instruktor gwarantuje swoim autorytetem rzetelność oraz prawidłowość jego wykonania.
Jeżeli ze względu na specyfikę zadania logicznym jest potwierdzenie jego wykonania
przez osobę nie będącą instruktorem ZHP (np.: socjolog, pedagog, dyrektor Domu
Kultury, Prezydent miasta) opiekun próby jako drugi powinien swoim podpisem
gwarantować prawidłowość jego wykonania.
3. Jakiekolwiek zmiany w planie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne są wyłącznie za
zgodą KSI. W trakcie trwania próby KSI ma prawo do kontroli realizacji zadań próby.
IV. Zamknięcie próby.
1. Zamknięcie próby następuje przed KSI Hufca Ruda Śląska.
2. Wraz ze zmianą przydziału służbowego kandydata dopuszcza się zmianę KSI
prowadzącą próbę, zachodzi jednak konieczność porozumienia się przewodniczących
komisji stopni instruktorskich, co do dalszego realizowania próby. Niezbędne jest
przekazanie dokumentów otwarcia próby (wniosek, kopia planu).
3. Zamknięcia próby KSI dokonuje na swym posiedzeniu w obecności kandydata oraz
opiekuna próby.
4. Kandydat zobowiązany jest przedstawić:
 wniosek o zamknięcie próby,

 pisemny raport z przebiegu próby zrealizowania wymagań i spełnienia warunków
zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia, dokumentację
powstałą w wyniku realizacji próby,
 pisemną opinię bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę
instruktorską,
5. Opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby.
6. KSI może żądać przedstawienia wszelkich materiałów programowych, metodycznych,
konspektów zajęć, programów kursów itp. opracowanych przez kandydata w trakcie
próby. W celu rozpropagowania dorobku instruktorskiego stworzonego w ramach próby,
w miarę możliwości materiały i opracowania powinny zostać przekazane Komisji
również na nośniku elektronicznym. Za rozpowszechnienie dorobku powstałego
w ramach próby odpowiada instruktor realizujący próbę lub Komisja w ramach
indywidualnych ustaleń
7. KSI wnikliwie analizuje przedstawione dokumenty i materiały. W razie niejasności może
żądać omówienia ich przez kandydata lub opiekuna.
8. KSI może bezpośrednio sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu wymagań na stopień.
9. W przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji próby KSI może wyznaczyć
kandydatowi dodatkowe zadania oraz przedłużyć próbę.
10. Po analizie dokumentów i rozmowach z kandydatem i opiekunem KSI podejmuje decyzję
o zamknięciu próby.
11. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem pozytywnym KSI występuje do komendanta
hufca o przyznanie stopnia rozkazem. Stopień przyznaje się z datą wydania rozkazu.
W przypadku zdobycia stopnia przewodnika, tym samym rozkazem należy dopuścić
kandydata do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Zobowiązanie Instruktorskie
powinno zostać złożone nie później niż 3 miesiące od daty przyznania stopnia
przewodnika. Komendant hufca wyznacza instruktora (w szczególności opiekuna próby,
szczepowego, namiestnika) odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie
Zobowiązania Instruktorskiego.
12. Zamknięcie próby z wynikiem negatywnym może nastąpić w przypadku, gdy KSI
stwierdzi niezrealizowanie wymagań próby, w przypadku przekroczenia ustalonego
terminu zakończenia próby o więcej niż 3 miesiące lub gdy zaistnieją inne okoliczności,
które zdaniem KSI uniemożliwiają przyznanie stopnia. Po złożeniu przez KSI wniosku
o negatywne zamknięcie próby właściwy komendant jest zobowiązany do podjęcia
decyzji o zamknięciu próby z wynikiem negatywnym, jednak nie wcześniej niż 14 dni od
daty wpłynięcia wniosku KSI. W tym terminie zdobywającemu stopień przysługuje
prawo do odwołania się od postanowienia KSI do właściwego komendanta. Komendant
rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant
ponownie kieruje sprawę próby do KSI. KSI powtórnie dokonuje oceny realizacji próby
w terminie 30 dni. Ponowny wniosek KSI do komendanta jest ostateczny. W przypadku
niewniesienia odwołania lub negatywnego rozpatrzenia odwołania pierwszy wniosek KSI
staje się ostateczny. Decyzję komendant ogłasza w rozkazie w ciągu 30 dni od
ostatecznego wniosku KSI.
13. 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.
14. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od
zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
15. Na pisemny wniosek kandydata KSI może próbę przedłużyć.
16. O każdej z powyższych decyzji dotyczących zamknięcia próby KSI jest zobowiązana
bezzwłocznie zawiadomić kandydata.
17. Zalecany czas trwania próby wynosi od roku do dwóch lat.
V. Zadania opiekuna próby instruktorskiej.
1. Opiekunem próby może być:
a) na stopień przewodnika- podharcmistrz lub harcmistrz,
b) na stopień podharcmistrza – harcmistrz lub podharcmistrz, który spełnia łącznie
następujące warunki:
 uzyskał zgodę właściwej KSI,
 ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
 ma otwartą próbę harcmistrzowską,
 jako opiekun pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną próbę
przewodnikowską.
2. Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską i posiadać aktualne
przeszkolenie opiekunów prób.
3. Do zadań opiekuna próby należy dbałość o przygotowanie, realizację i podsumowanie
próby, które zagwarantują osiągnięcie poziomu określonego w idei stopnia.
W szczególności zadania opiekuna to:
 przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby na stopień,
 stawienie się na komisji otwierającej i zamykającej,
 bieżąca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania,
 monitorowanie pracy podopiecznego,
 dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby,
 sporządzenie opinii sumującej zamknięcie próby,
VI. Postanowienia końcowe.
1. KSI zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
2. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszego regulaminu dopuszczalne są za zgodą
Komendanta Hufca Ruda Śląska.
3. Wymagana dokumentacja KSI:
 Księga protokołów posiedzeń
 Kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie próby
 Dokumentacja zamkniętych prób
 Rejestr prowadzonych prób
 Dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia
 Dokumentacja pracy z opiekunami prób instruktorskich

