
 

 
 

Hufiec ZHP Legionowo 
 
 

Komisja Stopni Instruktorskich 
ksi_legionowo@grupy.zhp.net.pl 

 

 

Jak otworzyć próbę ? 

Najważniejsza rzecz to chcieć, a więc podejmujemy decyzję o rozpoczęciu próby: 

Próbę instruktorską może otworzyć wędrownik, członek starszyzny lub instruktor z przydziałem 

służbowym do Hufca Legionowo (zwany dalej Kandydatem), mający ukończone 16 lat. 

Jeśli masz wątpliwości, czy to już, a spełniasz wymagania związane z otwarciem próby to na 99% jest 

to właściwy czas! Jeśli nadal masz wątpliwości, porozmawiaj przełożonym, innym instruktorem do 

którego masz zaufanie, może tym, kogo widziałbyś w roli Twojego Opiekuna próby  

Aby nie być samotnym – szukamy Opiekuna 

o Kandydat wybiera opiekuna próby samodzielnie. Komisja może zaproponować jego zmianę.  

o Opiekun musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.  

o Opiekun powinien wykazać, że wziął udział w formie pracy Komisji z opiekunami nie dawniej 

niż dwa lata przed wysłaniem zgłoszenia.  

o Opiekunem próby na stopień przewodnika może być podharcmistrz albo harcmistrz. 

o Opiekunem próby na stopień podharcmistrza może być harcmistrz, a także podharcmistrz, 

który spełnia wszystkie warunki: uzyskał zgodę Komisji, ma stopień podharcmistrza od 

minimum 2 lat, ma otwartą próbę harcmistrzowską oraz jako opiekun przeprowadził i 

zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską) 

Opiekun to najważniejsza osoba w Twojej próbie (poza Tobą oczywiście). To musi być ktoś komu 

możesz zaufać, z kim nie boisz się rozmawiać o swoich wątpliwościach, do kogo masz zaufanie, 

że obiektywnie porozmawia z Tobą o Twoich sukcesach i porażkach, wskaże mocne strony i 

rzeczy, które wymagają poprawy. Nie wybieraj osoby „z górnej półki”, którą może podziwiasz, jest 

dla Ciebie autorytetem – ale tak niedoścignionym, że aż boisz się z nim rozmawiać :) Miną 

miesiące zanim odważysz się do niego odezwać, jeśli coś Ci nie wyjdzie… Nie wybieraj osoby o 

której wiesz, że będzie Ci pobłażać, w imię „starej znajomości” przymknie oko na niedoskonałości 

i potknięcia w próbie. Tak zrealizowana próba nie przyniesie satysfakcji. Po co instruktorską 

karierę zaczynać od „bylejakości”.  

Wraz z Opiekunem układamy program próby 

Kandydat wraz z Opiekunem wspólnie układają program próby i tworzą Kartę próby, która zawiera 

zadania: 

 uwzględniające drogę dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia, 

 uwzględniające aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień, 

 powiązane z planem pracy środowiska oraz z pełnioną przez Kandydata funkcją 

 

 

 



  
  

To najważniejszy etap naszych działań przed rozpoczęciem próby. Od tego jak ułożysz próbę i jakie 

zadania wybierzesz zależy czy próba będzie stanowiła dla Ciebie wyzwanie, czy rzeczywiście będzie 

próbą – a więc sprawdzeniem siebie. Zadbaj o to by zrealizować wymagania stopnia tak, by zadania 

stały się okazją do zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, które przydadzą Ci się w dalszej 

instruktorskiej czy zawodowej pracy. Nie ma nic gorszego (no może coś by się znalazło, ale niewiele) 

niż próba w której zadania nie są powiązane z zainteresowaniami, pełnioną służbą, wizją swojego 

miejsca w życiu. Realizacja takiej próby to droga przez mękę i świadomość dobrze traconego czasu… 

Pamiętaj – jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Co w piszesz w kartę, nad tym przez cały rok będziesz 

pracował. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, pogadaj z Opiekunem, wpadnij do któregoś z nas, pomożemy. 

Ułóż to tak, by mieć z realizacji próby radość i zabawę. My jako Komisja lubimy takie próby. 

Naprawdę. My tylko z daleka wyglądamy na bandę smutasów :) 

Formalności – czyli OTWIERAMY PRÓBĘ! 

Zgłoszenie chęci otwarcia próby instruktorskiej odbywa się poprzez wskazany przez Komisję adres e-

mail (ksi_legionowo@grupy.zhp.net.pl), nie później niż na 14 dni przed obradami Komisji.  

 

Na prawidłowe zgłoszenie otwarcia próby instruktorskiej składają się: 

 wypełniony wniosek – według wzoru na stronie internetowej hufca, 

 karta próby (wzór własny Kandydata), w której zawarte będą potwierdzenia wykonania zadań, 

 pisemną opinia bezpośredniego przełożonego. 

Komisja zapozna się z przedstawionymi dokumentami, prześle recenzję najpóźniej na tydzień przed 

posiedzeniem i zaprosi Cię wraz z Opiekunem na spotkanie. Nie stresuj się :) to powinna być 

rozmowa „w miłej i przyjacielskiej atmosferze”.  

Po rozmowie z Kandydatem i Opiekunem Komisja podejmuje decyzję w sprawie otwarcia próby 

instruktorskiej Kandydata (jeśli chcesz wiedzieć jak ona wygląda zajrzyj do zakładki: „Czego 

spodziewać się na posiedzeniu KSI”) 

PAMIĘTAJ! 

Próbę na stopień instruktorski uznaje się za otwartą w momencie ogłoszenia tego faktu w rozkazie 

Komendanta Hufca. 

 

I tu kończy się nasza rola związana z otwarciem Twojej próby. Reszta należy do Ciebie.  

 

Twoja Komisja 

 


