Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Gniezno
im. Bolesława Chrobrego

Gniezno, 28 luty 2017 r.

Rozkaz L. 2/2017
Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
3. Główna Kwatera ZHP
3.1. Zwolnienia
3.1.1.
W
związku
z
wyborem
do
Europejskiego
z funkcji komisarki zagranicznej ZHP hm. Ingę RUSIN-SIWIAK – Chorągiew Wielkopolska.

Komitetu

WAGGGS

zwalniam

Dziękuję Druhnie Indze za wieloletnią służbę, zaangażowanie i pasję, z jaką pełniła funkcję komisarki zagranicznej ZHP, życzę sukcesów i
wielu nowych wyzwań instruktorskich.
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.3. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały Komendzie Wędrowniczej Watry 2016 za przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu. Ponadto
na wniosek Komendanta Wędrowniczej Watry 2016 dziękuję za służbę̨ i pomoc w przygotowanie Zlotu Druhnom i Druhom:
Komendanci Tras na Wędrowniczej Watrze 2016
-Angelika KOWALSKA - Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Gniezno
hm. Małgorzata Sinica

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 3/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.
3. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Mianuję na funkcję komendantki/komendanta zimowiska:
• phm. Tomasza Lemańskiego – zimowisko 44 Szczepu w Szklarskiej Porębie – Hufiec Gniezno
• phm. Romanę Waszak – zimowisko 51 Szczepu w Polana Głodówka – Hufiec Gniezno
14. Odznaki Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1. Przyznaję Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej
• hm. Maciejowi Siwiakowi – Hufiec Gniezno i nadaję numer SOKK 806/2017 z ważnością do 6 lutego 2020 roku.
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 4/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Podaje do wiadomości, że w konferencji harcmistrzowskiej „Jaki ZHP?” odbywającej się w dniu 18 lutego 2017 roku w Poznaniu udział
wzięli:
- hm. Ryszard Polaszewski – Hufiec Gniezno
- hm. Inga Rusin – Siwiak – Hufiec Gniezno
- hm. Maciej Siwiak – Hufiec Gniezno
15. Inne
15.1. Informuję, że Komisja Stopni Instruktorskich na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 roku pozytywnie rozpatrzyła o przedłużenie
realizacji próby:
- na stopień harcmistrzyni
- phm. Anna Dziurleja – Hufiec Gniezno – opiekun hm. Ewa Polaszewska do 30.11.2017
hm. Tomasz Kujaczyński
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1. Informacje
1.1.1.
Informuję, że Komenda Hufca obradująca w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła Uchwałę nr 2/2017 w sprawie przyjęcia planu
operacyjnego na rok 2017.
1.1.2.
Informuję, że Komenda Hufca obradująca w dniu 27 lutego 2017r. podjęła Uchwałę nr 3/2017 w sprawie zasad zatwierdzania
planów pracy gromad, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych.
2. HUFIEC
2.1. Mianowania w komendzie hufca
2.1.1.
Mianuję pwd. Michała Jabczyńskiego Administratorem SEH.
2.1.2.
Mianuję phm. Annę Frankowską Przykucką członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
Czuwaj!
/-/ hm. Maciej Siwiak

Uchwała nr 2/2017 Komendy Hufca ZHP Gniezno
z dnia 13.02.2017 r.
w sprawie przyjęcia planu operacyjnego na rok 2017
1. Komenda Hufca ZHP Gniezno przyjmuje dokument „Plan operacyjny na rok 2017”.
2. Treść dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komendanta Hufca ZHP Gniezno
/-/ hm. Maciej Siwiak
ZAŁĄCZNIK NR 1

PLAN OPERACYJNY KOMENDY HUFCA GNIEZNO na rok 2017
przyjęty na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2017 roku
Plan operacyjny przedstawia zadania, w podziale na poszczególne obszary, które zostaną̨
zrealizowane w roku 2017 przez Komendę̨ Hufca ZHP Gniezno. W celu realizacji strategii ZHP
na lata 2012 – 2017. Strategia umieszcza drużynowego w centrum zainteresowania organizacji,
która wprowadzając dobre zmiany ma doprowadzić́ do doskonalenia programów drużyn,
uproszczenia dokumentacji, motywowania kadry oraz polepszenia sytuacji finansowej.
Praca wszystkich instruktorów musi być́ podporządkowana wsparciu drużynowego w jego
pracy.
ANALIZA
Komenda Hufca przeprowadziła analizę̨ bieżącej sytuacji hufca w oparciu o przeprowadzoną
kategoryzację drużyn oraz materiał wypracowany przy okazji wypełniania arkusza analizy hufca
pod kątem kierunków strategicznych.
Wnioski z analizy posłużyły do zbudowania planu operacyjnego hufca na rok 2017 w
poszczególnych kierunkach strategicznych.

DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

Nazwa zadania operacyjnego
Jawna kategoryzacja drużyn
prowadzona przez namiestników.
1. zmiana formularzy kategoryzacji
drużyn związana z finansami oraz
bohaterem hufca
2. formularz kategoryzacji drużyn
dostępny w hufcowej chmurze.

Wsparcie programowe i metodyczne
wszystkich drużyn w hufcu poprzez:
1. Regularne spotkania
namiestnictwa (co najmniej raz na
kwartał)
2. Warsztaty metodyczne
prowadzone przez namiestnictwa (co
najmniej raz w roku)
3. Ewaluację pracy drużyn poprzez
sprawdzenie planów pracy,
odwiedzanie zbiórek drużyn
podlegających pod namiestnictwo,
stały kontakt z drużynowymi.

Sposób pomiarów
realizacji zadania
operacyjnego
Kategoryzacja na
stronie www hufca

Źródło
finansowania

Czas
wykonania

Spotkania namiestnictw,
spotkania z
namiestnikami.

Czerwiec 2017

Brak kosztów

Lipiec 2017

Brak kosztów

Grudzień 2017

Budżet
namiestnictw

Osoba
odpowiedzialna
hm. Inga Rusin Siwiak,
Namiestnicy,
Webmaster hufca

hm. Inga Rusin Siwiak,
Namiestnicy

PROSTA DOKUMENTACJA, E-ZHP, PROMOCJA

Nazwa zadania operacyjnego

Elektroniczny obieg dokumentów

Stworzenie instrukcji dla
drużynowych dotyczącej wizerunku,
promocji, pisania pism urzędowych

Sposób pomiarów
realizacji zadania
operacyjnego
Przygotowanie
zewnętrznego systemu
przechowywania
dokumentów Komendy
Hufca
Publikacja instrukcji

Czas wykonania

Źródło
finansowania

Osoba
odpowiedzialna

Czerwiec 2017

Brak kosztów

hm. Maciej Siwiak

Wrzesień 2017

Brak kosztów

phm. Anna
Dziurleja

MOTYWOWANIE I PROMOWANIE KADRY

Nazwa zadania operacyjnego

Budowanie wspólnoty Hufca
System pracy z kadrą

Sposób pomiarów
realizacji zadania
operacyjnego
Reaktywacja obchodów
Święta Bohatera Hufca.
Opracowanie
regulaminu
nagradzania i
wyróżniania kadry

Czas wykonania

Maj/czerwiec
2017
Maj 2017

Źródło
finansowania

Osoba
odpowiedzialna

Budżet Hufca

Komenda Hufca

Budżet Hufca

Instruktor
Komendy Hufca
ds. pracy z kadrą

LEPSZY STAN I CZYTELNOŚĆ FINANSÓW

Czas
wykonania

Źródło
finansowania

Osoba
odpowiedzialna

Informacja finansowa
na stronie www hufca
oraz chmurze

Wrzesień 2017

Michał Posłuszny
Sylwia Pawłowska
- Siwiak
Webmaster

Liczba poprawionych i
stworzonych
dokumentów

Wrzesień 2017

Brak kosztów (w
przypadku
problemów
stworzenie nowego
serwera koszt ok.
180,00 zł rocznie)
Brak kosztów

Nazwa zadania operacyjnego

Sposób pomiarów
realizacji zadania
operacyjnego

Stworzenie oraz opublikowanie na
stronie hufca/chmurze jasnych i
czytelnych informacji finansowych
(uchwały, instrukcje, budżet hufca,
dokumenty finansowe itp.)
Jasne i czytelna dokumentacja hufca
(stworzenie powiązanych ze sobą
instrukcji oraz uchwał zgodnych z
uchwałami Chorągwi Wlkp.

Michał Posłuszny
Sylwia Pawłowska
- Siwiak

PRZYJAZNA STRUKTURA
Nazwa zadania operacyjnego

Dobry Szczep

Przejrzystość działań Hufca

Sposób pomiarów
realizacji zadania
operacyjnego
Diagnozowanie
trudności, napotykanych
przez komendantów
szczepów poprzez
wywiad.

Czas wykonania

Źródło
finansowania

Osoba
odpowiedzialna

Grudzień 2017

Brak kosztów

Komendant Hufca

Monitorowanie działań́
szczepów – raz na rok
spotkanie komendanta
hufca z komendą
szczepu.

Grudzień 2017

Brak kosztów

Komendant Hufca

Stworzenie oraz
opublikowanie na stronie
hufca jasnej i czytelnej
informacji o członkach
komendy oraz
namiestnictw i ich
zakresie obowiązków.

Wrzesień 2017

Brak kosztów

Zespół Promocji i
Informacji Hufca

Nazwa zadania operacyjnego

Ewaluacja planu operacyjnego

Sposób pomiarów
realizacji zadania
operacyjnego
Autoewaluacja –
kwestionariusz
realizacji założeń́ .

Źródło
finansowania

Czas
wykonania
Czerwiec 2017
Listopad 2017

Brak kosztów

Osoba
odpowiedzialna
Osoby
odpowiedzialne za
poszczególne
zadania

Uchwała nr 3/2017 Komendy Hufca ZHP Gniezno
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zasad zatwierdzania planów pracy gromad, drużyn harcerskich, starszoharcerskich,
wędrowniczych
4.

Komenda Hufca ZHP Gniezno na podstawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu
specjalnościowego przyjmuje zasady zatwierdzania planów pracy gromad, drużyn, kręgów i klubów specjalnościowych w
Hufcu ZHP Gniezno.

5.

Treść zasad stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komendanta Hufca ZHP Gniezno
/-/ hm. Maciej Siwiak

Zasady zatwierdzania planów pracy gromad, drużyn, kręgów i klubów specjalnościowych w Hufcu ZHP Gniezno
1.

Drużynowy planuje i prowadzi działalność wychowawczą uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu
Harcerskim, Harcerski System Wychowawczy oraz założenia odpowiedniej metodyki, oczekiwania członków drużyny,
rodziców i środowiska działania oraz propozycje programowe ZHP.

2.

Zgodnie z instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego każdy drużynowy
zobowiązany jest do zatwierdzenia planu pracy w macierzystym hufcu.

3.

Drużynowy opracowuje plan pracy na podstawie przeprowadzonej analizy pracy drużyny w minionym roku harcerskim.

4.

Do dnia 15 lipca drużynowy przesyła opracowany plan pracy do odpowiedniego namiestnika (w przypadku braku
namiestnika plan pracy przesyłany jest do zastępy komendanta Hufca ds. programowych).

5.

Do dnia 10 sierpnia namiestnik przesyła ocenę planu pracy do Komendy Hufca.

6.

Do dnia 31 sierpnia Komenda Hufca ogłasza informację o zatwierdzonych planach pracy w rozkazie Komendanta Hufca

7.

W przypadku niewywiązania się z podanego terminarza rozpoczęcie pracy drużyny z dniem 1 września nie będzie
możliwe.

