Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Gniezno
im. Bolesława Chrobrego

Gniezno, 30 kwietnia 2012 r.

Rozkaz L. 4/2012
Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
12. ODZNAKI KADRY KSZTAŁCĄCEJ
12.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
Przedłużam do dnia 30 marca 2015 r. uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu
złotym hm. Ryszardowi POLASZEWSKIEMU – Chorągiew Wielkopolska i zmieniam numer odznaki na ZOKK/6/2015.
hm. Małgorzata Sinica
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 4/2012 z dnia 27.04.2012 r.
1.1. Informacje
Podaję do wiadomości, że kurs drużynowych zuchowych organizowany przez Referat Zuchowy Chorągwi Wielkopolskiej w
dniach 2-4.03 i 30.03-1.04 ukończyli (...)
 Rajska Natalia Hufiec Gniezno
hm. Jarosław Rura
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE
1.1 Informacje
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca obradująca w dniu 28 kwietnia 2012 r. podjęła Uchwałę nr 3/2012 w sprawie
kategoryzacji drużyn.
3. DRUŻYNY
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Jana Kaźmierskiego z funkcji drużynowego 44 DHy „Baszta”.
3.3.1. Mianuję hm. Ryszarda Polaszewskiego drużynowym 44 DHy „Baszta”.
5. SZCZEPY, ZWIĄZKI DRUŻYN
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam pwd. Natalię Stachowicz z funkcji komendantki 17 SH. Dziękuje za reaktywowanie i wieloletnie kierowanie
17 Szczepem Harcerskim.
5.3.1. Mianuję pwd. Marcina Szukała komendantem 9 Szczepu Harcerskiego.
7. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 27 kwietnia 2012 r. przyjmuję przewodnika Konrada Matylewskiego w poczet instruktorów ZHP.
12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY
12.1. Dziękuje kadrze 17 Szczepu Harcerskiego za zorganizowanie Wiosennego Turnieju Zastępów.
12.2. Dziękuje wszystkim drużynom, które wzięły udział w uroczystościach świętowojciechowych, a w szczególności 44
Szczep Harcerski „Krzemień” i 17 Szczep Harcerski za wystawienie drużyn sztandarowych.
Czuwaj!
/-/ hm. Ryszard Polaszewski

1

Uchwała nr 3/2012 Komendy Hufca ZHP Gniezno
z dnia 28.04.2012 r.
w sprawie kategoryzacji drużyn
1. Komenda Hufca ZHP Gniezno przyjmuje dokument „Kategoryzacja drużyn w Hufcu ZHP Gniezno”.
2. Treść dokumentu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Kategoryzacja na uchwalonych zasadach zostanie przeprowadzona po raz pierwszy w roku harcerskim
2011/2012.
4. Arkusze kategoryzacyjne będą przyjmowane co roku przez komendę na drodze osobnych decyzji
i przekazywane do drużyn droga elektroniczna.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komendanta Hufca ZHP Gniezno
/-/ hm. Ryszard Polaszewski
ZAŁĄCZNIK NR 1

KATEGORYZACJA DRUŻYN W HUFCU ZHP GNIEZNO
Kategoryzacja ma pobudzić drużyny do stałego rozwoju i zmotywować do działania zgodnego z metoda harcerską i
zasadami obowiązującymi w ZHP.
CELE KATEGORYZACJI:






podniesienie jakości pracy drużyn - ustalenie wysokich standardów działania;
motywowanie kadry w drużynach do rozwoju osobistego i do osiągnięcia sukcesów w pracy z drużyną;
promowanie instruktorów-drużynowych;
rywalizacja drużyn - zachęta do współzawodnictwa;

Dążymy do osiągnięcia stanu, w którym wszystkie drużyny i gromady będzie należało do najwyższej kategorii.
ZASADY PROWADZENIA:

1. Kategoryzacja prowadzona jest w roku harcerskim
2. Kategoryzowane są wszystkie drużyny i gromady działające w naszym hufcu.
3. Drużyny dokonują samooceny na podstawie arkusza kategoryzacji. Poza tym drużyny są oceniane przez zespół
powoływany przez komendanta hufca.
4. Drużynom nadawane są następujące kategorie:
 Drużyna Granitowa – jest solidna, spełnia podstawowe zasady działania drużyny
 Drużyna Dębowa – jest dobrze działającą, rozwijającą się drużyną,
 Drużyna Orla – może być wzorem dla innych drużyn.
5. Drużyny otrzymują dyplomy, zawieszki na proporce i plakietki dla członków drużyny.
6. Drużyny i gromady, które nie osiągnęły żadnej z powyższych kategorii zaliczone są do kategorii „drużyny w
organizacji i reorganizacji” i jeżeli w kolejnym roku zostaną sklasyfikowane w ten sam sposób mogą zostać
rozwiązanie, a ich członkowie przekazani do innej drużyny.
7. Arkusz oceny drużyny składa się z dwóch części:
 Część A - w tej części trzeba odpowiedzieć na pytania i udzielić odpowiedzi Tak/Nie. Komplet odpowiedzi
tak daje możliwość zaliczenia danego poziomu kategoryzacji.
 Część B - w tej części za każde zrealizowane zadanie dostajemy punkty. Pokonanie określonej liczby
punktów zalicza drużynie odpowiedni poziom kategoryzacji.
8. Zasady pracy z arkuszem:
 Są cztery rodzaje arkuszy kategoryzacyjnych odpowiednio dla gromad zuchowych, drużyn harcerskich,
drużyn starszoharcerskich i drużyn wędrowniczych.
 Członkowie zespołu oceniającego prowadzą notatki na temat drużyn na podstawie: obserwacji, wizytacji na
zbiórkach i rozmów z drużynowymi.
 Drużynowy regularnie wypełnia arkusz oceny – przekazuje go do komendy hufca w formie elektronicznej do
5 września.
9. Po otrzymaniu ankiet, do końca września komenda hufca na wniosek zespołu dokonuje podsumowania
punktacji i nadaje tytuły za miniony rok.
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