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WIZJA KSZTAŁCENIA W CHORĄGWI LUBELSKIEJ 

Każdy hufiec objęty jest wsparciem Hufcowego lub Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej 
(HZKK/MZKK) działającego na terenie danego hufca a w każdej komendzie hufca jest osoba 
odpowiedzialna za pracę z kadrą i program/wychowanie. Dzięki czemu komenda hufca ma naturalne 
wsparcie w kształceniu drużynowych i instruktorów. 

Hufcowe lub Międzyhufcowe Zespoły Kadry Kształcącej organizują kursy przewodnikowskie 16+, w 

razie potrzeby ze wsparciem ChZKK. Dzięki czemu drużynowi i instruktorzy są przygotowani do swojej 

funkcji i są świadomi swojej roli wychowawczej. Drużyny działają metodą harcerską, a instruktorzy 

tworzą zespoły hufcowe. 

W chorągwi odbywają się raz do roku kurs kadry kształcącej i kurs podharcmistrzowski. Przybywa 

instruktorów w stopniu podharcmistrza oraz instruktorów kompetentnych do prowadzenia zajęć i 

organizacji instruktorskich kursów. 

Dwa razy do roku kadra hufców i chorągwi spotyka się na wspólnej odprawie obszaru pracy z kadrą. 

Kadra hufców i chorągwi jest zintegrowana i poinformowana o wzajemnych działaniach. Poziom 

komunikacji pomiędzy instruktorami jest lepszy. Kadra ta pracuje nad tworzeniem wspólnych inicjatyw 

i rozwiązaniem problemów z którymi boryka się środowisko. 

Kursy przewodnikowskie i drużynowych dla dorosłych organizowane są przez HZKK/MZKK lub 

instruktorów z OKK, w obu przypadkach we współpracy z ChZKK. Prawidłowe przekazanie wartości i 

idei harcerstwa oraz metody harcerskiej w działaniu, to podstawowe założenia tych kursów. Ze 

względu na brak standardów, komenda kursu składa się z instruktorów - pedagogów, - rodziców oraz 

instruktorów w stopniu harcmistrza z doświadczeniem w kształceniu i w pracy z drużynowymi. 

Warsztaty metodyczne organizowane są przez referaty chorągwi we współpracy z ChZKK. Referaty 

działają zgodnie ze swoim programem, a wsparcie metodyczne drużynowych wpływa na rozwój 

drużyn.  

Instruktorzy zdobywają Odznaki Kadry Programowej i Odznaki Kadry Kształcącej. Rośnie liczba 

instruktorów z Brązową i Srebrną OKP i OKK, zarówno na szczeblu chorągwi jak i hufców.  

Chorągwiana KSI organizuje co najmniej raz do roku warsztat rozwojowy dla Hufcowych i 

Międzyhufcowych KSI i co najmniej dwa razy do roku warsztaty dla opiekunów prób na stopień 

podharcmistrza i harcmistrza. Warsztaty dla opiekunów prób phm i hm mogą być organizowane 

wspólnie z HKSI lub MKSI. HKSI lub MKSI organizują w hufcach, co najmniej raz w roku warsztaty dla 

opiekunów prób pwd. 

REKOMENDACJA 

Hufcowe kursy, warsztaty i szkolenia osiągają wyższą rangę dzięki uzyskanej rekomendacji ChZKK. W 

celu uzyskania rekomendacji organizator danej formy wysyła program formy w skład, którego wchodzi 

analiza SWAT, cele, opis kadry i harmonogram na adres ksztalcenie@lubelska.zhp.pl nie później niż 14 

dni przed planowaną informacją o kursie. 
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CELE ZESPOŁU KADRY KSZTAŁCĄCEJ CHORĄGWI LUBELSKIEJ 

Zbudowanie wspólnoty kadry kształcącej chorągwi poprzez wsparcie i motywację kadry kształcącej 
poziomu hufców oraz nawiązanie i uregulowanie zasad współpracy pomiędzy ChZKK a HZKK i MZKK 
oraz ChKSI. 

Rozwinięcie pracy metodycznej w chorągwi poprzez wsparcie i współpracę z referatami chorągwi, co 

pośrednio wpłynie na wzmocnienie działalności gromad i drużyn zgodnie z metodą harcerską i 

odpowiednią metodyką. 

ZADANIA ZESPOŁU: 

- wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia instruktorów zdobywających stopień podharcmistrza, 

hufcowych zespołów instruktorskich, opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich, 

- realizacja Systemu Pracy z kadrą w ZHP we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi 

zespołami, 

- prowadzenie własnej dokumentacji, 

- gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego podczas prowadzonego kształcenie i 

innych prac zespołu, 

- tworzenie i realizowanie planu kształcenia, 

- opiniowanie wniosków o przyznanie odznak kadry kształcącej w stopniu brązowym i srebrnym dla 

instruktorów z terenu działania chorągwi, 

- zbadanie oraz przeanalizowanie potrzeb kształceniowych instruktorów Chorągwi Lubelskiej, 

- rekomendacje kursów organizowanych przez HZKK i MZKK na podstawie przesłanej dokumentacji 

(program kursu z opisem organizacyjnym i programowym oraz preliminarz), 

- promocja kształcenia i motywacja instruktorów odpowiedzialnych za kształcenie i pracę z kadrą w 

hufcach do zdobywania OKK i tworzenia zespołów kształceniowych, ZKK lub MZKK, 

- utworzenie i aktualizowanie zakładki ZKK na stronie chorągwi, 

- organizacja cyklicznych spotkań obszaru pracy z kadrą, 

- wsparcie hufców w pozyskaniu kadry 35+ poprzez projekt realizowany wspólnie z RCh 

 

 



 

 

 

PLANOWANY HARMONOGRAM WYDARZEŃ 

LP. WYDARZENIE TERMIN ORGANIZATOR W PROGRAMIE UWAGI 

1. 
Warsztaty dla Komisji Stopni 

Instruktorskich 
27.01.2018 

 
ChKSI 

Praca z probantem od 
momentu pierwszego 

spotkania, aż do 
zobowiązania 

instruktorskiego, 
kreatywność i praktyka w 

budowaniu próby 
instruktorskiej. 

 

2. 
Kurs Kadry Kształcącej 

„Pryzmat” 
16-18.02. i 2- 

4.03.2018 
ChZKK Chorągwi 

Lubelskiej 

Kurs jest jednym z 
niezbędnych elementów 
w procesie zdobywania 
OKK – przygotowuje do 

zdobycie BOKK. 

Lublin i Kazimierz Dolny 

3. 
Warsztaty doskonalące 
dla kadry kształcącej „ 

2-4.03.2018 
ChZKK Chorągwi 

Lubelskiej 

Warsztat jest jednym z 
niezbędnych elementów 
w procesie zdobywania 
OKK – przygotowuje do 

zdobycie SOKK. 

Kazimierz Dolny 

4. Kurs Przewodnikowski 16+ 
9-11.03 i 6-
9.04.2018 

Hufiec ZHP Lublin 

Kurs przygotowuje harcerza 
do roli instruktora ZHP, jest 
niezbędnym elementem w 

procesie zdobywania 
stopnia przewodnika. 

Okolice Lublina 
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5. 

Warsztaty metodycznie dla 
pionu zuchowego i 

harcerskiego 
 

17-18.03.2018 
Referat Harcerski i 
Referat Zuchowy 

Chorągwi  Lubelskiej 
 Lublin 

6. 
Wiosenna Zbiórka Komend 

Hufców i Pracy z Kadrą 
14-15.04.2018 

Komenda Chorągwi 
Lubelskiej i Hufiec 

Chełm 
 Chełm 

7. Kurs Przewodnikowski 16+ Weekend majowy 
ZKK „Krzeswio” 

Hufiec ZHP Puławy 

Kurs przygotowuje harcerza 
do roli instruktora ZHP, jest 
niezbędnym elementem w 
procesie realizacji próby na 

stopień przewodnika. 

 

8. 
Zlot Kadry Chorągwi 

Lubelskiej 
27-29.05.2017 

phm. Michał Dymek 
we współpracy z 

szefami referatów 
 

Baza Chorągwi Lubelskiej w 
Grabniaku 

9. 

Lubelska Akcja 
Szkoleniowa: kurs 

przewodnikowski 35+lub/i 
drużynowych 35+ lub/i 

drużynowych 16+ 

29.06-8.07. 
2018 

ChZKK Chorągwi 
Lubelskiej, ZKK 

„Krzesiwo” Hufiec 
ZHP Puławy, MZK 
Hufca Hrubieszów 

i Tomaszów 
Lubelskie 

LAS to zbiór kilku form 
szkoleniowych, które 

przygotowują harcerzy 
do nowych pól służby w 

ZHP. 

Baza Chorągwi Lubelskiej w 
Starosielu 

10. 
Jesienna Zbiórka Komend 

Hufców i Pracy z Kadrą 
Październik ???   

11. Kurs Podharcmistrzowski Listopad-grudzień ChZKK  

Kurs jest niezbędnym 
elementem w procesie 

zdobywania stopnia 
podharcmistrza. 

 

 


