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Ksztalcenie przewodniczki rozpoczyna sie z chwila zdobycia stopnia pionierki lub z chwila prowierzenia harcerce 
druzyny lub gromady zuchowej/skrzatowej.  Kandydatka na przewodniczke musi wykazac cechy przewódcze i 
kierownicze, na przyklad powinna czesto przygotowywac, organizowac i prowadzic zajecia majace na celu 
zaprawnienie uczestniczek do zycia harcerskiego. 

Przewodniczka, to najmlodsza instruktorka harcerska, której przypada w udziale pelnienie sluzby niezwykle 
waznej i odpowiedzialnej, jak prowadzenie druzyny lub gromady zuchowej.  Przewodniczka ma bezposrednio kontakt z 
dziecmi i mlodzieza.  Przewodniczka nie jest dozwiadczona i swiadoma rzeczy wzchowawczynia, lecz starsza siostra 
wzbudzajaca zaufanie, zdolna prowadzic mlodsze od siebie dziewczeta, ksztalcac sie i wychowujac razem z nimi. 
 
Imie i Nazwisko: 
 

Hufiec: 

Wymagania Podpis/Data 

1. Jest typem przywódczym.  

2. Rozumie wartosc i posiada umiejetnosc wychowania wlasnym przykladem i 
swoim wlasnym zyciem realizuje sluzbe Bogu, Polsce, i bliznim. 

 

3. Jest wierzaca i praktykujaca.  

4. Jest wzorem ucyciwosci i slownosci.  

5. Cechuje ja podogne usposobienie i pozytywny stosunek do otoczenia.  

6. Jest karna i swiadoma swojej przynaleznosci do organizacji.  

7. Pracuje czynnie z harcerkami (skrzatami, zuchami, wedrowniczkami) przez caly 
okres trwania próby. 

 

8. Rozumie waznosc swojej pracy i swoja role w organizacji jako ta, która jest 
najblizej mlodziezy i od której zalezy, jaka bedzie organizacja. 

 

9. Posiada inicjatywe i entuzjastyczne podejscie do swojej pracy harcerskiej, oraz 
umiejetnosc jej organizowania.  Przygotowuje i prowadzi przynajmniej jedna 
impreze dla kilku jednostek. 

 

10. Pelnila funkcje druzynowej lub p.o. komendantki na obozie lub kursie.  

11. Uklada program pracy druzyny (gromady lub referatu) i czuwa nad jego realizacja.  

12. Zna zalozenia pracy we wszystkich trzech galeziach Organizacji Harcerek i 
prowadzi swoja jednostke zgodnie z przedstawionymi zasadami. 

 

13. Zna jakie sa elementy zbiórki i pokaze ich zastosowanie na prowadzonej przez 
siebie zbiórce. 

 

14. Ma poczucie odpowiedzialnosci za prace i zespól, który prowadzi.  

15. Zaznajamia swoja zastepczynie (przyboczna) z caloksztaltem pracy na swojej 
funkcji i przygotowuje ja do ewentualnego przejecia druzyny (gromady.) 

 

16. Zna zasady prowadzenia ksiazek przez funkcyjne (kasowa, inwentaryzowa, 
kronika).  Przedstawi ksiazke pracy prowadzona przez siebie sama.  Pokaze zasady 
prowadzenia ksiazki kasowej, lub przedstawi ksiazke kasowa prowadzona przez 
siebie. 

 

17. Umie poslugiwac sie i stale korzysta w pracy, z ksiazek harcerskich.  Prenumeruje 
i czyta czasopisma organizacyjne. 

 

18. W swojej pracy harcerskiej posluguje sie jezykiem polskim, pracuje stale nad jego 
poprawnoscia i doskonaleniem swojej mowy. 

 

19. Zna historie polski od czasów Niepodleglosci do Trzeciej Rzeczypospolitej.  
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Jako material pomocniczy zostaly przygotowane i opracowane nastepujace tematy: 
a. Rowój Panstwa (Drugiej Rzeczypospolitej) 1918-1939 – osiagniecia; 
b. Wojna rok 1939 – wybuch; 
c. Wojna 1939-1945 – walka zbrojna na ziemi polskiej; 
d. Wojna lata 1939-1946 – udzial Polskich Sil Zbrojnych w walce o wolnosc na wszystkich frontach; 
e. Losy Polaków (1939-dzis) – wedrówka do wolnosci; 
f. Polska Rzeczypospolita Ludowa (1944-1989); 
g. Powrót do Niegpodleglosci 1989 – 22 grudnia 1990. 
 

Przeprowadzenie Próby 

1. Rozpoczecie próby przewodniczki jest ogloszone rozkazem Komendantki Choragwi na wniosek Hufcowej. 

2. Próba jest otwarta przez trzy lata, w wyjatkowych przypadkach moze byc przedluzona rozkazem Komendantki 
Choragwi na okreslony okres czasu, na wniosek komisji Prób. 

3. Warunkami uzyskania stopnia przewodniczki sa: 
a. Stopien samarytanki lub starszej ochotniczki, w wypadku osoby doroslej obejmujacej funkje; 
b. Prowadzenie obozu druzyny (kolonii) pod nadzorem doswiadczonej instuktorki albo spelnia warunki punktu 

c); 
c. Pelnienie odpowiedzialnej funkcji na obozie prowadzonym przez instuktorke (np: obozna, zastepczyni 

komendantki); 
d. Udzial w kursie metodycznym druzynowych harcerek (skrzatów/zuchów) lub kszalceniowym lub 
e. Udzial w obozie druzynowych. 

4. Po zakonczeniu próby Komendantka Choragwi rozkazem przyznaje stopien przewodniczki. 
 

Uprawnienia Przewodniczki 

1. Przewodniczka ma prawo noszenia granatowej podkladki pod krzyzem harcerskim. 

2. Przewodniczka ma prawo noszenia munduru instuktorskiego. 

3. Przewodniczka ma prawo przyznawania stopni i sprawnosci. 

4. Przewodniczka ma prawo przyjmowania dziewczat do druzyny. 

5. Przewodniczka ma prawo uczestniczenia w konferencji instruktorek, z tym ze nie moze byc wybrana Komandantka 
Choragwi. 

6. Przewodniczka ma prawo usunac z druzyny za wykroczenie harcerke bez Przyrzeczenia.  W wypadku wykroczenia 
harcerki po Przyrzeczeniu, sprawe rozpatruje Komendantka Choragwi na wniosek druzynowej (przewodniczki) 
przeslany przez Hufcowa do decyzji Komendantki Choragwi 

 
 


