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Hufcowy Zespół ds. Kształcenia 
Hufiec ZHP Sosnowiec 

Chorągiew Śląska 

„per aspera ad astra” 

 

 

 

Skład zespołu: 

1. phm. Tomasz Bujarski HR – Szef Zespołu (BOKK 1053/2017, ukończony KKK) 

2. phm. Anna Cebrzyńska HR 

3. phm. Kamil Strzelczyk HO 

4. phm. Kamila Wybraniec - Jakóbik HO (ukończony KKK) 

5. pwd. Marta Sadowska HO 

6. hm. Andrzej Zawalski HR (ukończony KKK) 
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Analiza SWOT: 

 

Mocne strony Słabe strony 
 cykliczne organizowanie kursów 

zastępowych; 

 organizacja kursów pomiędzy 
zespołami ds. kształcenia z 
zaprzyjaźnionymi hufcami; 

 kadra chętna do kształcenia; 

 współpraca z KSI; 

 pomieszczenie w hufcu; 

 pomieszczenia do kształcenia w 
Klubie im. Jana Kiepury 
(harcówka, zuchówka, 
instruktorzy); 

 brak odznaki BOKK; 

 brak miejsca na szkolenia z 
noclegiem; 

 niska frekwencja kadry na 
spotkaniach i warsztatach; 

 brak namiestnictw; 
 słabo przeszkolona kadra drużyn; 

 

Szanse Zagrożenia 
 zdobycie odznaki BOKK; 

 wyszkolenie następców do 
zespołu; 

 ucieczka młodych drużynowych 
na studia; 

 
 

 

Analiza dotychczasowej pracy kształcenia: 

 

Do tej pory przez kilka lat w hufcu nie działał HZKK. Kształcenie prowadzone było 

przez zastępcę komendanta hufca ds. organizacji i kształcenia. Przez ostatnie lata 

udało się zebrać zespół zainteresowany prowadzeniem kształcenia w hufcu 

oraz przeprowadzić kursy i szkolenia zgodne z zapotrzebowaniem środowiska. Dzięki 

przeprowadzonym w hufcach kursom przynajmniej dwóch instruktorów spełnia 

warunki do zdobycia BOKK. Powołanie do życia zespołu ds. kształcenia pozwoli 

na lepsze działania w tym zakresie. 

 

Potrzeby kształceniowe hufca: 

 

1. Kurs przewodnikowski; 

2. Kursy metodyczne; 

3. Kurs zastępowych; 

4. Kurs przybocznych; 

5. Kurs drużynowych zuchowych; 

6. Kurs drużynowych harcerskich; 
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Cele i zamierzenia HZKK: 

1. Nawiązać współpracę w dziedzinie kształcenia z hufcami Dąbrowa Górnicza              

i Mysłowice. 

2. Wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia drużynowych, przybocznych 

i zastępowych oraz opiekunów prób instruktorskich. 

3. Kształtowanie polityki kadrowej hufca we współpracy z Komisją Stopni 

Instruktorskich oraz innymi zespołami. 

4. Systematyczne pozyskiwanie do działania nowej kadry hufca i dbanie o jej 

przeszkolenie. 

5. Przygotowanie dobrze przeszkolonej kadry do pełnienia funkcji w gromadach 

i drużynach harcerskich w hufcu. 

6. Wspieranie drużyn pod względem programowym i organizacyjnym 

oraz zapewnienie kadrze możliwości samodoskonalenia. 

7. Doskonalenie o bogacenie wiedzy i umiejętności drużynowych poprzez 

organizowanie kursów, warsztatów i udział w kręgach pracy drużynowych. 

8. Przeprowadzić kurs przewodnikowski. 

9. Współudział w organizowaniu kurs drużynowych zuchowych i harcerskich. 

10. Przeprowadzić kurs zastępowych. 

11. Przeprowadzić kurs przybocznych. 

12. Organizować comiesięczne spotkania osób z kadry hufca sosnowieckiego 

w ramach kawiarenki instruktorskiej. 

 

 

Plan Hufcowego Zespołu ds. Kształcenia: 

Lp. Rodzaj kształcenia Termin Odpowiedzialni Adresaci Uwagi 

1 Współorganizacja kursu 
przewodnikowskiego 

 

jesień Zespół 
kształcenia 

Wędrownicy, 
przyboczni, 

przyszła 
kadra drużyn 

 

2 Kurs 
zastępowych 

 

marzec - maj Zespół 
kształcenia, 
phm. Tomasz 

Bujarski 

Zuchy 
i harcerze 

 

3 Kurs 
przybocznych 

 

marzec - maj Zespół 
kształcenia, 
phm. Tomasz 

Bujarski 

Zuchy 
i harcerze 

do 16-go roku 
życia 

 

4 Współudział w kursie 
drużynowych 
zuchowych 

 

maj Szefowie HZKK 
hufców 

Sosnowiec, 
Mysłowice i 
Dąbrowa 
Górnicza 

Kadra hufców 
i HZKK 
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5 Współudział w kursie 
drużynowych 
harcerskich 

 

marzec - 
kwiecień 

Szefowie HZKK 
hufców 

Sosnowiec, 
Mysłowice i 
Dąbrowa 
Górnicza 

Kadra hufców 
i HZKK 

 

6 Warsztaty dla 
opiekunów prób 
instruktorskich 

 

cały rok Komenda 
Chorągwi 
Śląskiej, 

Chorągwiana 
Szkoła 

Instruktorska 

Instruktorzy 
w stopniu 

phm.,  
hm. będący 
opiekunami 

prób, 
instruktorzy 
zdobywający 
stopień phm. 

 

7 Udział drużynowych 
w międzyhufcowej 

Kawiarence 
Instruktorskiej 

 

raz w miesiącu Zespół 
kształcenia 

 

Drużynowi, 
instruktorzy 

hufca 

 

8 Szkolenia dodatkowe 
HZKK w ramach potrzeb 

hufca 

według 
zapotrzebowani

a drużyn 

Zespół 
kształcenia 

 

Drużyny 
i gromady 

hufca 

 

9 Spotkanie z 
drużynowymi, 

przygotowanie do 
zorganizowania kursu 

drużynowych. 
Zdiagnozowanie 

potrzeb z zakresie 
kształcenia w hufcu. 

styczeń Zespół 
kształcenia, 
phm. Tomasz 

Bujarski 

Drużynowi 
wędrownicy, 
instruktorzy 

hufca 

 

10 Zorganizowanie spotkań 
mających na celu 

przypomnienie 
podstawowych zasad 

pracy 
z drużyną dla 

nauczycieli-opiekunów 
drużyn oraz nauczycieli 

- drużynowych. 

kwiecień Zespół 
kształcenia, 

Komenda 
Hufca, hm. 

Andrzej 
Zawalski 

Drużyny 
i gromady 
hufca na 
kręgach 
pracy 

 

11 „ Ustawy i akty prawne 
dotyczące wypoczynku 
dzieci i młodzieży” jako 

przygotowanie do 
prawidłowej organizacji 

harcerskiej Akcji 
Letniej. 

maj Zespół 
kształcenia, 

Komenda 
Hufca, hm. 

Andrzej 
Zawalski 

Kadra 
wyjeżdżająca 
na HAL i HAZ 
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Uwaga: Zespół ds. Kształcenia Hufca ZHP Sosnowiec zastrzega sobie pełne 

prawo do wprowadzania wszelkich zmian w planie pracy w roku 2016. 

 

Sosnowiec, dnia 27 stycznia 2016 roku 

 

Zatwierdziła:              Opracował: 
 

phm. Edyta Borecka                          phm. Tomasz Bujarski HR 

 


