HARCMISTRZ
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 24 marca 1957
roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990
roku.
Harcmistrz jest czynnym członkiem ZHP współodpowiedzialnym za
kierunek ideowy i rozwój Związku, a w szczególności Organizacji
Harcerzy. Aktywność instruktorska i rodzaj pracy harcmistrza
przekracza ramy organizacyjne - dając jemu możność realizowania zasad
Prawa Harcerskiego nie tylko w życiu swoim, ale i wśród otoczenia, przez
wywieranie wpływu swoją harcerską postawą.
Harcmistrz to nie tylko wszechstronnie doświadczony instruktor, ale
także świadomy swej roli Polak o niezachwianej postawie
niepodległościowej i wyrobiony pracownik społeczny.
Nie pracuje dla wyróżnień, ani odznaczeń, gdyż pracę swą na każdym
odcinku uważa za służbę harcerską i najwyższą nagrodą dla niego jest
przeświadczenie dobrze spełnionego obowiązku.
A. Program Pracy i próby
1. Wychowanie.
Ogólne zasady wychowania.
Zasady wychowania religijnego.
Zasady wychowania narodowego.
Zasady wychowania społecznego.
Zasady wychowania harcerskiego.
2. Metody.
Zarysy psychologii.
Metody pracy harcerskiej.
Metody prowadzenia próby na stopnie i sprawności.
3. Organizacja.
Organizacja Harcerstwa.
Organizacja Skautingu.
Organizacja młodzieży w Kraju.
Administracja i gospodarka.
4. Programy.
Programy pracy drużyny.
Programy pracy hufca.

Programy pracy kolonii.
Programy pracy obozów.
5. Bibliografia.
Wydawnictwa harcerskie.
Wydawnictwa naukowe przydatne w pracy harcerskiej.
Wydawnictwa popularne przydatne w pracy harcerskiej.
Wydawnictwa GKH.
B. KRZTAŁCENIE
1. Kandydat na harcmistrza kształci się:
przez czynny udział w pracy harcerskiej na odpowiednich
kierowniczych funkcjach.
Na kursach harcmistrzowskich.
Próba harcmistrza trwa co najmniej dwa lata.
2. Na kurs harcmistrzowski może być przyjęty podharcmistrz, który:
Pracuje na odpowiedniej kierowniczej funkcji w Organizacji Harcerzy.
Wywiązuje się ze swoich obowiązków.
wykazuje postęp w pracy nad sobą.
3. Kurs harcmistrzowski należy prowadzić w formie pogadanek
dyskusyjnych, wykładów, referatów, oraz korespondencyjnie w formie
kontrolowanych prac teoretycznych i praktycznych, przez okres co
najmniej jednego roku pracy harcerskiej.
4. W programie kursu harcmistrzowskiego należy dokładnie przepracować
materiał zawarty w programach prób na stopnie harcerzy, oraz materiał
zawarty w programach kształcenia i próby podharcmistrzów i
harcmistrzów.
5. Obozy harcmistrzowskie są przewidziane w programie kształcenia,
wskazane jest jednak, aby kandydat na harcmistrza także wziął udział w
kursie-obozie podharcmistrzowskim jako instruktor, prowadzący część
zajęć.
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY.
Do próby na stopień harcmistrza może być dopuszczony podharcmistrz,
który posiada następujące warunki:
1. ukończył 21 lat.

2. Posiada co najmniej średnie wykształcenie, a pożądane wyższe. Dobrą
umiejętność poprawnego wypowiadania się w języku polskim.
3. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku w
Organizacji Harcerzy i wykazał się dodatnim wynikiem pracy
organizacyjnej i wychowawczej, a w szczególności umiejętnością
kierowania grupą współpracowników i wytworzeniem prawdziwej
harcerskiej atmosfery harcerstwa, zaufania i pogody dycha.
4. Ukończył z wynikiem dodatnim kurs - obóz harcmistrzowski.
5. Posiada podręczną biblioteczkę harcerską, oraz zna materiały
opracowane przez GKH.
D. PRÓBA.
1. Próba na harcmistrza powinna się odbyć w formie zadań praktycznych,
prac pisemnych, sprawozdań z wykonanej pracy oraz rozmowy komisji z
kandydatem i wizytacji prowadzonej jednostki.
2. Zadania praktyczne oraz sprawozdania z wykonanej pracy muszą być
potwierdzone przez komendanta chorągwi lub harcmistrza, upoważnionego
przez komendanta chorągwi.
3. Prace pisemne oraz rozmowa, jeśli nie może być przeprowadzona
bezpośrednio, mogą być wykonane korespondencyjnie w czasie określonym
przez komisję.
4. Sprawdzenie znajomości i umiejętności praktycznego stosowania
materiału zawartego w poszczególnych działach programu należy
przeprowadzić w formie rozmów z kandydatem, oraz opracowań
pisemnych. Kandydat ponadto opracuje tematy polecone w ramach
korespondencyjnego kursu GKH do zaliczenia pracy pisemnej.

