REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966
roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983
roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990
roku.
Kształcenie przewodników rozpoczyna się z chwilą powierzenia harcerzowi
drużyny lub gromady zuchowej, którą czasami sam organizuje, prowadzi i
zaprawia do życia harcerskiego.
Drużynowy/Przewodnik to najmłodszy instruktor harcerski, któremu
przypada w udziale pełnienie służby niezwykle ważnej i odpowiedzialnej,
jak prowadzenie drużyny lub gromady zuchowej, bezpośredni kontakt z
dziećmi lub młodzieżą. Drużynowy nie jest doświadczonym wychowawcą,
lecz starszym bratem, wzbudzając zaufanie, zdolnym prowadzić
młodszych od siebie chłopców, kształcąc się i wychowując razem z nimi.
1. Mianowanie.
Przewodnika mianuje Komendant Chorągwi na wniosek Przewodniczącego
Komisji Prób na stopień Przewodnika i na podstawie protokółu pomyślnie
przeprowadzonej próby.
Przewodnik w ciągu sześciu lat od daty mianowania powinien uzyskać
stopień podharcmistrza.
2. Obowiązki i uprawnienia przewodnika.
Ma prawo brania udziału w Zjazdach Okręgu. Pełnoletni przewodnik bierze
udział w wyborach delegatów do Naczelnej Rady Harcerskiej i
kandydatów na Komendanta Chorągwi. Bierze udział w konferencjach
instruktorskich z prawem zabierania głosu i z prawem wyborczym.
Ma prawo do pełnego tytułu drużynowego lub wodza gromady zuchowej o
ile pełni tę funkcję.
Ma prawo do przewodniczenia Komisji na próbę ćwika i sprawności
harcerskich, oraz przeprowadzania tych prób.
Podlega rocznej rejestracji instruktorskiej. Wypełnia i przesyła do
Komendanta Chorągwi roczny arkusz rejestracyjny wraz ze składką w
wysokości połowy ustalonej składki dla instruktorów. Komendant Chorągwi
w ciągu roku ogłasza wykaz tych przewodników, którzy wywiązali się z
obowiązków.
3. Oznaka stopnia.
Granatowa podkładka pod krzyżem. Lilia granatowa typu instruktorskiego,
naszyta na lewym rękawie.

4. Warunki dopuszczenia do próby.
Ukończonych 16 lat lub kandydat, który kończy 16 lat w czasie
przeprowadzenia próby.
Posiada stopień Harcerza Orlego, lub kończy próbę na ten stopień przed
zakończeniem próby na przewodnika.
Stosuje prawo i przyrzeczenie harcerskie w życiu codziennym.
Ukończył z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla drużynowych /
przewodników, lub dla wodzów zuchowych.
Był na obozie harcerskim co najmniej dwutygodniowym.
Pełnił w drużynie jedną z funkcji: p.o. drużynowego, przybocznego,
samodzielnego zastępowego, lub w gromadzie zuchowej: p.o. wodza
gromady, zastępcy wodza gromady, przynajmniej przez trzy miesiące.
5. Dopuszczenie do próby i przeprowadzenie próby.
Do próby dopuszcza Komendant Chorągwi na podstawie:
opinii hufcowego
własnoręcznie napisanego życiorysu kandydata i wykazu służby
harcerskiej.
Próbę przeprowadza Komisja mianowana przez Komendanta Chorągwi.
6. Próba na Przewodnika ze specjalnością harcerza lub wędrownika.
Umie zorganizować pracę w drużynie.
Zna prawo i obowiązki drużynowego, oraz regulaminu drużyny, prób stopni
i sprawności harcerskich.
Rozumie rolę systemu zastępowego i umie go zastosować w pracy w
drużynie.
Przeprowadzi według własnego planu: zbiórkę drużyny, wycieczkę z grą
polową.
Umie prowadzić księgowość i administrację drużyny oraz sporządzać
odpowiednie raporty okresowe.
Zna podstawowe podręczniki harcerskie: "Skauting dla chłopców", "Młoda
drużyna", "Drogowskaz harcerski", "Gawędy z drużynowym", oraz
materiały opracowane przez G.K.H. Czyta "Na tropie".
Zna organizacje ZHP poza granicami kraju.
Zna historię Skautingu i Związku Harcerstwa Polskiego.
6. Próba na Przewodnika ze specjalnością zuchową.
Umie poprowadzić kominek zuchowy i trzy rodzaje zbiórek: oderwaną,
cyklową i obrzędową. Ułoży ich program.
Zna regulaminy zuchowe: gwiazdek, sprawności, oznak i munduru.
Umie przeprowadzić z zuchami: 5 tańców zuchowych, zaśpiewać 5
piosenek zuchowych, Zna 15 różnego typu gier, zabaw lub ćwiczeń

zuchowych.
Przedstawi przez siebie wykonanych kilka przedmiotów z zakresu
majsterkowania zuchowego.
Zna jedną z książek "Trylogii Zuchowej": Książka Wodza Zuchów, W
kręgu Rady, Antek Cwaniak. Zna "Skauting dla Chłopców", oraz materiały
opracowane przez G.K.H.
Umie znaleźć materiały w literaturze zuchowej: sprawności zuchowe,
cykle zuchowe, piosenki i tańce zuchowe.
Czyta "Na tropie".
Opracuje i przedstawi półroczny program pracy gromady.
Opracuje i przedstawi program tygodniowej kolonii zuchów.
Opracuje i przedstawi program dwutygodniowej kolonii zuchów.
Zna historię Skautingu i Związku Harcerstwa Polskiego.

REGULAMIN STOPNIA INSTRUKTORKI ZUCHOWEJ W
ORGANIZACJI HARCERZY
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 23 września 1991
roku.
Wprowadzony do użytku służbowego Regulamin Stopnia Instruktorki
Zuchowej /Inz/ w Organizacji Harcerzy jest podstawą programu
kształcenia pełnoletnich kobiet zajmujących się tylko zuchami w
Organizacji Harcerzy, które nie są członkami Organizacji Harcerek.
Pracują tylko w ruchu męskim, podlegają wyłącznie regulaminom
Organizacji Harcerzy i mają prawo do munduru koloru Organizacji
Harcerzy /khaki/.
1. Mianowanie.
Instruktorkę Zuchową mianuje Naczelnik Harcerzy na wniosek Komendant
Chorągwi.
Komendant Chorągwi przedstawia wniosek do Naczelnika Harcerzy,
przekazując komplet wymaganych dokumentów do nominacji.
2. Obowiązki i uprawnienia Instruktorki Zuchowej.
Ma bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku, czynne do władz
Okręgu /Regulamin Starszyzny Organizacji Harcerzy, paragraf 25, punkt
a/.
Ma prawo i obowiązek brania udziału w Konferencjach instruktorskich,
łącznie z prawem wyborczym kandydatów na Komendanta Chorągwi.
Ma prawo do pełnego tytułu wodza gromady zuchowej.
Może pełnić funkcję Namiestnika Zuchów w Komendzie Hufca.
Podlega rocznej rejestracji instruktorskiej. /Regulamin Starszyzny
Organizacji Harcerzy, paragrafy 40, 41, 42, 43 i 44/.
Opłaca składkę instruktorską w wysokości ustalonej dla Starszyzny.
3. Oznaka stopnia.
Wilczek zuchowy, barwy brązowej, wyciętej z sukna, wysokość 6 cm.,
zatwierdzonego kształtu /Regulamin Mundurowy, wzór nr 7/, naszyty na
rękawie pod oznaką hufca.
Instruktorki Zuchowe noszą brązową podkładkę pod krzyżem.
4. Warunki dopuszczenia do próby.
Ukończonych lat 21.
Ukończony z wynikiem pomyślnym kurs metodyczny dla przewodników,
w specjalności zuchowych.

Pełnił funkcji p.o. wodza gromady przez co najmniej rok.
Obecność na Kolonii przez 2 tygodnie, pełniąc funkcję wodza.
5. Dopuszczenie do próby i przeprowadzenie próby.
Do próby dopuszcza Komendant Chorągwi na wniosek Hufcowego.
6. Procedura.
Hufcowy stwierdza dopełnienie warunków dopuszczenia do próby.
Komendant Chorągwi dopuszcza do próby.
Umieszcza w Rozkazie Chorągwi stwierdzenie dopuszczenia do próby na
stopień.
Próbę przeprowadza Komisja Prób, mianowana przez Komendanta
Chorągwi.
Przewodniczący Komisji Prób przekazuje Komendantowi Chorągwi, po
ukończeniu próby i po uzyskaniu opinii Hufcowego: protokół próby,
własnoręcznie napisany życiorys, wykaz służby, opinię Hufcowego,
zobowiązanie członka starszyzny.
7. Próba.
Opracuje roczny program pracy w gromadzie.
Opracuje program dwutygodniowej Kolonii Zuchowej.
Umie zorganizować pracę w gromadzie. Zna gry, zabawy, majsterkowanie,
tańce oraz piosenki zuchowe.
Zna prawa i obowiązki wodza zuchów oraz regulaminy gwiazdek,
sprawności, oznak i mundurku zuchowego.
Umie poprowadzić kominek zuchowy i trzy rodzaje zbiórek: oderwane,
cyklowe i obrzędowe. Ułoży ich program.
Umie prowadzić księgowość i administrację gromady: Książkę Gromady lub
Książkę pracy Wodza, Kronikę Gromady, Książkę Kasową i Inwentarzową.
Umie sporządzać odpowiednie raporty okresowe.
Zna podstawowe podręczniki z działu zuchowego: Zuchy, Książka Wodza
Zuchów, W kręgu Rady, Antek Cwaniak, oraz materiały opracowane przez
G.K.H. Wymieni inne pozycje biblioteczki wodza.
Zna organizację ZHP poza granicami Kraju.

