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.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L7/15 z dnia 11 listopada 2015 roku.
Przewodnik to drużynowy zuchów, harcerzy czy wędrowników po próbie – najmłodszy instruktor
harcerski, pełniący służbę niezwykle ważną i odpowiedzialną, jaka jest bezpośrednie
oddziaływanie na młodzież harcerską.
Przewodnik jest zarówno wychowawcą, zdolnym prowadzić młodszych od siebie chłopców, jak i
starszym bratem, wzbudzającym zaufanie, kształcąc się i wychowując razem z nimi.
Kandydat na stopień przewodnika utrzymuje i stale wyrabia w sobie uczciwość i samokrytykę,
karność wewnętrzną i zewnętrzną, oraz czynny stosunek do zagadnień pracy i życia. Stale
pogłębia swoje poczucie odpowiedzialności i pracuje nad swoim wyrobieniem umysłowym i
społecznym.
Stopień przewodnika jest wstępnym stopniem instruktorskim. Harcerz mianowany na ten stopień,
o ile ma ukończone 18 lat, jest członkiem Starszyzny Organizacji Harcerzy. Przewodnik, o ile nie
posiada stopnia harcerza Rzeczypospolitej, powinien ten stopień zdobyć jak najprędzej a
następnie dążyć do zdobycia stopnia podharcmistrza.
Kształcenie przewodnika rozpoczyna się z chwilą powierzenia harcerzowi funkcji przybocznego
w gromadzie zuchów lub w drużynie harcerzy czy wędrowników.
I.

Kształcenie

1)

Kształcenie kandydata na przewodnika przybiera trzy osobne formy, każda z których jest
niezbędna w przygotowaniu do próby na stopień:
a) samokształcenie i praca nad sobą,
b) nieformalne i/lub formalne kształcenie w drużynie/szczepie/hufcu,
c) formalne kształcenie na tygodniowym kursie metodycznym, organizowanym przez
Chorągiew.

II.

Dopuszczenie do próby

2)

Do próby na przewodnika może byc dopuszczony harcerz, który spełnił następujące
warunki:
a) ukończył 16 lat,
b) ma przyznany stopień harcerza orlego,
c) stosuje Prawo i Przyrzeczenie harcerskie w życiu codziennym,
d) ukończył z wynikiem dodatnim chorągwiany kurs metodyczny dla przewodników,
e) był na obozie harcerskim pod namiotami /conajmniej dwutygodniowym/,
f) pelnił przez przynajmniej pół roku jedną z funkcji: p.o. drużynowego LUB wodza
czy przybocznego w gromadzie czy drużynie LUB samodzielnego zastępowego,
g) czyta ‘Na Tropie’ oraz inne książki i pisma harcerskie.

3)

Do próby dopuszcza Komendant Chorągwi, na podstawie:
a) opinii i wniosku Hufcowego,
b) własnoręcznie wypisanego przez kandydata swego życiorysu,
c) wykazu służby harcerskiej kandydata.

III.

Próba

4)

Próbę na stopień Przewodnika przeprowadza Komisja mianowana przez Komendanta
Chorągwi. Przewodniczący Komisji może w razie potrzeby wyznaczyć dodatkowych
instruktorów z terenu kandydata.

5)

Instruktor przeprowadzający część próby musi posiadać jako minimum stopień
podharcmistrza. O ile możliwe poszczególny instruktor nie powinien pokryć więcej niż
dwa punkty wymagań.

6)

Próbę na stopień przewodnika można zdawać w jednej z trzech specjalności:
a) specjalność zuchów,
b) specjalność harcerzy,
c) specjalność wędrowników.
Dozwolone jest zdawanie próby w połączonej specjalizacji harcerzy i wędrowników,
zależnie od warunków czy potrzeb na danym terenie.
Przy takiej próbie używa się zasadniczo wymagań na próbę ze specjalnością harcerzy, z
dowolnymi dodatkami z próby specjalności wędrowników w punktach: a), d), f), g) oraz
h).

7)

Próba ze specjalnością zuchów ma następujące wymagania:
a) Zna obowiązki i prawa wodza/drużynowego gromady, oraz regulaminy:
przewodnika, starszyzny, drużyny, mundurowy, gwiazdek i sprawności zuchowych.
b) Umie zorganizować pracę w gromadzie.
c) Opracuje pólroczny program pracy gromady.
d) Rozumie rolę majsterkowania w pracy zuchowej, przedstawi przez siebie
zaplanowanych lub wykonanych kilka przedmiotów w tym zakresie.
e) Umie zaplanować i poprowadzić kominek zuchowy. Zna 5 tańców i 10 piosenek
zuchowych, opowie bajkę.
f) Umie przeprowadzić według własnego planu trzy rodzaje zbiórek: oderwaną,
cyklową i obrzędową. Zna różnego rodzaju zabawy, gry i ćwiczenia zuchowe.
g) Zna książki Trylogii Zuchowej - ”Antek Cwaniak”, „Książka Wodza Zuchów”, „Krąg
Rady”, dowolne podręczniki gier i zabaw oraz wydawnictwa opracowane przez
G.K.H. Umie w nich znaleźć materiały pomocne do pracy z zuchami.
h) Umie zorganizować tygodniową kolonię zuchową i opracuje jej program.
i) Umie prowadzić księgowość i administrację gromady oraz sporządzić odpowiednie
raporty okresowe.
j) Zna organizację Z.H.P. działającego poza granicami Kraju.

8)

Próba ze specjalnością harcerzy ma następujące wymagania:
a) Zna obowiązki i prawa drużynowego, oraz regulaminy: przewodnika, starszyzny,
drużyny, mundurowy, stopni i sprawności harcerzy.
b) Umie zorganizować pracę w drużynie.
c) Opracuje roczny program pracy w drużynie.
d) Rozumie rolę systemu zastępowego i umie go zastosować w pracy w drużynie.
e) Umie zaplanować i poprowadzić ognisko, przygotuje pokaz i wygłosi gawędę.
f) Umie przeprowadzić według własnego planu zbiorkę drużyny, spotkanie rady drużyny
oraz wycieczkę z grą polową. Zna różnego rodzaju gry i ćwiczenia dla harcerzy.
g) Zna książki: „Skauting dla chłopcow”, „Wskazówki dla skautmistrzów”, „Gawędy z
drużynowym”, „Harcerz w polu”, „Praca zastępu” oraz wydawnictwa opracowane przez
G.K.H. Umie w nich znaleźć materiały programowo-wychowawcze do pracy w drużynie.
h) Umie zorganizować dwutygodniowy obóz stały i opracuje jego program.
i) Umie prowadzić księgowość i administrację drużyny oraz sporządzić odpowiednie
raporty okresowe.
j) Zna organizację Z.H.P. działającego poza granicami Kraju.

9)

Próba ze specjalnością wędrowników ma następujące wymagania:
a) Zna obowiązki i prawa drużynowego, oraz regulaminy: przewodnika, starszyzny,
drużyny, mundurowy, wędrowników i szczebli wędrowniczych, stopni harcerzy i
sprawności III szczebla.
b) Umie zorganizować pracę w drużynie.
c) Opracuje roczny program pracy drużyny.
d) Rozumie zasady pracy w patrolach i sekcjach i umie je zastosować w pracy w
drużynie
e) Umie zaplanować i poprowadzić ognisko, przygotuje pokaz i wygłosi gawędę.
f) Umie przeprowadzić według własnego planu zbiórkę formalną drużyny, imprezę
społeczną lub zarobkową drużyny, spotkanie sekcji, oraz jednodniową wędrówkę.
g) Zna książki: „Skauting dla chlopców”, „Wskazówki dla skautmistrzów”, „Gawędy z
drużynowym”, „Jak pracują wędrownicy”; podręcznik „Wedrownicy” oraz inne materiały
opracowane przez G.K.H. Umie w nich znaleźć materiały i pomysły pomocne do pracy
w drużynie.
h) Umie zorganizować tygodniowy obóz wędrowny i opracuje jego program.
i) Umie prowadzić księgowość i administrację drużyny oraz sporządzić odpowiednie
raporty okresowe.
j) Zna organizację Z.H.P. działającego poza granicami Kraju.

IV. Mianowanie
10)

a) Przewodnika mianuje Komendant Chorągwi na wniosek Przewodniczącego Komisji
Prób na stopień przewodnika.
b) Przewodniczący Komisji przedstawia wniosek na podstawie protokólu pomyślnie
przeprowadzonej próby.

V. Oznaki stopnia
11)

a) Granatowa podkładka /typu instruktorskiego/ pod krzyżem.
b) Granatowa lilia /typu instruktorskiego/ naszyta na lewym rękawie.
Wzory oznak znajdują się w Regulaminie Mundurowym.

VI. Obowiązki i uprawnienia przewodników
12)

Obowiązki przewodników są określone w Regulaminie Starszyzny Organizacji Harcerzy
/par. VII., pkt. 23 oraz par. VIII., pkt. 33/, a mianowicie:
a) przestrzeganie Prawa harcerskiego,
b) krzewienie ideologii harcerskiej i popieranie celów Związku,
c) czynny udział w pracy harcerskiej przedewszystkim na stanowisku wychowawczym,
d) coroczna rejestracja,
e) opłacanie składek instruktorskich,
f) prenumerata pism harcerskich wskazanych przez Naczelnika Harcerzy,
g) używanie podręczników wydanych przez Główną Kwaterę Harcerzy,
h) branie udziału w konferencjach instruktorskich,

13)

Uprawnienia przewodników, którzy ukończyli 18 lat są określone w Regulaminie
Starszyzny Organizacji Harcerzy /par. VIII., pkty. 30 i 33/, a mianowicie:
a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Okręgu /o ile nie zastrzeżone innym
regulaminem/
b) prawo do sprawowania funkcji w Organizacji Harcerzy do p.o. hufcowego

14)

Przewodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat, mają następujące uprawnienia:
a) prawo do udziału w Zjeździe Okręgu i w konferencjach instruktorskich /bez praw
wyborczych/
b) prawo do sprawowania funkcji w Organizacji Harcerzy do drużynowego.

15)

Drużynowy przewodnik, który nie ukończył 18 lat, musi mieć pełnoletniego opiekuna jeśli
chodzi o sprawy finansowo-gospodarcze.

VII. Rejestracja przewodników i zaliczanie służby
16)

Każdy przewodnik ma obowiązek dokonywać rocznej rejestracji w chorągwi do której ma
przydział, wypełniając wykaz służby i opłacając należną składkę organizacyjną.

17)

Komendant Chorągwi zalicza służbę wszystkim przewodnikom, którzy się wywiązali z
obowiązków organizacyjnych wymienionych w par. VII pkt 23 Regulaminu Starszyzny
Organizacji Harcerzy oraz pełnili jedną z funkcji wymienionych w par. XIII, pkt. 57 tegoż
Regulaminu, a mianowicie:
a) kierownik jednostki organizacyjnej,
b) członek komendy szczepu lub wyższej jednostki organizacyjnej,
c) opiekun akcji harcerskich /gdzie istnieje wymaganie prawne lub regulaminowe/,
d) członek referatu wychowawczego w hufcu lub wyższej jednostce,
e) redaktor pisma harcerskiego,
f) członek władz Okręgu lub Obwodu.

VIII. Cofnięcie stopnia przewodnika
18)

Stopień przewodnika cofa Komendant Chorągwi.

19)

Cofnięcie stopnia może nastąpić:
a) na własną prośbę,
b) na wniosek Komendanta Chorągwi /z podanym uzasadnieniem/
c) w przypadku niewywiązania się przewodnika z obowiązków organizacyjnych.

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA (ZUCHÓW)
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PRZEWODNIKA.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PRZEWODNIKA

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

1. Zna obowiązki i prawa wodza, oraz
regulaminy.
2. Umie zorganizować pracę w gromadzie.
3. Opracuje półroczny program pracy gromady.
4. Rozumie rolę majsterkowania w pracy
zuchowej, przedstawi kilka przedmiotów.
5. Umie zaplanować i poprowadzić kominek
zuchowy. Zna 5 tańców i 10 piosenek
zuchowych, opowie bajkę.
6. Umie przeprowadzić według własnego planu
trzy rodzaje zbiórek: oderwaną, cyklową i
obrzędową.
7. Zna książki Trylogii Zuchowej - ”Antek
Cwaniak”, „Książka Wodza Zuchów”, „Krąg
Rady”, dowolne podręczniki gier i zabaw oraz
wydawnictwa opracowane przez G.K.H.
8. Umie zorganizować tygodniową kolonię
zuchową i opracuje jej program.
9. Umie prowadzić księgowość i administrację
gromady oraz sporządzić odpowiednie raporty
okresowe.
10. Zna organizację Z.H.P. działającego poza
granicami Kraju.
Stwierdzam pomyślne odbycie próby: Podpis Przewodniczącego Komisji.

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA (HARCERZY)
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PRZEWODNIKA.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PRZEWODNIKA

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

1. Zna obowiązki i prawa drużynowego, oraz
regulaminy.
2. Umie zorganizować pracę w drużynie.
3. Opracuje roczny program pracy w drużynie.
4. Rozumie rolę systemu zastępowego i umie
go zastosować w pracy w drużynie.
5. Umie zaplanować i poprowadzić ognisko,
przygotuje pokaz i wygłosi gawędę.
6. Umie przeprowadzić według własnego planu
zbiorkę drużyny, spotkanie rady drużyny oraz
wycieczkę z grą polową.
7. Zna książki: „Skauting dla chłopcow”,
„Wskazówki dla skautmistrzów”, „Gawędy z
drużynowym”, „Harcerz w polu”, „Praca
zastępu” oraz wydawnictwa opracowane
przez G.K.H.
8. Umie zorganizować dwutygodniowy obóz
stały i opracuje jego program.
9. Umie prowadzić księgowość i administrację
drużyny oraz sporządzić odpowiednie raporty
okresowe.
10. Zna organizację Z.H.P. działającego poza
granicami Kraju.
Stwierdzam pomyślne odbycie próby: Podpis Przewodniczącego Komisji.

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNIKA (WĘDROWNIKÓW)
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień PRZEWODNIKA.
Pieczęć
Data

Referent Kształcenia/Hufcowy

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PRZEWODNIKA

Pieczęć

Data

Komendant Chorągwi

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko egzaminującego członka Komisji

1. Zna obowiązki i prawa drużynowego, oraz
regulaminy.
2. Umie zorganizować pracę w drużynie.
3. Opracuje roczny program pracy w drużynie.
4. Rozumie zasady pracy w patrolach i
sekcjach i umie je zastosować w drużynie.
5. Umie zaplanować i poprowadzić ognisko,
przygotuje pokaz i wygłosi gawędę.
6. Umie przeprowadzić według własnego planu
zbiórkę drużyny, imprezę społeczną drużyny,
spotkanie sekcji, oraz jednodniową wędrówkę.
7. Zna książki: „Skauting dla chlopców”,
„Wskazówki dla skautmistrzów”, „Gawędy z
drużynowym”, „Jak pracują wędrownicy”;
podręcznik „Wędrownicy” oraz inne materiały
opracowane przez G.K.H.
8. Umie zorganizować tygodniowy obóz
wędrowny i opracuje jego program.
9. Umie prowadzić księgowość i administrację
drużyny oraz sporządzić odpowiednie raporty
okresowe.
10. Zna organizację Z.H.P. działającego poza
granicami Kraju.
Stwierdzam pomyślne odbycie próby: Podpis Przewodniczącego Komisji.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi w ...............................................
Hufiec Harcerzy ...............................................

Data:

Komendant Chorągwi
Wniosek o Przyznanie Stopnia Instruktorskiego
Na podstawie wypełnienia warunków określonych :
1. Regulaminem Głównym Z.H.P.
2. Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy
3. Regulaminem Kształcenia Starszyzny
Stawiam wniosek o mianowanie druha:
............................................................................................

PRZEWODNIKIEM
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie instruktorskie (podpisane)
5. Opinię przełożonego

Pieczęć

........................................................
Hufcowy

