REGULAMIN STOPNIA PODHARCMISTRZA
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 24 marca 1957 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990 roku.
Komendant Choragwi, kształcac przewodników, zwraca uwage na ich wartosci wewnetrzne i
sposób podejscia do pracy harcerskiej. Sposród przewodników, bioracych czynny udział w pracy
wychowawczej, wybiera Komendant Choragwi kandydatów na przyszłych podharcmistrzów.
Selekcjonuje najbardziej wartosciowe jednostki, które pójda dalsza droga kształcenia
Kształcenie podharcmistrzów nie ma w sobie nic z automatycznego awansu. Wybrani sposród
przewodników kandydaci posiadaja dużo zapału i ofiarnosci potrzebnej w pracy z młodzieża i
daja rekojmie, że w organizacji pozostana.
Próba podharcmistrza nie jest egzaminem w jakiejkolwiek formie; jest dla Organizacji naturalna
droga poznania wartosci przyszłego instruktora i jego przydatnosci w służbie.
A. PROGRAM KSZTAŁCENIA I PRÓBY
1. Wychowanie.
a. Cele Harcerstwa.
b. Prawo harcerskie - komentarze.
c. Podstawowe wiadomosci o rycerstwie.
d. Podstawowe zasady wychowania religijnego.
e. Podstawowe zasady wychowania narodowego.
2. Metody.
a. Rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży.
b. Różnice w pracy zuchów, harcowników i wedrowników.
c. System zastepowych.
d. Prowadzenie zabaw i gier zuchowych.
e. Przeprowadzenie prób na stopnie.
f. Przeprowadzenie prób na sprawnosci.
3. Organizacja.
a. Status i regulamin Z.H.P.
b. Regulaminy wewnetrzne Organizacji Harcerzy.
c. Organizacja pracy, administracja i gospodarka w gromadzie i w dru:ynie.
d. Organizacja pracy, administracja i gospodarka na kolonii i obozie.
e. Organizacja i praca kół przyjaciół.
4. Programy.
a. Programy zbiórek.
b. Programy wycieczek.
c. Programy pracy zastepu.
d. Programy pracy gromady.
e. Programy pracy dru:yny.
f. Programy pracy kolonii.
g. Programy pracy obozów.

5. Bibliografia.
a. Alojzy Pawełek - Młoda Drużyna
b. Lord Baden Powell - Skauting dla chłopców
c. Aleksander Kaminski - Ksiażka wodza zuchów
d. Zygmunt Wyrobek - Harcerz w polu
e. Mgr. Jan Jasinski - Gry i cwiczenia terenowe
f.
- Ksiega harców
g.
- Drogowskaz harcerski
h. Pirożynski - Kształcenie charakteru
i. Dr. Ewa Grodecka - O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu
j. Aleksander Kaminski - W Kregu Rady
k. Henryk Glass - Gaweda z drużynowym
B. KSZTAŁCENIE
1. Kandydat na podharcmistrza kształci sie:
a. przez czynny udział w pracy harcerskiej, na odpowiedzialnych funkcjach, pod
kierunkiem i kontrola przełożonych.
b. Na kursach i obozach podharcmistrzowskich.
c. Próba podharcmistrza trwa co najmniej dwa lata.
2. Na kurs i obóz podharcmistrzowski może byc przyjety przewodnik, który:
a. ukonczył lat 18.
b. Posiada stopien Harcerza Rzeczypospolitej.
c. Pracuje czynnie w Organizacji Harcerzy.
d. Wykazuje zainteresowanie praca harcerska
e. wykazuje umiejetnosc pracy nad soba.
f. W pracy harcerskiej posługuje sie wyłacznie jezykiem polskim.
3. Kurs podharcmistrzowski należy prowadzic w formie pogadanek dyskusyjnych,
wykładów, zadan i omawian na zbiórkach, wycieczkach, złazach, przez co najmniej
jeden rok pracy harcerskiej.
4. W programie kursu należy uwzglednic materiał teoretyczny, zawarty w programach
prób na stopnie harcerzy, oraz materiał zawarty w programie kształcenia i próby
podharcmistrza.
5. Obóz podharcmistrzowski winien byc wzorem dobrego obozu harcerzy pod wzgledem
organizacji, programu, gospodarki, żywienia, higieny I bezpieczenstwa i winien trwac
10 dni.
6. W programie obozu nale:y przeznaczyc możliwie dużo czasu na zajecia praktyczne,
zawarte w programach prób na stopnie i sprawnosci oraz przeprowadzenie prób
przynajmniej czesciowo.
C. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY
Do próby na stopien podharcmistrza może byc dopuszczony przewodnik, który posiada
nastepujace warunki:
1. ukonczył 18 lat.
2. Posiada sprawdzony stopien Harcerza Rzeczypospolitej.

3. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku wychowawczym w
drużynie, zna metodyke pracy wszystkich gałezi, wszystkie formy pracy harcerskiej i
wykazał w pracy:
− sumiennosc w wykonywaniu swoich obowiazków;
− umiejetnosc współpracy i współżycia z innymi;
− zdolnosci organizacyjno-wychowawcze;
− zdyscyplinowanie i poczucie odpowiedzialnosci;
4. Ukonczył z wynikiem dodatnim kurs - obóz podharcmistrzowski, oraz/lub ukonczył z
wynikiem dodatnim kurs korespondencyjny GKH.
5. Posiada podreczna biblioteczke harcerska, oraz zna materiały opracowane przez
GKH.
D. PRÓBA
1. Próba winna sie odbyc w formie zadan praktycznych, prac pisemnych, rozmowy
komisji z kandydatem i wizytacji prowadzonej jednostki.
2. Zadania praktyczne powinny byc wykonane w obecnosci przynajmniej jednego
członka komisji lub instruktora upowa:nionego przez komisje.
3. Prace pisemne moga byc wykonane korespondencyjnie w czasie okreslonym przez
komisje.
4. Rozmowa przynajmniej dwu członków komisji z kandydatem powinna byc
przeprowadzona dwukrotnie - przy rozpoczeciu próby i na zakonczenie próby.
5. Sprawdzenie znajomosci i zrozumienia materiału zawartego w poszczególnych
działach programu należy przeprowadzic w formie rozmów z kandydatem, oraz
opracowan pisemnych. Kandydat ponadto opracuje jeden temat pisemnie, jako referat
do zaliczen pracy pisemnej.

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA
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:

Stopień starszyzny
i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

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

Data

Referent Kształcenia/Komendant Chorągwi

Dopuszczam druha:

do próby na stopień PODHARCMISTRZA

Pieczęć

Data

Naczelnik Harcerzy

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko oraz adres egzaminującego członka Komisji

1. Wychowanie
2. Metody
3. Organizacja
4. Programy
5. Bibliografia
6. Praca Pisemna
Stwierdzamy pomyślne odbycie próby: Podpisy Komisji.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Opinia Komendanta Chorągwi:

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy
Komendant Chorągwi w ...............................................

Data:

Naczelnik Harcerzy
Londyn
Wniosek o Mianowanie Członka Starszyzny
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:
............................................................................................

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

Pieczęć

........................................................
Komendant Chorągwi

