
REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP SKIERNIEWICE 

  

1. Cele, kompetencje i struktura kapituły.  

 

     1.1.Cele pracy kapituły to: 

  1.1.1.otwieranie, prowadzenie i zamykanie prób na stopnie HO i HR; 

   1.1.2.popularyzacja i zachęcanie do zdobywania stopni wśród wędrowników;  

   1.1.3.dbanie o prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg prób;  

    1.1.4.prowadzenie spisu harcerzy ze stopniami HO i HR;  

    1.1.5.kształcenie opiekunów prób na stopnie HO i HR 

     1.1.6.tworzenie bazy opiekunów prób na stopnie HO i HR (w dokumencie Wytyczne KSW  

  znajdują się wymagania co do opiekuna; 

      1.1.7.współpraca z innymi zespołami hufcowymi. 

 

    1.2.Do kompetencji kapituły należy: 

     1.2.1.rola organu odwoławczego względem prób wędrowniczych oraz na stopnie HO i HR  

  prowadzonych w drużynach wędrowniczych; 

     1.2.2.zatwierdzanie, ocena i zamykanie prób na stopnie HO i HR;  

    1.2.3.wnioskowanie u odpowiednich przełożonych o nadanie stopnia; 

    1.2.4.kontrola poziomu prób na stopnie realizowanych przy kapitule;  

    1.2.5.gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących osób mogących być opiekunami prób.       

  

   1.3.Struktura kapituły:  

     1.3.1.hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych powołuje komendant Hufca;  

      1.3.2.w skład kapituły wchodzą minimum 3 osoby, w tym przewodniczący, zastępca   

  przewodniczącego i sekretarz;  

     1.3.3.członkami kapituły mogą być wyłącznie harcerze (instruktorzy) w stopniu HO (pwd.) i         

  HR (phm., hm.), przy czym przynajmniej troje harcerzy (instruktorów) wchodzących w      

  skład kapituły musi posiadać stopień instruktorski; 

     1.3.4.decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy składzie nie mniejszym niż       

  połowa członków kapituły; 

     1.3.5.w czasie pracy kapituła może uzupełniać swój skład o nowych członków.  

 

2. Kompetencje i zadania członków kapituły: 

 

    2.1.zadania członków kapituły:  

     2.1.1.udział w pracach i spotkaniach kapituły;  

      2.1.2.realizacja zadań i celów kapituły;  

     2.1.3.rozpatrywanie wniosków o otwarcie prób na stopnie;  

     2.1.4.pomoc w wyborze opiekuna;  

    2.1.5.przeprowadzanie rozmowy z opiekunem i kandydatem na stopień podczas otwarcia i     

  zamknięcia próby;  

    2.1.6.wybór przewodniczącego i sekretarza kapituły.  

 



 

   2.2.Dodatkowe zadania przewodniczącego: 

      2.2.1.reprezentowanie kapituły na zewnątrz; 

      2.2.2.podział obowiązków na członków kapituły, wyznaczanie celów i zadań; 

      2.2.3.czuwanie nad prawidłowym wizerunkiem i prestiżem kapituły;  

     2.2.4.realizacja zadań i ich ewaluacja;  

    2.2.5.wnioskowanie u odpowiednich przełożonych o nadanie stopnia; 

     2.2.6.organizacja systematycznych spotkań kapituły. 

 

   2.3.Dodatkowe zadania sekretarza 

      2.3.1.zbieranie wniosków o otwarcie i zamknięcie prób na stopnie;  

     2.3.2.czuwanie nad terminowością realizacji prób; 

      2.3.3.prowadzenie dokumentacji kapituły;  

     2.3.4.sporządzanie protokołów ze spotkań kapituły;  

    2.4 Dodatkowe zadania zastępcy przewodniczącego: 

  2.4.1 Wykonywania zadań zleconych przez przewodniczącego; 

  2.4.2. Współpraca z innymi zespołami hufcowymi; 

  2.4.3. Kontakt z realizującymi próby; 

  2.4.4.  Pełnienie obowiązków przewodniczącego w sytuacjach awaryjnych; 

 

 

3. Dokumentacja kapituły  

 

   3.1.dokumentację prowadzi sekretarz;  

   3.2.w skład dokumentacji wchodzą: protokoły ze spotkań, ewidencja realizowanych prób i ich    

 programy, realizacja prób, regulaminy i wymagania prób na stopnie, niniejszy regulamin 

 kapituły z wyszczególnionym podziałem obowiązków i zadań poszczególnych jej członków. 

 

 4. Opiekun próby  

    4.1.opiekun próby wybierany jest przez osobę otwierającą próbę;  

    4.2.Kapituła Stopni Wędrowniczych ma prawo nie zaakceptować opiekuna próby; 

    4.3.opiekunem próby na stopień może być harcerz ze stopniem równym lub wyższym od stopnia,  

 na który odbywana jest próba. Może nim być również instruktor w stopniu co najmniej 

 przewodnika dla próby na stopień HO oraz co najmniej podharcmistrza dla próby na HR;  

    4.4.wspiera kandydata w przygotowaniu i realizacji próby;  

    4.5.ocenia i zatwierdza poszczególne zadania;  

    4.6.bierze udział w spotkaniach z kapitułą dotyczących otwarcia i zamknięcia próby 

    4.7.jest obecny ze swoim podopiecznym podczas otwierania i zamykania próby;  

    4.8.opiniuje poziom realizacji próby przez swego podopiecznego; 

    4.9.w przypadku uzasadnionych powodów może wnioskować o negatywne, przedterminowe 

 zamknięcie próby;  

    4.10.na wniosek własny, kandydata lub kapituły może on zostać odwołany z pełnionej roli.  

 



 

5. Tryb pracy komisji  

 

    5.1.Terminarz spotkań ustalany jest na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem. 

    5.2.Formę otwarcia i zamknięcia prób ustala kapituła. 


