
  

 

 

Plan kształcenia na rok 2021 

przyjęty uchwałą KH 02/KH/2021 

1. Skład: 

Aktualnie w Hufcu Katowice nie ma powołanego Zespołu Kadry Kształcącej.  

 

2. Analiza: 

Jak jest? Co zrobić, żeby było tak 
jak powinno być? 

Jak powinno być? 

Zespół Kadry Kształcącej 
Hufca został rozwiązany 
w zeszłym roku. 

Powołanie nowego 
Zespołu Kadry 
Kształcącej. 

Hufiec posiada Zespół 
Kadry Kształcącej, w skład 
którego wchodzą 
aktywni, stale 
doskonalący się 
członkowie, którzy dbają 
o ciągłość zespołu. 

Odznaki kształceniowe 
posiada czterech 
instruktorów Hufca, 
chociaż stosunkowo 
duża grupa miała 
styczność z działaniami 
kształceniowymi, jednak 
nie pogłębiało swoich 
kompetencji w tym 
zakresie. 

Stała praca z osobami 
pomagającymi przy 
działaniach 
kształceniowych. 
Motywowanie do udziału 
w kursach Kadry 
Kształcącej i składania 
wniosków o Odznaki. 

Osoby angażujące się w 
działania kształceniowe 
są stopniowo wdrażane 
w zdobywanie 
kompetencji 
kształceniowych oraz 
zdobywanie odznak. 

W Hufcu działa 
stosunkowo dużo 
młodych drużynowych, 
część z nich miała wziąć 
udział w kursach 
metodycznych, które nie 
odbyły się w zeszłym 
roku. 

Organizacja kursów 
metodycznych. 

Drużynowi są 
przeszkoleni do pełnienia 
swoich funkcji.  

W drużynach praca 
małych grup jest 
realizowana pobieżnie, 
często kończy się na 
formalnym podziale na 

Wdrożenie w Hufcu 
rocznego Programu 
Wsparcia zastępów i 
szóstek. 

W drużynach Hufca 
realnie działają zastępy, 
jednostki szkolą 
zastępowych. Zbiórki w 
reżimie sanitarnym 



  

 

zastępy, niewiele drużyn 
decyduje się na 
organizację kursów 
zastępowych.  

odbywają się w małych 
grupach. 

Zmniejszenie ilości 
członków jednostek 
związane z 
ograniczeniami w 
działaniu. 

Szkolenie drużynowych 
w związku z akcją nabór. 
Uzupełnienie kursów 
metodycznych o treści 
związane z 
ograniczeniami w 
działalności. 

Jednostki Hufca 
przeprowadzają akcję 
nabór i działają 
świadomie dostosowując 
się do aktualnej sytuacji. 

 
3. Potrzeby kształceniowe hufca na najbliższy rok: 

 

1. Powołanie Hufcowego ZKK. 

2. Organizacja kursów metodycznych. 

3. Praca nad systemem małych grup. 

4. Wspieranie drużynowych w prowadzeniu jednostek w zmiennych 

warunkach. 

 

4. Cele i zamierzenia: 

 

1. Powołanie HZKK i praca nad zapewnieniem stałości zespołu. 

-Powołanie HZKK. 

-Praca z osobami związanymi z kształceniem i wdrażanie ich do 

zdobywania odznak (np. podczas kursów metodycznych). 

2. Wspieranie działania jednostek i pomoc w dostosowaniu się do aktualnej 

sytuacji. 

-Przeprowadzenie Programu Wsparcia Zastępów i Szóstek, co przyczyni 

się do poprawienia pracy z małymi grupami i umożliwi organizowanie 

zbiórek zastępami na żywo przy zachowaniu zasad sanitarnych. 

-Organizacja Kursów Metodycznych uzupełnionych o treści związane z 

działaniem w reżimie sanitarnym. 

-Organizacja wspólnie z Zespołem Metodycznym Warsztatów dot. Akcji 

Nabór. 

 

 

 

 



  

 

 
5. Harmonogram kształcenia: 

Lp. Forma Termin Adresaci Odpowiedzialny Uwagi 
1. Program Wsparcia 

Zastępów 
“NieZASTĘPowalni” 
i Szóstek “Praca na 
szóstkę!” 

marzec -
listopad 

drużynowi i 
przyboczni drużyn 
harcerskich i 
starszoharcerskich, 
drużynowi i 
przyboczni zuchowi 

phm. Krzysztof 
Kasperek 

 

2.  Kurs Drużynowych 
HiHS 
“Przebudzenie” 

kwiecień - 
czerwiec 

drużynowi i 
przyboczni drużyn 
harcerskich i 
starszoharcerskich 

phm. Monika 
Mitas 

Przeniesio
ny z roku 
2020 

3. Kurs Drużynowych 
Zuchowych 
“Wodzowie” 

kwiecień- 
czerwiec 

drużynowi i 
przyboczni zuchowi 

phm. Anna 
Tymińska 

Przeniesio
ny z roku 
2020 

4. Warsztaty dot. Akcji 
Nabór 
organizowane we 
współpracy z 
Zespołem 
Metodycznym 

maj drużynowi phm. Monika 
Mitas 

 

5. Kurs 
Przewodnikowski 

jesień wędrownicy z 
otwartą próbą 
przewodnikowską 

phm. Monika 
Mitas 

 

 


