REGULAMIN MIAN SZCZEPÓW
Ze zmianami wprowadzonymi w kwietniu 2015
Obowiązuje od oceny za rok harcerski 2015/2016

1. Wprowadzenie
Niniejszy regulamin został uchwalony jako realizacja kierunku działania Strategii Hufca ŁódźPolesie na lata 2007–2011 część Zarządzanie, pkt. 4, który mówi o konieczności wprowadzenie
w hufcu klarownego systemu oceny pracy szczepów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji
środowisk.
System ten ma służyć wspólnocie hufcowej, jako wyznacznik jakości środowisk w nim działających.
Jest to system powiązany z systemami mian drużyn poszczególnych namiestnictw. Bazujący na
współpracy wszystkich władz hufca w dążeniu do wspólnego dobra, jakim jest sprawnie i dobrze
działający hufiec oparty o silne szczepy.
Regulamin przewiduje możliwość sklasyfikowania każdego szczepu na jednym z trzech poziomów
lub brak sklasyfikowania w przypadku niespełnienia przez szczep wymagań na najniższy
z poziomów.
2. Opis poziomów
A. Miano granatowe
Jednostka sklasyfikowana na tym poziomie spełnia kryteria istnienia szczepu wg Instrukcji działania
szczepu oraz minimalne wymogi formalno-organizacyjne.
B. Miano zielone
Jednostka sklasyfikowana na tym poziomie przedstawia dobry poziom pracy zarówno na poziomie
szczepu jak i poszczególnych jednostek wchodzących w skład szczepu.
C. Miano czerwone
Jednostka sklasyfikowana na tym poziomie przedstawia bardzo dobry poziom pracy we wszystkich
aspektach oraz ciągle się rozwija. Może być wzorem do naśladowania dla innych szczepów.
Dodatkowo do miana granatowego i zielonego może zostać przyznane wyróżnienie, które ma
pokazywać, że dana jednostka znacząco wykracza jakością swojego działania poza wymogi
stawiane przez miano, które otrzymała, ale zauważalne są jednocześnie znaczące pola do rozwoju
w zakresie wymagań na kolejne miano.

Strona 1 z 7

3. Warunki klasyfikacji do poszczególnych poziomów
Warunkiem uwzględnienia szczepu w klasyfikacji jest jego nieprzerwane działanie przez okres
minimum 6 miesięcy.
A. Miano granatowe
Aby jednostka mogła zostać sklasyfikowana na tym poziomie musi spełniać jednocześnie
wszystkie następujące warunki:


Szczep składa się z minimum 3 podstawowych jednostek organizacyjnych działających w co
najmniej dwóch pionach metodycznych i spełniających wszystkie podstawowe kryteria
funkcjonowania. [Komentarz: Jednostki mają zamknięty okres próby nie później niż do 30
kwietnia 2016]



Komendantem szczepu jest pełnoletni/-a instruktor/-ka w stopniu podharcmistrza/-yni
przeszkolony/-a do pełnienia funkcji.



Do Komendy Hufca został terminowo złożony plan pracy szczepu za okres podlegający
ocenie.



W dokumentacji hufca znajduje się podpisane przez aktualnego komendanta szczepu
zobowiązanie do prowadzenia szczepu.



Szczep posiada konstytucję (lub regulamin wewnętrzny), która została ogłoszona rozkazem
komendanta hufca.



Członkowie jednostek tworzących szczep i instruktorzy szczepu mają uregulowane składki
członkowskie do kwartału poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia oceny. [Komentarz:
Komisja Mian Szczepów nie będzie sprawdzała za szczepy stanu opłaconych składek]



Szczep wziął udział w obozie podczas HAL. [Komentarz: Drużynę uznaje się za obecną na
obozie, gdy min. frekwencja wynosi 6 osób + kadra. Udział szczepu w HAL - udział
większości jednostek, nie mniej niż trzy]



W okresie podlegającym ocenie szczep zrealizował przynajmniej jedno przedsięwzięcie
programowe, w którym wzięły udział wszystkie jednostki szczepu. [Komentarz: Minimalna
frekwencja drużyny to 6 osób + kadra]



Szczep prowadzi dokumentację (plan pracy, rozkazy).

B. Miano zielone
Aby jednostka mogła zostać sklasyfikowana na tym poziomie musi:
a) spełniać warunki sklasyfikowania na poziomie miana granatowego,
b) spełniać jednocześnie wszystkie warunki opisane poniżej.
Warunki podstawowe:


Szczep składa się z jednostek umożliwiających zachowanie nieprzerwanego ciągu
wychowawczego (jednostki umożliwiające pracę w przynajmniej 3 kolejnych pionach
metodycznych). [Komentarz: Jednostki mają zamknięty okres próby nie później niż do 30
kwietnia 2016]
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Odpowiednia liczba (wg tabelki poniżej) drużyn szczepu zdobyła miano swojego
namiestnictwa w ostatnim okresie.
Ilość drużyn
w szczepie
3–5
6–8
9 i więcej

Maksymalna liczba drużyn, które nie zdobyły żadnego
miana swojego namiestnictwa
0
1
2

W przypadku:


drużyn należących do namiestnictwa, które w ocenianym roku nie zorganizowało
rozdania mian;



drużyn próbnych
wiążąca jest opinia o drużynie wystawiona przez namiestnika.



Praca w szczepie jest realizowana zgodnie z planem pracy.

Warunki szczegółowe:


Przynajmniej 50% drużynowych w szczepie jest instruktorami.1 [Komentarz: W przypadku
nieparzystej liczby zaokrągla się w górę np. 5 drużyn = 3 instruktorów drużynowych.
Uwzględnia się mianowania najpóźniej do 30 kwietnia 2016]



Kadra szczepu zapewnia przeszkolenie zastępowym drużyn szczepu. [Komentarz:
Przeszkolenie takie powinno odbyć się w formie udokumentowanej planem/ załącznikiem
do planu pracy szczepu - kurs, krąg, zastęp zastępowych itd.]



Kadra szczepu współorganizowała podczas HAL obóz, w którym wzięły udział jednostki
szczepu. [Komentarz: Drużynę uznaje się za obecną na obozie, gdy min. frekwencja wynosi
6 osób + kadra. Udział szczepu w HAL - udział większości jednostek, nie mniej niż trzy]



Obozy, w których brały udział jednostki szczepu (podczas HAL i HAZ), zostały rozliczone w
terminie.



Program obozowy i jego realizacja przez większość jednostek szczepu zostały pozytywnie
ocenione przez odpowiedniego namiestnika.



Szczep pozyskuje środki podczas akcji zarobkowych oraz z 1%.



Wszystkie drużyny biorą udział w życiu odpowiednich namiestnictw.



Szczep realizuje atrakcyjny, dopasowany do potrzeb poszczególnych pionów metodycznych
program (wliczając w to program realizowany w drużynach).



Jednostki szczepu współpracują ze sobą.



Szczep wywiązuje się z obowiązków wobec hufca (dyżur w hufcu, ESHD, inwentaryzacja).

1

Do tej pory było: „W szczepie pracuje przynajmniej tylu instruktorów i osób z otwartymi próbami
instruktorskimi co liczba jego jednostek (oprócz szczepowego).”
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Miano czerwone
Aby jednostka mogła zostać sklasyfikowana na tym poziomie musi:
a) spełniać warunki sklasyfikowania na poziomie miana zielonego,
b) spełniać jednocześnie wszystkie warunki opisane poniżej.
Warunki podstawowe:


Kadra szczepu pracuje w środowisku wędrowniczym (o ile jest w wieku wędrowniczym).
[Komentarz: Dotyczy przybocznych, drużynowych i pozostałych członków rady szczepu]



Szczep posiada Kapitułę Stopni Wędrowniczych działającą zgodnie z regulacjami ZHP.



Wszystkie jednostki szczepu wzięły udział w obozach podczas HAL w okresie, którego
dotyczy ocena. Każda jednostka szczepu pracowała wg planu dostosowanego do swojego
pionu metodycznego. Szczep był organizatorem obozu stacjonarnego, którego
komendantem był instruktor szczepu. [Komentarz: Drużynę uznaje się za obecną na obozie,
gdy min. frekwencja wynosi 6 osób + kadra]



Wszystkie jednostki szczepu biorą udział w życiu swoich namiestnictw.

Warunki szczegółowe:


Szczep ciągle się rozwija i dąży do doskonałości, co jest widoczne poprzez postęp (lub
przynajmniej utrzymanie tego samego poziomu) w stosunku do roku poprzedniego.



Szczep planuje działania długofalowo, a szczepowy ma wizję szczepu do której
systematycznie dąży.



Szczep świadomie prowadzi politykę kadrową.



Szczep składa się z drużyn prowadzących pracę we wszystkich pionach metodycznych.
[Komentarz: Jednostki mają zamknięty okres próby nie później niż do 30 kwietnia 2016]



Szczep dba o rozwój swoich instruktorów poprzez delegowanie ich na instruktorskie formy
kształceniowe (hufcowe, chorągwiane lub centralne).



Wszyscy drużynowi (mianowani na funkcję co najmniej 12 miesięcy przed końcem roku
harcerskiego podlegającego ocenie) w szczepie są instruktorami.2 [Komentarz: W tym roku
Komisja Mian Szczepów przesuwa termin na 1 stycznia 2016 roku]



Kadra szczepu samodzielnie kształci zastępowych dla swoich jednostek lub współorganizuje
szkolenie z innym środowiskiem. [Komentarz: Przeszkolenie takie powinno odbyć się w
formie udokumentowanej planem/ załącznikiem do planu pracy szczepu - kurs, krąg, zastęp
zastępowych itd.]



Szczep współpracuje ze szkołami, przy których pracuje.



Szczep pozyskuje środki finansowe i rzeczowe z dotacji, wniosków grantowych lub od
sponsorów i darczyńców.



Szczep bierze udział w życiu hufca

2

Do tej pory było: „W szczepie pracuje przynajmniej tylu instruktorów ile jest w nim jednostek (oprócz
szczepowego).”
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poprzez udział (przynajmniej) w:
o

Święcie Hufca, [Komentarz: Za udział uznaje się obecność 2/3 stanu drużyn, gdy z
każdej drużyny obecnych jest min. 6 osób + kadra]

o

hufcowym rozpoczęciu roku harcerskiego;



poprzez regularny udział kadry szczepu przynajmniej w comiesięcznych spotkaniach
szczepowych; [komentarz: Obecność przedstawiciela szczepu na 80% spotkań]



poprzez pracę instruktorów szczepu w zespołach hufcowych.

Instruktorzy szczepu biorą udział w instruktorskich imprezach w hufcu [Komentarz:
Zauważalna frekwencja na 2/3 imprez]

Na każde miano stan zapłacenia składek członkowskich jest sprawdzany dwukrotnie do końca
grudnia oraz przed obozem.
C. Warunki przyznania wyróżnienia do miana granatowego lub zielonego
Aby jednostka mogła otrzymać miano z wyróżnieniem musi:
a) spełniać warunki sklasyfikowania na poziomie odpowiednio miana granatowego/
zielonego,
b) spełniać odpowiednio minimum 50% kryteriów na miano zielone/czerwone w tym warunki
podstawowe dla odpowiedniego z tych mian.
4. Nagrody i konsekwencje
W przypadku przyznania szczepowi miana przysługują mu następujące nagrody w zależności od
poziomu sklasyfikowania:
a) Miano czerwone.
o Ogłoszenie wyróżnienia w rozkazie komendanta hufca.
o

Pamiątkowy dyplom.

o

Nagroda finansowa w kwocie ustalanej przez Komendę Hufca (w zależności od
sytuacji finansowej hufca) możliwa do przeznaczenia na kształcenie kadry szczepu,
program szczepu lub dofinansowanie kadry obozowej.

o

List gratulacyjny skierowany do dyrekcji każdej ze szkół, przy której działa szczep.

b) Miano zielone.
o Ogłoszenie wyróżnienia w rozkazie komendanta hufca.
o Pamiątkowy dyplom.
o Nagroda finansowa w kwocie ustalanej przez Komendę Hufca (w zależności od
sytuacji finansowej hufca) możliwa do przeznaczenia na kształcenie kadry szczepu,
program szczepu lub dofinansowanie kadry obozowej.
c) Miano granatowe
o Ogłoszenie wyróżnienia w rozkazie komendanta hufca.
o Pamiątkowy dyplom.
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W przypadku braku sklasyfikowania na którymkolwiek poziomie szczepowi nie przysługują żadne
nagrody. Jeżeli szczep nie zostanie sklasyfikowany na żadnym poziomie dwa lata z rzędu
komendant hufca ogłasza decyzję o rozwiązaniu szczepu.
5. Częstotliwość i sposób przeprowadzania oceny
Ocena szczepów odbywa się raz w roku. Szczep jest oceniany za działanie w roku harcerskim, to
jest od 1 września do 31 sierpnia. Wyniki ogłaszane są na apelu Hufca rozpoczynającym rok
harcerski. [Komentarz: lub innej formie uzgodnionej z komendantami szczepów i Komendą Hufca]
Oceną zajmuje się Komisja Mian Szczepów (dalej nazywana komisją) składająca się z 3-5 osób.
Komendant hufca powołuje rozkazem przewodniczącego komisji, który wg potrzeb dobiera
współpracowników.
W skład komisji mogą być powołani pełnoletni instruktorzy w stopniu co najmniej podharcmistrza
i posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na poziomie szczepu.
Komisja podejmuje wszelkie decyzje zwykłą większością głosów.
Przewodniczący komisji odpowiada za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie oceny wszystkich
istniejących szczepów. W ramach oceny szczepu komisja powinna:


Odwiedzić szczep na imprezie śródrocznej pozwalającej obserwować współdziałanie
wszystkich jednostek szczepu



Odbyć rozmowę instruktorską z Radą Szczepu



Odwiedzić szczep podczas obozu letniego – wizyta powinna trwać min. 24 h, w
szczególnych przypadkach wizyta na obozie członka komisji może zostać przeprowadzona
w zastępstwie przez osobę z Komendy Hufca lub namiestnika.

Główna odpowiedzialność za ustalenie terminów powyższych spotkań spoczywa na komisji, ale
Szczepy powinny wychodzić w tym zakresie z inicjatywą. [Komentarz: Szczepy informują Komisję
Mian Szczepów o terminie imprezy szczepowej nie później, niż 10 dni przed terminem jej realizacji]
Do zebrania wyników w/w spotkań służy ankieta (załącznik nr 1). Zawiera ona również opinię
Komendy Hufca na temat poszczególnych elementów funkcjonowania szczepu.
Dwa tygodnie przed apelem, na którym są ogłaszane wyniki Mian Szczepów komisja ma obowiązek
wysłać wypełnioną ankietę do komendanta szczepu w celu weryfikacji zawartych w niej informacji.
Finalna ocena odbywa się na podstawie:
a) wyników spotkań i rozmów komisji ze szczepem zawartych w ankiecie,
b) wyniki kontroli dokumentacji szczepu pozostającej w posiadaniu szczepu oraz pozostającej
w Hufcu,
c) opinii namiestników na temat jednostek wchodzących w skład szczepu.
Dokumentacja oceny szczepu zawiera:


finalną wersję ankiety z podpisami przewodniczącego komisji oraz komendanta hufca,
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uzasadnienie oceny, które jest przedkładane szczepowi.

Załącznik nr 1 - Ankieta do oceny szczepu

Strona 7 z 7

