Załącznik nr 1 do Uchwały Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 49/III/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP

Regulamin pracy
Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP działa zgodnie z obowiązującym
systemem stopni instruktorskich. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Stopni
Instruktorskich Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy zwanej dalej także: KSI
chorągwi lub KSICh.
Postanowienia ogólne
1. Komisja podejmuje wszelkie decyzje na zasadzie porozumienia. Głosowanie,
w którym brana jest pod uwagę zwykła większość głosów, uznaje się za ostateczną
metodę uzgodnienia stanowiska przez członków komisji.
2. Sprawy związane z odwołaniem od decyzji KSI chorągwi podejmowane są w innym
składzie niż ten, który podejmował decyzję, będącą przedmiotem odwołania.
3. Terminarz spotkań jest ustalany na cały rok harcerski. Terminarz jest dostępny
na stronach WWW Chorągwi Stołecznej ZHP.
Otwieranie prób na stopnie instruktorskie
4. Instruktor lub kandydat na instruktora otwierający próbę na stopień instruktorski
w Komisji Stopni Instruktorskich chorągwi zobowiązany jest do dostarczenia w formie
elektronicznej wniosku o otwarcie próby wraz z załącznikami według ustalonego
wzoru, znajdującego się na stronie internetowej KSICh na 21 dni przed terminem
spotkania KSICh.
5. Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne.
6. Każdy Instruktor lub kandydat na instruktora ma możliwość spotkania z komisją przed
otwarciem próby w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie programu próby
i zadań w nim zawartych. Konsultacja może odbyć się drogą elektroniczną.
7. Na spotkanie KSI chorągwi kandydat otwierający próbę zgłasza się wraz z opiekunem.
8. Opiekun musi w ciągu ostatnich trzech lat: mieć ukończone lub współorganizować
szkolenie dla opiekunów prób na stopnie instruktorskie na poziomie właściwym dla
prowadzonej próby (próby harcmistrzowskie na poziomie co najmniej chorągwianym)
albo odbyć staż w KSI Chorągwi Stołecznej.
9. KSI chorągwi może, za zgodą kandydata, wprowadzić do próby dodatkowe zadania.
10. Wniosek o zmiany w trakcie trwania próby powinien być złożony w formie
elektronicznej, przez formularz na stronie KSI. Zmiany wymagają akceptacji KSICh.
Komisja może zaprosić kandydata na spotkanie celem omówienia zmian.
Zamknięcie próby na stopień instruktorski
11. Instruktor (kandydat), wnioskujący o zamknięcie próby, zobowiązany jest do złożenia
wniosku o zamknięcie próby wraz z załącznikami według ustalonego wzoru,
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znajdującego się na stronie internetowej KSICh, na 21 dni przed spotkaniem komisji.
Komisja rozpatruje tylko wnioski kompletne.
12. Wybrane przez KSI chorągwi materiały mogą zostać wykorzystane lub opublikowane
w ramach upowszechniania dorobku prowadzonych prób.
13. Jeżeli osoba realizująca próbę nie może przesłać w wersji elektronicznej materiałów
ze względu na rozmiar lub formę, należy ustalić sposób ich przekazania
z sekretarzem KSI chorągwi.
14. Na spotkanie z komisją zamykający próbę zgłasza się wraz z opiekunem.

Współpraca KSICh z komisjami stopni instruktorskich hufcowych i międzyhufcowych
15. KSI chorągwiana gromadzi sprawozdania KSI hufców i międzyhufcowych KSI, składane
raz w roku, w terminie do 30 września, za ubiegły rok harcerski.
16. Jeżeli w ciągu roku harcerskiego następują zmiany w składzie komisji hufcowej lub
międzyhufcowej, komisja zobowiązana jest niezwłocznie poinformować drogą
elektroniczną o nowym składzie KSICh.
17. Komisja hufcowa lub międzyhufcowa, może włączyć do swojego składu instruktorów
nieposiadających przydziału służbowego do hufców tworzących ww. komisje na okres
i na warunkach uzgodnionych z KSICh.
18. KSI chorągwi wydaje opinię dla komendanta chorągwi o poziomie prób instruktorskich
prowadzonych przez KSI hufców i międzyhufcowe KSI.
Postanowienia końcowe
19. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Uchwała nr 43/XXXVIII Rady
Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016r. w sprawie Systemu Stopni Instruktorskich.
20. Traci moc regulamin KSI Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 15 września 2011 roku.
21. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do właściwości KSI Chorągwi
Stołecznej ZHP.
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