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Operacyjny plan kształcenia na rok 2018
Załącznik do strategii i planu kształcenia na lata 2016-2018
1.

Analiza kształceniowej sytuacji hufców na koniec 2017 r.

Hufiec Błonie
Hufiec funkcjonuje w ramach Międzyhufcowego Zespołu Kadru Kształcącej, a więc wspólnie z
hufcami Zielonka i Celestynów brał udział w organizacji kształcenia przyszłych przewodników i
drużynowych. Nie mniej pod rozwagę zostawiamy brak rozwoju kadry kształcącej hufca, w tym
brak osób z aktywnymi OKK. Sugerujemy pracę na tym polu, gdyż MZKK nie jest naturalny
terytorialnie i w przypadku jego rozwiązania hufiec może pozostać w trudnej sytuacji
kształceniowej. Hufiec Celestynów wysunął pomysł wyjścia z MZKK, więc obecnie w hufcu trwają
rozmowy na temat dalszej działalności kształceniowej.
Hufiec Celestynów
Hufiec, mimo funkcjonowania w MZKK razem z hufcem Błonie i Zielonka, jest samowystarczalny,
jeśli chodzi o kształcenie przyszłych przewodników. Samodzielnie również szkoli kadrę poziomu
przybocznych i zastępowych. Mamy nadzieję, że hufiec po wyjściu ze swojego MZKK znajdzie
dobrego partnera do kształcenia drużynowych - aby kształcenie to nadal pozostało jak najbliżej
macierzystego środowiska funkcyjnych. Obecny stan instruktorów hufca posiadających aktywne
Odznaki Kadry Kształcącej to: SOKK – 1 osoba.
Hufiec Garwolin
Hufiec realizuje zadania z zakresu kształcenia kadry instruktorskiej poziomu przewodnikowskiego.
Tegoroczny kurs przewodnikowski zdobył akredytację Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej.
Zachęcamy do aktywizacji kadry hufca do zdobywania OKK, a także uczestnictwa w formach
warsztatowych i kursowych organizowanych przez szkołę instruktorską. Obecny stan instruktorów
hufca posiadających aktywne Odznaki Kadry Kształcącej to: BOKK: 1 osoba.
Hufiec Grodzisk Mazowiecki
Hufiec kształceniowo mało aktywny - co jakiś czas tylko pojedynczy instruktorzy pojawiają się na
forum kształcenia innych hufców (np. dwa lata temu zimowy kurs przewodnikowski organizowany
z Hufcem Warszawa-Wola). Hufiec nie posiada kadry mającej uprawnienia wynikające z
posiadania OKK.
Hufiec Legionowo
Hufiec posiada oficjalnie powołany ZKK, nie mniej po planowanym odejściu jego dotychczasowego
szefa, hm. Tomasza Dudewicza, może okazać się, że hufiec będzie musiał poradzić sobie z
kształceniem w innej formule (z powody nieposiadania wystarczającej ilości aktywnych
instruktorów posiadających OKK). Nie mniej hufiec nadal jest samowystarczalny kształceniowo –
obecnie przygotowuje się do zimowej edycji kursu przewodnikowskiego. Obecny stan hufcowych
instruktorów posiadających OKK to: 1 BOKK, 1 SOKK, 1 ZOKK (hm. Tomek Dudewicz). Jedna osoba
wzięła udział w tegorocznej edycji kursu kadry kształcącej, a jedna ukończyła jesienną edycję
warsztatów kompetencyjnych do BOKK. Liczymy na dalszy przyrost odznak hufcowych.
Hufiec Milanówek
Hufiec kształceniowo nieaktywny. Hufiec nie posiada kadry mającej uprawnienia wynikające z
posiadania OKK.
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki

Hufiec posiada zespół kadry kształcącej samodzielnie prowadzący szkolenie przyszłych
przewodników i drużynowych. Na uwagę zasługuje fakt, że pomiędzy kursami duża jest aktywność
kształceniowa zespołu - regularnie organizowane są warsztaty repertuarowe. Formy hufcowe
regularnie zgłaszane są do akredytacji Szkoły Instruktorskiej, ponadto wszelkie dokumenty
kształceniowe spływają do Szkoły na czas. Wyzwaniem dla hufca było uzupełnienie przeszkolenia
kadry drużynowych - ten proces jednak toczy się pozytywnie, a hufiec pozostaje w ciągłym
kontakcie z Komendą Szkoły. Obecny stan instruktorów hufca posiadających aktywne Odznaki
Kadry Kształcącej to: BOKK: 3 osoby, ZOKK: 1 osoba.
Hufiec Otwock
Hufiec posiada ZKK, 5 instruktorów hufca ma BOKK. Kadra ZKK jest samodzielna w zakresie
kształcenia kadry hufca (poziomu przewodnikowskiego i drużynowych). Instruktorzy posiadający
OKK pracują nad podwyższeniem klasy odznaki (dwie instruktorski brały udział w warsztatach
kompetencyjnych do SOKK), zaś nowe osoby weryfikują swoje kompetencje do BOKK (w ciągu
2017 r. dwie osoby zdobyły uprawnienia wynikające z jej posiadania).
Hufiec Piaseczno
Hufiec od września 2017 r. ma formalnie powołany ZKK. W ostatnich dwóch latach organizował
kurs przewodnikowski, obecnie również przygotowuje się do prowadzenia tej formy. Jej
następstwem będzie kurs drużynowych, który zepnie kształcenie kadry hufca. Instruktorzy hufca
zdobywają OKK - obecnie są to 3 osoby z aktywnymi OKK (2 osoby z BOKK, 1 osoba z ZOKK), nie
mniej hufiec rokuje w dalszym rozwoju kadry w tym zakresie - do czego serdecznie zachęcamy.
Hufiec Piastów
Hufiec aktywnie działa we współpracy z hufcami Warszawa-Ursus i Sulejówek w ramach
Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej. Zespół wspólnie organizuje kształcenie
przewodnikowskie i drużynowych - najbliższy kurs drużynowych pod wodzą Tomka Barlaka z hufca
Warszawa-Ursus rozpocznie się zimą (został przełożony, aby dostosować termin do możliwości
uczestników z obszaru MZKK). Zespół złożony jest jednak głównie z doświadczonych instruktorów
hufców - sugerujemy więc o zadbanie o rozwój popularności ścieżki kształceniowej wśród
młodych instruktorów hufca. Kadra hufca aktywnie wzięła udział w warsztatach kompetencyjnych
zmierzających do zdobycia BOKK – w edycji jesiennej wzięły udział aż 4 osoby. Hufiec posiada
obecnie jedną aktywną Odznakę Kadry Kształcącej: jedna instruktorka, hm. Jola Rybińska posiada
SOKK.
Hufiec Pruszków
Hufiec stara się utrzymać kształcenie przewodnikowskie i drużynowych w swoich zadaniach
własnych – po zjeździe hufca nadzór nad kształceniem objęła hm. Agata Erhardt-Wojciechowska
przedłużająca obecnie uprawnienia wynikające z posiadania ZOKK. Kadra hufca posiadające OKK
to osoby doświadczone, zaangażowane w działalność kształceniową na wyższych poziomach
organizacji, a więc i czas poświęcony na kształceniowe działania hufca może być ograniczony.
Sugerujemy więc celową pracę nad zwiększeniem potencjału kształceniowego instruktorów,
którzy realnie poprzez zdobycie OKK wsparli by hufiec w jego działaniach w tym zakresie.
Obecnie hufiec nie ma oficjalnego ZKK, natomiast lista aktywnych Odznak Kadry Kształcącej ma
się następująco: BOKK – 2 osoby, ZOKK – jedna osoba jest w trakcie przedłużania uprawnień.
Hufiec Sulejówek
Hufiec kształceniowo działa w MZKK Piastów-Ursus-Sulejówek. W II połowie 2016 r. hufce
zorganizowały wspólny kurs przewodnikowski, zaś wiosną 2016 r. kadra hufca przy wsparciu
instruktorów Hufca Warszaw-Wola zorganizowała kurs drużynowych. Zachęcamy do aktywizacji
kadry hufca do zdobywania OKK, a także uczestnictwa w formach warsztatowych i kursowych

organizowanych przez szkołę instruktorską. Obecny stan instruktorów hufca posiadających
aktywne Odznaki Kadry Kształcącej to: BOKK: 1 osoba.
Hufiec Tłuszcz
Hufiec funkcjonuje w ramach MZKK razem z hufcami Wołomin i Ząbki. Osobą dedykowaną do
współpracy w ramach zespołu jest pwd. Julia Stępińska. Julia włączyła się w przygotowanie i
przeprowadzenie tegorocznego kursu przewodnikowskiego prowadzonego przy wsparciu kadry
chorągwi, a obecnie bierze udział w Kursie Kadry Kształcącej będącym przygotowaniem do
zdobycia BOKK. W hufcu nie ma osób posiadających aktywne Odznaki Kadry Kształcącej.
Hufiec Warszawa-Centrum
Kształcenie zdaje się być tym fragmentem pracy z kadrą, który w hufcu zaczyna być
porządkowany. Osoba nominowana w Komendzie do odpowiedzialności za tę dziedzinę aktywnie
zabrała się za nadrabianie kompetencji w zakresie kształcenia i prowadzenia zajęć - kończy
aktualnie kurs kadry kształcącej i ambitnie postawiła sobie za zadanie wypracowanie stażu
niezbędnego do zdobycia BOKK. To naprawdę cieszy. Kadra hufca organizuje obecnie kurs
przewodnikowski - to również daje nadzieję na możliwość odbycia stażu kształceniowego przez
mniej doświadczonych instruktorów. Zachęcamy do zdobywania OKK, aby nie następowały okresy
stagnacji wynikające z braku możliwości sukcesji na polu zarządzania hufcowym kształceniem.
Obecny stan osób posiadających uprawnienia związane z posiadaniem Odznak Kadry Kształcącej
przedstawia się następująco: SOKK – 1 osoba.
Hufiec Warszawa-Mokotów
Hufiec silny kształceniowo - kadra oprócz zapewnienia rozmaitych form wsparcia kształceniowego
poziomu
przewodnikowskiego
i
drużynowych
organizuje
kolejne
biwaki
kursu
podharcmistrzowskiego. Była to też okazja do kadrowej mobilizacji do uzyskania OKK. Jedyne, co
można zasugerować to dbałość o zachęcanie młodych instruktorów do rozwoju w dziedzinie
prowadzenia kształcenia, aby fajna droga rozwojowa kształcenia hufcowego trwała jak najdłużej.
Hufiec posiada oficjalnie powołany ZKK. Co więcej jest to zespół na tyle silny, że zorganizował
już dwie edycje modułowego kursu podharcmistrzowskiego HAKAN. Obecny stan osób
posiadających uprawnienia związane z posiadaniem Odznak Kadry Kształcącej przedstawia się
następująco: BOKK – 5 osób, SOKK – 2 osoby, ZOKK – 2 osoby.
Hufiec Warszawa-Ochota
Hufiec posiada Zespół Kadry Kształcącej (choć wiemy, że nie zawsze tu jest łatwo i zespół
przeżywał rozterki), jest samodzielny w zakresie zapewnienia kształcenia poziomu
przewodnikowskiego i drużynowych (często we współpracy z hufcem Żoliborz, co pozytywnie
wpływa na różnorodność form i kadry). W mijającym roku hufiec wzbogacił się o nowego
instruktora z BOKK oraz SOKK. Hufiec w chwili obecnej posiada następującą ilość instruktorów
posiadających aktywne Odznaki Kadry Kształcącej: BOKK – 3 osoby, SOKK – 2osoby, ZOKK – 1
osoba. Zespół kadry hufca podjął również wyzwanie poprowadzenia we współpracy z kadrą hufca
Żoliborz kursu podharcmistrzowskiego - to ważne z punktu widzenia rozwoju zespołu. Trzymamy
kciuki za kolejne edycje formy!
Hufiec Warszawa-Praga Południe
Hufiec od tego roku posiada oficjalnie powołany ZKK – w ostatnim czasie bowiem wielu
instruktorów zrealizowało wymagania związane z posiadanie OKK. Za to należą się wielkie brawa.
W 2018 r. czeka nas kolejna edycja zeszłorocznego kursu przewodnikowskiego i drużynowych
Wakan Tanka, który był po prostu dobrym, kreatywnym i wartym polecenia kursem. Obecny stan
hufcowych instruktorów posiadających uprawnienia związane z OKK to: BOKK: 10 osób (w tym 7
osób nabyło bądź przedłużyło uprawnienia w ciągu ostatniego roku!).

Hufiec Warszawa-Praga Północ
Hufiec posiada oficjalnie powołany ZKK. W ostatnim czasie było tam trochę zawirowań
związanych ze zmianą na funkcji szefa zespołu, nie mniej ufamy, że hufiec pozostanie
samowystarczalny w zakresie kształcenia przewodników i drużynowych. Na pewno będziemy
monitorowali kondycję zespołu i hufcowego kształcenia, bo taki czas transformacji bywa bardzo
burzliwy. Hufiec posiada siedem aktywnych Odznak Kadry Kształcącej: instruktorzy mają
odpowiednio 4 BOKK, 1 SOKK i 2 ZOKK.
Hufiec Warszawa-Ursus
Hufiec aktywnie działa we współpracy z hufcami Piastów i Sulejówek w ramach Międzyhufcowego
Zespołu Kadry Kształcącej. Zespół wspólnie organizuje kształcenie przewodnikowskie i
drużynowych - najbliższy kurs drużynowych pod wodzą Tomka Barlaka rozpocznie się zimą (został
przełożony, aby dostosować termin do możliwości uczestników z obszaru MZKK). Zespół złożony
jest jednak głównie z doświadczonych instruktorów hufców - sugerujemy więc o zadbanie o
rozwój popularności ścieżki kształceniowej wśród młodych instruktorów hufca. Pozwoli to uniknąć
stagnacji kształcenia w przyszłych latach funkcjonowania tak zespołu jak i hufca. Hufiec posiada
dwie aktywne Odznaki Kadry Kształcącej: 1 BOKK i 1 SOKK.
Hufiec Warszawa-Ursynów
Hufiec nie posiada ZKK, ani instruktorów posiadających aktywne Odznaki Kadry Kształcącej. 2
osoby w ostatnim czasie ukończyły Kurs Kadry Kształcącej, 2 kolejne warsztaty kompetencyjne do
BOKK. Liczymy, że instruktorzy Ci zrealizują wymagania płynące z OKK i niebawem hufiec zacznie
spełniać potrzeby kształceniowe kadry, a kształcenie to będzie odbywało się najbliżej ich
działania.
Hufiec Warszawa-Wawer
Hufiec nie posiada oficjalnego ZKK, nie mniej we współpracy z instruktorami posiadającymi OKK
zorganizował w ostatnich dwóch latach kursy przewodnikowski (dwie edycje). Obecnie
instruktorzy posiadający OKK (2 osoby mają BOKK, 1 osoba posiada SOKK) przygotowują kurs
drużynowych, tak więc hufiec jest dość aktywny na polu kształceniowym i zapewnia kształcenie
przewodnikowskie i drużynowych (tutaj są na dobrej drodze).
Hufiec Warszawa-Wola
Hufiec posiada Zespół Kadry Kształcącej, jest samodzielny w zakresie kształcenia drużynowych i
przyszłych przewodników. Zespół we współpracy z innymi funkcyjnymi prowadzi również
kształcenie warsztatowe. Zagrożeniem jest mała liczba instruktorów z aktywnymi OKK realnie
kształcącymi na poziomie hufca - choć ogólna ilość instruktorów posiadających odznaki (7) jest
dość wysoka (3 BOKK, 2 SOKK, 2 ZOKK). Powiedzieć więc należy, że warto zadbać o aktywizację
hufcowej kadry do zasilenia formalnego ZKK, w tym do zdobycia OKK (2 osoby ukończyły warsztat
kompetencyjny do BOKK, być może więc w niedalekiej przyszłości zasilą ZKK).
Hufiec Warszawa-Żoliborz
Hufiec posiada Zespół Kadry Kształcącej i jest w okresie zmiany osoby odpowiedzialnej za
kształcenie. Jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o kształcenie przewodników i drużynowych i w tym
zakresie zupełnie samodzielny (współpraca z hufcem Ochota powoduje zwiększenie różnorodności
form i kadry). Kształcenie obejmuje również formy repertuarowe, warsztatowe uszyte na miarę
potrzeb hufcowej kadry. Hufiec posiada liczną kadrę kształcącą stale podnoszącą swoje
kwalifikacje (8 aktywnych BOKK, 7 aktywnych SOKK, 1 aktywna ZOKK). Co więcej kolejne osoby
dołączają do tego grona potwierdzając kompetencje zdobywanie BOKK - 4 osoby uzyskały
uprawnienia wynikające z posiadania OKK w 2017 r. Kadra hufca we współpracy z hufcem Ochota
podjęła wyzwania poprowadzenia kursu podharcmistrzowskiego - edycja 2017' okazała się

niezwykle udana! Trzymamy kciuki za dalsze działania na tym polu - to niezwykle ważny wysiłek z
punktu widzenia rozwoju doświadczonego zespołu.
Hufiec Wołomin
Hufiec zawiązał MZKK w porozumieniu z hufcami Tłuszcz i Ząbki. Zespół, przy wsparciu kadry
chorągwi poprowadził w 2017 r. kurs przewodnikowski - trzymamy kciuki za jego kontynuację w
postaci odpowiednich kursów drużynowych. Zachęcamy również kadrę hufca do zdobywania OKK dwie aktywne Odznaki w stopniu brązowym na hufiec może nie wystarczyć do utrzymania
ciągłości kształcenia.
Hufiec Ząbki
Pomimo formalnego funkcjonowania w MZKK z hufcami Wołomin i Tłuszcz, instruktorzy hufca
pozostają odbiorcami proponowanych treści, nie włączają się aktywnie w pracę kształceniową
Zespołu. W hufcu nie ma osób posiadających OKK, kadra hufca nie pojawia się na formach
kształcenia prowadzonych przez Chorągiew.
Hufiec Zielonka
Kadra hufca wchodzi w skład międzyhufcowego zespołu kadry kształcącej razem z hufcami Błonie
i Celestynów. W 2016 r. zespół organizował kurs przewodnikowski, jak również hufiec Zielonka we
współpracy z hufcem Błonie organizowali kurs drużynowych zuchowych i harcerskich. Zachęcamy
kadrę hufca do zdobywania uprawnień wynikających z posiadania Odznak Kadry Kształcącej - na
tę chwilę kadra hufca posiadające stosowne uprawnienia to BOKK: 1 osoba, SOKK: 1 osoba. Mamy
nadzieję, że po zjeździe kadra z OKK aktywnie włączy się w kształtowanie pomysłów na hufcowe
kształcenie i wesprze w tym zakresie Komendę Hufca.
Podsumowanie:
Większość hufców organizuje kształcenie odpowiadające na potrzeby kadry swoich jednostek,
jednak są wyraźnie dwie „białe plamy” kształcenia na mapie – wsparcia na pewno wymagają
hufce zachodnie Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Błonie oraz wschodnie Tłuszcz, Ząbki i
Zielonka. O te dwa regiony będziemy w nadchodzącym roku szczególnie zabiegać i starać się
zachęcać instruktorów do działania na rzecz zdobywania kompetencji wynikających z posiadania
OKK. Jest też kilka hufców, które pięknie to kształcenie w 2017 r. rozwinęły – Praga Południe,
nowe OKK na Żoliborzu, Wawer – nadal będziemy kibicować kadrze i odwiedzać hufcowe formy
kształceniowe. Na pewno nasza uwaga skupi się również na silnych dotychczas ZKK – na Woli,
Ochocie, Mokotowie czy Pradze Północ. Często bowiem silne zespoły borykają się ze swoimi
problemami i ciepłe zainteresowanie pomaga uchronić przed kryzysem.
2.

Analiza działań Szkoły Instruktorskiej i kadry w ramach Szkoły działającej

29 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana na funkcjach Komendanta i Komendy Szkoły. Przewodnictwo
jednostce objęła harcmistrz Małgorzata Sochacka (ZOKK nr 289/2017), Komendę Szkoły stanowią
hm. Jolanta Rybińska (SOKK nr 716/2016, hm. Lidia Jóźwiak-Kukawska (SOKK nr 60/2015), hm.
Tomasz Barlak (SOKK nr 520/2016) oraz od listopada 2017 r. hm. Marcin Miłko (SOKK nr
730/2017).
Komenda dalej realizuje postawione w Strategii Kształcenia na lata 2016-2018 cele tj.:
• Monitorowanie jakości kształcenia w hufcach
• Rozwijanie umiejętności i wiedzy poza kursami
• Dbanie o synergię szkoleń, w tym budowanie punktów stycznych w szkoleniach i ich
maksymalne wykorzystanie podczas czasu kursowego

• Kształtowanie myśli instruktorskiej powstałej w ramach działań Szkoły Instruktorskiej.
Część z tych celów realizuje się w codziennej praktyki działania szkoły (wizytacje i prowadzenie
form kształcenia dla kadry hufców i chorągwi, spotkania kadry i komendy Szkoły, obecność na
odprawach komend hufców, stałe monitorowanie wniosków akredytacyjnych oraz tych o nadanie
uprawnień związanych z posiadaniem OKK), jednak na pewno duży nacisk musimy położyć na
kształtowanie myśli instruktorskiej oraz zachęcić instruktorów do dzielenia się swoją
wytwórczością w tym zakresie.
Latem 2017 r. została zaktualizowana Konstytucja Szkoły Instruktorskiej – było to wynikiem
trwających kwartał konsultacji. Dokument został uproszczony, a także nabył zapisy regulujące
przywileje jakimi może posługiwać się członek kadry Szkoły Instruktorskiej.
Zgodnie z rozkazem L.3/2017 stan instruktorów (33 osoby) Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej
Iluminacja przedstawia się następująco:
ü hm. Tomasz BARLAK (Hufiec Warszawa-Ursus);
ü hm. Paweł BŁASIAK (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
ü hm. Dariusz BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
ü hm. Dorota CAŁKA (Hufiec Warszawa-Mokotów);
ü hm. Magdalena DĄBROWSKA (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
ü hm. Tomasz DUDEWICZ (Hufiec Legionowo);
ü hm. Katarzyna DZIĘCIOŁOWSKA (Hufiec Warszawa-Ochota);
ü phm. Sylwia GARDYNIK (Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki);
ü phm. Iwona HORSZTYŃSKA (Hufiec Pruszków);
ü hm. Lidia JÓŹWIAK-KUKAWSKA (Hufiec Warszawa-Wawer);
ü hm. Agnieszka KALIŃSKA-BRZUSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
ü hm. Michał KORCH (Hufiec Warszawa-Ochota);
ü phm. Aleksandra KOZUBSKA (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
ü hm. Katarzyna KRZAK (Hufiec Warszawa-Wola);
ü hm. Joanna KUBIACZYK (Hufiec Warszawa-Mokotów);
ü phm. Katarzyna KULIGOWSKA (Hufiec Warszawa-Wola);
ü hm. Michał LANDOWSKI (Hufiec Pruszków);
ü hm. Michał MACIĄG (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
ü hm. Paweł MARCINIAK (Hufiec Warszawa-Wola);
ü hm. Marcin MARYL (Hufiec Warszawa-Centrum);
ü phm. Kornelia MĘDRZYKOWSKA (Hufiec Pruszków);
ü phm. Marcin MIŁKO (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
ü hm. Joanna NUREK (Hufiec Warszawa-Mokotów);
ü hm. Ewa PARTYKA (Hufiec Warszawa-Wola);
ü phm. Paweł PIETRZAK (Hufiec Warszawa-Wola);
ü phm. Michał PIOTROWSKI (Hufiec Warszawa-Żoliborz);
ü hm. Małgorzata PRUŚ (Hufiec Zielonka);
ü hm. Karol PTASZNIK (Hufiec Otwock);
ü hm. Jolanta RYBIŃSKA (Hufiec Piastów);
ü hm. Ewa SIDOR (Hufiec Warszawa-Praga-Północ);
ü hm. Małgorzata SOCHACKA (Hufiec Warszawa-Wola);
ü phm. Paulina SZYMAŃSKA (Hufiec Celestynów);
ü hm. Bogumiła ŻELASKO (Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki).

W styczniu nadejdzie czas na kolejną weryfikację stanu osobowego Szkoły, a aktualny wykaz
kadry zostanie opublikowany w rozkazie Komendantki Chorągwi.
W 2017 r. instruktorzy Szkoły Instruktorskiej Iluminacja wraz ze współpracującą kadrą kształcącą
hufców zrealizowali następujące formy szkoleniowe:
ü Kurs Namiestników „Latarnia Morska”
ü Konferencję instruktorską „Jakość w kształceniu”
ü Konsultację dokumentów „Praca z Kadrą” oraz „Kształcenie Kadry”
ü Kursy Podharcmistrzowskie: „Hakan”, „Traser”, „Angra”, „Woodbadge”, „Poza
Horyzont”
ü Kurs drużynowych dla osób dorosłych „Delta”
ü Warsztaty kompetencyjne przygotowujące do zdobycia Brązowej Odznaki Kadry
Kształcącej „W drodze do…”
ü Kurs wychowawców kolonijnych i kierowników placówek wypoczynku
ü Warsztaty kompetencyjne przygotowujące do zdobycia Srebrnej Odznaki Kadry
Kształcącej „W drodze do…”
ü Warsztaty z opiniowania w pracy z kadrą
ü Kurs Kadry Kształcącej „Ręka Metody”
ü Kurs przewodnikowski dla osób dorosłych „Meandry”
Kadra Szkoły spotykała się w 2017 r. dwa razy – w styczniu i październiku. W obydwu terminach
oprócz spotkania instruktorzy mieli możliwość wzięcia udziału w formach warsztatowych
(konferencji „Jakość w Działaniu”, konsultacji dokumentów ZHP związanych z kształceniem,
warsztatów z opiniowania w pracy z kadrą czy dyskusji nad praco-kadrowymi zagadnieniami
projektu Strategii na lata 2017-2025). W październikowym szkoleniu wzięli też udział chętni
Szefowie hufcowych ZKK.
3.

Cele operacyjne na 2018 r. wynikające ze strategii kształcenia na lata 2016-2018 r.

ü Dalsze monitorowanie jakości kształcenia hufcowego poprzez:
• Wizytację form szkoleniowych organizowanych przez kadrę hufców;
• Monitorowanie i wsparcie kadry w wypełnianiu wniosków do BOKK/SOKK;
• Organizację comiesięcznych, konsultacyjnych dyżurów instruktorów Komendy Szkoły – aby
porozmawiać o kształceniu, pomóc w wypełnianiu wniosków, itp.,
ü Rozwijanie wiedzy i umiejętności kadry chorągwi poza kursami poprzez:
• Organizację ciekawych warsztatów dla kadry kształcącej przy okazji zbiórek Instruktorów
bądź przy okazji kursów dla innych grup docelowych;
• Szerzenie idei dzielenia się myślą instruktorską w formie plików umieszczanych na stronie
www Iluminacji.
ü Dbanie o synergię szkoleń poprzez:
• Dalszą organizację form połączonych ze sobą zakresem kompetencji do funkcji;
• Organizację jesiennej edycji kursu kadry kształcącej skierowanego szczególnie do kadry
hufców mających niski odsetek OKK + połączenie tej formy z organizacją kursu
drużynowych skierowanego dla kadry tych hufów jednocześnie umożliwiającego
absolwentom KKK realizację wymagań na BOKK
ü Kształtowanie myśli instruktorskiej powstałej w toku działania Instruktorów Szkoły poprzez:

•

•
•

4.

Stworzenie zakładki z materiałami wypracowanymi przez instruktorów Chorągwianej
Szkoły Instruktorskiej (konspekty zajęć, plany pracy kursów i warsztatów, materiały powarsztatowe) na stronie www szkoły;
Rozpowszechnianie pozytywnych przykładów wniosków o nadanie/przedłużenie OKK na
stronie www Iluminacja;
Organizację Konferencji Chorągwianej zawierającej moduł przeznaczony dla kadry
kształcącej oraz umieszczenie wypracowanego po konferencji materiału na stronie www
Iluminacji.
Planowany harmonogram kształcenia na 2018 r.

data
6-7 stycznia
11 stycznia
18:30-20:00
3-4 lutego
9-11 lutego
luty
9-11 lutego
13 lutego
18:00-20:00
25 lutego
23-25 lutego
2-4 marca
7 marca
18:30-20:00
10 marca
17-18 marca
marzecczerwiec
wiosna
5 kwietnia
18:30-20:00
7-8 kwietnia
27 kwietnia –
2 maja
8 maja
18:00-20:00
12-13 maja
26-27 maja

forma
II zjazd kursu przewodnikowskiego dla dorosłych
„Meandry”
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie
chorągwi
III zjazd kursu przewodnikowskiego dla dorosłych
„Meandry”
I zjazd kursu Szczepowych „Szczepionka VI”
Warsztaty dla kadry kształcącej „Sytuacje
intymne/polityka bezpieczeństwa ZHP”
I zjazd kursu Szczepowych „Szczepionka VI”
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie
chorągwi
Spotkanie instruktorów programowych i pracy z
kadrą
–
warsztat
„Budowanie
Zespołów
Programowych”
Biwak „Ludzie” kursu podharcmistrzowskiego
„HAKAN”
II zjazd kursu Szczepowych „Szczepionka VI”
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie
chorągwi
Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich na
stopień podharcmistrza i harcmistrza. – II poziom
Warsztaty „W drodze do SOKK” – edycja wiosenna
Biwakowy kurs podharcmistrzowski z warsztatem
opiekunów prób oraz I modułem LIDER+ (3 zjazdy)
Warsztaty
dla
kandydatów
na
stopnie
podharcmistrza i harcmistrza
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie
chorągwi
Kurs członków HKSI „TWORZYWO III”

instruktor odpowiedzialny
hm. Dariusz Brzuska
Komenda
ChSI
„Iluminacja”
hm. Dariusz Brzuska
hm. Aleksandra Nowak
hm. Ewa Sidor
hm. Aleksandra Nowak
Komenda
ChSI
„Iluminacja”
Zespół
programowy
Chorągwi Stołecznej
hm. Joanna Kubiaczyk
hm. Aleksandra Nowak
Komenda
ChSI
„Iluminacja”
Chorągwiana
Komisja
Stopni Instruktorskich
hm. Małgorzata Sochacka
hm. Tomasz Barlak

Chorągwiana
Komisja
Stopni Instruktorskich
Komenda
ChSI
„Iluminacja”
Chorągwiana
Komisja
Stopni Instruktorskich
Biwak „METODA” kursu podharcmistrzowskiego hm. Joanna Kubiaczyk
„HAKAN”
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie Komenda
ChSI
chorągwi
„Iluminacja”
Kurs wychowawców kolonijnych i kierowników Komenda
ChSI
placówek wypoczynku
„Iluminacja”
Wyjazdowa
zbiórka
Instruktorów
ChSI hm. Małgorzata Sochacka

„Iluminacja” połączona z wybranymi warsztatami
13 czerwca
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie Komenda
ChSI
18:30-20:00
chorągwi
„Iluminacja”
wrzesień
Kurs podharcmistrzowski „Woodbadge”
Zespół
Woodbadge
Chorągwi Stołecznej
wrzesień
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie Komenda
ChSI
chorągwi
„Iluminacja”
wrzesień
- Kurs Kadry Kształcącej (kompetencje do BOKK i Komenda
ChSI
grudzień
SOKK) + kursy drużynowych poprowadzone przy „Iluminacja”
wsparciu absolwentów KKK
październik
październik
listopad
listopad

listopadgrudzień
grudzień

Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie
chorągwi
Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich na
stopnie podharcmistrza i harcmistrza – I poziom
Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie
chorągwi
Konferencja Chorągwiana z modułem dla osób
zajmujących się kształceniem – przy współpracy z
innymi zespołami chorągwianymi
Biwakowy kurs namiestników

Komenda
ChSI
„Iluminacja”
Chorągwiana
Komisja
Stopni Instruktorskich
Komenda
ChSI
„Iluminacja”
Komenda
ChSI
„Iluminacja”
przy
współpracy z zespołami
chorągwi
hm. Michał Maciąg

Dyżur Instruktora Komendy Iluminacji w siedzibie Komenda
ChSI
chorągwi
„Iluminacja”
Formy proponowane do potwierdzenia terminów i zapotrzebowania
wiosna
Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
Administrator
Lokalny
Systemu „Ewidencja”
cały rok
Warsztaty repertuarowe dla kadry specjalistycznej Komenda
ChSI
(specjalnościowej, z zakresu promocji itp.)
„Iluminacja”
przy
wsparciu
instruktorów
specjalności
i
specjalizacji
cały rok
Modułowe warsztaty dla kadr hufców – zgodnie z Komenda
ChSI
zapotrzebowaniem
„Iluminacja”
przy
wsparciu
Komendy
Chorągwi
Cały rok
Kursy podharcmistrzowskie organizowane siłami Kadra kształcąca hufców
kadry kształcącej hufców
po zatwierdzeniu w ChSI
„Iluminacja”
Cały rok
Kurs drużynowych dla osób dorosłych „Delta” Zespół
35+
ChSI
kolejna edycja
„Iluminacja”
Cały rok
Kurs przewodnikowski dla osób dorosłych Zespół
35+
ChSI
„Meandry” kolejna edycja
„Iluminacja”
Organizację innych form nieuwzględnionych w tabeli uzależniamy od kreatywności,
zapotrzebowania i możliwości kadrowych – zachęcamy do aktywnego włączenia się w
uzupełnienie kalendarza formami!

