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1. Analiza obecnej sytuacji  

Obecnie zespół ponownie zmienił swój skład. Posiadamy 1 osobę z ZOKK, 1 osobę z 

BOKK natomiast reszta została zobligowana do zdobycia BOKK, aby być w dalszym 

ciągu członkami ZKK. Obecnie jest to 7 instruktorów.  

W ubiegłym roku w hufcu odbyły się następujące formy kształcenia: 

- Warsztaty „Organizacja siebie w czasie” wrzesień 2016 

- Kurs przewodnikowski „Szemrana Warszawa” październik-grudzień 2016 

- Warsztaty dla opiekunów prób maj 2017 

Co stanowi jedynie 1/3 z zaplanowanych form do realizacji w ciągu roku 

harcerskiego 2016/2017. W związku z tym w tym roku na tą chwilę nie zostały 

zaplanowane, żadne formy, ponieważ najpierw przeprowadzimy odpowiednią analizę, 

aby efektywnie wykorzystać swoje siły w kolejnych działaniach. 

W bieżącym roku zespół planuje poszukiwać współpracowników, zapraszając do 

prowadzenia zajęć oraz do komend kursów instruktorów i drużynowych. Zachęcając 

tym samym naszą kadrę do rozwoju na tej ścieżce instruktorskiej. Obecnie próbujemy 

wypracować najbardziej efektywny system działania, który pozwoli na odpowiednie 

zaangażowanie się wszystkich członków w realizacje kształcenia w hufcu, ale także 

zapewni możliwość indywidualnego rozwoju kształceniowców. 

Zespół posiada swoje miejsce na sherpoint gdzie gromadzimy materiały dotyczące 

naszych szkoleń oraz posiada swoją zakładkę prowadzoną w ramach strony hufca. 

Strona wymaga aktualizacji oraz wzbogacenia o ciekawe materiały kształceniowe. 

Wypracowane przez zespół materiały będziemy udostępniać na grupie hufca.  

a) słabe strony, w tym zagrożenia dot. kształcenia 

- zespół składa się z instruktorów coraz mniej dostępnych czasowo, ciężko więc 

organizować spotkania i dłuższe formy 

- członkowie zespołu są zaangażowani w wiele projektów, związanych nie tylko z 

kształceniem, przez co nie zawsze mają czas na pracę w zespole, 

- w hufcu nie funkcjonuje powszechnie dostępny bank wewnętrznie wypracowanych 

materiałów kształceniowych, 

- brak wspólnoty zespołu co powoduje mały stopień zaangażowania we wspólne 

spotkania zespołu 



	 	
	 	

- brak jasno określonych działań w zespole co przyczynia się do rozmywania 

odpowiedzialności za ich realizację 

- liczba osób z odznaką kadry kształcącej zmalała w związku z tym mamy 

ograniczoną ilość osób mogących być szefami kursów 

b) mocne strony, w tym szanse kształcenia 

- zespół składa się z instruktorów, którzy posiadają doświadczenie kształceniowe  

- kadra kształcąca oraz instruktorzy hufca chętnie angażują się w prowadzenie zajęć na 

kursach i innych szkoleniach 

- zespół na bieżąco realizuje zapotrzebowanie na kształcenie kadry drużyn, 

- zespół z roku na rok lepiej współpracuje z KSI oraz namiestnikami przy organizacji 

kursu pwd i kursów drużynowych 

- kadra i instruktorzy mogą swobodnie korzystać z oferty kształceniowej oraz pomocy 

Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”. 

- nasze szkolenia cieszą się dobra opinią nie tylko na forum hufcowym 

2. Kadra kształcąca hufca 

W hufcu działają: 

- 2 osoby posiadające Złota Odznaka Kadry Kształcąca: hm. Katarzyna Krzak oraz hm. 

Małgorzata Sochacka  

- 3 osoby posiadające Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej: hm. Ewa Partyka oraz hm. 

Paweł Marciniak;  

- 3 osoby posiadające Brązową Odznakę Kadry Kształcącej: phm. Paweł Pietrzak, phm. 

Daniel Szatkowski i phm. Katarzyna Kuligowska.  

Dodatkowo mamy osób które ukończyły kurs kadry kształcącej oraz angażują się w 

organizację kursów mimo nieposiadania odznak (namiestnicy, komendanci szczepów, 

doświadczeni drużynowi). Obecny skład zespołu: 

szefowa: phm. Katarzyna Kuligowska (194) (BOKK/822/2015) | ksztalcenie@wola.zhp.pl 
hm. Małgorzata Sochacka (197) 
phm. Joanna Mizerska (197) 
phm. Iga Miłosławska (X) 
phm. Barbara Skwarczyńska (19) 
phm. Magdalena Krakowiak (19) 
phm. Michał Gietko (19) 

3. Cele zespołu i przykładowe sposoby ich realizacji 



	 	
	 	

W nadchodzącym roku harcerskim ZKK hufca zamierza osiągnąć co najmniej 

następujące cele: 

1. każdy członek zespołu będzie posiadać min. BOKK dzięki temu stworzymy 

odpowiednio przeszkolony zespół z możliwościami prowadzenia szkoleń w 

rożnych zespołach. 

2. dbać o jakoś szkoleń zwracając się do ekspertów w celu poprowadzenia 
warsztatów i szkoleń, aby były one atrakcyjne i na wysokim poziomie dając tym 
samym szanse naszej kadrze zdobyć ciekawe i przydatne umiejętności nie tylko 
w prowadzeniu drużyny czy działaniach harcerskich 

3. wzmocnić współpracę między KSI i Namiestnictwami w celu ciągłej analizy 
potrzeb kształceniowych hufca oraz prowadzenie dalszej ewaluacji po Kusach 
hufcowych z których wychodzą nasi przyszli instruktorzy i drużynowi co pozwoli 
na ciągłe doskonalenie tych form 

4. budować wspólnotę zespołu i grona kształceniowców hufca organizując co 
kwartalne spotkania nie tylko w celu podsumowania działań, ale również 
skupiając się na własnym rozwoju oraz tworzenie obrzędowości zespołu która 
będzie się przeplatać w naszych formach kształceniowych dając tym samym 
markę naszych działań 

5. zaktualizowanie naszej zakładki na stronie hufca oraz udostępnianie 
wypracowanych materiałów kadrze kształcącej hufca w celu poszerzania ich 
wiedzy 

6. przeprowadzenie analizy potrzeb kształceniowych na różnych szczeblach 
poznając potrzeby, ale i oczekiwania naszej kadry, aby móc odpowiednio 
zaplanować prace zespołu jak i zaspokoić potrzeby kształceniowe hufca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	 	

 

 

 

 

 

 



	

	 	
	

4. Harmonogram działań: 

Pozostałe formy zostaną zaplanowane po dokonaniu analizy. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Planowana data Rodzaj formy Adresaci Odpowiedzialny 

1.  Wrzesień 2017r Spotkanie ZKK Członkowie ZKK Katarzyna Kuligowska 

2.  Październik 2017 
Warsztaty „Zarządzanie Harc- 
projektem” 

Instruktorzy 
Katarzyna Kuligowska i 
Katarzyna Krzak 

3.  Listopad 2017- Styczeń 2018 Kurs przewodnikowski Kandydaci na przyszłych instruktorów Daniel Szatkowski 

4.  Październik- Listopad 2017 Analiza potrzeb Drużynowi i instruktorzy z poziomu hufca 
Katarzyna Kuligowska, Basia 
Skwarczyńska, Asia Mizerska 

5.  Listopad- Grudzień 2017 Kurs przybocznych 
Kandydaci na przyszłych przybocznych 
oraz przyboczni 

Magda Krakowiak 

6.  Listopad- Grudzień 2017 WKPP wędrownicy HGR 

7.  Grudzień 2016r Spotkanie ZKK Członkowie ZKK Katarzyna Kuligowska 

8.  Styczeń- Marzec 2018 Kurs drużynowych HS Kandydaci na drużynowych HS 
Katarzyna Kuligowska i Anna 
Paradowska 

9.  Marzec- Sierpień 2018 Kurs drużynowych W Kandydaci na drużynowych W 
Andrzej Skwarczyński i Kasia 
Krzak 

10.  Maj 2018 Kurs drużynowych H i Z Kandydaci na drużynowych H i Z 
Katarzyna Krzak, Aleksandra 
Sikora i Magda Krakowiak 

11.  Czerwiec 2017 Spotkanie ZKK Członkowie ZKK Katarzyna Kuligowska 



	 	
	 	

 

 

5. Podział zadań między członków zespołu 

Lp. Działanie Krótki opis Odpowiedzialny Termin realizacji 

1.  
Organizacja spotkań 
zespołu 

Zwoływanie, przygotowywanie agendy oraz prowadzenie 
spotkań zespołu. 

Katarzyna Kuligowska cały rok 

2.  
Analiza przeszkolenia 
kadry hufca i potrzeb 
kadry 

Przeanalizowanie aktualnego przeszkolenia kadry hufca i 
środowisk do pełnionych funkcji, współpraca z namiestnikami i 
KSI, ankieta do drużynowych, szczepowych i zespołów hufca 

Katarzyna Kuligowska, 
Joanna Mizerska i 
Barbara Skwarczyńska 

Październik- 
Grudzień 2017 

3.  Materiały kształceniowe 
Zbieranie konspektów zajęć po wszelkich kursach i dopilnowanie, 
aby konspekty znajdowały się na wspólnym dysku, z którego 
można korzystać. 

Iga Miłosławska Cały rok 

 


