Tryb otwierania i zamykania próby
na stopień instruktorski przed Komisją Stopni Instruktorskich
ZHP Hufca Sokółka
Otwarcie próby
1. Do próby w KSI Hufca Sokółka ZHP może przystąpić (harcerz) posiadający przydział
służbowy do jednej z drużyn Hufca Sokółka lub do Hufca Sokółka. Otwarcie próby
wymaga opinii bezpośredniego przełożonego wyrażonej pisemnie na złożonym
wniosku. Harcerz podejmujący się zdobycia stopnia instruktorskiego powinien
zapoznać się szczegółowo z Systemem Stopni Instruktorskich wprowadzonym
Uchwałą Nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r.
2. Na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem KSI kandydat składa wniosek o otwarcie
próby
oraz
program
próby
w
formie
elektronicznej
na
adres:
hufiecsokolka@poczta.onet.pl. W/w dokumenty w formie papierowej w dwóch
egzemplarzach kandydat składa w biurze Komendy Hufca na co najmniej 3 dni przed
posiedzeniem komisji.
3. W wyznaczonym przez KSI terminie kandydat wraz z opiekunem próby stawia się
przed Komisją w celu przedstawienia programu próby i propozycji zadań do realizacji.
4. KSI może, na wniosek lub za zgodą zainteresowanego instruktora zmienić
proponowane zadania, opiekuna próby lub czas jej trwania.
5. KSI ma prawo zaproponować dodatkowe zadania wynikające z potrzeb hufca
i programu jej rozwoju.
6. Otwarcie jak i zamknięcie próby na stopień jest spotkaniem instruktorskim i zarówno
opiekun jak i podopieczny na spotkanie z KSI powinni przyjść w regulaminowym
umundurowaniu.
Przebieg próby
7. Kandydat realizuje zadania próby, a na karcie zadań gromadzi potwierdzenia ich
realizacji poprzez podpisy kompetentnych osób.(m.in. komendanta, opiekuna)
8. Kandydat, w uzasadnionych przypadkach, może jeden raz w przeciągu trwania próby
wnioskować o zmianę zadania/zadań (nie więcej niż 1/3 zadań próby), składając
wniosek do KSI na 7 dni przed planowanym posiedzeniem komisji.
9. Kandydat, w uzasadnionych przypadkach, może jeden raz w przeciągu trwania próby,
wnioskować o przedłużenie czasu jej trwania, czas trwania próby nie może być
dłuższy niż 2 lata. W tym celu należy na 7 dni przed planowanym posiedzeniem
komisji złożyć pisemny wniosek .
10. W przypadku przekroczenia terminu zamknięcia próby komisja wzywa kandydata do
podjęcia czynności związanych z jej zamknięciem (najpóźniej po upływie 3 miesięcy).
Zamknięcie próby
1. Na co najmniej 7 dni przed planowanym zamknięciem próby kandydat wysyła
wniosek o zamknięcie próby oraz raport z jej przebiegu w formie elektronicznej na
adres hufiecsokolka@poczta.onet.pl W/w dokumenty w formie papierowej w dwóch
egzemplarzach kandydat składa w biurze Komendy Hufca na co najmniej 3 dni przed
posiedzeniem komisji. Dokumentacja powinna zawierać stronę tytułowa, raport z
przebiegu próby, kartę próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań, kopie
dyplomów ukończenia warsztatów i kursów, dokumentację z zadań (zdjęcia,
konspekty, programy, opinie itp., oraz wersję elektroniczną na CD).
2. W wyznaczonym przez komisję terminie kandydat wraz z opiekunem próby stawia się
przed komisją w celu szczegółowego przedstawienia jej efektów.

3. Po wysłuchaniu kandydata i opiekuna komisja, w drodze dyskusji, podejmuje decyzję
o zamknięciu ze skutkiem pozytywnym lub negatywnym próby na stopień i podaje tę
informację zainteresowanemu.
4. W przypadku negatywnego zamknięcia zdobywającemu stopień przysługuje prawo do
odwołania się od postanowienia KSI do właściwego komendanta. Komendant
rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania
komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI. KSI powtórnie dokonuje oceny
realizacji próby w terminie 30 dni. Ponowny wniosek KSI do komendanta jest
ostateczny. W przypadku niewniesienia odwołania lub negatywnego rozpatrzenia
odwołania pierwszy wniosek KSI staje się ostateczny. Decyzję komendant ogłasza w
rozkazie w ciągu 30 dni od ostatecznego wniosku KSI. Ponowne otwarcie z wynikiem
negatywnym próby na stopień może nastąpić po upływie 6 miesięcy od czasu
zamknięcia próby tj. wydania rozkazu przez Komendanta Hufca.
.
Przyjęty na posiedzeniu Komisji Stopni Instruktorskich ZHP Hufca Sokółka w dniu 14
stycznia 2017 r.

