KSI

Jak zmieniæ
regulamin KSI?
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przez minimum 24 miesi¹ce i otrzymaæ
pozytywn¹ ocenê swojej pracy instruktorskiej.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e KSI ma prawo,
aby w uzasadnionych przypadkach zezwoliæ
na skrócenie okresu s³u¿by instruktorskiej
niezbêdnego do otwarcia próby na kolejny
stopieñ.

Jak modyfikowaæ
wymagania?
Zgodnie z listopadow¹ uchwa³¹ Rady Naczelnej ZHP wszystkie komisje stopni
instruktorskich musz¹ do 1 marca br. uchwaliæ swoje nowe regulaminy.

HM. RYSZARD POLASZEWSKI

Mijaj¹ ju¿ dwa miesi¹ce od przyjêcia przez
Radê Naczeln¹ ZHP nowych uregulowañ
w sprawie zasad zdobywania stopni instruktorskich i pracy KSI. W numerze styczniowym „Czuwaj” we wk³adce „Dokumenty
dotycz¹ce kadry ZHP” znalaz³ siê nowy regulamin „System stopni instruktorskich” oraz
tekst odpowiedniej uchwa³y Rady Naczelnej
ZHP. Z jej lektury jasno wynika, ¿e ka¿da KSI
musi do 1 marca 2003 roku wprowadziæ zmiany w swoich regulaminach, dostosowuj¹c je
do zmienionych przepisów obowi¹zuj¹cych
w ZHP. Co tak na prawdê trzeba zrobiæ?

Regulamin dzia³ania KSI
Ka¿da komisja stopni instruktorskich powinna mieæ regulamin swojego dzia³ania,
w którym okreœla szczegó³owe zasady funkcjonowania. W ten sposób dostosowuje ogólnozwi¹zkowe przepisy do realiów swojego
œrodowiska. Regulamin jest wa¿nym Ÿród³em
informacji dla osób zdobywaj¹cych stopnie
instruktorskie oraz ich opiekunów w orientowaniu siê co do sposobów pracy komisji i wymaganej przez ni¹ procedury otwierania
i zamykania próby na stopnie instruktorskie.
W tych w³aœnie regulaminach powinniœmy
wprowadziæ zmiany, tak by wszystkie próby
otwarte po 1 marca br. by³y zgodne w treœci
i sposobie ich przeprowadzenia z dokumentem „System stopni instruktorskich”.
O czym trzeba pamiêtaæ w regulaminie
pracy KSI? Powinny siê tam znaleŸæ:
· dok³adna procedura otwierania i zamykania próby,
· wykaz dokumentów niezbêdnych przy
otwieraniu i zamykaniu próby,
· wymagania na poszczególne stopnie,
· wymagania wobec opiekunów prób i sposoby pracy z nimi,
· zasady wspó³pracy z zespo³em kadry
kszta³c¹cej,
· w miarê mo¿liwoœci sta³e terminy spotkañ
komisji lub dy¿urów jej cz³onków.

Mo¿emy równie¿ powtórzyæ przepisy
znajduj¹ce siê w „Systemie stopni instruktorskich”, które co prawda nie wymagaj¹ doprecyzowania czy modyfikacji, ale dla uzyskania
ca³oœciowego obrazu pracy komisji przydadz¹
siê w naszym regulaminie. Mam na myœli:
· zadania KSI,
· zasady powo³ywania KSI,
· prowadzon¹ w KSI dokumentacjê.

Co nowego
w trybie zdobywania stopni?
W nowym dokumencie pojawi³y siê zmiany dotycz¹ce procedury zdobywania stopni,
które powinniœcie uwzglêdniæ w swoich regulaminach.
· W przypadku próby zamkniêtej z wynikiem negatywnym zdobywaj¹cy stopieñ
ma prawo odwo³aæ siê do komendanta
hufca w ci¹gu 14 dni od daty wp³yniêcia
wniosku KSI. Dopiero po up³ywie tego
czasu komendant hufca og³asza w rozkazie zamkniêcie próby. Trzeba przy tym pamiêtaæ, by powiadomiæ zainteresowanego
o fakcie zamkniêcia jego próby z wynikiem negatywnym.
· Po zamkniêciu próby z wynikiem negatywnym ponowne otwarcie próby mo¿e
nast¹piæ po co najmniej 6 miesi¹cach.
Pojawi³y siê równie¿ warunki otwarcia
próby, które maj¹ wp³yw na tryb zdobywania
stopnia, a dok³adniej, przes¹dzaj¹ o tym, kto
i kiedy mo¿e próbê otworzyæ.
· W przypadku próby przewodnikowskiej
osoba zainteresowana otwarciem próby
musi mieæ ukoñczone 16 lat i z³o¿one
Przyrzeczenie Harcerskie.
· W przypadku próby podharcmistrzowskiej
instruktor otwieraj¹cy próbê musi mieæ
ukoñczone 18 lat. Ponadto, aby otworzyæ
próbê, nale¿y pe³niæ s³u¿bê instruktorsk¹
w stopniu przewodnika przez minimum
12 miesiêcy i otrzymaæ pozytywn¹ ocenê
swojej pracy instruktorskiej.
· W przypadku próby harcmistrzowskiej instruktor otwieraj¹cy próbê musi pe³niæ s³u¿bê instruktorsk¹ w stopniu podharcmistrza
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Oczywiœcie najwiêksze zmiany zosta³y
dokonane w wymaganiach prób na stopnie.
Od 1 marca 2003 r. s¹ one obowi¹zuj¹ce dla
wszystkich nowo otwieranych prób. Dotychczas otwarte próby s¹ nadal realizowane zgodnie z programami prób, zatwierdzonymi
podczas ich otwierania.
Istotn¹ zmian¹ jest likwidacja tzw. dróg
dochodzenia do mistrzostwa. Wszystkie próby maj¹ wymagania, uwzglêdniaj¹ce przygotowanie instruktora do pracy wychowawczej,
a w przypadku próby przewodnikowskiej do
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ w gromadzie lub
dru¿ynie.
Ponadto KSI otrzyma³y prawo – mog¹
„przyj¹æ dodatkowe wymagania na stopnie,
wynikaj¹ce z potrzeb œrodowiska i programu
jego rozwoju”. Oznacza to mo¿liwoœæ uzupe³niania kanonu wymagañ na stopnie o zapisy bêd¹ce odzwierciedleniem specyfiki
danego œrodowiska. Oczywiœcie ta czêœæ regulaminu hufca mo¿e byæ najbardziej „plastyczna” i mog¹ byæ w niej wprowadzone
zmiany, na przyk³ad po uchwaleniu nowego
programu rozwoju hufca.

Czas na szkolenie
Z ca³¹ pewnoœci¹ du¿¹ nowoœci¹ w dzia³aniach komisji jest koniecznoœæ przeszkolenia
siê przewodnicz¹cego KSI. Ka¿dy przewodnicz¹cy KSI, aby zostaæ powo³any na funkcjê,
musi byæ do niej przygotowany lub przejœæ stosowne szkolenie w ci¹gu roku od powo³ania
na funkcjê. Przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie
KSI powinni mieæ mo¿liwoœæ odbycia przeszkolenia w swojej macierzystej chor¹gwi lub
skorzystaæ z propozycji Centralnej Szko³y Instruktorskiej ZHP. Ka¿da chor¹giew zosta³a
bowiem zobowi¹zana przez Radê Naczeln¹
„do dwukrotnego przeprowadzenia w trakcie
ka¿dej kadencji szkoleñ hufcowych KSI”.
Pamiêtajmy o tym, ¿e wszystkie przepisy
dotycz¹ce stopni instruktorskich znajduj¹ siê
obecnie w jednym dokumencie – regulaminie „System stopni instruktorskich”, a dotychczasowe instrukcje reguluj¹ce pracê KSI
przesta³y obowi¹zywaæ.
hm. Ryszard Polaszewski
jest instruktorem Centralnej Szko³y Instruktorskiej ZHP,
przewodnicz¹cym KSI Hufca Gniezno
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