KOMENDA HUFCA
STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Uchwała nr 8/2017 z dnia 10 września 2017 r.
w sprawie Ligi Drużyn Hufca
Strzelce Krajeńskie ZHP
1.

Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 6 Statutu ZHP, w nawiązaniu
do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w

sprawie

przyjęcia

dokumentu

drużynowych w ZHP”,
motywacyjne

dla

„Zasady

wspierania

programowo-metodycznego

wprowadza w życie Ligę Drużyn, czyli hufcowe narzędzie

podniesienia

jakości

działania

metodyczno-programowego

podstawowych jednostek organizacyjnych hufca, w oparciu o regulamin stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
2.

Komenda hufca zobowiązuje członka komendy hufca ds. programu i pracy z kadrą do
realizacji powyższej uchwały i sprawowania pieczy nad poprawnym przebiegiem Ligi
Drużyn oraz jej promowaniem pośród gromad i drużyn hufca.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Liga
Drużyn
Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP
załącznik do Uchwały Komendy Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP
nr 7/2017 z dnia 10 września 2017 r.

Zasady działania Ligi Drużyn
1. Celem Ligi Drużyn jest pobudzenia drużyn i gromad do działania zgodnie z
metodą i metodyką harcerską oraz obowiązującymi standardami ZHP.
2. Całoroczna rywalizacja oparta jest o zdobywania określonej liczby punktów za
wykonanie dane zadania i toczy się w dwóch kategoriach:
a. Gromady zuchowe
b. Drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i wielopoziomowe
3. Liga rozpoczyna się z dniem 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia.
4. W skład kapituły oceniającej i decydującej o zwycięstwie wchodzą:
a. członek komendy hufca ds, programu i pracy z kadrą
b. członek komisji rewizyjnej hufca
c. członek Komisji Stopni Instruktorskich hufca
5. Nagrodą za zwycięstwo w Lidze Drużyn jest prawo do noszenia, przez wszystkich
członków zwycięskiej jednostki, na prawej kieszeni munduru plakietki hufcowej z
napisem:
a. gromada roku – dla gromad zuchowych
b. drużyna roku – dla jednostek harcerskich, starszoharcerskich,
wędrowniczych lub wielopoziomowych
Dodatkowo drużynowi zwycięskich jednostek mają prawo nosić hufcową
chustę reprezentacyjną jako drugą chustę na mundurze, zawiązaną i noszoną
na sposób skautowy.
6. Prawo do posługiwania się nagrodą tj. naszywką oraz chustą przysługuje tylko
przez rok. W momencie rozstrzygnięcia i wyłonienia nowego zwycięzcy,
poprzednicy muszą ściągnąć odznaczenia z munduru.
7. Zwycięzcom każdej edycji przysługuje bon zakupowy do składnicy harcerskiej w
wysokości 200 zł, który komenda hufca powinna zrealizować do 31 grudnia.
8. Drużyny i gromady oceniana są w następujący sposób (podsumowanie liczby
zdobytych punktów odbywa się na pierwszej zbiórce organizacyjnej w nowym
roku harcerskim, przy okazji zatwierdzenia jednostki na dany rok u członka
komendy hufca ds, programu i pracy z kadrą, nie później niż do 20 października):

Funkcyjni

Zadanie:

Punktacja

Drużynowy ma otwartą
próbę
przewodnikowską oraz
posiada aktualne dane
w ewidencji ZHP

1

Drużynowy posiada
stopień przewodnika
oraz posiada aktualną
książeczkę
instruktorską

2

Drużynowy posiada
stopień
podharcmistrzowski/
harcmistrzowski oraz
posiada aktualną
książeczkę
instruktorską

2

Drużynowy ma
ukończony kurs
drużynowych

3

Drużynowy ma
uregulowane składki za
siebie i swoich
podopiecznych

3

Drużynowy
uczestniczył w
zbiórkach dla
drużynowych (możliwa
1 nieobecność)

5

Drużynowy ma
przybocznego

1

Drużynowy ma
przybocznego, który
ma stały obowiązek
Drużynowy ma
przybocznego, który
przygotowuje się do
przejęcia drużyny

2

3

Członkowie kadry mają
otwarte próby na
stopnie harcerskie
odpowiadające ich
wiekowi
50 % członków kadry
ma stopnie harcerskie
odpowiadające ich
wiekowi

3

5

Dokumentacja

Wyposażenie

Członkowie kadry mają
stopnie harcerskie
odpowiadające ich
wiekowi

7

Drużyna jest
umundurowana (50% 70 % osób)
8
Drużyna jest
umundurowana (70% 90% osób)
9
Drużyna jest
umundurowana (>90 %
osób)

10

Drużyna posiada stałe
miejsce spotkań
(harcówka)

1

Drużyna posiada
skarbczyk (sprzęt
sportowy itp.)

1

Drużyna regularnie
prowadzi swoją
podstronę na portalu
hufca zamieszczając
informację o
poszczególnych
odbytych zbiórkach

5

Drużynowy posiada
aktualny spis

2

Działalność

opłaconych składek w
ewidencji harcerskiej
oraz ma wszystkie
zgody od rodziców na
przynależność do ZHP
członków swojej
drużyny
Plan pracy
zatwierdzony w hufcu

3

Ewidencja ZHP jest
prowadzona na
bieżąco (wpisane
funkcje, stopnie)

3

Drużyna zatwierdza w
terminie dokumenty
(plan pracy, biwaki itp..)

2

Drużyna liczy 16 osób

5

Drużyna liczy ponad 16
osób

7

Drużyna uczestniczyła
w HAL (min. 50% osób)

3

Drużyna uczestniczyła
w HAL (min. 65% osób)

4

Drużyna uczestniczyła
w HAL (min. 80% osób)

5

Drużyna uczestniczyła
min. w 1 biwaku

2

Drużyna uczestniczyła
min. w 2 biwakach

4

Drużyna uczestniczyła
min. w 3 biwakach

6

Odbywają się regularne
zbiórki drużyny

2

Odbywają się regularne
zbiórki drużyny z pracą
małymi grupami
4
Odbywają się regularne
zbiórki drużyny z pracą
stałymi
szóstaki/zastępami

6

Drużyna uczestniczy
min. w 2 wydarzeniach
hufca

2

Drużyna uczestniczy
min. w 3 wydarzeniach
hufca

3

Drużyna uczestniczy
min. w 3 wydarzeniach
hufca i ma osiągnięcia

4

Drużyna posiada
obrzędowość

1

Drużyna posiada
obrzędowość (która
jest widoczna na
zewnątrz drużyny)

5

Drużyna uczestniczyła
w imprezie
pozahufcowej

2

Drużyna uczestniczyła
w imprezie
pozachorągwianej

3

Drużyna sumiennie
realizuje plan pracy

2

Drużynowy zna
rodziców swoich
podopiecznych

2

Drużynowy zna
rodziców swoich
podopiecznych i
przeprowadził z nimi
co najmniej jedno
spotkanie

4

Drużynowy zna
rodziców swoich
podopiecznych;
rodzice czynnie
uczestniczą w życiu
drużyny

6

Drużyna aktywnie
współpracuje ze szkołą,
w której działa
Drużyna aktywnie
współpracuje z innymi
instytucjami w miejscu,
w którym działa

4

4

Drużyna bierze udział
w akcji zarobkowej i
rozlicza się z niej w
terminie

2

Drużyna zachowuje
ciąg wychowawczy

2

Drużyna służyła przy
sztandarze hufca w
trakcie imprezy
hufcowej

5

Wizytacja zbiórki
Ocena obozu

od 1 do 10
od 1 do 10

MAX
200

