PLAN KSZTAŁCENIA
CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

INFORMACJE OGÓLNE
Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących
kadrą hufców zajmującą się kształceniem lub przygotowujących się do tego typu
zadań , a także instruktorów zespołów chorągwianych oraz chorągwianej komisji
stopni instruktorskich. Niezbędne i planowane jest wsparcie zewnętrzne, które
zapewnić może Centralna Szkoła Instruktorska, Chorągwiana Szkoła Instruktorska
Chorągwi Śląskiej oraz instruktorzy – kształceniowcy z terenu całej Polski,
współpracujący ze środowiskami hufcowymi.
Przy przygotowaniu planu kształcenia brane były pod uwagę następujące
dokumenty:

Statut ZHP.
 „Program rozwoju Chorągwi Opolskiej na lata 2010 -2012”.

System Pracy z Kadrą ZHP
 regulaminu „Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”
 standardy szkoleń i kursów w ZHP

Kształcenie i praca z kadrą w chorągwi
Od czasu reaktywowania chorągwi brak było planowego kształcenia i pracy z Kadrą.
Nie było prowadzone również w większości hufców. Sporadycznie odbywały się
kursy drużynowych lub warsztaty. Obecna sytuacja wymaga poważnej pracy z kadrą
hufców.
Nie istnieje chorągwiany zespół kadry kształcącej, a spośród wszystkich hufców
opolskiej, ZKK posiada tylko jeden – Hufiec Kędzierzyn-Koźle.
W chorągwi jest jednak całkiem spora grupa instruktorów, posiadających odznaki
kadry kształcącej każdego poziomu, a także kadra zajmująca się kształceniem
również profesjonalnie, na zewnątrz organizacji.
Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich mimo, że odzyskała uprawnienia do
prowadzenia prób harcmistrzowskich i realizuje próby na stopień harcmistrza i
podharcmistrza wymaga całkowitej przebudowy. Po jej dokonaniu może być w
najbliższym roku silnym zespołem wspierającym i inspirującym Kształcenie w
chorągwi.
Dającym spore perspektywy jest fakt powiększającej się w ostatnich dwóch lat
grupy nowych instruktorów, przede wszystkim na poziomie przewodnikowskim.
Daje to w niedalekiej perspektywie szansę na przygotowanie aktywnej i dobrze
przeszkolonej kadry zajmującej się w przyszłości również kształceniem.
Głównym zadaniem na najbliższy rok wydaje się integracja kadry z hufców,
zajmującej się kształceniem oraz wykorzystanie całego posiadanego potencjału do
zbudowania minimum dwóch międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej
wspierających hufce z obszaru ich działania.

Kadra kształcąca Chorągwi
1. Instruktorzy z uprawnieniami
ZOKK
1. hm. Jacek Kaflowski Hufiec Opole-miasto L.6/ 2009 z 24.04.2009 ZOKK
64/2009
SOKK
1. hm. Artur Ośko KCH L.11/2009 z 29.11.2009 SOKK 181/2009
2. hm. Łukasz Górowski Hufiec Brzeg L.12/2010 z 30.12.2010 SOKK 185/2010
BOKK
1. phm. Agnieszka Krzyk - Hufiec Kędzierzyn-Koźle - BOKK 26/I/08
2. hm. Jolanta Kosakowska - Hufiec Kędzierzyn-Koźle - BOKK 22/I/08
3. hm. Iwona Kozioł - Hufiec Kędzierzyn-Koźle - BOKK 23/I/08
4. phm. Marek Krzyżanowski - Hufiec Niemodlin, L.8/2008 z 10.12.2008 BOKK/27/2008
5. phm. Grzegorz Krzyśków - Hufiec Niemodlin, L.9/2008 z 30.12.2008 BOKK/28/2008
6. phm. Dawid Zawada - Hufiec Kędzierzyn-Koźle, L.1/2009 z 15.01.2009 BOKK/29/I/2009
7. phm. Stanisław Wróbel - Hufiec Nysa L.3/2009 z 15.03.2009 – BOKK/30/2009
8. hm. Elżbieta Pojasek-Ośko - Hufiec Kędzierzyn-Koźle z L3/2009 13.03.2009
BOKK/31/2009
9. hm. Joanna Moskal - Hufiec Namysłów L.3/2009 z 13.03.2009 –
BOKK/32/2009
10. hm. Maciej Paweł Bandurski - Hufiec Nysa L.9/2009 z dnia 16.07.2009 –
BOKK/34/2009
11. phm. Ewa Zawada - Hufiec Kędzierzyn-Koźle L.8/2010 z dnia 18.10.2010 –
BOKK/35/2010
12. phm. Monika Gąsior - Hufiec Kędzierzyn-Koźle L.9/2010 z dnia 10.12.2010 –
BOKK/36/2010
2. Zespoły Kadry Kształcącej
Nie istnieje Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej. Istnieje teoretyczna możliwość
utworzenia zespołu chorągwianego. Do czasu powołania takiego zespołu
odpowiedzialny za Kształcenie w chorągwi jest bezpośrednio komendant chorągwi.

ZKK działa tylko w Hufcu Kędzierzyn-Koźle. Istnieją podstawy formalne do
budowania zespołów w Hufcu Nysa i Hufcu Niemodlin.
3. Zadania kadry kształcącej w chorągwi:
- wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: kadry kierowniczej komend
hufców, hufcowych zespołów instruktorskich i opiekunów prób instruktorskich,
- wspieranie i prowadzenie kształcenia drużynowych jako zadanie przejęte za
hufce
- kształtowanie pracy z Kadrą i kształcenia w chorągwi, określonej w programie
rozwoju chorągwi
- tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi,
- wspieranie powstawania międzyhufcowych i hufcowych zespołów kadry
kształcącej
- gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach
prowadzonego kształcenia
- wspieranie rozwoju kadry kształcącej w hufcach

Zadania do realizacji w roku 2011
1. Rozpoznanie zasobów kadrowych zajmujących się kształceniem w hufcach
Chorągwi Opolskiej ZHP
2. Rozpoznanie potrzeb kształceniowych hufców Chorągwi Opolskiej ZHP
3. Integracja kadry kształcącej z wszystkich środowisk chorągwi
4. Organizacja własnych i koordynacja uczestnictwa w zewnętrznych formach
skierowanych dla kadry kształcącej
5. Stworzenie minimum 2-3 osobowego Chorągwianego Zespołu Wpierającego
pracę kadry kształcącej
6. Stworzenie Międzyhufcowych Zespołów Kadry Kształcącej, z których każdy w
roku 2011 zorganizuje minimum jedną formę szkoleniową skierowaną do
drużynowych lub przybocznych
7. Organizacja specjalistycznych warsztatów skierowanych dla kadry hufców

HARMONOGRAM realizacji form kształcenia
Data

forma - zadanie

styczeń

Analiza zasobów
kadrowych w
oparciu o
informacje z
hufców

21-27
lutego

kurs
przewodnikowski

uczestnicy

miejsce

odpowiedzialny
hm. Artur Ośko

przyboczni i
kandydaci na
instruktorów z
wszystkich
hufców

Głuchołazy

Głuchołazy

ZKK Hufca
KędzierzynKoźle
phm. Agnieszka
Wala

26 lutego

seminarium kadry
kształcącej

Kadra oraz
kandydaci do
kadry
kształcącej z
hufców

hm. Artur Ośko

21 marca

Warsztaty z
pozyskiwania
środków

Kadra
zarządzająca z
hufców

1-3
kwietnia

Warsztaty medialne

kwiecień

warsztaty dla
Hufcowych Komisji
Stopni
Instruktorskich

Członkowie
hufcowych KSI

Opole

ChKSI

20-22 maja

Konferencja
Liderów

Kadra
kształcąca,
programowa i
zarządzająca
hufców

Kędzierzyn
-Koźle Opole

hm. Artur Ośko
Hufiec
KędzierzynKoźle

czerwiec

Warsztaty dla
komendantów i
kwatermistrzów
obozów i kolonii

Komendanci i
kwatermistrzowi
e obozów i
kolonii

Opole

hm. Elżbieta
Pojasek-Ośko
hm. Irena Bryła

hm. Artur Ośko
partner
szkolenia:
Stowarzyszenie
Semper Avanti

czerwiec

Warsztaty
metodyczne

drużynowi

Lipiec

kurs
przewodnikowski i
drużynowych
harcerskich

Kandydaci na
drużynowych

Kadra Hufca
Opole-miasto

sierpień

Udział w Zlocie
Kadry ZHP

Kadra kształcąca

hm. Artur Ośko
komendanci
hufców

28-30
września

Warsztaty
podharcmistrzowski
e

Instruktorzy w
stopniu
przewodnika i
podharcmistrza

29-30
październik
a

Warsztaty dla
komendantów i
skarbników hufców
„Finanse w Hufcubudżetowanie i
rozliczenia
finansowe”

Komendanci i
skarbnicy hufców

listopad

Chorągwiana
Zbiórka Kadry
Kształcącej „ Wizje
i plany 2012

Kadra kształcąca

Priorytetowe formy planowane w roku 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kurs przewodnikowski - Ferie 2012
Kursy metodyczne – wiosna 2012
Kurs podharcmistrzowski – wakacje 2012
Kurs kadry kształcącej
Kurs kadry programowej hufców
Konferencja Harcmistrzowska

hm. Artur Ośko

Byczyna

hm. Artur Ośko
działające ZKK

