Uchwała nr 2/06/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.
Komendy Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2
w sprawie przyjęcia planu kształcenia hufca na rok harcerski 2019/2020

§1
Działając na podstawie § 52 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP Komenda Hufca Nowy Dwór
Mazowiecki zatwierdza i przyjmuje do realizacji plan kształcenia hufca na rok harcerski
2019/2020, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMENDANT HUFCA
/-/ hm. Marcin Janiszewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Komendy Hufca nr 2/06/2019
z dnia 21 czerwca 2019 r.

PLAN KSZTAŁCENIA
HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI
im. KORPUSU KADETÓW nr 2
ROK HARCERSKI 2019/2020
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Charakterystyka:
Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 należy do Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy.
Zgodnie z prowadzoną Ewidencją ZHP Hufiec zrzesza aktualnie 531 osób.
Hufcem kieruje komendant wraz z komendą hufca. W Hufcu działa również Komisja Rewizyjna.
Hufiec działa zgodnie z przyjmowanym, co roku planem pracy, uwzględniającym cykliczne imprezy hufca oraz plan szkoleń i
kursów. Systematycznie wdrażany jest dokument „Wizja rozwoju Hufca” oraz program „Od zastępowego do drużynowego”.
Harcerze i zuchy wyjeżdżają co roku na obóz/kolonię letnią HAL oraz na zimowisko w ramach HAZ.
Hufiec podejmuje doraźne akcje promujące harcerstwo na zewnątrz, takie jak, Betlejemskie Światełko Pokoju, Akcja 1 procent
dla ZHP oraz wspiera władze lokalne przy organizacji imprez i uroczystości patriotycznych oraz współpracuje ze
Stowarzyszeniem Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, Związkiem Rezerwistów II RP oraz nawiązał kontakt z 2
Mazowieckim Pułkiem Saperów w Kazuniu Nowym. Hufiec co roku jest również patronem obchodów Święta Kadetów II RP. W
hufcu pracuje Komisja Stopni Instruktorskich (z uprawnieniami przyznawania stopnia podharcmistrza). W Hufcu działa ZKK
oraz Namiestnictwo Zuchowe „Kraina Fantazji” i Zespół ds. nagród i wyróżnień. Działają również dwa Kluby Specjalnościowe
wzbogacające ofertę programową i wspierającą pracę drużyn i kadry. Hufiec posiada siedzibę z unormowanym stanem prawnym
i stronę internetową. W Hufcu działa ZKK.
Warunki do działania:
 Hufiec działa na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz Warszawskiego Zachodniego;
 Hufiec posiada własną siedzibę (obecnie w trakcie remontu), współpracujemy z lokalnym stowarzyszeniem, które
udostępnia nam lokal;
 ma duże doświadczenie w realizacji projektów;
 dobra współpraca z władzami lokalnymi i instytucjami samorządowymi;
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 przyjazne nastawienie władz lokalnych;
 dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 realizacja dofinansowywanych z samorządu miejskiego i powiatowego, Kuratorium Oświaty projektów hufcowych np.
HALiZ, 11 listopada, Harcerski Start,
 bogata historia obszaru działania Hufca,
 bliskie sąsiedztwo i dostęp do rzek, jezior i lasów,  duża ilość dostępnych obiektów zabytkowych z różnych okresów
historycznych.
W Hufcu ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 działa:
5 Szczepów:
 2 Nowodworski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Coś" - środowiska z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Twierdzy Modlin i Leoncina,
 27 Czosnowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych - środowiska z Czosnowa,
 424 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Kampinos" - środowiska z Izabelina,
 444 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Trzy Czwórki"- środowiska z Łomianek, Dziekanowa Polskiego i
Dąbrowy Leśnej,
 462 Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Harcerskiego Batalionu "Zośka"- środowiska z Łomianek i
Dziekanowa Leśnego.
27 gromad i drużyn:
 2 Drużyna Starszoharcerska „Halo”
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 2 Gromada Zuchowa „Zawiszątka”
 2 Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego
 7 NWGDHiZ „Dziabąg”
 11 Strzelecka Drużyna Harcerska „Strzelcy Modlińscy”
 9 Gromada Zuchowa Baśki Murmańskiej w Modlinie Twierdzy
 59 Drużyna Harcerska „ECHO” z Leoncina
 5 Próbna Gromada Zuchowa „Tęczowe Skrzaty”
 Próbna Gromada Zuchowa z Nasielska
 9 Drużyna Starszoharcerska w Czosnowie im. Aleksandra Kamińskiego
 10 Czosnowska Drużyna Harcerska „Ad astra” im. Małego Powstańca
 8 Czosnowska Gromada Zuchowa „Mądre Szczurki”
 424 Gromada Zuchowa „Przyjaciele Łosia Kampinosia” z Izabelina
 424 Drużyna Starszoharcerska "Grupa Kampinos" z Izabelina
 424 Drużyna Harcerska „Puszcza” z Izabelina
 444 Drużyna Harcerska im. hm. por. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka”
 444 Drużyna Harcerska „Morro” z Dziekanowa Polskiego
 444 Drużyna Harcerska „Zawiszacy”
 444 DH „Kompania Młodzieżowa” z Łomianek – Dąbrowa Leśna
 462 Drużyna Starszoharcerska „Parasol” 4  462 Drużyna Harcerska „Rudy”
 462 Drużyna Harcerska „Partyzanci Kampinosu”
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 462 Gromada Zuchowa „Ogniki”  462 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
 462 Drużyna Starszoharcerska „Alek”
 13 Grunwaldzka Turystyczna Drużyna Harcerska „Czarne Ścieżki”
 31 Drużyna Harcerska „Harmider”
a także 3 kręgi:
 Harcerski Krąg Seniora „Nałęcz
 HKS – Harcerski Klub Specjalnościowy Służby Zabezpieczenia, Strzelectwa
 HKT - Harcerski Klub Turystyczny „Akszyna”
Analiza realizacji celów zawartych w planie kształcenia na rok 2018/2019 przyjętym Uchwałą Komendy Hufca nr
6/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Obecny zespół kadry kształcącej od 2018 roku działa w poszerzonym składzie.
Rok Harcerski 2018/2019 był rokiem, w którym dzięki współpracy doprowadziliśmy do tego, że w Hufcu przeszkoleni są wszyscy drużynowi w odpowiedniej metodyce – co zdecydowanie możemy uznać za najważniejszy zrealizowany cel. 100% drużynowych spełnia wymogi zgodnie z „Instrukcją tworzenia i działania gromad, drużyn, kręgów specjalnościowych...”. Kursy zastępowych i przybocznych odbywają się na poziomie Hufca w każdym roku. W roku harcerskim 2018/19 odbyły się również: Kurs
Drużynowych Zuchowych, Harcerskich i Starszo-harcerskich. Dzięki temu oprócz przeszkolenia drużynowych zostali przeszkoleni również ich potencjalni następcy. Kontynuowane były również „Sobótki Warsztatowe”, które są warsztatami celowymi. Tematyka ich jest ustalana na podstawie potrzeb zgłaszanych przez kadry środowiska. W tym roku odbyły się warsztaty z sytuacji
intymnych oraz RODO. Nie udało się przeprowadzić dwóch „Sobótek” - kwatermistrzowskiej i z komunikacji z dziećmi. W
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pierwszym przypadku z powodu braku zgłoszeń, a w drugim z powodu braku czasu w związku z przyspieszeniem przygotowań
do HAL 2019. Obył się również kurs WKPP i kurs pierwszej pomocy dla harcerzy w wieku 12-15 lat. Działania związane z
pierwszą pomocą i ratownictwem będą kontynuowane w związku z planowanym utworzeniem w roku harcerskim 2019/20 refe ratu HSR przy Hufcowym Klubie Specjalnościowym.
Zgodnie z założeniami - do zespołu dołączyli nowi członkowie. W tej chwili w Hufcu jest 1 ZOKK, 3 SOKK i 1 BOKK - co
również potwierdza postawiony sobie za cel rozwój instruktorów w zespole. Niewątpliwie dalsza praca związana z kształceniem
na terenie naszego hufca – to głównie praca związana z rozwojem samego w sobie zespołu oraz podniesienie jakości współpracy
ich członków.
Analiza obecnej sytuacji:
Zespół Kształcenia Hufca Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2018/2019 pracował w składzie:
 phm. Sylwia Gardynik SOKK/719/2017 –przewodnicząca
 hm. Bogumiła Żelasko BOKK/307/2016 – członek
 hm. Daniel Nowak SOKK/1088/2018 – członek
 phm. Piotr Graff – członek
 phm. Agnieszka Radziuk – członek
 pwd. Ula Falasa – członek
 pwd. Magdalena Wojcieszek – członek
 phm. Jarosław Chormański – członek
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Do współpracy z zespołem zapraszani są również inni instruktorzy hufca, w tym członkowie Komisji Stopni Instruktorskich
oraz namiestnicy. Aby wspierać rozwój młodych instruktorów planujących pracę związaną z kształceniem, tym samym budując
dalszą przyszłość zespołu, będzie również istniała możliwość współpracy osób, które dopiero zaczynają ścieżkę kształceniową.
Głównym zadaniem zespołu kształcenia jest realizowanie planu pracy hufca na rok harcerski 2019/2020 oraz planu kształcenia 2019/2020. Zespół wspomagać będzie doskonalenie kadry hufca, dając jej możliwość rozwoju, kształcenia się i dokształcania. Zadaniem zespołu będzie między innymi organizacja tzw.: „Sobótek Warsztatowych” – czyli warsztatów dla drużynowych,
przybocznych i funkcyjnych. Planowane jest również zorganizowanie Kursu Przewodnikowskiego oraz Kursu Zastępowych i
Przybocznych. W celu realizowania kształcenia na wysokim poziomie planujemy akredytację kursów i warsztatów w Chorągwianej Szkole Instruktorskiej „Iluminacja”. Kursy i warsztaty realizowane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami kadr drużyn i gromad. W danym roku harcerskim planujemy również warsztaty i kursy, które będą związane z umiejętnościami typowo wychowawczymi oraz pozwolą podnieść kompetencje związane z organizacją animacji, ponieważ dużo środowisk wykazało zainteresowanie tego rodzaju wsparciem.
W roku harcerskim 2018/2019 zorganizowane zostały następujące akcje szkoleniowe: Kurs Drużynowych, Kurs Zastępowych
i Przybocznych, warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich, Sobótki Warsztatowe. Odbył się również kurs WKPP i kurs
pierwszej pomocy dla harcerzy w wieku 12-15 lat. Większość wymienionych form było akredytowanych przez Chorągwianą
Szkołę Instruktorską „Iluminacja”.
Zespół kontynuuje swoją pracę już drugi rok, tym razem w poszerzonym od niedawna składzie, zatem kolejnym wyzwaniem
niewątpliwie będzie praca nad podziałem obowiązków oraz podnoszenie jakości współpracy. Umożliwi to najefektywniejsze
działanie kształceniowe. W poprzednim roku wspólnie we współpracy z namiestnictwami jako zespół w poszerzonym składzie
zorganizowaliśmy kurs drużynowych. Nowy rok harcerski będzie niewątpliwie wyzwaniem związanym z dalszym rozwojem zespołu w nowym składzie. Spotkania zespołu będą organizowane mniej więcej raz na 2 miesiące, w zależności od aktualnych potrzeb oraz planowanych przedsięwzięć.
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Cele i zadania na ten rok:
 podjęcie decyzji dotyczącej nowego szefa zespołu;
 podsumowanie pracy zespołu w roku 2018/2019;
 ustalenie zasad współpracy zespołu kształceniowego na nowy rok, budowanie zespołu kształceniowego;
 organizacja kursu przewodnikowskiego;
 organizacja kursu zastępowych i przybocznych;
 organizacja warsztatów;
 wyszukiwanie i rekomendacja zewnętrznych kursów innych niż organizowane w hufcu – przewodnikowskich, podharcmistrzowskich, drużynowych zuchowych i drużynowych wędrowniczych, kadry kształcącej itd.;
 promowanie prowadzonych przez nas kursów i warsztatów poza hufcem;
 stałe doskonalenie się oraz podnoszenie kwalifikacji członków zespołu kształceniowego.
Cele długoterminowe:
 współpraca z Chorągwianą Szkołą Instruktorską „Iluminacja”;
 wymiana doświadczeń poprzez udział kadry hufca w kursach organizowanych przez inne hufce oraz zapraszanie kadry innych hufców do udziału w naszych kursach;
 udział przedstawiciela oraz członków zespołu w spotkaniach Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej;
 akredytacja Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” dla organizowanych przez nas kursów;
 współpraca z zespołami kształceniowymi działającymi w innych Hufcach.
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Formy kształcenia:
 kurs przewodnikowski ;
 kurs zastępowych;
 kurs przybocznych;
 kurs pierwszej pomocy;
 warsztaty dla przybocznych i drużynowych;
 warsztaty opiekunów prób instruktorskich;
 szkolenia dla kadry HAL, HAZ;
 warsztaty i konsultacje;
 warsztaty rozwojowe;
 udostępnianie materiałów programowych, metodycznych;
 wymiana doświadczeń poprzez spotkania i kontakt za pośrednictwem mailowym.
Motywowanie kadry poprzez:
 wspólne przedsięwzięcia;
 wsparcie podczas zdobywania stopni;
 dostarczanie pomysłów do pracy z gromadami i drużynami - wspieranie namiestnictw;
 nagradzanie kadry;
 rozmawianie o potrzebach kadry;
 inspirowanie młodej kadry poprzez własną pracę i doświadczenie;
 wspieranie działań instruktorów.
10

Zespół będzie współpracował z:
 Komisją Stopni Instruktorskich;
 Namiestnictwami;
 Zespołami działającymi na terenie Hufca;
 Komendą Hufca;
 Komendą Chorągwi.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KSZTAŁCENIOWYCH HUFCA ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI IM. KORPUSU KADETÓW NR 2
ROK HARCERSKI 2019/2020
Miesiąc

Data

Nazwa

Rodzaj

Uwagi/organizator/odpowiedzialny

Październik

19

Sobótka Warsztatowa -

Warsztaty dla kadry –
warsztaty dla opiekunów
prób instruktorskich

KSI Hufca

„Dobry opiekun to….”
Październik

26 - 27

Kurs Zastępowych oraz Kurs Przybocznych

Hufcowy kurs
I ZJAZD

Organizator:
kadra Szczepów 444 i 424
Komendant kursu: hm. Jacek Smura

Listopad

9

Sobótka Warsztatowa – Animator gier i zabaw

Warsztaty dla kadry

ZKK Hufca

Listopad

16 – 17

Kurs Zastępowych oraz Kurs Przybocznych

Hufcowy kurs
II ZJAZD

Organizator:
kadra Szczepów 444 i 424
Komendant kursu: hm. Jacek Smura

Marzec

6-8

Kurs Przewodnikowski
„Puszcza Możliwości III”

I Zjazd

ZKK Hufca

Marzec

27 -29

Kurs Pierwszej Pomocy WKPP – 30h,

I Zjazd

HSR/Chorągiew Stołeczna ZHP

Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy HSR - 9h
11

Kwiecień

3 -5

Kurs Pierwszej Pomocy WKPP - 30h

II Zjazd

HSR/Chorągiew Stołeczna ZHP

Kwiecień

18 -19

Kurs Przewodnikowski
„Puszcza Możliwości III”

II Zjazd

ZKK Hufca

Maj

22 - 24

Kurs Przewodnikowski
„Puszcza Możliwości III”

III Zjazd

ZKK Hufca

Warsztaty dla komend i komendantów HAL

Obowiązkowy dla kadry

Chorągiew Stołeczna ZHP

Maj

HAL
Czerwiec
Czerwiec
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Sobótka Warsztatowa – kwatermistrzostwo

Warsztaty dla kadry

ZKK Hufca

Kurs wychowawców i kierowników

Obowiązkowy dla kadry
HAL

Chorągiew Stołeczna ZHP
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