
PLAN KSZTAŁCENIA

HUFCA ZHP KĘDZIERZYN-KOŹLE

NA ROK 2014/2015



I. ANALIZA SYTUACJI HUFCA

POŁOŻENIE

Hufiec  ZHP Kędzierzyn-Koźle  działa  na  terenie  miasta  Kędzierzyna-Koźla,  na  obszarze  powiatu

kędzierzyńsko-kozielskiego, w województwie opolskim. Kędzierzyn-Koźle to drugie co do wielkości

miasto  Opolszczyzny,  liczące  około  65  tysięcy  mieszkańców.  Na  terenie  powiatu  kędzierzyńsko-

kozielskiego znajduje się jedno miasto,  90 miejscowości wiejskich i 75 sołectw. W skład powiatu

wchodzi  5  gmin  miejskich  –  Gmina  Bierawa,  Gmina  Cisek,  Gmina  Pawłowiczki,  Gmina  Polska

Cerekiew,  Gmina  Reńska  Wieś.  Siedziba  Komendy  Hufca  mieści  się  w  budynku  położonym

w  Kędzierzynie-Koźlu  przy  ul.  Piotra  Skargi  17A.  Komenda  dysponuje  schronem,  który  jest

wykorzystywany jako harcówka (gdzie  odbywają  się  regularnie  zbiórki  drużyn,  kadry i  komisji),

siedziba hufca oraz magazyn.  Hufiec korzysta  z dwóch pomieszczeń przeznaczonych na magazyn

sprzętu  hufca  –  jedno  w  Kędzierzynie-Koźlu,  przy  ul.  Grunwaldzkiej,  a  drugie  w  miejscu  bazy

obozowej hufca w Rudnie.

EDUKACJA

Na terenie  miasta  istnieje  9  publicznych szkół  podstawowych,  4  publicznych gimnazjów,  8 szkół

ponadgimnazjalnych  (w  tym  2  licea  ogólnokształcące,  5  zespołów  szkół,  Centrum  Kształcenia

Praktycznego i Ustawicznego).

STANICA HUFCA

Hufiec posiada bazę obozową, położoną w woj. Lubuskim w miejscowości Rudno. Baza od 2009 roku

jest  nieużywana.  W  2012  roku  przeprowadzona  została  inwentaryzacja  sprzętu  obozowego

znajdującego się w magazynie w Rudnie.

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE  I  TECHNICZNE:  urządzenie  wielofunkcyjne,  laminarka,  projektor,

ekran.

SOJUSZNICY

Komenda Hufca ZHP Kędzierzyna-Koźla  współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury,  Świetlicą

Socjoterapeutyczną „Brzdąc”, dyrekcjami szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, Klub Sportowy

„Koziołek”.



II. ANALIZA SKŁADU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH HUFCA I OBSZARU 
ICH DZIAŁANIA

DRUŻYNA DRUŻYNOWY GRUPA 
WIEKOWA

OBSZAR 
DZIAŁANIA

1 GZ „LEŚNE ELFY” pwd. Joanna
NIEZGODA

Z Śródmieście, PSP 
nr 1

2 GZ „SŁONECZNE LUDKI” Aneta
CHOMENTOWSKA

Z Osiedle Piastów, 
ZSM nr 1

3 GZ „BRYKAJĄCE TYGRYSKI” Marzena
JURZYK

Z Koźle

6 GZ „WESOŁE ARGUSIĄTKA” hm. Elżbieta
POJASEK-OŚKO

Z os. Pogorzelec

V DH „IMPAS” Patryk
BALICKI

H os. Pogorzelec

11 DH „AD ASTRA” pwd. Patryk
WEWIOR

H Śródmieście, PSP 
nr 6

12 DH „ORION” Dominika
ŁOTECKA

H Koźle

16 GDH phm. Piotr
ŁEŚKO

H, HS Śródmieście, PSP 
nr 1

21 SDH „ZAWISZACY” Natalia
KACZMAREK

H, HS Osiedle Piastów, 
ZSM nr 1

23 DH „AGAMIDAE” Amanda
MUCHA

H os. Pogorzelec

pDH „SCALAE” pwd. Elżbieta
ZWIERZ

H Koźle Rogi

13 DHS „FATUM” pwd. Agnieszka
BOTULIŃSKA

HS os. Pogorzelec

pDHS „VENTUM” Bartosz
KACZMAREK

HS os. Pogorzelec

8 DW „ENIGMA” pwd. Agnieszka
BOTULIŃSKA

W os. Pogorzelec

XX DW „COMA” Mateusz
GIEREK

W Osiedle Piastów

KI „PERSPEKTYWA” pwd. Borys
BARTCZAK

I

WNIOSKI: Z przestawionych wyżej  danych wynika, iż rozpoczęcie roku harcerskiego 2014/2015

nastąpiło  w  następującym  składzie  liczebnym:  w  hufcu  działa  16  jednostek  organizacyjnych

zrzeszających  wszystkie  grupy metodyczne  –  zuchy,  harcerzy,  harcerzy  starszych,  wędrowników.

Największy odsetek stanowią drużyny harcerskie – 43,75%, następnie gromady zuchowe 25% i 12,5%

zarówno  drużyny  starszoharcerskiej  i  wędrownicze  oraz  6,25%  stanowią  kręgi  zrzeszające

instruktorów hufca. W stosunku do poprzedniego roku można zauważyć, że udało nam się utrzymać

taką samą ilość gromad zuchowych oraz wędrowniczych, zwiększyła się natomiast o 1 liczba drużyn

harcerskich i starszoharcerskich. Wszystkie środowiska harcerskie działają w środowisku miejskim.

Posiadają własne harcówki w pomieszczeniach udostępnionych przez dyrekcje szkół,  przy których

działają, lub spotykają się w siedzibie hufca – schronie.



III. ANALIZA WIEKU OSÓB STANOWIĄCYCH KADRĘ HUFCA ORAZ STANU ICH 
PRZESZKOLENIA

IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ PRZESZKOLENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI WIEK
DRUŻYNOWI

JOANNA NIEZGODA PWD KPWD
KDGZ

Głuchołazy 2011
Nysa 2012

19 lat

ANETA 
CHOMENTOWSKA

BRAK KPWD Wieszczyna 2014 18 lat

MARZENA JURZYK PWD KPWD Pokrzywna 2012 18 lat
ELŻBIETA POJASEK-
OŚKO

HM 39 lat

BALICKI PATRYK BRAK KPWD Wieszczyna 2014 16 lat
WEWIOR PATRYK PWD KPWD Wieszczyna 2013 19 lat
ŁOTECKA DOMINIKA BRAK brak - 18 lat
ŁEŚKO PIOTR PHM KDDH 37 lat
KACZMAREK NATALIA BRAK KPWD Wieszczyna 2014 17 lat
MUCHA AMANDA BRAK KPWD Wieszczyna 2014 16 lat
ZWIERZ ELŻBIETA PWD Brak aktualnego 25 lat
BOTULIŃSKA 
AGNIESZKA

PWD KPWD
KDDHS

Głuchołazy 2011
Nysa 2012

19 lat

KACZMAREK BARTOSZ BRAK brak - 16 lat
GIEREK MATEUSZ BRAK KPWD Załęcze 2009 24 lata
BARTCZAK BORYS PWD 24 lata
IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ FUNKCJA PRZESZKOLENIE WIEK

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH
KOZIOŁ IWONA HM Przewodnicząca KSI 34 lata
OŚKO ARTUR HM Członek KSI 41 lat
GĄSIOR MONIKA PHM Członek KSI 28 lat
POJASEK-OŚKO 
ELŻBIETA

HM Członek KSI 39 lat

KOMISJA REWIZYJNA
JÓZEF PAJOR HM Przewodniczący KRH 61 lat
BORYS BARTCZAK PWD Członek KRH 24 lata
FILIP ŻYDEK PHM Członek KRH 43 lata

KOMENDA HUFCA
JOANNA POLEWSKA PHM Komendant hufca 25 lat
PATRYK WEWIOR PWD Skarbnik 19 lat
AGNIESZKA 
BOTULIŃSKA

PWD Z-ca komendanta ds. pracy z 
kadrą

19 lat

MAGDALENA 
PALARCZYK

PWD Z-ca komendanta ds. 
programowych

19 lat

AGATA JANICKA PWD Członek KH 24 lata

WNIOSKI: Kadrę  hufca  stanowi  młodzież  szkół  średnich,  studenci  oraz  instruktorzy  pracujący.

Średnia wieku drużynowych wynosi 22 lata. Na ogólną liczbę 15 drużynowych, 3 pracuje, 5 studiuje,

7 uczęszcza do szkół średnich. 53% drużynowych ukończyło kurs przewodnikowski zgodny z nowymi

standardami ZHP, 33% ukończyło kurs drużynowych niezgodny z aktualnymi standardami ZHP, 13%

nie  posiada  przeszkolenia  w  zakresie  prowadzenia  drużyny  (kurs  pwd).  Dwoje  drużynowych

ukończyło kursy drużynowych zgodne z metodyką, z którą pracują. Część kadry instruktorskiej ma

ukończone kursy wychowawców kolonijnych i kierowników placówek wypoczynku, a także znaczna

część  wędrowników  posiada  odznakę  „Ratownik  ZHP”  –  jest  to  jedna  z  najpopularniejszych



specjalności  zdobywanych  w  grupie  wędrowników.  Tylko  przewodniczący KSI  jest  przeszkolony

do pełnionej funkcji, pozostali szefowie zespołów pracujących w hufcu.

Potrzebne zmiany:

- 5 drużynowych musi zostać przeszkolonych do pełnienia funkcji według nowych zasad kształcenia

kadry w ZHP

- 13 drużynowych musi być przeszkolonych w wybranej metodyce

- konieczność przeszkolenia do pełnionej funkcji członków Komendy Hufca 

- konieczność pracy z przybocznymi (Bractwo Zielonych)

-  należy  przeszkolić  opiekunów  prób  instruktorskich  w  zakresie  pełnienia  roli  opiekuna  próby

instruktorskiej

- należy rozważyć organizację kursu przewodnikowskiego na szczeblu Hufca



IV. ANALIZA PRACY HUFCA W OBSZARACH:

1) WIZERUNEK W SPOŁECZEŃSTWIE, KONTAKTY Z MAISTEM

Rok 2013/2014 to rok pozytywnej współpracy Komendy Hufca ZHP K-Koźle z przedstawicielami

władz lokalnych.  Należy umocnić  kontakty z nimi  nawiązane,  tak by hufiec  traktowany był  jako

rzetelny  i  zaufany  partner  do  działania  i  podejmowania  lokalnych  inicjatyw.

Nieliczne  jednostki  brały  udział  w  obchodach  świąt  narodowych,  przekazywaniu  Betlejemskiego

Światełka  Pokoju  oraz  Wielkiej  Orkiestrze  Świątecznej  Pomocy.  Ciągle  jednak  jesteśmy  słabo

zauważalni  przez  mieszkańców miasta,  którzy nie  dostrzegają  naszego  działania.  Aby to  zmienić

należy  podjąć  współpracę  z  lokalnymi  mediami  oraz  pozyskać  sojuszników  do  realizacji

przedsięwzięć  kierowanych  do  mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.  Powinno się  także  zmotywować

drużyny do uczestniczenia w życiu miasta.

2) KADRA

KADRA HUFCA
Mocne strony:

-  kadra  hufca,  w  większości,  swoją  postawą
pokazuje  wartości  zawarte  w  Prawie
i Przyrzeczeniu Harcerskim – jest przykładem
-  zwiększająca  się  ilość  otwieranych  prób
przewodnikowskich
- zwiększająca się ilość instruktorów
-  większość  przybocznych  jest  przeszkolona
do pełnionej funkcji
-  następuje  coraz  większa  integracja
drużynowych i przybocznych
-  kadra  instruktorska  potrafi  wychować  swoich
następców,  dlatego  osoby przejmujące  drużyny
są kompetentne i zajmują właściwe miejsce

Słabe strony:

-  niewielka  ilość  aktywnie  działających
instruktorów
- brak kadry instruktorskiej gotowej do podjęcia
się funkcji
-  „starsi”  instruktorzy  nie  mają  zapału  i  chęci
do pracy, nie działają na polu hufca
- coraz młodsza kadra drużynowych
- brak doświadczenia młodej kadry

Jak można je wykorzystać:

-  budowanie  i  utrzymywanie  odpowiednich
relacji  kadry,  które  będą  budowały  poczucie
wspólnoty i motywowały do działania
- organizacja kursu przewodnikowskiego
-  działanie  Bractwa  Zielonych  –  regularnych
zbiórek dla przybocznych

Jak możemy to zmienić:

-  organizacja  warsztatów  dla  drużynowych
i przybocznych
-  wsparcie  dla  drużynowych  –  wyznaczenie
instruktora wspierającego każdą drużynę



3) PROGRAM

METODA HARCERSKA I PROGRAM WYCHOWAWCZY
Mocne strony:

-  działa  Kapituła  Stopni  Wędrowniczych
i Komisja Stopni Instruktorskich
-  spora  część  kadr  drużyn  zdobywa  stopnie
wędrownicze i instruktorskie
-  drużynowi  coraz  bardziej  rozumieją  potrzebę
działania ciągiem wychowawczym
- w hufcu istnieją  dwa szczepy – jeden z  nich
działa  zgodnie  z  instrukcją  działania  szczepu
i jest w nim zachowany ciąg wychowawczy
-  imprezy  hufca  są  dostosowane  do  grup
wiekowych – harcerze chętnie w nich uczestniczą
- w hufcu odbywają  się 3 cykliczne imprezy –
Rozpoczęcie  Roku  Harcerskiego,  Dzień  Myśli
Braterskiej oraz Zakończenie Roku Harcerskiego

Słabe strony:

-  nie  działają  namiestnictwa,  dlatego  nie
wspomagana  jest  praca  metodyczna  drużyn
i gromad
-  w  większości  drużyn  nie  działa  praca
z systemem małych grup
- w większości drużyn słabo działa system stopni
i sprawności
-  spora  część  drużynowych  nie  potrafi
prawidłowo napisać rocznych planów drużyn
- nie istnieje polityka docierania z harcerstwem
do różnych środowisk
- istnieje stała - niewielka liczba (3) drużyn, która
regularnie  bierze  udział  w  obchodach  świąt
narodowych
-  niewielka  część  kadra  instruktorskiej  nie  zna
dostatecznie  regulaminów  i  przepisów
państwowych regulujących pracę wychowawczą
i prowadzenie drużyn
-  mała  liczba  drużyn  starszoharcerskich
i wędrowniczych

Jak można je wykorzystać:

-  rozwijający  się  drużynowi  (zdobywanie  prób
wędrowniczych  i  harcerskich)  są  motywacją
dla członków swojej drużyny, dając im osobisty
przykład
-  praca  ciągiem  wychowawczym  pomoże
w utrzymaniu dzieci i młodzieży w związku
-  utrzymanie  wysokiej  jakości  programowej
imprez cyklicznych,  tak by brało w niej  udział
jak najwięcej drużyn

Jak możemy to zmienić?

-  organizacja  dla  kadr  drużyn  warsztatów
dotyczących  rozpisywania  prób  i  sprawności
z członkami drużyny
-  organizacja  dla  kadr  drużyn  warsztatów
dotyczących pisania corocznych planów pracy

Analizy dokonano w wyniku cyklu zbiórek komendy oraz rozeznania sytuacji w drużynach. Na jej
podstawie określone zostały priorytety działania na rok harcerski 2014/2015.



V. PRIORYTETY NA ROK HARCERSKI 2014/2015:

1. Wspomaganie pracy kadry

ZADANIA:

- organizacja spotkań WSP

- organizacja kursu przewodnikowskiego

- organizacja kursu zastępowych

- organizacja warsztatów dla drużynowych i przybocznych (min. 3)

- motywowanie kadry do uczestnictwa w formach kształceniowych, podnoszących kwalifikacje

i umiejętności organizowanych przez Chorągiew

a) osoby kształcone:

- funkcyjni drużyn – zastępowi, przyboczni, drużynowi

b) kadra kształcąca:

1. Komenda Hufca

2. Komisja Stopni Instruktorskich

3. Kapituła Stopni Wędrowniczych

4. Instruktorzy – specjaliści w wybranych dziedzinach posiadający uprawnienia państwowe

c) warunki:

Wszelkie formy kształcące organizowane na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego mogą 

odbywać się w:

1. pomieszczeniach Komendy Hufca

2. harcówkach drużyn

3. salach udostępnionych przez Świetlicę Socjoterapeutyczną „Brzdąc” i instytucje oświatowe

d) metody –  ZASADA 3P

- przygoda

- przeżywanie

- pozytywność

e) środki:

- środki treściowe – instruktorzy mają stały dostęp do miesięcznika instruktorów ZHP „CZUWAJ” 

(stała prenumerata), do licznych pozycji harcerskich i pedagogicznych (biblioteczka hufcowa),

do bieżących opracowań metodycznych będących załącznikami prób instruktorskich



- środki techniczne – KH ZHP Kędzierzyn-Koźle zapewnia organizatorom szkoleń wszelkie artykuły 

papiernicze i inne materiały jakie wynikają ze złożonego zapotrzebowania

f) formy kształcenia – w roku harcerskim 2014/2015 przeprowadzimy następujące formy:

- warsztaty dla drużynowych i przybocznych

- kursy dla kadry

- spotkania integracyjne 

- warsztaty metodyczne

- spotkania kadry



VI. PLAN DZIAŁANIA

KALENDARIUM FORM REALIZOWANYCH W ROKU
HARCERSKIM 2014/2015

Termin Data Forma Dla kogo Odpowiedzialny Uwagi
wrzesień 27.09.201

4
Warsztaty nt.

rozpisywania prób
na Naramiennik
Wędrowniczy

harcerze starsi
(3 klasa

gimnazjum)
oraz

wędrownicy

pwd. Agnieszka
Botulińska

27.09.201
4

Zbiórka Bractwa
Zielonych

przyboczni pwd. Agnieszka
Botulińska

26-28.09.
2014

Hufcowy Kurs
Zastępowych

zastępowi pwd. Patryk
Wewior

październik 10.2014 15 godzinny Kurs
Pierwszej Pomocy

wędrownicy pwd. Borys
Bartczak

listopad 11.11.2014 Zbiórka WSP WSP
(drużynowi i
przyboczni)

pwd. Agnieszka
Botulińska

7-11.11
oraz 21-

23.11.2014

Kurs
Przewodnikowski

wędrownicy phm. Joanna
Polewska

grudzień 14.12.201
4

Wigilia Kadry drużynowi,
przyboczni,
instruktorzy

pwd. Agnieszka
Botulińska wraz z

Bractwem
Zielonych

styczeń 3-
4.01.2015

Warsztaty dla
drużynowych i
przybocznych

„Fiołki”

drużynowi,
przyboczni

pwd. Agnieszka
Botulińska

termin
może
ulec

zmianie
luty 16.02.201

5
Zbiórka Bractwa

Zielonych
przyboczni phm. Joanna

Polewska
marzec 20-22.03.

2015
Wyjazd Kadry przyboczni,

drużynowi,
instruktorzy

pwd. Agnieszka
Botulińska

kwiecień 11.04.2015 Zbiórka Bractwa
Zielonych

przyboczni phm. Joanna
Polewska

maj 05.2015 Chorągwiany
Biwak Zielonych

Sznurów

przyboczni phm. Joanna
Polewska

czerwiec 27.06.201
5

Zbiórka WSP –
podsumowanie

roku harcerskiego

WSP
(drużynowi i
przyboczni)

phm. Joanna
Polewska

pwd. Agnieszka
Botulińska

lipiec 07.2015 - - -
sierpień 08.2015 - - -

 


