REGULAMIN STOPNIA HARCMISTRZA
Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z dnia 24 marca 1957 roku.
Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.7 z dnia 11 listopada 1990 roku.
Harcmistrz jest czynnym członkiem ZHP współodpowiedzialnym za kierunek ideowy i rozwój
Zwiazku, a w szczególnosci Organizacji Harcerzy. Aktywnosc instruktorska i rodzaj pracy
harcmistrza przekracza ramy organizacyjne - dajac jemu możnosc realizowania zasad Prawa
Harcerskiego nie tylko w życiu swoim, ale i wsród otoczenia, przez wywieranie wpływu swoja
harcerska postawa.
Harcmistrz to nie tylko wszechstronnie doswiadczony instruktor, ale także swiadomy swej roli
Polak o niezachwianej postawie niepodległosciowej i wyrobiony pracownik społeczny.
Nie pracuje dla wyróżnien, ani odznaczen, gdyż prace swa na każdym odcinku uważa za służbe
harcerska i najwyższa nagroda dla niego jest przeswiadczenie dobrze spełnionego obowiazku.
A. PROGRAM PRACY I PRÓBY
1. Wychowanie.
a. Ogólne zasady wychowania.
b. Zasady wychowania religijnego.
c. Zasady wychowania narodowego.
d. Zasady wychowania społecznego.
e. Zasady wychowania harcerskiego.
2. Metody.
a. Zarysy psychologii.
b. Metody pracy harcerskiej.
c. Metody prowadzenia próby na stopnie i sprawnosci.
3. Organizacja.
a. Organizacja Harcerstwa.
b. Organizacja Skautingu.
c. Organizacja młodzieży w Kraju.
d. Administracja i gospodarka.
4. Programy.
a. Programy pracy drużyny.
b. Programy pracy hufca.
c. Programy pracy kolonii.
d. Programy pracy obozów.
5. Bibliografia.
a. Wydawnictwa harcerskie.
b. Wydawnictwa naukowe przydatne w pracy harcerskiej.
c. Wydawnictwa popularne przydatne w pracy harcerskiej.
d. Wydawnictwa GKH.
B. KSZTAŁCENIE
1. Kandydat na harcmistrza kształci sie:

a. przez czynny udział w pracy harcerskiej na odpowiednich kierowniczych
funkcjach.
b. Na kursach harcmistrzowskich.
c. Próba harcmistrza trwa co najmniej dwa lata.
2. Na kurs harcmistrzowski może byc przyjety podharcmistrz, który:
a. Pracuje na odpowiedniej kierowniczej funkcji w Organizacji Harcerzy.
b. Wywiazuje sie ze swoich obowiazków.
c. wykazuje postep w pracy nad soba.
3. Kurs harcmistrzowski należy prowadzic w formie pogadanek dyskusyjnych, wykładów,
referatów, oraz korespondencyjnie w formie kontrolowanych prac teoretycznych i
praktycznych, przez okres co najmniej jednego roku pracy harcerskiej.
4. W programie kursu harcmistrzowskiego należy dokładnie przepracowac materiał
zawarty w programach prób na stopnie harcerzy, oraz materiał zawarty w programach
kształcenia i próby podharcmistrzów i harcmistrzów.
5. Obozy harcmistrzowskie sa przewidziane w programie kształcenia, wskazane jest
jednak, aby kandydat na harcmistrza także wział udział w kursie-obozie
podharcmistrzowskim jako instruktor, prowadzacy czesc zajec.
C. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY
Do próby na stopien harcmistrza może byc dopuszczony podharcmistrz, który posiada
nastepujace warunki:
1. ukonczył 21 lat.
2. Posiada co najmniej srednie wykształcenie, a pożadane wyższe. Dobra umiejetnosc
poprawnego wypowiadania sie w jezyku polskim.
3. Pracował co najmniej dwa lata na odpowiedzialnym stanowisku w Organizacji
Harcerzy i wykazał sie dodatnim wynikiem pracy organizacyjnej i wychowawczej, a w
szczególnosci umiejetnoscia kierowania grupa współpracowników i wytworzeniem
prawdziwej harcerskiej atmosfery harcerstwa, zaufania i pogody dycha.
4. Ukonczył z wynikiem dodatnim kurs - obóz harcmistrzowski.
5. Posiada podreczna biblioteczke harcerska, oraz zna materiały opracowane przez
GKH.
D. PRÓBA
1. Próba na harcmistrza powinna sie odbyc w formie zadan praktycznych, prac
pisemnych, sprawozdan z wykonanej pracy oraz rozmowy komisji z kandydatem I
wizytacji prowadzonej jednostki.
2. Zadania praktyczne oraz sprawozdania z wykonanej pracy musza byc potwierdzone
przez komendanta choragwi lub harcmistrza, upoważnionego przez komendanta
choragwi.
3. Prace pisemne oraz rozmowa, jesli nie może byc przeprowadzona bezposrednio,
moga byc wykonane korespondencyjnie w czasie okreslonym przez komisje.
4. Sprawdzenie znajomosci i umiejetnosci praktycznego stosowania materiału zawartego
w poszczególnych działach programu należy przeprowadzic w formie rozmów z
kandydatem, oraz opracowan pisemnych. Kandydat ponadto opracuje tematy
polecone w ramach korespondencyjnego kursu GKH do zaliczenia pracy pisemnej.

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ HARCMISTRZA
A. ZGŁOSZENIE
Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce:

Adres:
Email:
Wykształcenie:

Zawód:

Wyznanie:

Udział w pracy społecznej poza harcerstwem:
Data wstąpienia do ZHP:

Stopień młodzieżowy i data przyznania:

Stopień starszyzny
i data przyznania:

Przydział:
służbowy

Funkcja:

Kursy zaliczone:

Data:

Podpis kandydata:

B. DOPUSZCZENIE DO PRÓBY
Stwierdzam wypełnienie warunków dopuszczenia do próby na stopień HARCMISTRZA.
Pieczęć

Data

Referent Kształcenia/Komendant Chorągwi

Dopuszczam druha:

do próby na stopień HARCMISTRZA

Pieczęć

Data

Naczelnik Harcerzy

C. PRÓBA
Działy:

Data

Ocena

Imię i nazwisko oraz adres egzaminującego członka Komisji

1. Wychowanie
2. Metody
3. Organizacja
4. Programy
5. Bibliografia
6. Praca Pisemna
Stwierdzamy pomyślne odbycie próby: Podpisy Komisji.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Opinia Komendanta Chorągwi:

Związek Harcerstwa Polskiego
Główna Kwatera Harcerzy
Komendant Chorągwi w ...............................................

Data:

Naczelnik Harcerzy
Londyn
Wniosek o Mianowanie Członka Starszyzny
Na podstawie wypełnienia warunków określonych :
1. Regulaminem Głównym Z.H.P.
2. Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy
3. Regulaminem Kształcenia Starszyzny
Stawiam wniosek o mianowanie druha:
............................................................................................

HARCMISTRZEM
Równocześnie załączam:
1. Własnoręcznie napisany życiorys
2. Wykaz służby harcerskiej
3. Protokół próby z oceną Komisji
4. Zobowiązanie instruktorskie (podpisane)
5. Opinię przełożonego

Pieczęć

........................................................
Komendant Chorągwi

