
KODEKS OPIEKUNA PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ W ZHP 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą. Wśród innych 

organizacji i instytucji, których jedną z funkcji jest funkcja wychowawcza, ZHP 

wyróżnia m.in. to, że ma on w swych szeregach najmłodszych wychowawców. 

Metody i formy pracy w harcerstwie powodują, że już zastępowy lub młody 

przyboczny staje się wychowawcą. Może jeszcze nie dojrzałym, nie 

sprawdzonym, ale jednak wychowawcą. Nie przestaje przy tym być 

wychowankiem. Jego wychowawcami są instruktorzy, drużynowi, starsi koledzy 

i rówieśnicy. 

Nadanie harcerzowi stopnia instruktorskiego jest aktem uznania go dojrzałym 

wychowawcą. Jest on jednak przeważnie człowiekiem młodym i wciąż jeszcze 

kształtuje swoje poglądy i postawę. Zatem nadal podlega procesowi 

wychowawczemu. Kto jest teraz jego wychowawcą? Najogólniej rzecz biorąc 

oddziaływuje na niego środowisko harcerskie. Aby to oddziaływanie było silne i 

prawidłowe powinien znaleźć się starszy instruktor, który zwróci na niego 

baczniejszą uwagę, pomoże mu, przekaże swoje doświadczenia, swoją postawą 

będzie dla niego przykładem. Jest to wychowanie instruktora przez instruktora, 

wychowanie swojego teoretycznego następcy w szeregach Związku. 

 

 

KTO MOŻE BYĆ OPIEKUNEM PRÓBY? 

 

1. Opiekunem próby może być: 

 na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz, 

 na stopien podharcmistrza – harcmistrz a także podharcmistrz, 

który spełnia łącznie następujące warunki: 

- uzyskał zgodę HKSI, 

- posiada stopień podharcmistrza od minimum 2 lat, 

- ma otwartą próbę harcmistrzowską, 

- jako opieku pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną 

próbę przewodnikowską. 

2.  Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską i opłacone na 

bieżąco składki. 

3. Opiekunem powinien być instruktor biorący czynny udział w życiu ZHP, 

posiadający : 

  wiedzę na temat obowiązujących w ZHP instrukcji, przepisów, 

regulaminów, uchwał, itp. 

  szeroki zakres wiedzy ogólnej. 

  znajomość metodyki i technik harcerskich, 

  umiejętność przekazywania swojej wiedzy i doświadczeń, 

 dysponujący czasem. 

4. Opiekunem może być instruktor, wobec którego KSI nie ma zastrzeżeń 

związanych z: 

 dotychczasowym pełnieniem przez niego obowiązków opiekuna, 

  jego bieżącą postawą instruktorską. 



 

ZADANIA OPIEKUNA PRÓBY: 

 

Zadaniami opiekuna próby są: 

1. Poznawanie kandydata w czasie realizacji zadań. Opiekun powinien 

rozmawiać z podopiecznym nie tylko o próbie, ale także o jego życiu: 

szkole, rodzinie, przyjaciołach, zainteresowaniach, hobby itp. 

2. Motywowanie kandydata. Opiekun powinien podkreślać i doceniać 

dobre wykonanie zadania, oceniać pracę, wskazując rzeczy dobre, jeśli 

podopieczny robi błędy, opiekun powinien podpowiadać jak ich 

uniknąć albo naprawić.  

3. Pomoc kandydatowi w zaplanowaniu próby. Opiekun powinien tak 

pokierować budowaniem próby, aby podopieczny osiągnął cele, jakie 

wynikają z wymagań stopnia i jakie wspólnie określiliście analizując 

potrzeby podopiecznego. 

4. Czuwanie nad prawidłową realizacją próby. Opiekun powinien przyjąć 

postawę aktywną, tzn. pomagać kandydatowi, uczyć go, podsuwać mu 

pomysły, inspirować, wymagać, sprawdzać itp. 

5. Egzekwowanie od kandydata wymagań na stopień. Opiekun próby 

musi pozostawać z kandydatem w ścisłym kontakcie, musi go 

obserwować i oceniać. Pod koniec trwania próby opiekun powinien 

wyrobić sobie zdanie odnośnie zamknięcia próby i przyznania stopnia 

kandydatowi. Przy zamknięciu próby na stopień KSI powinna uznać 

opinię opiekuna za najistotniejszą. 

6. Świadome kontynuowanie procesu wychowania kandydata. 

7. Odpowiedzialność za poziom wiedzy, dojrzałości harcerskiej i 

umiejętności wychowawczych przyszłego instruktora. 

8. Ocena kandydata na zakończenie próby. Wydając opinię pozytywną 

opiekun stwierdza, że kandydat zasługuje na przyznanie stopnia 

instruktorskiego. Opiekun współodpowiada wraz z komisją za 

przyznanie stopnia. 

 

PRAWA OPIEKUNA PRÓBY 

 

Opiekun próby ma prawo: 

 decydować o podjęciu opieki nad zdobywającym stopień instruktorski,  

 korzystać ze wszystkich dostępnych w hufcu materiałów metodycznych 

oraz przepisów, regulaminów, instrukcji funkcjonujących w ZHP, 

 uczestniczyć w szkoleniach dla opiekunów prób, 

 wglądu do dokumentacji KSI dotyczącej prowadzonej przez niego próby, 

 do prowadzenia nie więcej niż 3 prób jednocześnie, 

 rezygnacji z funkcji opiekuna. 

 

OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRÓBY 

 

Opiekun próby ma obowiązek: 

 zapoznać kandydata z regulaminem pracy HKSI i wymaganiami próby, 



 ustalić wspólnie z otwierającym próbę jej program i czas trwania, 

 systematycznych kontaktów z podopiecznym, uczestniczenia w 

niektórych przedsięwzięciach podejmowanych podczas próby (jeżeli 

podopieczny pełni funkcję drużynowego lub przybocznego, opiekun jest 

obecny na niektórych zbiórkach drużyny), 

 służyć podopiecznemu radą i pomocą w trakcie realizacji zadań, 

 wspierać wszelkie dobre poczynania podopiecznego oraz pomagać w 

organizacji przedsięwzięć wynikających z programu próby, 

 potwierdzić raport z realizacji próby (realizację z poszczególnych zadań z 

programu próby może potwierdzić osoba upoważniona), 

 uczestniczyć wraz z podopiecznym w posiedzeniach komisji podczas 

otwierania i zamykania próby, 

 przedstawić komisji opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby, 

 sprawdzić komplet dokumentacji przed oddaniem jej do HKSI. 

 przygotować kandydata do rozmowy i spotkań z KSI 

 

Opiekun próby jest współodpowiedzialny wraz z Komendantem Hufca za 

organizację Zobowiązania Instruktorskiego dla swojego podopiecznego ( w 

ciągu 3 miesięcy od przyznania stopnia przewodnika).  

 

 

JAK BYĆ DOBRYM OPIEKUNEM PRÓBY INSTRUKTORSKIEJ 

 

Zanim podejmiemy się opieki nad czyjąś próbą instruktorską, powinniśmy 

odpowiedzieć sobie na pytania: 

1. Czy jestem na tyle dyspozycyjny, by wystarczyło mi czasu na rzetelną 

opiekę nad podopiecznym? Na ile mogę zaangażować się w kolejną 

próbę? 

2. Ilu mam już podopiecznych? Czy każdym z nich zajmuję się jak należy? 

3. Czego oczekuje ode mnie mój podopieczny i co ja mogę mu dać? 

 

W trakcie trwania próby potrzebny jest czas (choć dzisiaj tego czasu najbardziej 

brakuje instruktorom) aby dobrze się poznać i zaprzyjaźnić. Nie ma nic 

gorszego od prób pisanych na „odwal się” i ciągłym przekładaniem spotkań. 

Dlatego, jeżeli ktoś wie, że nie będzie w stanie zawsze służyć czasem, lepiej 

żeby nie podejmował się opieki nad próbą instruktorską. 

 

Jeżeli jednak już podjąłeś się opieki to pamiętaj, że najważniejszą sprawą będzie 

współpraca z podopiecznym. Nie polega ona tylko na ułożeniu próby i 

dwukrotnym stanięciu przed Komisją Stopni Instruktorskich. Opiekun próby 

powinien być obecny przy większości wykonywanych zadań swojego 

podopiecznego. Trudno jest wyobrazić sobie kogoś, kto robi to „wirtualnie”.  

Po zrealizowaniu zadania opiekun powinien wraz z podopiecznym omówić jego 

przebieg i dokonać podsumowania – wyciągnąć wnioski, zwrócić uwagę na 

popełnione błędy, podkreślić dobre strony. Nie tylko dlatego, by potwierdzić 

wykonanie zadania, ale po to, by wiedział nad czym jeszcze musi popracować 

ze swoim podopiecznym, na co zwrócić mu uwagę, co w nim wzmocnić. 



 

Współpraca musi opierać się na wzajemnej otwartości. Próba nie może być 

narzucona przez opiekuna. Ważne jest, aby z jednej strony podopieczny miał 

pewność, że próba go rozwija w tych dziedzinach, w których albo czuł się 

niepewnie, albo czuł się dobrze, ale pragnął pogłębić poziom swoich 

umiejętności. Z drugiej zaś strony opiekun musi być przekonany, że 

podopieczny poradzi sobie z realizacją próby. W trakcie trwania próby 

pomiędzy opiekunem a podopiecznym musi być stały kontakt. Kandydat na 

stopień instruktorski musi wiedzieć, że Jego opiekun jest dla Niego i nie musi 

krępować się dzwonieniem i umawianiem na spotkania. Tylko wtedy można 

napisać i poprowadzić dobrą próbę.   

 

Oto kilka rad, o których należy pamiętać przy układaniu programu próby: 

 

1. Zadania winny obejmować wymagania stawiane w regulaminie 

zdobywanego stopnia. 

2. Zadania powinny być możliwe do realizacji w terminie określonym 

harmonogramem próby. 

3. Zadania powinny być częścią marzeń i planów na przyszłość kandydata. 

4. Zadania muszą być jasno sformułowane. Być konkretne i spójne. 

5. Zadania muszą być mierzalne. 

6. Nie może być zadań niewykonalnych. 

7. Każde zadanie musi być wyzwaniem, nie może wiązać się z minimalnym 

wysiłkiem lub automatycznym działaniem. 

8. W wyniku realizacji próby instruktor powinien nabyć kompetencje 

wychowawcze niezbędne do pełnienia służby na danym poziomie. 

9. Zdobywający stopień powinien być w pełni przekonany do ustalonego 

programu próby.   

 

 

PRACA PO ZAMKNIĘCIU PRÓBY 

 

Druhu opiekunie, jeżeli udało Ci się pozytywnie zamknąć ze swoim 

podopiecznym próbę, pamiętaj, że to nie koniec Twojej roli. Przede wszystkim 

odpowiadasz za organizację Zobowiązania Instruktorskiego, pamiętaj masz na 

to 3 miesiące. Ale nawet ta uroczystość nie powinna kończyć waszej 

współpracy, przecież przed podopiecznym dopiero teraz rozpoczyna się życie 

instruktorskie, otwierają się perspektywy i szanse dalszej pracy. Pozostawaj z 

nim w kontakcie, obserwuj jak sobie radzi, wymieniajcie się doświadczeniami. 

Podsuwaj mu propozycje szkoleń i warsztatów, dbaj o dalszy jego rozwój. 

Zaproponuj mu w odpowiednim czasie otwarcie próby na kolejny stopień 

instruktorski, a kto wie, być może będziesz znowu jego opiekunem. 

 

Życzę powodzenia           Czuwaj   

  hm. Sylwia Komorowska 

 
Materiał został opracowany na podstawie artykułu hm. Anny Peterko pt. „Opiekun- a kto to taki?”( miesięcznik 

Czuwaj) oraz materiałów szkoleniowych Chorągwianego Seminarium Jesiennego 2005 i 2006r. 


