
 

 

 
 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Ziemi Wadowickiej 

 
 

PLAN PRACY 

 
Numer i nazwa drużyny 

 
Na rok harcerski…. 

 
 

I. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY 

1. Członkowie drużyny. 

Drużyna liczy:  
W tym harcerzy:  dziewcząt:  +  chłopców:  
harcerze:   harcerze starsi: wędrownicy:  instruktorzy:  
Próbę harcerza realizuje:  
Barwy drużyny posiada .. (ile osób) 

2. Kadra drużyny. 

 
 Drużynowy 

Funkcja pełniona od  
Wiek:  
Uczelnia/praca 
Ukończone kursy:  
 

 Przyboczna/y 
Funkcja pełniona od  
Wiek:  
Uczelnia/praca 
Ukończone kursy:  
 

Zastępowy, i in. funkcje również opisać 

 

2. Środowisko działania. 

-szkoła/miejscowość 

- termin zbiórek 

- jednostki nadrzędne 

- współpraca i in. 

3. Gospodarka drużyny. 

- harcówka 

- sprzęt 
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4. Obrzędowość. 

 Nazwa, barwy, piosenka, kronika i in. 

5. Współpraca – sojusznicy drużyny. 

- rodzice 

- dyrekcja  
i in.  
 

 
II. ANALIZA SWOT DRUŻYNY  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
 
 
 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 
 
 
 
 

 

 

 
III. CELE, ZAMIERZENIA, DZIAŁANIA 

 
 
3-5 głównych celów na cały rok 

 
PRZYKŁADOWE CELE! 
 
1. Cel: Rozpropagowanie rozwoju przez stopnie i sprawności wśród 

harcerek i harcerzy w drużynie.  
  
Zamierzenia: 

 Harcerze i harcerki otworzą próby dostosowane do swojego wieku oraz zainteresowań 

 Osoby, które mają otwarte próby harcerza/ harcerki zamkną je i złożą przyrzeczenie harcerskie 

 Każdy członek drużyny zdobędzie min. 2 sprawności harcerskie 
 
Zadania: 

 Na biwaku drużyny odbędą się specjalne zajęcia dotyczące rozpisywania prób na stopnie, 
realizacji zadań oraz zdobywania sprawności prowadzone przez RD. (październik) 

 Rada drużyny stworzy specjalną książeczkę do zdobywania sprawności, którą otrzyma każdy 
członek drużyny. (październik/listopad) 

 W harcówce powstanie tablica ze sprawnościami, mobilizująca członków drużyny do 
zdobywania sprawności. (październik) 

 Drużynowa przyzna najbardziej starającym się w kwestii zdobywania stopni i sprawności 
harcerzom nagrody/wyróżnienia. 

 Udział 2 osób w kursie przybocznych (luty) 
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2. Cel: Zwiększenie stanu liczebnego drużyny. 
 
Zamierzenia: 

 Przybędą min. 3 osoby do drużyny 

 Powstanie zastęp męski 

 Harcerze będą umieli pracować w grupie – zrealizują min. 1 zadanie zespołowe (zastęp 
harcerski) i min. 1 projekt. 

 
Zadania: 

 Odbędą się min. 2 Rady Drużyny o charakterze szkoleniowym dla kadru drużyny (październik, 
maj) 

 Min. 1 akcja Naborowa skierowana głównie na chłopców (wrzesień-grudzień) 

 Min. 1 biwak drużyny (październik) 

 Zbiórki będą przygotowywane z uwagą, by podobały się zarówno chłopcom jak i dziewczynom 

 Plakaty naborowe, ulotki – przygotowane i rozwieszone w szkole. Gazetka drużyny. Aktualizacja 
strony www i funpage na Facebooku 

 Wystąpienie RD na zebraniu rodziców w szkole 

  
 

Cel 3:  Udział drużyny w akcji letniej – wyjazd na obóz 

 
Zamierzenia: 

 Członkowie drużyny wyjadą na obóz (min. 80 %) 

 Drużyna pozyska w akcjach zarobkowych pieniądze na dofinansowanie obozu członkom 
drużyny 

 Drużyna spędzie razem wakacje, co nie udało się w ubiegłym roku, będzie zintegrowana 
 
Zadania: 

 Odbędzie się min. 1 spotkanie z rodzicami na temat obozu 

 Drużyna  weźmie udział w akcji zarobkowej: kalendarze, pakowanie zakupów 

 Zainicjujemy 1 akcje zarobkową sami 
 

 

IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  ROK HARCERSKI … 

Termin Działanie, 
temat 

Cel, forma Odpowiedzialny Miejsce Uwagi/ 
Zadania na 

stopnie, 
sprawności 

WRZESIEŃ  

      

      

      

 


