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Plan pracy 2012/2013 

  Nazwa gromady 

  działająca przy pełna nazwa instytucji, w której 

się spotykacie 

 
1. CHARAKTERYSTYKA 
 
drużynowa: imię i nazwisko, wiek, stopień harcerski i instruktorski 
Adres: zamieszkania 
 

� Uczeń/ student/ zawód 
� ukończone kursy, warsztaty  - jakie? 

 
 

data objęcia funkcji:  
 
starsza przyboczna  imię i nazwisko, wiek, stopień harcerski i instruktorski 
Adres: zamieszkania 
 

� Uczeń/ student/ zawód 
� ukończone kursy, warsztaty  - jakie? 
 

data objęcia funkcji: 
 
młodsza przyboczna: imię i nazwisko, wiek, stopień harcerski i instruktorski 
Adres: zamieszkania 

� Uczeń/ student/ zawód 
� ukończone kursy, warsztaty  - jakie? 

 
data objęcia funkcji: 
 
zuchy 
Tutaj postarajcie się odpowiedzieć na pytania: 

� Czy gromada jest koedukacyjna? Jeśli tak to ile jest chłopców, a ile dziewczynek? 
� Ile jest dzieci z klasy 1? Ile jest z klasy 3? 
� Czy wszystkie zuchy mają złożoną Obietnicę zuchową?  
� Czy w gromadzie zdobywa się sprawności indywidualne i gwiazdki?  
� Czy wszyscy są umundurowani?  
� Kiedy i gdzie odbywają się zbiórki? 
� Czy gromada ma stronę internetową? 

 
Dopiszcie też to co jeszcze uważacie, że opisuje Waszą gromadę. 
 
Gromada liczy 4 chłopców i 16 dziewczynek. 
Z klasy I jest 2 zuchów, a  z kl. III 11. dwójka zuchów nie ma jeszcze złożonej Obietnicy zuchowej. W 
gromadzie nie ma jeszcze opracowanego systemu zdobywania gwiazdek, jednak realizuję się sprawności 



indywidualne. Zuchy mają dopiero chusty. Planowany jest zakup mundurów. 
Zbiórki odbywają się na szkolnym korytarzu  w poniedziałki od godz. 14:00 do 16:00 
 

� Obrzędowość gromady: 
 
NAZWA:  
SZÓSTKI:  
OKRZYK GROMADY:  
TOTEM:  
BUŁAWA GŁOSU:  
PIOSENKA GROMADY:  
ZZZOIT: 
BARWY GROMADY: 
… 
 

� Sprawności indywidualne: 
Jak to u Was wygląda? 
Rozpoczynając kolejne cykle sprawnościowe zuchom prezentowane są w Kręgu Rady sprawności 
indywidualne, które mają szansę zdobyć w czasie trwania. Karty przygotowywane są dla każdego osobno 
przez drużynową lub przyboczną z pomocą zucha. Na przedostatniej zbiórce następuje podsumowanie 
sprawności. Zdobycie sprawności musi być zaaprobowane przez zuchy w Kręgu Rady.   
 
Gromada pielęgnuje swoje stosunki z: 

 
Z dyrekcją? Rodzicami? Hufcem? – w jaki sposobu dbacie o utrzymanie dobrych stosunków z tymi 
jednostkami? 

� Z dyrekcją – oddając we wrześniu plan pracy gromady, kartki na święta 
� Z rodzicami – organizując spotkania, dbając o dobry przekaz informacji  
� Z innymi gromadami – wspólne biwaki 

 
Analiza SWOT gromady 

 

SILNE STRONY 

• Duża przychylność Dyrekcji 

• Zaufanie Rodziców 

• duże zainteresowanie dzieci po tegorocznej 
akcji naborowej przeprowadzonej w szkole 

• duża część zuchów systematycznie 
chodzących na zbiórkę 

• … 
 

SŁABE STRONY 

• Brak umundurowania. 

• Nie przeszkoleni do pełnienia funkcji 
przyboczni 

• Brak miejsca do spotkań w szkole 

• Brak systemu zdobywania gwiazdek 

• … 
 

MOŻLIWOŚCI 

• Zaproszenie na zbiórkę ciekawych gości 

• Zorganizowanie akcji zarobkowej – 
kiermaszu świątecznego 

• Możliwość wychowania następcy 

• … 
 

ZAGROŻENIA 

• Nie uda się zdobyć dofinansowania z gminy 
na zakup mundurów 

• Dziewczynki zdominują chłopców 

• … 
 

 

2. CELE 
 
Powinny one być: 

• Szczegółowe 



• Mierzalne 

• Ambitne 

• Realistyczne 

• Terminowe  
 
Można je opracować w różnorodny sposób -  WAŻNE, BY NIE BYŁO ICH ZA WIELE  ☺ 5 to myślę dość 
 

Przykład 1 
 

CELE ZAMIERZENIA DZIAŁANIA 

Dbanie o rozwój 
indywidualny 
zuchów 

Każdy z zuchów zdobędzie min. 1 
sprawność indywidualną 

Motywowanie zuchów do rozwoju, zadania 
atrakcyjne dostosowane do ich potrzeb 

Podniesienie 
kwalifikacji kadry 

Przyboczne wezmą udział w kursie 
przybocznych; 
Zdobędą stopień harcerski 
 
drużynowa zamknie próbę na pwd. 

Przypomnienie o zgłoszeniu, wsparcie 
finansowe z konta gromady; 
Pomoc w opracowaniu zadań 
 
Zgłoszenie się na posiedzenie KSI 

Zorganizowanie 
zuchówki 

Wygospodarowanie w szkole miejsca 
na organizowanie się zbiórek 

Prośba do dyrekcji. 

Opracowanie 
systemu 
zdobywania 
gwiazdek 

Powstanie regulaminu gwiazdkowego Wspólnie z zuchami opracowany zostanie 
regulamin. Rozpoczęcie zdobywanie 
gwiazdek przez zuchy. 

Ujednolicenie 
wyglądu gromady 

Zakup pełnego umundurowania dla 
wszystkich członków gromady. 

Zorganizowanie funduszy z gminy, 

 

Przykład 2 
 

BARDZO pilne i BARDZO ważne 

• Wygospodarowanie miejsca na 
organizowanie zbiórek 

• … 
 

MAŁO pilne i BARDZO ważne 

• Zakupienie mundurów dla wszystkich 
członków gromady 

• Opracowanie wspólnie z zuchami 
regulaminu zdobywania gwiazdek 

• … 

BARDZO pilne, ale MAŁO ważne 

• Utworzenie listy mailngowej do 
korespondencji z rodzicami także drogą 
internetową 

• … 

MAŁO pilne i MAŁO ważne 

• Utworzenie strony www gromady 

• … 

 

 
 
 
 


