ARKUSZ ANALIZY HUFCA
ZA ROK HARCERSKI 2005/2006

Druhny i Druhowie!
Przekazujemy Wam nowy arkusz analizy hufca.
Zależy nam na tym, aby arkusz ten NIE BYŁ traktowany przez Was jako system oceny Waszej pracy - zauważcie, że jest
to arkusz analizy, a nie oceny – ale jako narzędzie przygotowane z myślą o Was, służące rozwojowi hufca.
Dobrze wypełniony arkusz analizy hufca pełnił będzie funkcję diagnostyczną i motywacyjną. Diagnostyczną - bowiem
wskazuje zarówno komendzie i środowiskom hufca, które obszary w działalności hufca wymagają dokładniejszego
przyjrzenia się, wsparcia lub interwencji, które należy wzmacniać i na jakie formy wsparcia istnieje zapotrzebowanie.
Motywacyjną – bowiem dostrzegając obszary wymagające interwencji i wsparcia, łatwiej podjąć konieczne działania. W ten
sposób może stać się punktem wyjścia do opracowania adekwatnego programu rozwoju hufca. Także zauważalne w
arkuszu efekty dotychczasowych działań i pracy instruktorów, są dodatkowym czynnikiem motywującym.
Zebrane w ten sposób informacje pozwalają także komendzie chorągwi na działania wynikające z § 45 Statutu ZHP, a więc
nadzór nad podległymi jej hufcami, a w efekcie również możliwość przygotowania adekwatnego wsparcia. Pozwala również
Głównej Kwaterze zapoznać się ze stanem hufców dzięki wnioskom chorągwi z przeprowadzonej analizy hufców.
Arkusz analizy hufca podzielony został na 2 części. Pierwszą, informującą o warunkach koniecznych do istnienia
hufca, oraz drugą, zawierającą sześć obszarów strategicznych, którymi są: program, praca z kadrą, zarządzanie,
finanse, wizerunek i rozwój liczebny.
W tym roku pilotażowo arkusz analizy hufca ma postać elektroniczną. Przeznaczony jest do wypełniania przy pomocy
komputera i przesłania tak wypełnionego arkusza do KCH i GK ZHP poprzez internet. UWAGA – komputer przy pomocy
którego wypełniany będzie arkusz analizy hufca musi mieć możliwość połączenia z internetem.
To duże wyzwanie zarówno przed hufcami, które borykają się jeszcze niekiedy z brakiem dostępu do internetu, jak i przed
zespołem pracującym nad arkuszem. Mamy nadzieję, że korzystanie z aplikacji, jak i przesyłanie arkuszy będzie odbywało
się sprawnie, a ewentualne problemy będą dla nas nauką i materiałem pozwalającym to nowe rozwiązanie techniczne
w ZHP udoskonalać. Liczymy więc na wyrozumiałość i współpracę przy jego doskonaleniu.
Zależy nam aby obraz hufca przedstawiony w arkuszu był pełny i rzetelny. Namawiamy więc aby arkusz wypełniać na
wspólnej zbiórce, wraz z komendą hufca, komisją rewizyjną i instruktorami reprezentującymi zespoły instruktorskie hufca,
których działania opisywane są w arkuszu.
Arkusz należy wypełniać uważnie, zwracając uwagę na daty i zalecane sposoby opisywania. Dane liczbowe, tam
gdzie jest to wymagane należy uzupełnić opisem.

PROSIMY WAS O RZETELNE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE ARKUSZA
zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej części !
Po wypełnieniu arkusza analizy hufca, część arkusza przeznaczoną dla hufca należy wydrukować, zaś część arkusza
przeznaczoną dla KCH i GK ZHP wysłać drogą elektroniczną korzystając z opcji WYŚLIJ ARKUSZ w aplikacji.
Aby arkusz spełnił swoją rolę, po jego wypełnieniu należy przeanalizować go wspólnie ze środowiskami hufca i jeśli
trzeba podjąć działania wynikające z otrzymanych wniosków.
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DANE HUFCA
HUFIEC
Nazwa, bohater
CHORĄGIEW
Nazwa, bohater

Hufiec ZHP Sokołów Podlaski im Janusza Korczaka
Chorągiew Mazowiecka im. Władysława Broniewskiego

Adres hufca

08 –300 Sokołów Podlaski, ul. Kściuszki 11

Nr telefonu

025 787 26 57

Nr faksu

025 787 26 57

Strona www

www.harcerstwo.sokolowpodlaski.pl

Adres e-mail

sokolowpodlaski@zhp.pl

Teren działania hufca
(nazwa gmin/miast/powiatu/ dzielnic
w przypadku hufców wielkomiejskich –
w zależności od terenu działania)
Stopień, imię i nazwisko komendanta
hufca

Powiat Sokołów Podlaski

hm Bożenna Hardej

CZĘŚĆ I
Warunki konieczne do istnienia hufca.
PORÓWNAJCIE !
Zgodnie z obowiązującą instrukcją określającą zasady tworzenia i działania hufca, musi on spełniać łącznie następujące
warunki:
-

-

działa co najmniej 10 podstawowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 30 ust. 1 Statutu ZHP
obejmujących wszystkie grupy metodyczne (zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników),
wyrażających wolę przynależności do nowo tworzonego hufca, (rozwój liczebny, pyt. 6.3.)
działa co najmniej 15 instruktorów przygotowanych do realizacji zadań statutowych hufca, zgodnie
z obowiązującymi instrukcjami dotyczącymi pracy z kadrą w ZHP, (rozwój liczebny, pyt. 6.2.)
istnieje możliwość pozyskania lokalu na siedzibę władz hufca, miejsce spotkań instruktorskich, (finanse, pyt.
4.5.)

-

istnieje możliwość odbioru poczty elektronicznej, (zarządzanie, pyt 3.5.)
jednostki, o których mowa oraz instruktorzy, o których mowa regularnie opłacają składki członkowskie.
(finanse, pyt. 4.12.)

Ponadto komendant hufca powinien posiadać przynamniej stopień podharcmistrza oraz przeszkolenie do pełnionej
funkcji, lub spełnić te wymagania w ciągu 1 roku od daty objęcia funkcji, instruktorzy kierujący zespołami
instruktorskimi powinni posiadać przynajmniej stopień podharcmistrza oraz przeszkolenie do pełnienia funkcji, lub
spełnić te wymagania w ciągu 1 roku od daty objęcia funkcji, a obszar hufca powinien pokrywać się z podziałem
administracyjnym kraju i obejmować zakresem swego działania gminę, grupę gmin bądź powiat. W dużych
aglomeracjach miejskich dopuszcza się istnienie kilku hufców na obszarze jednej gminy, wówczas obszar działania
hufca powinien pokrywać się ze strukturą jednostek pomocniczych gminy, bądź w inny sposób zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości. Obszary działalności hufców nie mogą się pokrywać.
Jeżeli Wasz hufiec nie spełnia któregoś z powyższych warunków powinniście niezwłocznie podjąć działania zmierzające do
poprawy tego stanu rzeczy. Jeżeli uważacie to za potrzebne możecie o pomoc zwrócić się do Waszej komendy chorągwi lub
skorzystać z oferty pomocy, którą Wam zaproponuje.
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CZĘŚĆ II
Analiza funkcjonowania hufca za rok harcerski 2005/2006.
1. PROGRAM
Odpowiadając na poniższe pytania postarajcie przyjrzeć się w jaki sposób hufiec w swoich działaniach inicjuje i wzmacnia
działalność programową oraz metodyczną jednostek i gromad.
Część przeznaczona do wypełnienia wspólnie przez komendę hufca i instruktorów zespołów instruktorskich hufca pracujących z programem
(np.: zespół programowy, namiestnictwa, zespół zagraniczny). W rubrykach z pytaniami otwartymi należy odpowiedzieć opisowo na pytania
lub zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE w pytaniach zamkniętych, zgodnie ze stanem faktycznym.

PYTANIE 1.1
Pytanie (Odpowiedz opisowo)

WYMIEŃ MATERIAŁY (JEŚLI TRZEBA, KRÓTKO SCHARAKTERYZUJ)

Jakie chorągwiane i ogólnozwiązkowe materiały
programowe i metodyczne wspierające drużynowych
były w hufcu udostępnione w roku harcerskim
2005/2006?

Jeden świat – jedno przyrzeczenie

Jakie własne (hufcowe) materiały metodyczne i
programowe wspierające drużynowych były w hufcu
udostępnione w roku harcerskim 2005/2006?

Poznajemy historię Hufca Sokołów Podlaski

PYTANIE 1.2
Pytanie (Odpowiedz opisowo)

OPISZ

Czy w roku harcerskim 2005 / 2006 funkcjonował w
hufcu kalendarz przedsięwzięć programowych? Jeśli
tak, kiedy został przyjęty?

Kalendarz przedsięwzięć został opracowany przez komendę i
przyjęty we wrześniu 2005 r. na spotkaniu instruktorskim
Kalendarz przedsięwzięć został opracowany przez komendę i
przyjęty we wrześniu 2006 r. na spotkaniu instruktorskim

Czy w roku harcerskim 2006 / 2007 będzie
funkcjonował w hufcu kalendarz przedsięwzięć
programowych? Kiedy planowane jest jego przyjęcie?
PYTANIE 1.3
Pytanie (Odpowiedz opisowo)

WYMIEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jakie przedsięwzięcia wspierające realizację
programów wychowawczych, przygotowane przez
zespoły instruktorskie hufca, znalazły się w planie
pracy hufca w roku harcerskim 2005 / 2006?

- Adresowane do pionu zuchowego:

- Adresowane do pionu harcerskiego:
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PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZREALIZOWANE

.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
NIEZREALIZOWANE

- Zuchowe
spotkanie
z
wierszykiem
- Betlejemskie
Światło
Pokoju
- Dzień Myśli Braterskiej
- Chodzę bezpiecznie –
konkusr
- Święto Zucha
-

- Muzyczne spotkania z poezją - Rajd „Śladami historii
SKARABEUSZ
- Betlejemskie Światło Pokoju
- Dzień Myśli Braterskiej
. - Rekolekcje Adwentowe i
Wielkopostne
- Festiwal piosenki
- Festiwal teatrów
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- Adresowane do pionu starszoharcerskiego:

- Adresowane do pionu wędrowniczego:
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- Muzyczne spotkania
z poezją
SKARABEUSZ
- Betlejemskie Światło Pokoju
- Dzień Myśli Braterskiej
- Rekolekcje Adwentowe i
. Wielkopostne
- Festiwal piosenki
- Festiwal teatrów

-Projekt „Można inaczej”
- Kupalnocka nad stawem
-

- Muzyczne spotkania z poezją
SKARABEUSZ
- Betlejemskie Światło Pokoju
- Dzień Myśli Braterskiej
- Rekolekcje Adwentowe i
Wielkopostne
.
- Festiwal piosenki
- Festiwal teatrów
- Wędrowniczy zlot
„Wędrownicza Watra”

-Projekt „Można inaczej”
- Kupalnocka nad stawem

strona 4 z 26

PYTANIE 1.4
Pytanie (Odpowiedz opisowo)

WYMIEŃ DZIAŁANIA, KRÓTKO JE SCHARAKTERYZUJ

W jaki sposób przy organizacji przedsięwzięć
programowych przygotowanych przez zespoły
instruktorskie hufca w roku harcerskim 2005/2006,
uwzględniane były potrzeby i problemy:

- Drużyn Nieprzetartego Szlaku (NS)?

Harcerze uczestniczyli w imprezach i przedsięwzięciach
organizowanych przez komendę hufca i zespoły
.
Komenda hufca pozyskała środki na opłacenie pobytu na
obozie w Jaśkowie członków Drużyny Nieprzetartego Szlaku

- Drużyn Specjalnościowych?

.

- Drużyn z terenów wiejskich?

Przedsięwzięcia organizowane przez komendę adresowane są
. do wszystkich środowisk wiejskich i jest zapewniony transport
lub nocleg w Sokołowskim Domu Harcerz

Nie ma

PYTANIE 1.5
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

TAK

NIE

....................

nie
....................

Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

TAK

NIE

Czy w roku harcerskim 2005/2006 w hufcu działał kapelan harcerski?.

....................

...........nie.........

Czy w roku harcerskim 2005/2006 w hufcu prowadzone było współzawodnictwo drużyn
/ gromad?.
Jeśli tak, w jakiej formie? OPISZ

PYTANIE 1.6

W jaki sposób hufiec realizował wychowanie duchowe? OPISZ
Komenda hufca realizowała przedsięwzięcia takie jak: peregrynacja relikwii błogosławionego Wincentego Frelichowskiego dla
Diecezji Drohiczyńskiej, Żywą szopkę przy Sokołowskim Domu Harcerza dla wszystkich mieszkańców, rekolekcje adwentowe i
wielkopostne, udział harcerzy w uroczystościach patriotyczno – religijnych na forum miasta i powiatu, Akcja Betlejemskie
Światło Pokoju (uczestnictwo 50 –cio osobowej reprezentacji hufca w Warszawie), Spotkanie opłatkowe w Domu Biskupim w
Drohiczynie.

PYTANIE 1.7
Pytanie (Odpowiedz opisowo)

WYMIEŃ PROPOZYCJE

Z jakich pozahufcowych propozycji programowych
skorzystały w roku harc. 2005/2006 środowiska hufca?
- wykorzystane propozycje innych jednostek?

.

nie

- wykorzystane propozycje chorągwi?

.

Dni Chorągwi Mazowieckiej

- wykorzystane propozycje ogólnozwiązkowe?

.

Jeden świat – jedno przyrzeczenie

PYTANIE 1.8
__________________________________________________________
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Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij opisem)

Czy na zakończenie roku harcerskiego 2005/2006 odbyło się spotkanie podsumowujące
pracę programową hufca, dostępne dla wszystkich instruktorów hufca?

TAK

NIE

Tak
….................

….................

OPISZ

Jeżeli tak, kiedy? Jeżeli nie, dlaczego?
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Podsumowania pracy dokonano na zbiórce we wrześniu 2006 r.

strona 6 z 26

PYTANIE 1.9
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy na terenie hufca w roku harcerskim 2005/2006 działała kapituła stopni
wędrowniczych?

TAK

NIE

....................

nie
....................

TAK

NIE

tak
....................

....................

PYTANIE 1.10
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w hufcu w roku harcerskim 2005/2006 działała osoba (zespół) odpowiedzialna za
współpracę zagraniczną?

W jaki sposób środowiska hufca współpracowały w roku harc. 2005/2006 z organizacjami skautowymi?. OPISZ

W jaki sposób środowiska hufca współpracowały w roku harc. 2005/2006 ze środowiskami polskimi za granicą? OPISZ

Osoby wypełniające część „PROGRAM” arkusza analizy hufca:
1.
2.
3.
4.

hm.

Bożenna Hardej

stopień

imię i nazwisko

hm.

Barbara Żaboklicka.

stopień

imię i nazwisko

phm.

Maria Janista

stopień

imię i nazwisko

hm.
stopień

Andrzej Gołownicki
imię i nazwisko

komendantka
funkcja w hufcu

.........................
podpis

z-ca ds. programowych .........................
funkcja w hufcu

z-ca ds. organizacyjnych
funkcja w hufcu

skarbnik hufca
funkcja w hufcu

podpis

.........................
podpis

..................
podpis

*****************************************************************************************************************************
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2. PRACA Z KADRĄ
Odpowiadając na poniższe pytania postarajcie przyjrzeć się w jaki sposób hufiec w swoich działaniach wspiera, motywuje kadrę
i tworzy jej możliwości rozwoju.
Część przeznaczona do wypełnienia wspólnie przez komendę hufca i instruktorów zespołów zajmujących się w hufcu pracą z kadrą (np.
KSI, zespół kadry kształcącej, namiestnicy, itp.). W rubrykach z pytaniami otwartymi należy odpowiedzieć opisowo na pytania lub zaznaczyć
prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE w pytaniach zamkniętych, zgodnie ze stanem faktycznym.

PYTANIE 2.1
Pytanie (Odpowiedz opisowo)

WYMIEŃ ZESPOŁY (OSOBY) WSPIERAJĄCE
I KRÓTKO JE SCHARAKTERYZUJ

Jakie zespoły (osoby) zapewniające stałe wsparcie
drużynowym działały w hufcu w roku harcerskim
2005/2006?
- zapewniające wsparcie drużynowym zuchowym?

Namiestnictwo zuchowe – szefowa dh. phm. Wiesława
Grądzka
Namiestnictwo harcerskie – szefowa hm. Barbara Kozłowska

- zapewniające wsparcie drużynowym harcerskim?
- zapewniające wsparcie drużynowym
starszoharcerskim?

Namiestnictwo starszoharcerskie – szefowa dh. Marta Chrupek

- zapewniające wsparcie drużynowym
Komisja stopni Instruktorskich i Kształcenia
wędrowniczym?
- zapewniające wsparcie drużynowym NS? Komisja Stopni Instruktorskich i Kształcenia
- zapewniające wsparcie drużynowym drużyn
specjalnościowych?
PYTANIE 2.2
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec organizował dla drużynowych regularne spotkania / zbiórki w roku
harcerskim 2005/2006?

TAK

NIE

tak
....................

....................

Jeśli tak, jak często, jakie?. OPISZ
Raz w miesiącu. Spotkania szkoleniowe lub informacyjne, zbiórki metodyczne prowadzone w namiestnictwach

PYTANIE 2.3
Pytanie (podaj datę)

Kiedy hufiec przyjął plan kształcenia na rok harcerski 2005/2006?

Kiedy hufiec przekazał plan kształcenia na rok harc. 2005/2006 do komendy chorągwi?
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PODAJ DATĘ

Nie przyjąl
...................................
Nie przekazał

...................................
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PYTANIE 2.4
Pytanie (Odpowiedz opisowo)

Jak komenda hufca oceniła realizację planu kształcenia w roku harcerskim 2005/2006?. OPISZ
Plan kształcenia realizowany był na zbiórkach samokształceniowych w namiestnictwach.
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PYTANIE 2.5
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i podaj liczbę)

Czy na dzień 01.09.2006 w hufcu:.
- w hufcu pracował zespół kadry kształcącej?

- hufiec pracował w ramach międzyhufcowego zespołu kadry kształcącej?.

- szef zespołu kadry kształcącej posiadał przeszkolenie do pełnionej funkcji?

TAK

NIE

....................

.............nie.......

TAK

NIE

....................

.........nie...........

TAK

NIE

....................

....................

PODAJ LICZBĘ

Ilu instruktorów zespołu kadry kształcącej na dzień 01.09.2006 posiadało odznakę kadry
kształcącej (OKK)?

.....................................

Jaką dokumentację prowadził zespół kadry kształcącej w roku harcerskim 2005/2006?. OPISZ

PYTANIE 2.6
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i podaj liczbę)

Czy na dzień 01.09.2006 w hufcu:.
- w hufcu pracowała komisja stopni instruktorskich?

TAK

NIE

..........tak..........

....................

TAK

NIE

tak
....................

- KSI posiadała regulamin zgodny z regulaminem „System stopni ZHP”?.

- przewodniczący KSI posiadał przeszkolenie do pełnionej funkcji?

....................

TAK

NIE

............tak........

....................

PODAJ LICZBĘ

Ilu instruktorów liczyła KSI na dzień 01.09.2006?

3.....................................

W tym:
- w stopniu PHM:
- w stopniu HM:

.
.

0.....................................
3.....................................

Jaką dokumentację prowadziła KSI w roku harcerskim 2005/2006?. OPISZ
Karty prób instruktorskich, instrukcje, zalecenia, , wymagania na poszczególne stopnie, rejestr opiekunów

PYTANIE 2.7
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec w roku harcerskim 2005/2006 prowadził specjalne wsparcie dla drużyn
próbnych?

TAK

NIE

.......tak.............

....................

Jeśli tak, w jaki sposób?
OPISZ PONIŻEJ
.przykładowe zbiórki, zwolnienie ze składek w okresie próbnym, udostępnianie materiałów metodycznych

__________________________________________________________
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PYTANIE 2.8
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec w roku harcerskim 2005/2006 prowadził wsparcie dla szczepowych?

TAK

NIE

......tak..............

....................

Jeśli tak, w jaki sposób?. OPISZ PONIŻEJ
Nieodpłatne udostępnienie lokalu i wypożyczanie sprzętu biwakowego
PYTANIE 2.9
Pytanie (podaj liczbę)

PODAJ LICZBĘ

Ile osób z przydziałem do hufca, ukończyło w roku harcerskim 2005/2006 kurs
drużynowych?

......................0.............

PYTANIE 2.10
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

TAK

NIE

..............tak......

....................

Pytanie (podaj liczbę)

Podaj liczbę na
dzień 01.09.2005

Podaj liczbę na
dzień 01.09.2006

Jaki nakład miesięcznika CZUWAJ hufiec prenumerował w latach 2005 i 2006?

........10............

...0

Czy materiały programowe i metodyczne powstałe w wyniku realizacji prób
instruktorskich i prowadzonego kształcenia w roku harcerskim 2005/2006 zostały
upowszechnione w hufcu?
PYTANIE 2.11

Osoby wypełniające część „PRACA Z KADRĄ” arkusza analizy hufca:
1.
2.
3.
4.

hm.

Bożenna Hardej

stopień

imię i nazwisko

hm.

Barbara Żaboklicka.

stopień

imię i nazwisko

phm.

Maria Janista

stopień

imię i nazwisko

hm.
stopień

....................

Andrzej Gołownicki
imię i nazwisko

komendantka
funkcja w hufcu

.........................
podpis

z-ca ds. programowych .........................
funkcja w hufcu

z-ca ds. organizacyjnych
funkcja w hufcu

skarbnik hufca

...............................................................

funkcja w hufcu

..................................

podpis

.........................
podpis

..................
podpis

.........................

*****************************************************************************************************************************
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3. ZARZĄDZANIE
Odpowiadając na poniższe pytania postarajcie przyjrzeć się w jaki sposób hufiec jest zarządzany, jaką ma strukturę, jak
realizowany jest podział obowiązków i zadań, oraz w jaki sposób wpływa to na jego funkcjonowanie.
Część przeznaczona do wypełnienia wspólnie przez komendę hufca, i komisję rewizyjną oraz instruktorów zespołów zainteresowanych
organizacją hufca. W rubrykach z pytaniami otwartymi należy odpowiedzieć opisowo na pytania lub zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi TAK
lub NIE w pytaniach zamkniętych, zgodnie ze stanem faktycznym.

PYTANIE 3.1
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec w roku harcerskim 2005/2006 realizował przyjęty przez zjazd „Program
rozwoju hufca”?.

TAK

NIE

...........tak.........

....................

TAK

NIE

Jeśli tak, to w jakich obszarach ( podaj w % stopień realizacji) ? Jeśli nie, dlaczego?.
OPISZ PONIŻEJ

.wspomaganie pracy środowisk – 75%
rozwój kadry instruktorskiej – 75 %
rozwój bazy materialnej i pozyskiwanie środków – 90%
rozwijanie pozytywnego wizerunku hufca – 100%

Czy plan pracy hufca na rok harcerski 2005/2006 wynikał z „Programu rozwoju hufca”? ........tak............

....................

PYTANIE 3.2
Pytanie (podaj liczbę)

PODAJ LICZBĘ

Ile rozkazów wydał komendant hufca w roku harcerskim 2005/2006?

..................19.................

Ile posiedzeń komendy hufca odbyło się w roku harcerskim 2005/2006?

..................15.................

Ile protokołów z posiedzeń komendy hufca, które odbyły się w roku harcerskim
2005/2006 przekazano do komendy chorągwi?

................10...................

PYTANIE 3.3
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy komenda hufca na dzień 01.09.2006 posiadała swój zatwierdzony regulamin
pracy?

TAK

NIE

tak
....................

....................

PYTANIE 3.4
Pytanie (odpowiedz opisowo)

Jakie formy HAZ organizował hufiec w roku harcerskim 2005/2006 i ile osób z nich skorzystało?

OPISZ PONIŻEJ

Jakie formy HAL organizował hufiec w roku harcerskim 2005/2006 i ile osób z nich skorzystało?

OPISZ PONIŻEJ

...

Zgrupowanie obozów Integracyjnych w Jaśkowie
Obozy drużyn

__________________________________________________________
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PYTANIE 3.5
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

TAK

NIE

Czy hufiec w roku harcerskim 2005/2006 korzystał z dostępu do internetu i miał
możliwość:
- przeglądania stron www?
- odbierania i wysyłania poczty elektronicznej (e-mail)? .

........tak............
..........tak..........

....................
....................

Czy hufiec korzystał z dostępu do internetu wykorzystując własny sprzęt komputerowy?

...........tak.........

....................

Czy hufiec korzystał z dostępu do internetu w siedzibie hufca?

.........tak...........

....................

TAK

NIE

.............tak.......

....................

TAK

NIE

PYTANIE 3.6
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy rozkazy komendanta hufca publikowane były w roku harcerskim 2005/2006 na
stronie www hufca?
PYTANIE 3.7
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec w roku harcerskim 2005/2006 nadzorował zgodność działań jednostek hufca
..........tak.........
z celami, zasadami i regulaminami ZHP?

....................

Jeśli tak, w jaki sposób?. OPISZ PONIŻEJ
wyjazdy do środowisk harcerskich, udział w przedsięwzięciach drużyn, gromad, sprawdzanie planów pracy jednostek
organizacyjnych
Osoby wypełniające część „ZARZĄDZANIE” arkusza analizy hufca.
1.
2.
3.
4.

hm.

Bożenna Hardej

stopień

imię i nazwisko

hm.

Barbara Żaboklicka.

stopień

imię i nazwisko

phm.

Maria Janista

stopień

imię i nazwisko

hm.
stopień

Andrzej Gołownicki
imię i nazwisko

komendantka

.........................

funkcja w hufcu

podpis

z-ca ds. programowych .........................
funkcja w hufcu

z-ca ds. organizacyjnych
funkcja w hufcu

skarbnik hufca
funkcja w hufcu

podpis

.........................
podpis

..................
podpis

*****************************************************************************************************************************
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4. FINANSE
Odpowiadając na poniższe pytania postarajcie przyjrzeć się w jaki sposób hufiec gospodaruje finansami – zarządza
posiadanymi środkami, wydaje, ale i pozyskuje.
Część przeznaczona do wypełnienia wspólnie przez komendę hufca (w tym skarbnika i kwatermistrza) oraz komisję rewizyjną i
instruktorów zespołów związanych z finansami hufca (np. pozyskiwaniem środków). W rubrykach z pytaniami otwartymi należy
odpowiedzieć opisowo na pytania lub zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE w pytaniach zamkniętych, zgodnie ze stanem
faktycznym.

PYTANIE 4.1
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 w hufcu była osoba pełniąca funkcję skarbnika?
Jeśli nie, kto był współodpowiedzialny wraz z komendantem za decyzje finansowe?

TAK

NIE

........tak............

....................

OPISZ PONIŻEJ

...

PYTANIE 4.2
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 w hufcu pracowały:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę?
Jeśli tak, ile, na jakim stanowisku i jak długo?

TAK

NIE

...........tak.........

....................

TAK

NIE

....................

..............nie......

TAK

NIE

....................

.............nie.......

TAK

NIE

OPISZ PONIŻEJ

...

Komendantka Hufca

- osoby zatrudnione na umowę o dzieło / zlecenie?
Jeśli tak, ile, na jakim stanowisku i jak długo?

OPISZ PONIŻEJ

...

- osoby zatrudnione przez Powiatowy Urząd Pracy lub inne instytucje?
Jeśli tak, ile, na jakim stanowisku i jak długo?

OPISZ PONIŻEJ

...

- osoby odpracowujące zasadniczą służbę wojskową (służba zastępcza)?
Jeśli tak, ile, na jakim stanowisku i jak długo?

....................

nie
....................

OPISZ PONIŻEJ

...

PYTANIE 4.3
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy na dzień 01.09.2006 hufiec posiadał 3-miesięczne zabezpieczenie finansowe na
wynagrodzenia dla pracowników?

__________________________________________________________
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PYTANIE 4.4
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy na rok 2006 cały majątek hufca został ubezpieczony?
W jakim zakresie odpowiedzialności?

TAK

NIE

....................

............nie........

TAK

NIE

............tak........

....................

OPISZ PONIŻEJ

...

PYTANIE 4.5
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy na dzień 01.09.2006 hufiec posiadał lokal przeznaczony na siedzibę hufca? .

Jaki na dzień 01.09.2006 był status prawny lokalu (własność, najem, inny) Czy czynione są starania o zmianę statusu lokalu?
Jeśli tak, jakie? OPISZ
Własność ZHP
Czy na dzień 01.09.2006 w lokalu hufca znajdowało się wydzielone miejsce na:
- prowadzenie spotkań instruktorskich, zbiórek, szkoleń?
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji? .

TAK

NIE

.......tak.............
........tak............

....................
....................

TAK

NIE

..........tak..........

....................

PYTANIE 4.6
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy na dzień 01.09.2006 hufiec posiadał własną bazę obozową / ośrodek?
Jeśli tak, jaki/jaką, gdzie, jaki jest jego/jej status prawny?
...

OPISZ PONIŻEJ

Baza kolonijna w Gródku - własność ZHP

Czy są prowadzone działania zmierzające do zmiany statusu prawnego? Jeśli tak, jakie?

OPISZ PONIŻEJ

...

PYTANIE 4.7
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy na dzień wypełniania arkusza analizy hufca, hufiec posiada jakiekolwiek
przeterminowane zobowiązania finansowe?
Jeśli tak, jakie i na jaką kwotę?

TAK

NIE

....................

................nie....

TAK

NIE

..........tak.........

....................

OPISZ PONIŻEJ

...

Czy na dzień wypełniania arkusza analizy hufca, hufiec posiada jakiekolwiek
nieściągnięte należności?
Jeśli tak, jakie i na jaką kwotę?

OPISZ PONIŻEJ

.składki członkowskie

PYTANIE 4.8
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE / NIE DOTYCZY)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 hufiec przyjęte darowizny (jeśli były) przyjmował na
ewidencję księgową?

__________________________________________________________
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PYTANIE 4.9
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 zdarzyło się, że hufiec nie przekazał w terminie do
komendy chorągwi rozliczenia finansowego?
Jeśli tak, z jakiego powodu?
...

TAK

NIE

...........tak.........

....................

TAK

NIE

....................

...............nie.....

TAK

NIE

........tak............

....................

TAK

NIE

....................

......nie..............

TAK

NIE

.........tak..........

....................

OPISZ PONIŻEJ

PYTANIE 4.10
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 zdarzyło się, że hufiec nie przekazał w terminie do
komendy chorągwi lub GK rozliczenia zadań dotowanych?
Jeśli tak, z jakiego powodu?
...

OPISZ PONIŻEJ

PYTANIE 4.11
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 hufiec:
- pozyskał środki finansowe z dotacji, subwencji lub konkursów?
Jeśli tak, od kogo i w jakiej kwocie?

OPISZ PONIŻEJ

Urząd Marszałkowski – 2 900.00 z

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży –15 500.00 zł
Urząd Miasta – 20 000.00 zł

- prowadził działalność gospodarczą?
Jeśli tak, jaką?
...

PODAJ PONIŻEJ

- pozyskał środki z kampanii 1%?
Jakie prowadził w tym celu działania i jaką kwotę pozyskał?
3 402.49 zł

PODAJ PONIŻEJ

Drużyny agitowały swoich rodziców i przyjaciół. Komenda Hufca przygotowała gotowe dowody wpłaty
dla przedsiębiorstw, inwestorów prywatnych i przyjaciół i materiały promocyjno –reklamowe (banery,
foldery, kalendarzyki)
PYTANIE 4.12
Pytanie (podaj %)

Jaki % wszystkich składek należnych za rok harcerski 2005/2006 hufiec zebrał do dnia
wypełnienia arkusza analizy hufca?

PODAJ %

47%

Jaki % wszystkich składek należnych za rok harcerski 2005/2006 hufiec odprowadził do
dnia wypełnienia arkusza analizy hufca?

....................100%...............

Jaki % naliczonych za rok 2006 składek instruktorskich został zebrany do dnia
wypełniania arkusza analizy hufca? .

.................80%..................

__________________________________________________________
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PYTANIE 4.13
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w budżecie hufca na rok harcerski 2005/2006 zaplanowane były środki:
- na działalność programową?

TAK

NIE

............tak........

....................

PODAJ KWOTĘ

Jeśli tak, w jakiej wysokości?

2 350 .00 zł

- na kształcenie?

TAK

NIE

...........tak.........

....................

PODAJ KWOTĘ

2 500.00 zł

Jeśli tak, w jakiej wysokości?
PYTANIE 4.14
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec w 2006 roku wykorzystywał program RAKS?
Jeśli tak, w jakim stopniu?.
...

TAK

NIE

....................

.............nie.......

OPISZ PONIŻEJ

Osoby wypełniające część „FINANSE” arkusza analizy hufca.
1.

hm.
stopień

2.

hm.
stopień

3.

phm.
stopień

4.

phm.
stopień

Bożenna Hardej
imię i nazwisko

Andrzej Gołownicki
imię i nazwisko

Krzysztof Borkowski
imię i nazwisko

Wiesława Grądzka
imię i nazwisko

Komendantka
funkcja w hufcu

skarbnik
funkcja w hufcu

kwatermistrz
funkcja w hufcu

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
funkcja w hufcu

....................
podpis

.........................
podpis

.........................
podpis

.........................
podpis

*****************************************************************************************************************************
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5. WIZERUNEK
Odpowiadając na poniższe pytania postarajcie przyjrzeć się w jaki sposób hufiec buduje swój wizerunek zewnętrzny i
wewnętrzny, w jaki sposób współpracuje ze środowiskiem, rodzicami, instytucjami i mediami.
Część przeznaczona do wypełnienia wspólnie przez komendę hufca i instruktorów zespołów zajmujących się w hufcu promocją i
informacją, lub inne zespoły / osoby zajmujące się m.in. wizerunkiem, promocją i kontaktami zewnętrznymi (np. pozyskiwaniem środków).
W rubrykach z pytaniami otwartymi należy odpowiedzieć opisowo na pytania lub zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE w
pytaniach zamkniętych, zgodnie ze stanem faktycznym.

PYTANIE 5.1
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE lub uzupełnij informację opisem)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 komenda hufca lub środowiska harcerskie hufca za pośrednictwem KH współpracowały:.
TAK

NIE

...........tak.........

....................

- Z władzami samorządowymi na terenie swojego działania?
Jeśli tak, w jaki sposób?

OPISZ PONIŻEJ
Komendanta reprezentowała hufiec na forum miasta i powiatu, brała udział w sesjach , komisjach, konferencjach, imprezach
integracyjnych.
Harcerze aktywnie współuczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych przez władze lokalne.

Udział władz we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez KH ZHP
TAK

NIE

..............tak......

....................

- Z dyrektorami placówek oświatowych i kulturalnych?
Jeśli tak, w jaki sposób?

OPISZ PONIŻEJ
Uczestnictwo w konferencjach oświatowych i imprezach kulturalnych. Spotkania z dyrektorami szkół. Udział w radach
pedagogicznych, imprezach szkolnych.
Udział dyrektorów placówek w przedsięwzięciach harcerskich.

- Z organizacjami pozarządowymi?

TAK

NIE

..................tak

....................

Jeśli tak, w jaki sposób?

OPISZ PONIŻEJ
...współorganizowanie imprez i projektów dla społeczności lokalnej, udział w spotkaniach na forum miasta

- Z innymi organizacjami harcerskimi?
Jeśli tak, w jaki sposób?

TAK

NIE

....................

...............nie.....

TAK

NIE

.............tak.......

....................

OPISZ PONIŻEJ

...

PYTANIE 5.2
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec brał udział w lokalnych uroczystościach i przedsięwzięciach w roku
harcerskim 2005/2006?

Jeśli tak, w jakich i w jaki sposób? OPISZ PONIŻEJ
Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne, Dni Sokołowa. Piknik Integracyjny, Diecezjalny Dzień Sportu i Rekreacji itp.

PYTANIE 5.3
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)
TAK

Czy hufiec był inicjatorem działań i przedsięwzięć na rzecz wspólnoty lokalnej w roku
............tak........
harcerskim 2005/2006?
__________________________________________________________
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Jeśli tak, w jakich i w jaki sposób?

OPISZ PONIŻEJ
..Festiwal Kultury Harcerskiej
Muzyczne Spotkania z Poezją
Wystwa Fotograficzna – 90 lat harcerstwa na Ziemi Sokołowskiej
Żywa szopka – jedyna w powiecie
Akcja Betlejemskie Światło Pokoju
Imprezy integracyjne na terenie Sokołowskiego Domu Harcerza nad stawem, spotkania przy ognisku

__________________________________________________________
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PYTANIE 5.4
Pytanie (odpowiedz opisowo)

Z jakich podpisanych (również przez władze ZHP) porozumień o współpracy korzystał hufiec w roku harcerskim 2005/2006?
OPISZ PONIŻEJ
...Komendant Główny Policji Państwowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Polski Związek Wędkarski

PYTANIE 5.5
Pytanie (podaj liczbę)

Ilu członków wspierających ZHP działało w hufcu na dzień 01.09.2006?
- osoby fizyczne:
- osoby prawne:

PODAJ LICZBĘ

.....................nie................
.....................................

PYTANIE 5.6
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)
TAK

Czy instruktorzy hufca wypowiadali się na zewnątrz ZHP w sprawach hufca i/lub dzieci
............tak........
i młodzieży w roku harcerskim 2005/2006?

NIE

..................

Jeśli tak, w jakiej sytuacji i w jaki sposób (tematyka, opinia, problem, itp.)?

OPISZ PONIŻEJ
...na temat dzieci z rodzin patologicznych, alkoholizm w rodzinie, prosba o udzielenie wsparcia, dotowanie udziału w placówkach
HAL

PYTANIE 5.7
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w hufcu działał w roku harcerskim 2005/2006 Ruch Przyjaciół Harcerstwa?
Jeśli tak, w jaki sposób (jaką miał strukturę, ile osób, czego dokonał)?

TAK

NIE

....................

.....nie..............

TAK

NIE

........tak............

....................

TAK

NIE

...........tak.........

....................

OPISZ PONIŻEJ

...

PYTANIE 5.8
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy w hufcu w roku harcerskim 2005/2006 wyznaczona była osoba odpowiedzialna za
promocję, informację i kontakty z mediami (inna niż komendant)?
PYTANIE 5.9
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy działalność środowisk hufca była w roku harcerskim 2005/2006 obecna była
w mediach (lokalnych lub ogólnopolskich – prasa, radio, tv, itp.)?
Jeśli tak, co, kiedy i w jaki sposób?

OPISZ PONIŻEJ
...artykuły w prasie lokalnej, strona internetowa, audycje w Katolickim Radiu Podlasie, prowadzona jest kronika hufca

PYTANIE 5.10
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufcowa strona www, na dzień 01.09.2006 spełniała opublikowane przez GK
minimum zawartości strony www?

TAK

NIE

..............tak......

....................

PODAJ ADRES WWW
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Podaj adres www:

harcerstwosokolowpodl.pl

PYTANIE 5.11
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 hufiec publikował i rozprowadzał wewnątrz i na
zewnątrz ZHP swoje materiały informacyjne? (np. biuletyn informacyjny, newsy na
stronie www hufca, ulotki, oferty, itp)

TAK

NIE

......tak.............

....................

Jeśli tak, jakie i w jakim zakresie?

OPISZ PONIŻEJ
...kalendarzyki, oferty plakaty, zaproszenia, banery okolicznościowe
PODAJ LICZBĘ PUBLIKACJI

Ile razy w roku harcerskim 2005/2006 hufiec publikował informacje o swoich działaniach
na stronie www.regiony.zhp.pl ?

.....................................

PYTANIE 5.12
Pytanie (odpowiedz opisowo)

Czy w roku harcerskim 2005/2006 hufiec posiadał i jak wykorzystywał swoje materiały promocyjne? (np. koszulki, kubki, itp.)
OPISZ PONIŻEJ
...koszulki z logo HAL i stroną internetową hufca

PYTANIE 5.13
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy na dzień 01.09.2006 w hufcu funkcjonowała komisja historyczna lub inny zespół
trwale zajmujący się dorobkiem historycznym?

tak

Czy działalność hufca w roku harcerskim 2005/2006 była dokumentowana i
archiwizowana?

tak

Czy opracowania dotyczące historii hufca były w roku harcerskim 2005/2006 ogólnie
dostępne dla instruktorów i harcerzy hufca?

tak

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Osoby wypełniające część „WIZERUNEK ” arkusza analizy hufca.
1.
2.
3.
4.

hm.

Bożenna Hardej

stopień

imię i nazwisko

hm.

Barbara Żaboklicka.

stopień

imię i nazwisko

phm.

Maria Janista

stopień

imię i nazwisko

hm.
stopień
stopień

Andrzej Gołownicki
imię i nazwisko
imię i nazwisko

komendantka

.........................

funkcja w hufcu

podpis

z-ca ds. programowych .........................
funkcja w hufcu

z-ca ds. organizacyjnych
funkcja w hufcu

skarbnik hufca
funkcja w hufcu
funkcja w hufcu

podpis

.........................
podpis

..................
podpis
podpis

*****************************************************************************************************************************
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6. ROZWÓJ LICZEBNY
Odpowiadając na poniższe pytania postarajcie przyjrzeć się w jaki sposób hufiec dba o rozwój liczebny wśród zuchów,
harcerzy, drużynowych i instruktorów.
Część przeznaczona do wypełnienia wspólnie przez komendę hufca, komisję rewizyjną oraz instruktorów zespołów zaangażowanych w
działania związane z rozwojem liczebnym (np. namiestnictwa). W rubrykach z pytaniami otwartymi należy odpowiedzieć opisowo na pytania
lub zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi TAK lub NIE w pytaniach zamkniętych, zgodnie ze stanem faktycznym.

PYTANIE 6.1
Podaj stan na
dzień 01.01.2006*

Pytanie

Podaj liczbę wszystkich członków hufca

Podaj stan na
dzień 01.09.2006

..............298..... ............298.......
.

* - W tej edycji arkusza jest to data „spisowa” ponieważ wiele hufców nie byłoby w stanie podać prawdziwych stanów na dzień 31.08.2005. W kolejnych edycjach arkusza będzie to data
rozpoczęcia roku harcerskiego, którego dotyczy arkusz analizy hufca.

PYTANIE 6.2
Pytanie

Podaj liczbę instruktorów w stopniu PWD, z przydziałem służbowym do hufca:
Podaj liczbę instruktorów w stopniu PHM, z przydziałem służbowym do hufca:
Podaj liczbę instruktorów w stopniu HM, z przydziałem służbowym do hufca:

Podaj stan na
dzień 01.01.2006*

Podaj stan na
dzień 01.09.2006

...........9.......
..........8.........
..........9..........

....................
....................
....................

* - W tej edycji arkusza jest to data „spisowa” ponieważ wiele hufców nie byłoby w stanie podać prawdziwych stanów na dzień 31.08.2005. W kolejnych edycjach arkusza będzie to data
rozpoczęcia roku harcerskiego, którego dotyczy arkusz analizy hufca.

PYTANIE 6.3
Podaj stan na
dzień 01.01.2006*

Podaj stan na
dzień 31.08.2006

. ............3.......
. ..............13......
. ..............4......
. ..................1..
. ..............1......

..........3.........
..........13.........
.............4.......
............1........
........1............

.
.

....................
.........1...........

....................
...........1........

.
.
.
.
.
.
.

..........0..........
..........2.........
...........0.........
..........0..........
...........0.........
....................
....................

...........0.........
...........2........
.............0.......
.............0.......
.............0.......
....................
....................

Pytanie

Podaj liczbę jednostek organizacyjnych działających w hufcu:

Gromady zuchowe:
Drużyny harcerskie:
Drużyny starszoharcerskie:
Drużyny wędrownicze:
Drużyny wielopoziomowe:

Wśród wyżej wymienionych działały:

Drużyny specjalnościowe:
Drużyny NS:

Podaj liczbę pozostałych jednostek zrzeszających drużyny (w tym wyżej wymienione)
oraz instruktorów hufca:
Związki drużyn:
Szczepy:
Kręgi instruktorskie:
Kręgi seniorów:
Kręgi starszyzny:
Pozostałe (jakie?) ................................................................. :
Pozostałe (jakie?) ................................................................. :

* - W tej edycji arkusza jest to data „spisowa” ponieważ wiele hufców nie byłoby w stanie podać prawdziwych stanów na dzień 31.08.2005. W kolejnych edycjach arkusza będzie to data
rozpoczęcia roku harcerskiego, którego dotyczy arkusz analizy hufca.

PYTANIE 6.4
Pytanie (podaj %)

Jaki procent gromad i drużyn działał w roku harcerskim 2005/2006 w ramach szczepów?
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PYTANIE 6.5
Pytanie (podaj liczbę)

Ile gromad i drużyn powstało w hufcu w roku harcerskim 2005/2006?

Ile gromad i drużyn rozwiązano w hufcu w roku harcerskim 2005/2006?

PODAJ LICZBĘ

...................0................

...................3................

PYTANIE 6.6
Pytanie (odpowiedz opisowo)

Czy w roku harc. 2005/2006 w hufcu działał zespół lub instruktor odpowiedzialny za rozwój liczebny hufca? Jeżeli tak, jakie miał
zadania / kompetencje?
OPISZ PONIŻEJ
...
nie

PYTANIE 6.7
Pytanie (odpowiedz opisowo)

Jakie działania zmierzające do opracowania planu / programu pozyskiwania i zatrzymania członków prowadził hufiec w roku
harcerskim 2005/2006?
OPISZ PONIŻEJ
...imprezy integracyjne, promocja w środowisku i w szkołach

Jakie działania zmierzające do opracowania planu / programu pozyskiwania i zatrzymania kadry prowadził hufiec w roku
harcerskim 2005/2006?
OPISZ PONIŻEJ
...wnioskowanie o nagrody dla instruktorów do władz oświatowych i samorządowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
imprezy kulturalno oświatowe dla instruktorów, dyplomy, podziękowania, opinie do awansów zawodowych
Przekazanie zadań dotyczących kształcenia instruktorów Komisji Stopni Instruktorskich

PYTANIE 6.8
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec przeprowadził w roku harcerskim 2005/2006 analizę spisu harcerskiego pod
kątem rozwoju liczebnego?

TAK

NIE

............tak........

....................

Jeśli tak, jak przedstawiają się wnioski z analizy?. OPISZ PONIŻEJ
...Przyczyną spadku liczebnego jednostek jest zbyt duże obciążenie drużynowych – nauczycieli obowiązkami szkolnymi i
odejściem młodej kadry do ośrodków studenckich. Młodzi instruktorzy oprócz harcerstwa i nauki mają wiele innych propozycji
spędzania wolnego czasu ( czad, basen, kort tenisowy, szkoły językowe z certyfikatem itp.,) Zbyt wysokie składki dla zuchów i
harcerzy.
PYTANIE 6.9
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy w każdym powiecie / gminie objętych zasięgiem terytorialnym hufca, na dzień
01.09.2006 działa przynajmniej jedna jednostka podstawowa?

TAK

NIE

....................

.........nie...........

PYTANIE 6.10
Pytanie (odpowiedz opisowo)

Jakie działania zmierzające do likwidacji „białych plam” prowadził hufiec w roku harcerskim 2005/2006?

OPISZ PONIŻEJ

...rozmowy z dyrektorami szkól, konferencje, organizowanie biwaków w szkołach gdzie brak harcerstwa
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PYTANIE 6.11
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE)

Czy na dzień wypełniania arkusza, na stronie www hufca znajduje się spis wszystkich
jednostek podstawowych wraz z terenem ich działania i danymi kontaktowymi do
drużyny / drużynowego?

TAK

NIE

...........tak.........

....................

TAK

NIE

.......tak.............

....................

TAK

NIE

...........tak.........

....................

PYTANIE 6.12
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec w roku harcerskim 2005/2006 wspierał akcje naborowe swoich środowisk?
Jeśli tak, w jaki sposób?. OPISZ PONIŻEJ
...udostępnia zaplecze organizacyjno-techniczne
PYTANIE 6.13
Pytanie (zaznacz właściwą odpowiedź TAK / NIE i uzupełnij informację opisem)

Czy hufiec prowadził w roku harcerskim 2005/2006 akcje informacyjne skierowane do
dzieci i / lub rodziców na temat działających gromad i drużyn?
Jeśli tak, w jakiej formie?. OPISZ PONIŻEJ
...stoisko promocyjno- reklamowe na piknikach i imprezach lokalntych

zabawy i gry integracyjne dla dzieci i młodzieży, banery, ulotki, plakaty
Osoby wypełniające część „ROZWÓJ LICZEBNY ” arkusza analizy hufca.
1. 1.
2.
3.
4.

hm.

Bożenna Hardej

stopień

imię i nazwisko

hm.

Barbara Żaboklicka.

stopień

imię i nazwisko

phm.

Maria Janista

stopień

imię i nazwisko

hm.
stopień

Andrzej Gołownicki
imię i nazwisko

komendantka
funkcja w hufcu

.........................
podpis

z-ca ds. programowych .........................
funkcja w hufcu

z-ca ds. organizacyjnych
funkcja w hufcu

skarbnik hufca
funkcja w hufcu

podpis

.........................
podpis

..................
podpis
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