Śródmiejski Hufiec Harcerzy
im. Powstania Warszawskiego

Kurs Wodzów Zuchowych TRAKT
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ
„Jednym z najgorszych grzechów przeciwko prawdziwemu zuchowaniu jest zbieranie się
gromady w klasie szkolnej!”
A. Kamiński
Gromada zuchowa pomaga w realizowaniu zadań wychowawczych i edukacyjnych szkoły, ale nie
jest to jej podstawowe zadanie. Gromada jest czymś zupełnie innym niż szkoła:
• Nie jest zadaniem gromady skupianie wyłącznie dobrych uczniów i grzecznych chłopców.
• Normalną częścią metodyki zuchowej jest to, że chłopcy krzyczą i biegają.
• Zuchy nie śpiewają szkolnych piosenek.
• Zuchowe gry i ćwiczenia to nie lekcja wychowania fizycznego.
• Gawęda to nie czytanka.
Działalność gromady jest skupiona na terenie pozaszkolnym i zagospodarowuje wychowawczo tę
aktywność dzieci do której szkoła nie sięga i nie ma dostępu – środowisko rówieśnicze i swobodną
zabawę.
Co powinniśmy robić
• Zdobywać zaufanie dyrekcji, nauczycieli, dozorców, woźnych i ochroniarzy:
o dobrze prowadzić gromadę,
o zawsze być uprzejmym i spokojnym, nawet gdy pracownicy szkoły są niemili,
o przedstawić się wszystkim na początku roku,
o na początku roku poprosić komendanta hufca o pismo do dyrekcji szkoły,
o na początku roku, wraz z opiekunem gromady, odwiedzić dyrektora szkoły,
o udostępnić dyrekcji plan pracy,
o zawsze zapowiadać zbiórki z wyprzedzeniem, przedstawić harmonogram zbiórek,
godziny ich rozpoczęcia i zakończenia,
o sprzątać po zbiórce.
• Utrzymywać stały kontakt:
o starać się zamienić kilka słów z wychowawcami klas początkowych, przynajmniej
na początku roku,
o czasami brać udział w zebraniach szkolnych.
• Tłumaczyć i pokazywać naszą pracę:
o przedstawiać im ulotki o działalności i akcjach SH,
o czasem zapraszać na pokazowe zbiórki,
o zapraszać na zbiórki szczepu.
• Korzystać z ich pomocy:
o we współpracy z innymi instruktorami zabiegać o udostępnienie harcówki,
o prosić o udostępnienie sali, stołówki, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej,
itp.,
o prosić o udostępnienie rekwizytów lub materiałów, np. z pracowni biologicznej,
chemicznej, technicznej, sprzętu sportowego.
• Pomagać im:
o zwracać im uwagę na problemy zuchów, także problemy szkolne, w razie potrzeby
skierować do pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, psychologa,
o dopasować tematykę niektórych zbiórek do programu szkolnego, np. gdy zuchy uczą
się o początkach historii Polski my zdobywamy Bolkowego Woja lub Słowianina,
gdy zuchy uczą się liczyć – my zdobywamy Sprzedawcę lub Grosika
• W razie problemów skontaktować się z opiekunem gromady lub komendą hufca.

