Patent otwiera i zamyka komendant hufca każdorazowo informując o tym rozkazem
Prowadzenie ewidencji prób oraz wydawanie druków patentów należy do obowiązków komendanta hufca

PATENT PRZYBOCZNEGO HARCERSKIEGO
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO PRÓBY:
1 ukończył szkołę podstawową
2 złożył Przyrzeczenie Harcerskie
3 ma co najmniej otwartą próbę na stopień wywiadowcy
4 należy do drużyny lub innej podstawowej jednostki harcerskiej
5 był na co najmniej jednym obozie harcerskim

IMIĘ I NAZWISKO:
STOPIEŃ:
OPIEKUN PRÓBY:
DATA OTWARCIA PRÓBY:

WYMAGANIA – ZNAJOMOŚĆ
NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:

DRUŻYNA:
DATA ZAMKNIĘCIA PRÓBY:

PROPONOWANE FORMY
REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

WIEDZA PSYCHOLOGICZNA

Grupa: jej rodzaje, struktura, wpływ
na jednostkę, prawa nią rządzące

Rozwój jednostki w wieku
harcerskim

Udział w zajęciach grupowych z
psychologiem.
Lektura książek
popularnonaukowych z dziedziny
psychologii
Przygotowanie zajęć
uwzględniających potrzeby i
możliwości różnych grup wiekowych

ELEMENTY METODYKI HARCERSKIEJ

System zastępowy

Zasady funkcjonowania drużyny

Przygotowanie zajęć na kursie
zastępowych
Przeprowadzenie cyklu
programowego w drużynie
Prowadzenie zbiórki zastępu
zastępowych
Zapoznanie się z regulaminem
funkcjonowania drużyny

WYCHOWANIE GOSPODARCZE I DOKUMENTACJA DRUŻYNY

Wychowanie gospodarcze

Dokumentacja drużyny

Przeprowadzenie akcji zarobkowej i
rozliczenie się z niej
Udział w przeprowadzeniu spisu
sprzętu z natury
Zapoznanie się z dokumentacją
programową i gospodarczą drużyny

ETYKA INSTRUKTORSKA, PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA
Etyka instruktorska, prawa
obowiązki instruktora

Zapoznanie się z obowiązkami i
prawami przybocznego
Udział w Radzie Hufca
BODŹCE SAMOWYCHOWAWCZE

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

System stopni i sprawności

Struktura SH

Przeprowadzenie zadania na temat
Prawa i Przyrzeczenia w drużynie
Opieka nad stopniem młodszego
harcerza
Przygotowanie i przeprowadzenie
zajęć na temat drużyny z zuchami
trzeciej gwiazdki
Zapoznanie się z komentarzem
metodycznym do zdobywania stopni
i sprawności

RYWALIZACJA I WSPÓŁZAWODNICTWO

Rywalizacja i współzawodnictwo

Prowadzenie współzawodnictwa
śródrocznego lub obozowego
Przeprowadzenie gier
porównawczych (jednej z silnym
akcentem współzawodnictwa, drugiej
bez)
PLANOWANIE PRACY

Zaplanowanie jednego cyklu pracy
drużyny
Dobranie form pracy do celów i
tematu cyklu określonych w planie
pracy drużyny
Formy pracy i cele ich stosowania
Przygotowanie zbiórki drużyny lub
zastępu zastępowych; samoocena pod
kątem zasad dobrej zbiórki
Zasady dobrej zbiórki
Przygotowanie od strony
organizacyjnej biwaku lub rajdu
Przed zbiórką wyjazdową zapoznanie
Zasady bezpieczeństwa na imprezach
jej uczestników z zasadami
harcerskich
bezpieczeństwa
Planowanie pracy

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE
Prowadzenie musztry dużego i
małego zespołu
Organizacja służby instruktorskiej
Zasady utrzymania czystości
porządku

Pełnienie funkcji oboźnego na obozie
Kontrola przestrzegania regulaminu
mundurowego w drużynie
Zaplanowanie i pokierowanie
rozstawieniem namiotu

