Chorągiew Wielkopolska ZHP
Komenda Hufca Poznań – Grunwald im. Zwycięzców Grunwaldu
60-288 Poznań ul. Promienista 12 tel.0-603 928 238
KONTO :BZWBK S.A. III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
NIP 7781440251 KRS 0000266321
w grunwald.zhp.wlkp.pl e-mail: grunwald@zhp.wlkp.pl

Wniosek o otwarcie próby na stopień instruktorski:
1. Dane osobowe realizującego próbę:
Imię i NAZWISKO
PESEL:

PODHARCMISTRZA

Wykształcenie:

Adres zamieszkania
(miejscowość, kod, ulica/osiedle, nr domu i mieszkania, telefon stacjonarny, komórkowy)
e-mail:
Miejsce pracy lub nauki
Data złożenia przyrzeczenia harcerskiego
Data złożenia zobowiązania instruktorskiego
Data przyznania stopnia instruktorskiego:
- przewodnika
(uzyskany dnia, rozkazem, komendanta hufca - wymienić jakiego – chorągwi z dnia)
Podstawowa jednostka organizacyjna:
Przebieg służby harcerskiej i instruktorskiej:
Funkcja - jednostka

od

2. Opiekun próby:

do

e-mail:
(stopień, imię i nazwisko)

3. Zgadzam się być opiekunem próby
(podpis)
4. Opinia bezpośredniego przełożonego (uwzględniająca aktywność, umiejętności, wiedzę, predyspozycje, osiągnięcia itp.)oraz
zgoda na otwarcie próby

(miejscowość, data)

5. Udział w szkoleniach, kursach (jaki kurs, rok):

(pieczęć, podpis)

6. Potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej:
ma zaliczoną służbę instruktorską

druh
za rok

Rozkaz L.

(miejscowość, data)

z dnia

(pieczęć, podpis Komendantki/a Hufca)

7. Proponowane zadania (przebieg próby):
Lp.

Numer
wymagania

Nazwa zadania – wymagania – przebieg próby

Próbę zamierzam zrealizować (orientacyjnie ) do dnia
(podpis wnioskodawcy)

Decyzja Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
na posiedzeniu w dniu

otworzyła próbę na stopień

PRZEWODNIKA

druhowi
opiekunem próby mianowano dh
Nie otworzyła próby z powodu

Otwarto próbę rozkazem Komendanta Hufca

L.

podpisy członków Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

z dnia

Chorągiew Wielkopolska ZHP
Komenda Hufca Poznań – Grunwald im. Zwycięzców Grunwaldu
60-288 Poznań ul. Promienista 12 tel.0-603 928 238
KONTO :BZWBK S.A. III O/POZNAŃ 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
NIP 7781440251 KRS 0000266321
w grunwald.zhp.wlkp.pl e-mail: grunwald@zhp.wlkp.pl

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ
INSTRUKTORSKI :

PODHARCMISTRZA

Próbę otwarto:
Posiedzenie HKSI dnia
Rozkaz KH L.

z dnia

Próbę zamknięto
Posiedzenie HKSI dnia

Stopień przyznano rozkazem KH L.

z dnia

1. Imię i nazwisko realizującego próbę:
2. Stopień imię i nazwisko opiekuna próby:
3. Przebieg próby:
Nazwa zadania – wymagania

Lp.

Numer
wymagania

Potwierdzenie wykonania
(podpis i data)

4. Potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej:
ma zaliczoną służbę instruktorską

druh
za rok

Rozkaz L.

z dnia

(miejscowość, data)
(pieczęć, podpis Komendantki – Komendanta Hufca)

5. Wniosek o zamknięcie próby:
a) oceniając pozytywnie postawę i pracę druha stawiam wniosek o przyznanie stopnia

PODHARCMISTRZA

(data i podpis opiekuna próby)

b) Opinia bezpośredniego przełożonego (uwzględniająca realizację zadań, aktywność, umiejętności, wiedzę, predyspozycje, osiągnięcia
itp.):

(data , stopień i podpis opiniującego)

c) Po wykonaniu wszystkich zadań proszę o zamknięcie i przyznanie stopnia. Dodatkowo chcę poinformować Komisję
o (szczególne osiągnięcia itp.):

d) Obecnie pełnię funkcję:

Zgłaszam gotowość do odbycia rozmowy końcowej z Komisją w wyznaczonym terminie.

podpis wnioskującego - realizującego próbę

6. PRZYZNANIE STOPNIA

Komisja Stopni Instruktorskich przy Komendzie Hufca ZHP Poznań Grunwald - po zakończeniu próby i
zapoznaniu się z dokumentacją próby oraz rozmowie z kandydatem i opiekunem próby uznaje, że
Druh(na)

Zakończyła z wynikiem pozytywnym próbę i występuje z wnioskiem do Komendanta Hufca ZHP
Poznań Grunwald o przyznanie stopnia
PODHARCMISTRZA
z dnia

podpisy członków Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

