Wzór nr 1

PLAN PRACY
Chorągiew:
Hufiec:
Numer i nazwa jednostki organizacyjnej:
Okres planowania:
Imię i nazwisko drużynowego/opiekuna:
Miejsce działania drużyny:
Liczba osób w drużynie:
Cel wychowawczy/Cele wychowawcze:

Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
Gorzów Wielkopolski
1 DH Wilki
styczeń-czerwiec/ wrzesień-grudzień/ lipiec-sierpień – NIE MUSI BYĆ
CAŁY ROK, MOŻNA PODZIELIĆ NA ROK HARCERSKI 2018/2019 oraz
2019/2020
pwd. Anna Cieplak
Gorzów Wielkopolski
32
- przygotowanie harcerzy starszych do objęcia nowych zastępów –
rozwój drużyny
- przygotowanie wędrowników do przejęcia pola służby
- wykształcenia specjalności drużyny
- kształtowanie postaw świadomego obywatela
- kompleksowy rozwój harcerzy
- kształtowanie zdrowych nawyków, ekologicznego stylu życia
itp.
MOŻNA WPISAĆ CIĄGIEM CEL WYCHOWAWCZU LUB WYPUNKTOWAĆ
OD MYŚLNIKÓW

Liczba stopni zdobytych w 2018 roku:
Liczba sprawności zdobytych w 2018 roku:

15
35

Liczba stopni zdobytych w 2019 roku:
Liczba sprawności zdobytych w 2019 roku:

16 – POWINIEN BYĆ WZROST WZGLĘDEM 2018
40 – POWINIEN BYĆ WZROST WZGLĘDEM 2018

Podpis drużynowego/opiekuna:

Działanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030
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RAMOWY PLAN DZIAŁANIA DRUŻYNY
Termin

Działanie

Instrumenty metodyczne

Cały rok

Indywidulany rozwój harcerzy

Próby harcerskie
Próby na stopnie

Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Lipiec 2019
Sierpień 2019

Wrzesień 2019

Październik
2019
Listopad 2019

Grudzień 2019

- przygotowania do zimowego biwaku drużyny
- interpretacja 2 punktu prawa harcerskiego
- historia harcerstwa - quiz
- DMB – przygotowanie prezentacji w zastępach
- świecowisko
- harcerskie bajanie
- praca nad 5 pkt-em prawa harcerskiego
- święto wiosny
- udział 15 harcerzy w kursie zastępowych
- szkolenie dla drużynowych – kadra
- zajęcia z terenoznawstwa
- udział w rajdzie chorągwianym
- warsztaty z pionierki
- praca na rzecz drużyny – sprzątanie harcówki
- biwak majowy – urodziny drużyny –
przygotowanie prezentacji zastępów
- przygotowania do HAL
- prezentacja Ekoharcerz
- udział w kursie dla wychowawców – kadra
drużyny
HAL – obóz drużyny w Łukęcinie
HAL
- wyjazd kadry drużynowy na Wędrowniczą
Watrę
- harcerski start
- praca nad planem pracy drużyny
- nabór
- udział reprezentacji drużyny w chorągwianej
grze ratowniczej
-biwak integracyjny drużyny
- zaangażowanie zastępów w prace na rzecz
hufca
- kurs pierwszej pomocy
- akcja na cmentarzu
- andrzejki drużyny
- kurs podzastępowych
- wigilia drużyny
- służba podczas akcji przekazania
Betlejemskiego Światła Pokoju

Odpowiedzialny

otwarcie próby na stopień…

zastępowi

otwarcie próby na stopień…

drużynowa pwd.
Anna Cieplak

zamknięcie próby na stopień
ochotniczki x 1

przyboczni drużyny
Leszek Maj HR
Alicja Sobol sam.

zamknięcie próby na stopień…
przyznanie sprawności

zastępowy Bartosz
Nemecki ćw.

otwarcie próby na stopień ćwika
x3

zastępowy Marek
Ochocki HO

zamknięcie próby na stopień…
przyznanie sprawności

przyboczny drużyny
Leszek Maj HR

przyznanie sprawności sobieradek
obozowy x 4
przyznanie sprawności 1 pióro x 6

drużynowa pwd.
Anna Cieplak
zastępowi

zamknięcie próby na stopień
harcerki orlej x 2

drużynowa pwd.
Anna Cieplak

zamknięcie próby na stopień…
przyznanie sprawności…

zastępowa Iza
Małecka trop.
zastępowy Adam
Wolny ćw.

przyznanie sprawności…

zastępowi
kadra drużyny

przyznanie sprawności…

zastępowi
kadra drużyny

przyznanie sprawności strażnika
BŚP x 30

drużynowa pwd.
Anna Cieplak
przyboczni
zastępowi
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