SAMARYTANKA
Imie i Nazwisko Harcerki:

Drużyna:

Stopień samarytanki zdobywa harcerka po rocznej pracy w druzynie w stopniu pionierki lub starszej ochotniczki.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wymaganie
POSTAWA HARCERKI
a. Samarytanką może zostać harcerka, która postępuje zgodnie z Prawem
Harcerskim, pogłębiając stale wartości zdobyte w poprzedniej pracy nad
charakterem.
i.
Odnosi się do wszystkich życzliwie, chętnie niesie pomoc
bliżnim, jest pogodna i wytrwała.
ii.
Całym swoim życiem stwierdza, że można na niej polegać.
b. Potrafi wytłumaczyć jakie są cele harcerstwa.
WYCHOWANIE RELIGIJNE
a. Jest wierząca i pogłębia swoją wiedzę religijną.
b. Zna miejsca pielgrzymek w kraju zamieszkania i w Polsce.
c. Uczęstniczy z drużyną w miarę możliwości w nabożeństwach specjalnych
np. Majowe.
WYCHOWANIE NARODOWE
a. Czyta przynajmniej jedno pismo po polsku lub przeczyta w okresie próby
polską książkę.
b. Interesuje się obecną sytuację polityczno-gospodarczą w Polsce i śledzi
wydarzenia związane z Polską.
i.
Zna w zarysach przyczyny, dzieje i organizacje emigracji polskiej.
c. Wie jakiego rodzaju polskie placówki kulturalne znajdują się w jej
miejscowości.
i.
Brała udział w organizowaniu jednej imprezy.
PIERWSZA POMOC
a. Zdobyła sprawność „Ratowniczki”po przejściu kursu Czerwonego Krzyża
lub odpowiednika.
b. Uczęstniczy w pracy charytatywnej.
PRZYRODA
a. Rozumie ważność i współdziała w ochronie środowiska.
b. Rozumie potrzebę i wytłumaczy jak można przechować produkty żywności
w sposób ekologiczny.
c. Rozumie pożyteczność roślin w życiu codziennym.
d. Rozpozna trujące rośliny, niebezpieczne owady i gady w kraju
zamieszkania i wie jak pomóc w razie wypadku.
e. Rozpozna kilka roślin leczniczych – wie do czego służą.
TECHNIKA
a. Zna musztrę drużyny lub obozu i złoży raport.
b. Dba o sprawność fizyczną, zna zasady gimnastyki i wytłumaczy znaczenie
wychowania fizycznego.
c. Uczęstniczyła w organizowaniu obozu lub biwaku i wszelkich pracach
obozowych.
i.
Spatrolowała teren w promieniu 250 kroków od obozu, przedstawi
szkic topograficzny i sprawozdanie.
ii.
Poprowadzi w nieznanym terenie według mapy drogami i na
przelaj na przestrzeni 3 km.
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Klucz podpisów: I-instruktorka, D-drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z-zastępowa
(w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N-nauczycielka/nauczyciel, R-rodzice (matka lub ojciec)
Zatwierdzone Rozkazami Naczelniczki: L20 (Londyn 072503) i L21 (Londyn 100903). Zmiany są zaznaczone schylonym drukiem
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SAMARYTANKA
Imie i Nazwisko Harcerki:

Drużyna:

Stopień samarytanki zdobywa harcerka po rocznej pracy w druzynie w stopniu pionierki lub starszej ochotniczki.

Wymaganie
Pójdzie na zwiad nieznanej okolicy i opisze jasno i treściwie
wyniki.
iv.
Potrafi ocenić czas i odległość z blędem nie większym niż 25%.
v.
Da przykład stosowania szyfrów.
d. Zna nowoczesne środki łączności i potrafi się nimi posługiwać.
7. GOSPODARCZO-DOMOWE
a. Zna i stosuje formy towarzyskie, polskie i kraju zamieszkania.
i.
Dba o swoją godność kobiecą, wzbudzając respekt dla swojej
osoby.
b. Zna wydatki domu, ułożyła plan swoich wydatków.
c. Potrafi poprowadzić gospodarstwo domowe.
8. ZARADNOŚĆ
a. Potrafi pokierowac ludzmi podczas wypadku i zachować spokój.
i.
Umie wykonać drobne naprawy w domu np. zmienić zarowkę lub
bezpiecznik.
ii.
Bierze udział w organizowaniu pracy zarobkowej drużyny
(prowadzi rachunkowość, znajdzie miejsce zakupu lub zbytu.)
9. UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ
a. Powie gawędę na temat dowolny lub podany. Potrafi poprowadzić
dyskusję i bezstronnie zabrać w niej głos.
i.
Czyta jedno z pism harcerskich.
ii.
Napisze do niego list lub artykuł.
10. WIADOMOŚCI HARCERSKIE
a. Pogłębia znajomość historii ZHP, śledzi zmiany dotyczące harcerstwa w
Polsce.
i.
Zna czołowe postacie z historii harcerstwa.
ii.
Posługuje się podręcznikami harcerskimi.
iii.
Poda kilka wiadomości o światowym Biurze Międzynarodowym
WAGGGS.
b. Zna strukturę organizacji ZHP poza granicami Kraju.
11. SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA
a. „Miłośniczka Ziemi Ojczystej IV”
b. „Miłośniczka Kultury Ojczystej”
c. „Ratowniczka”
d. sprawność do wyboru
Uwagi/Notatki:
iii.

Podpis harcerki

Podpis/Data
ID
ID
ID
ID
ID
ID
R
R
ID
DR
ID

ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID

Podpis instruktorki przeprowadzającej próbę

Data przyznania

Klucz podpisów: I-instruktorka, D-drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z-zastępowa
(w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N-nauczycielka/nauczyciel, R-rodzice (matka lub ojciec)
Zatwierdzone Rozkazami Naczelniczki: L20 (Londyn 072503) i L21 (Londyn 100903). Zmiany są zaznaczone schylonym drukiem
amnv:4 Samarytanka 2003-1009
2/2
ZHPpgK, Chorągiew Harcerek w USA

