
OCHOTNICZKA 

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:1 Ochotnicka 2003-1009 1/2 ZHPpgK, Chorągiew Harcerek w USA 

Imie i Nazwisko Harcerki: 
 

Drużyna: 

Stopień ochotniczki zdobywa dziewczynka mająca przynajmniej 11 lat po 6-cio miesięcznej pracy w drużynie. 
Wymaganie Podpis/Data 

1. POSTAWA HARCERKI  
a. Ochotniczką może zostać dziewczynka, która postępowaniem 

swoim stara się zasłużyć na miano Harcerki.   
 
ID 

i. Jest prawdomówna.  Spełnia codziennie dobry uczynek. IDZ 
ii. Zna prawo i przyrzeczenie harcerskie. IDZ 
iii. Zna ukłon i pozdrowienie. IDZ 

b. Praca nad sobą:  wybierze dowolną cechę charakteru, którą będzie 
starała się polepszyć, np. mówić zawsze prawdę, pomagać innym, 
być posłuszną. 

IDZ 

2. WYCHOWANIE RELIGIJNE  
a. Mówi codziennie pacierz po polsku. IDZR 
b. Umie zachować się w kościele.   IDZ 

i. Śpiewa „Modlitwę Harcerską”, i   IDZ 
ii. „Boże Coś Polskę” i   IDZ 
iii. wie kiedy stać na baczność. IDZ 

c. Zna jedną pieśń Maryjną i jedną ogólnokościelną. IDRZ 
3. WYCHOWANIE NARODOWE  

a. Mówi po polsku.  Przeczyta i przepisze podany tekst. IDNZ 
b. Zna godło państwa i  IDNZ 

i. hymn narodowy. IDNZ 
c. Wie jak się zachować w czasie śpiewaniu hymnu narodowego i  IDZ 

i. wobec sztandaru,  IDZ 
ii. w czasie ewangelii i  IDZ 
iii. gdy się śpiewa „Boże Coś Polskę” IDZ 

d. Zdobyła sprawność „Gospodyni Wigilijnej” lub „Gospodyni 
Wielkanocnej.” 

ID 

4. PIERWSZA POMOC  
a. Posiada torebkę “Bądz Gotów”, oraz umie ją ozdobić. IDZ 
b. Opatrzy drobne skaleczenie. IDZ 

5. PRZYRODA  
a. Interesuje się przyrodą.  Rozpozna 5 gatunków drzew. IDZ 
b. Wyhoduje roślinkę z nasiona lub cebulki.  Wie co im potrzeba do 

życia. 
IDZ 

c. Powie dlaczego trzeba chronić i ratować przyrodę i poda przykłady 
tego co ją niszczy. 

IDZ 

d. W czasie wycieczki, biwaku lub obozu dba o czystość terenu. ID 
e. Pozna i przestrzega podstawowe przepisy “Regulaminu 

zachowania się za miastem” w kraju zamieszkania. 
IDZ 

6. TECHNIKA  
a. Zna musztrę jednostki.  Wie jak zachować się przy raporcie. IDZ 
b. Umie zagrać w dwie gry ruchowe, i rozumie ich znaczenie. IDZ 
c. Brała udział w wycieczce harcerskiej. IDZ 



OCHOTNICZKA 

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:1 Ochotnicka 2003-1009 2/2 ZHPpgK, Chorągiew Harcerek w USA 

Imie i Nazwisko Harcerki: 
 

Drużyna: 

Stopień ochotniczki zdobywa dziewczynka mająca przynajmniej 11 lat po 6-cio miesięcznej pracy w drużynie. 
Wymaganie Podpis/Data 

i. Przejdzie drogą 1km (0.6 mil) kierując się znakami 
patrolowymi. 

IDZ 

ii. Rozumie znaki ręką i gwizdkiem. IDZ 
iii. Wiąże dwie liny jednakowej i różnej grubości. IDZ 
iv. Sprawnie pakuje paczki. IDZ 

7. GOSPODARCZO-DOMOWE  
a. Dba o czystość osobistą i swój wygląd zewnętrzny, utrzyma w 

porządku swoje ubranie oraz pokój lub kącik, namiot.   
IDRZ 

i. Zapakuje plecak. IDZ 
b. Potrafi wykonać najprostsze czynności domowe, nakryje do stołu, 

zaściele lóżko, zamiecie pokój i pozmywa naczynia. 
 
IDRZ 

8. ZARADNOŚĆ  
a. Powtórzy i wykona krótkie zlecenie.   IDRZ 

i. Wie jak wezwać straż ogniową, policję i lekarza.   IDRZ 
ii. Wie gdzie jest najbliższa apteka, szpital, poczta oraz jak 

skontaktować się z rodzicami w miejscu ich pracy. 
IDRZ 

9. UMIEJĘTNOŚĆ WYSŁAWIANIA SIĘ  
a. Przekaże polecenie. IDZ 
b. Zdobyła sprawność „Baśniarki.” ID 

10. WIADOMOŚCI HARCERSKIE  
a. Poda nazwisko, adres, i telefon zastępowej. IDZ 

i. Poda nazwisko, adres, i telefon drużynowej. IDZ 
ii. Zna nazwisko Hufcowej. IDZ 

b. Wie kto i kiedy założył światowy skauting i harcerstwo polskie. IDZ 
11. SPRAWNOŚCI WYMAGANE DO STOPNIA  

a. „Miłośniczka Ziemi Ojczystej I” (MZO I) ID 
b. „Baśniarka” ID 
c. „Gospodyni Wigilijna” lub „Gospodyni Wielkanocna” ID 

Uwagi/Notatki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Podpis harcerki Podpis instruktorki przeprowadzającej próbę Data przyznania 
 


