ZHP działający poza granicami Kraju
Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI
_________________________________________________



Nazwisko, imię

________

_____________________________

Stopień

Hufiec

____________________________________________________________________________________________
Adres / miasto / stan / zip code
_______________________

______________________________________ ___________________________

 e-mail

Telefon (komórka / dom)





Data otwarcia próby

Podpis instruktorki:

Stwierdzam, że wyżej wymieniona druhna wypełniła następujące zadania:
1. Zdobyła stopień samarytanki, starszej ochotniczki lub aspirantki



dnia _________________________.

___________________________

2. Jest typem przywódczym; jest pogodna i pozytywnie ustosunkowana do
wszystkich; swoim własnym życiem realizuje służbę Bogu, Polsce i bliżnim;
jest wzorem uczciwości, słowności i karności.

_________________________


3. Jest świadoma swojej przynależności do organizacji i rozumie swoją rolę
_________________________
jako ta, od której zależy przyszłość organizacji.







4. Posiada inicjatywę, entusjastycznie podchodzi do swej pracy harcerskiej.
Ma poczucie odpowiedzialności za pracę i zespół, który prowadzi. Przygotowuje swoją następczynię do ewentualnego przyjęcia swej funkcji _________________________



5. W pracy harcerskiej posługuje się tylko językiem polskim i stara się mówić
_______________________
poprawnie.



6. Ukończyła kurs drużynowych (harcerek lub zuchów).

Podać rok kursu:

_________________________



Nazwisko komendantki:

7. W okresie próby prowadziła jednostkę harcerską przez co najmniej 1 rok. _______________________
Podać nazwę jednostki:

8. Zna jakie są elementy zbiórki i pokazała ich zastosowanie na prowadzonej
_________________________
przez siebie zbiórce.



9. Poprawnie opracowała i przesłała do Hufca lub Chorągwi plan pracy
swojej jednostki.

_________________________

10. Dba o książkę pracy swojej jednostki i przedstawiła ją do przeglądu. __________________________



11. Dba o książkę kasową swojej jednostki i przedstawiła ją do przeglądu _________________________

PROTOKÓŁ PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI
(c.d.)




_________________________________
Nazwisko, imię

__________

Stopień

________________________________


Hufiec



Podpis instruktorki:


12. Posiada i używa potrzebne podręczniki harcerskie.

_________________________

13. W swojej pracy korzysta z książek, czasopism i portali harcerskich.
Podać adresy 3 portali, które używa:

_________________________

14. Pełniła odpowiedzialną funkcję w komendzie obozu lub kolonii.
Wymienić funkcję:

_________________________

Wymienić tytuły:





15. Potrafi organizować swoją pracę. Przygotowała i poprowadziła przynajmniej
_________________________
jedną imprezę dla kilku jednostek.





16. Zna historię Polski od czasów Niepodległości do Trzeciej Rzeczypospolitej ____________________



Opinia Hufcowej:




_____________________________________





Podpis Hufcowej



W wyniku ukończonej próby druhna ________________________________________________została mianowana
PRZEWODNICZKĄ rozkazem Komendantki Chorągwi L. _________ z dnia ______________________________

_________________________________________



Podpis Komendantki Chorągwi

2008, popr. 3/2011
2

