Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 6/2018
z dnia 3 września 2018 roku
w sprawie ustalenia rozgraniczenia zakresów obowiązków
komendantów szczepów i namiestników.
Na podstawie § 53 ust 1 pkt. 2 Statutu ZHP, postanawiam co następuje:
1. Ustalam podział zadań rozgraniczający zakresy obowiązków komendantów
szczepów i namiestników.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(—) phm. Patryk Rempała

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

polityka kadrowa

SZCZEP
Kompetencje komendantów
szczepów w stosunku do
swoich drużyn/gromad

Kompetencje namiestników w
stosunku do drużyn/gromad
działających w szczepach

Kompetencje namiestników w
stosunku do drużyn/gromad
samodzielnych














kształcenie

NAMIESTNICTWO



pozyskanie drużynowych
zatwierdzenie kandydata na
drużynowego
wniosek ws.
mianowania/zwolnienia
drużynowego
obrzędowe przekazanie funkcji
drużynowego, przekazanie
sznura
planowanie i nadzór nad
ścieżką rozwoju drużynowych
i kadry szczepu
przygotowywanie
drużynowych do kształcenia
zastępowych
kształcenie przybocznych







kursy drużynowych –
współpraca z ZKK
mniejsze formy kształcenia
drużynowych









program szczepu –
pomocniczy w stosunku do
programu drużyny
program o charakterze
środowiskowym,
integracyjnym, realizujący cele
wychowawcze i ciąg
wychowawczy





program






sprawy
wychowa
wcze

proponowanie szczepowym
udziału drużynowych
w formach szkoleniowych



rozwiązywanie konfliktów
wewnątrz drużyn oraz zw.
z drużynowymi

program namiestnictwa –
pomocniczy w stosunku do
programu drużyny –
współpraca z zespołem
programowym
program o charakterze
integracyjnym i metodycznym
– współpraca z zespołem
programowym
propozycje programowe
i materiały metodyczne –
współpraca z zespołem
programowym
przeprowadzanie, za zgodą
komendanta szczepu, rozmów
z drużynowymi
przeprowadzanie, za zgodą
komendanta szczepu,
odwiedzin i wizytacji zbiórek,
biwaków itp.











pozyskanie drużynowych
planowanie i nadzór nad ścieżką
rozwoju drużynowych
zatwierdzenie kandydata na
drużynowego
wniosek ws. mianowania/zwolnienia
drużynowego

przygotowywanie drużynowych do
kształcenia zastępowych
kształcenie przybocznych
kursy drużynowych – współpraca
z ZKK
mniejsze formy kształcenia
drużynowych
program namiestnictwa –
pomocniczy w stosunku do
programu drużyny – współpraca
z zespołem programowym
program o charakterze
integracyjnym i metodycznym –
współpraca z zespołem
programowym
propozycje programowe i materiały
metodyczne – współpraca
z zespołem programowym
przeprowadzanie rozmów
z drużynowymi
przeprowadzanie odwiedzin
i wizytacji zbiórek, biwaków itp.

rozwiązywanie konfliktów wewnątrz
drużyn oraz zw. z drużynowymi

