Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
GŁÓWNA KWATERA HARCERZY
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Poprawki w kategoryzacji Drużyn Harcerzy OH ZHR
Przygotowane przez phm. Bartłomiej Bajda HR wraz z Główną Kwaterą Harcerzy ZHR
24. sierpnia 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cel kategoryzacji
Problemy dotychczasowej kategoryzacji
Zmiany formy kategoryzacji
Zmiany treści wymagań
Zmiany w systemie elektronicznym
Punktacja
Postanowienia końcowe

1. Cel kategoryzacji
Kategoryzacja Drużyn Harcerzy należy do podstawowych form pracy hufca i chorągwi,
realizujących metodę harcerską m.in. w zakresie stopniowania trudności, współzawodnictwa i
współdziałania drużyn. Podstawą formalną Instrukcji Kategoryzacji Drużyn (zwanego dalej
Instrukcją) jest Regulamin Drużyny Harcerzy ZHR.

2. Problemy dotychczasowej kategoryzacji






Jest mocno czasochłonna - 3 wizytacje instruktorskie, gdzie trzeba wypełnić ponad 100
wymagań jest mocno problematyczne i dla wizytatorów, gdyż ciężko im jest znaleźć czas, aby
odwiedzić sumiennie wszystkie jednostki, jak i dla drużynowych, aby sprawdzić swoją
drużynę przy ponad setce wymagań
Nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby - drużynowy drużyny puszczańskiej w trakcie roku
szkolnego musiał wyjechać na 5 samodzielnych wyjazdów, zlot TDP/TDL i obóz.
Nie posiada pomocnych narzędzi dla hufcowych, czy komendantów chorągwi - np. edycja
swoich jednostek i ich arkuszy, możliwość ich porównywania itp.
Nieintuicyjna punktacja - na pierwszy rzut oka punktacja działa chaotycznie i
nieprzewidywalnie. Trzeba wgłębić się w system, by ją zrozumieć, stąd potrafi punktacja
zniechęcać

3. Zmiany formy kategoryzacji




Podział kategoryzacji na etap śródroczny i obozowy
Etap śródroczny trwa od 1.09 do 30.05. Wymagania w tym arkuszu będą dotyczyć tylko
działalności śródrocznej
Etap obozowy trwa od 1.06 do dwóch tygodni po obozie. Wymagania w tym arkuszu będą
dotyczyć tylko działalności obozowej
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Etap śródroczny zawiera dwa arkusze: arkusz spotkania przyjacielskiego i arkusz wizytacji
instruktorskiej.
Arkusz spotkanie przyjacielskiego służy do zapoznania się drużynowemu z narzędziem i z
wymaganiami. Umożliwia zaplanowanie działań oraz zobaczenia na jakim etapie jest drużyna.
Arkusz ten najlepiej uzupełnić do końca Harcerskiej Akcji Zimowej. Drużynowy może wypełnić
go sam, choć zaleca się, aby każdy arkusz był wypełniany wraz z jakimś innym przełożonym
(hufcowym/komendantem HAZ itp.). Nie ma wpływu na ostateczną kategoryzację.
Arkusz wizytacji instruktorskiej drużynowy wypełnia z wizytatorem. Wizytator powinien być z
hufca (np. hufcowy) lub osoba wyznaczona z komendy chorągwi. Arkusz wypełnia się do
30.05. Po tym terminie nie ma możliwości wypełnienia arkusza. Komendant chorągwi ma
możliwość przedłużenia tego terminu dla drużyn z danej chorągwi, jednak nie później niż
rozpoczęcie Harcerskiej Akcji Letniej i tylko dla drużyn aspirujących do miana drużyn leśnych
w dół. Wymagania, które zostaną zrealizowane w czerwcu można zaznaczyć w arkuszu
śródrocznym jako zrealizowane i skomentować pod tym wymaganiem w jakim terminie
będzie wymaganie zrealizowane.
Komentarz:
Termin jest przeniesieniem do systemu wymogu regulaminu kategoryzacji drużyn
harcerskich ZHR o tym, że do 30.05. każdy aspirujący do kategorii drużyny leśnej, bądź
puszczańskiej jest zobowiązany do poinformowania komendanta chorągwi o tym fakcie,
aby komendanci TDL/TDP mogli już na tym etapie oszczacować zainteresowanie ich
turniejem.
Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu będzie większy nacisk na pracę z systemem
kategoryzacji również w śródroczu, nie tylko na koniec roku.
Zmniejszy się liczba wizytacji w śródroczu, gdyż tylko jedna będzie obowiązkowa. Arkusz
wstępny warto wypełnić z komendantem zimowiska lub z hufcowym.



Arkusz obozowy wypełnia się najlepiej w trakcie obozu z wizytatorem, a jeśli takiego nie
będzie to z komendantem obozu. Arkusz zawiera 20 sekcji wymagań w tym 3 z nich są
zmienne. Naczelnik harcerzy wstawia do systemu wymagania dla drużyn puszczańskich, a
komendant chorągwi dla pozostałych drużyn ze swojej chorągwi do terminu 30 maja. Może
być ta funkcjonalność wykorzystana do wymagań przedturniejowych TDP/TDL
Arkusz obozowy będzie o wiele krótszy i będzie „żył”, ponieważ co roku komendant
chorągwi i naczelnik mogą zmienić 3 z 20 sekcji wymagań na takie, które odpowiadają
potrzebom organizacji, czy chorągwi.



Arkusz obozowy ma za zadanie potwierdzić poziom drużyny ze śródrocza. Tz. Kategoria, która
wyjdzie z arkusza śródrocznego musi zostać obroniona na obozie, stąd etap śródroczny jest
niezwykle ważny dla drużynowych, gdyż 30 maja wiedzą na jaką kategorię aplikują. Jeśli obóz
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będzie na niższym poziomie niż śródrocze, drużyna otrzymuje o jedną kategorię niżej niż
proponowana kategoria ze śródrocza.
Stawiamy większy nacisk na działanie w śródroczu. Obozem już nie będzie można aż tak
mocno nadganiać wymagań jak dotychczas. Motywuje to drużynowych do ciągłej i
regularnej pracy z jednostką.
Przykład zdobywania kategorii. Z arkusza śródrocznego wychodzi drużyna puszczańska, a
w obozowym polowa, stąd końcowa kategoria to leśna, bo jest o 1 niższa niż w śródroczu.







Zmienia się punktacja. Będą wymagania obowiązkowe i dodatkowe. Stąd nie będą już znikać
punkty przy przechodzeniu na kolejną kategorię. Wtedy będą to dodatkowe punkty do
punktacji. Tabela punktowa dostępna jest na końcu dokumentu.
Zmienia się zasada działania przycisku „podziel się”. Przycisk będzie należało wypełnić na
końcu sekcji wymagań, lub przy konkretnym działaniu jak biwak. Nie będzie już dawał
dodatkowych punktów, będzie to opcjonalne pole do wypełnienia, jak w wersji papierowej i
brak ich wypełniania będzie powodował dodatkowe telefony, które będą weryfikowały
zrealizowane działania – stąd warto wypełniać pole uwag .
Zmienia się system opiniowania. Opinia nie będzie jak poprzednio należała do danego
arkusza, lecz do danej drużyny. Opinie będą mogli ze swoich kont wystawiać hufcowi,
komendanci chorągwi oraz członkowie GKHy każdy w swojej zakładce. Drużynowy nie będzie
miał możliwości edycji opinii, ale będzie ją widział. Nie będzie ona widoczna publicznie.

4. Zmiany treści wymagań
Nr.
11

12

20

Nowe i zmienione wymagania w arkusz śródroczny
Stare
Nowe wymaganie
wymagania
W ramach zastępu
Od leśnej
W ramach zastępu zastępowych
zastępowych harcerze pełnią
harcerze pełnią przydzielone przez
przydzielone przez
drużynowego funkcje i spotykają
drużynowego funkcje
się minimum raz w miesiącu
Zastęp zastępowych posiada
Od puszcz. Zastęp zastępowych posiada lub
lub tworzy własną
tworzy własną obrzędowość.
obrzędowość. Wykazał jej
Wykazał jej pierwsze zalążki.
pierwsze zalążki
Spotkania odbywają się min. Raz na
dwa tygodnie
Drużyna umożliwia
Od puszcz. Drużyna umożliwa uczestnictwo
uczestnictwo członkom
członkom drużyny w kursach
drużyny w kursach
specjalizacyjnych, lub ma osoby w
specjalizacyjnych
drużynie po takich kursach
NOWE WYMAGANIE
Każdy członek drużyny do ćwika
włącznie zdobył min. 1 sprawność
w trakcie roku szkolnego.
Stare wymaganie

Nowe
wymagania
Od leśnej

Od puszcz.

Od puszcz.

Od polowej
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NOWE WYMAGANIE

NOWE WYMAGANIE

NOWE WYMAGANIE

NOWE WYMAGANIE
NOWE WYMAGANIE

NOWE WYMAGANIE

23
24

62

70

71

W drużynie działają co
najmniej 2 zastępy
W drużynie działają co
najmniej 3 zastępy
NOWE WYMAGANIE

Od próbnej

Drużyna uczestniczyła w
ogólnozwiązkowej imprezie
harcerskiej
Drużyna uczestniczyła w co
najmniej 2 samodzielnych
biwakach drużyny

Od puszcz

Drużyna uczestniczyła w co
najmniej 3 samodzielnych
biwakach drużyny

Od puszcz

NOWE WYMAGANIE
NOWE WYMAGANIE

NOWE WYMAGANIE

Od polowej

Od leśnej

Każdy członek drużyny do ćwika
włącznie zdobył min. 2 sprawność
w trakcie roku szkolnego.
Każdy członek drużyny do ćwika
włącznie zdobył min. 3 sprawność
w trakcie roku szkolnego.
Drużyna zorganizowała bieg na
stopnie, lub inną formę zdobycia
stopni w drużynie w trakcie roku
szkolnego
Każdy członek drużyny ma otwartą
próbę na stopień.
50% drużyny ma otwarte próby na
stopnie adekwatne do wieku lub
już je posiada
75% drużyny ma otwarte próby na
stopnie adekwatne do wieku lub
już je posiada
W drużynie działają co najmniej 1
zastęp
W drużynie działają co najmniej 2
zastępy
W drużynie działają co najmniej 3
zastępy

Od leśnej

Od puszcz.

Od próbnej

Od polowej
Od leśnej

Od puszcz

Od próbnej
Od polowej
Od leśnej
Dodatkowe

Drużyna uczestniczyła w co
najmniej 2 samodzielnych
biwakach drużyny w tym minimum
jeden raz pod namiotami
Drużyna uczestniczyła w co
najmniej 3 samodzielnych
biwakach drużyny w tym minimum
dwa razy pod namiotami
Drużyna uczestniczyła w zimowisku
lub biwaku zimowym
Drużyna odbyła na zimowisku lub
biwaku zimowym jednodniową
wyprawę
Drużyna współorganizowała
zimowisko

Od leśnej

Od leśnej
Od puszcz

Dodatkowe
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80

W drużynie prowadzone jest
kwatermistrzostwo (poza
szczepem lub hufcem) przeszkolony kwatermistrz
NOWE WYMAGANIE

Od leśnej

Drużyna wysłała na kurs
kwatermistrzowski min. 1 osobę
lub posiada taką osobę w drużynie

Od leśnej

Drużyna posiada wyszkolonego
Od puszcz
kwatermistrza, który rozlicza
drużynie śródrocznie, lub w trakcie
biwaków i obozów
109 Drużyna jeździ na samodzielne Od puszcz
Drużyna jeździ na samodzielne
Od puszcz
obozy raz na dwa lata
obozy raz na trzy lata
Numeracja zgodna z tabelką dostępną w plikach do ściągnięcia ze strony kategoryzacji o arkuszu z
roku 2016/17.

Nr.
40
41
42

43

44

45

46

47

Wymgania usunięte z arkusza śródrocznego
Wymaganie
Wymaganie
Minimum 75% harcerzy posiada lub
Od leśnej
zdobywa stopnie adekwatne do wieku
Minimum 90% harcerzy posiada lub
Od puszczańskiej
zdobywa stopnie adekwatne do wieku
Średnia liczba zdobytych w danym roku
Od polowej
sprawności na jednego harcerza wynosi
4, przy czym każdy członek drużyny
zdobył przynajmniej 3 sprawności
adekwatnych do posiadanego stopnia
Średnia liczba zdobytych w danym roku
Od leśnej
sprawności na jednego harcerza wynosi
5, przy czym każdy członek drużyny
zdobył przynajmniej 4 sprawności
adekwatnych do posiadanego stopnia
Średnia liczba zdobytych w danym roku
Od puszczańskiej
sprawności na jednego harcerza wynosi
6, przy czym każdy członek drużyny
zdobył przynajmniej 5 sprawności
adekwatnych do posiadanego stopnia
Średnia ilość zdobytych na obozie
Od polowej
sprawności to 3 na jednego harcerza, przy
czym każdy członek drużyny zdobył
przynajmniej 2 sprawności
Średnia ilość zdobytych na obozie
Od leśnej
sprawności to 4 na jednego harcerza, przy
czym każdy członek drużyny zdobył
przynajmniej 5 sprawności
Średnia ilość zdobytych na obozie
Od puszczańskiej
sprawności to 5 na jednego harcerza, przy

Powód

Rozszczepiono
wymagania do arkusza
śródrocznego i
obozowego

Dodano do arkusza
obozowego w lekko
zmienionej treści
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czym każdy członek drużyny zdobył
przynajmniej 4 sprawności
103 Drużyna uczestniczyła w co najmniej 14dniowym obozie wędrownym lub stałym
104 Drużyna uczestniczyła w co najmniej 21dniowym obozie stałym lub 14-dniowym
obozie wędrownym
105 Drużyna zorganizowała co najmniej 21Od puszczańskiej
dniowy obóz stały lub 14-dniowy obóz
wędrowny.
106 Został rozliczony w regulaminowym
Od polowej
czasie
107 Był samodzielny lub w formie podobozu
Od leśnej
samodzielnego programowo
108 Został oceniony na bardzo dobry
Od leśnej
Numery wymagań, które zostały usunięte: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 105, 106, 107, 108

Po tych zmianach mamy nadzieję, że będzie teraz kategoryzacja adekwatna do potrzeb i planów
czasowych każdej z tych drużyn. Niektóre wymagania doprecyzowano, a wymagania, które będą
zawarte w arkuszu obozowym, lub były zbyt ogólne zostały usunięte.

Nowe wymaganie

Arkusz obozowy
Nowe wymagania

Organizacja obozu
Drużyna jedzie na obóz lub biwak w okresie
harcerskiej akcji letniej
Drużyna ma samodzielny programowo
minimum 14-dniowy obóz stały lub wędrowny
Drużyna ma samodzielny podobóz na minimum
21-dniowym obozie stałym, bądź 14-dniowym
obozie wędrownym
Drużyna wniosła znaczący wkład w organizację
obozu
Ilość uczestników obozu
Na obóz pojechało minimum 12 uczestników
Na obóz pojechało minimum 16 uczestników
Na obóz pojechało minimum 21 uczestników
Sprzęt drużyny
Drużyna posiada podstawowy sprzęt pionierski
Drużyna posiada podstawowy sprzęt kuchenny

Kto wstawia
wymaganie

Od próbnej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od polowej
Od leśnej
Od puszczańskiej

GKHy do 1.09
GKHy do 1.09
GKHy do 1.09

Od polowej
Od leśnej

GKHy do 1.09
GKHy do 1.09
6
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Drużyna posiada, lub dąży do posiadania
samemu lub ze szczepem pełnego sprzętu
obozowego
Sprawności
Drużyna skorzystała z systemu sprawności na
obozie
Każdy członek drużyny na obozie do ćwika
włącznie zdobył na obozie min. 2 sprawność średnio całą drużyna zdobyła 3 sprawności
Każdy członek drużyny na obozie do ćwika
włącznie zdobył na obozie min. 3 sprawność średnio całą drużyna zdobyła 4 sprawności
Każdy członek drużyny na obozie do ćwika
włącznie zdobył na obozie min. 4 sprawność średnio całą drużyna zdobyła 5 sprawności
Służba wartownicza
Drużyna pełniła służbę wartowniczą na obozie
Drużyna wystawiła przynajmniej jedną
samodzielną wartę drużyną w podobozie
Drużyna systematycznie każdej nocy wystawia
samodzielną wartę podobozu
Drużyna systematycznie każdej nocy wystawia
warty z podziałem na zastępy
Wędrówka drużyny
Drużyna zrealizowała minimum 1 dniową
wycieczkę/wyprawę/rajd na Harcerskiej Akcji
Letniej
Drużyna zrealizowała minimum 2 dniową
wycieczkę/wyprawę/rajd na obozie
Drużyna zrealizowała minimum 2 dniową
samodzielną wycieczkę/wyprawę/rajd na
obozie
Drużyna zrealizowała minimum 2 dniową
samodzielną wycieczkę/wyprawę/rajd na
obozie, gdzie minimum 24 godziny wędrowali
używając siły rąk bądź nóg
Stopnie
W trakcie obozu drużyna korzystała z systemu
stopni harcerskich ZHR
W trakcie obozu 50% uczestników zdobyło
nowy stopień, lub ma adekwatny stopień do
wieku

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od próbnej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od próbnej
Od polowej

GKHy do 1.09
GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od próbnej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od próbnej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09
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W trakcie obozu 75% uczestników zdobyło
Od leśnej
GKHy do 1.09
nowy stopień, lub ma adekwatny stopień do
wieku
W trakcie obozu 90% uczestników zdobyło
Od puszczańskiej
GKHy do 1.09
nowy stopień, lub ma adekwatny stopień do
wieku
Gotowanie obiadów
Drużyna ugotowała minimum jeden obiad
Od polowej
GKHy do 1.09
samodzielnie (tz. możliwa jest pomoc kucharza
zgrupowania itp.)
Każdy zastęp ugotował minimum jeden obiad
Od leśnej
GKHy do 1.09
na obozie
Każdy zastęp przygotował minimum jeden
Od puszczańskiej
GKHy do 1.09
obiad, który został przez nich zaplanowany
wcześniej (jadłospis, podział wymagań itp.)
Pionierka
Obozy wędrowne zaznaczają za wymaganie zrealizowane wszystkie z poniższych wymagań.
Drużyna zrealizowała jakąś budowlę pionierską Od próbnej
GKHy do 1.09
na obozie (np. bramę podobozu)
Każdy zastęp zrealizował jakąś budowlę
Od polowej
GKHy do 1.09
pionierską na obozie (np. prycze/półki)
Każdy zastęp zrealizował jakąś budowlę
Od leśnej
GKHy do 1.09
pionierską na obozie oraz w niej zrobili element
zdobnictwa obozowego.
Drużyna miała swój patrol na kwaterce.
Każdy zastęp zrealizował pionierkę schludną i
Od puszczańskiej
GKHy do 1.09
praktyczną pionierkę namiotową oraz
zaplanował pionierkę przed obozem.
Zastęp Zastępowych brał udział w kwaterce.
Praca metodyczna
Drużyna zrealizowała wyjście na chatki
Od polowej
GKHy do 1.09
zastępów (24 godzinne wyjście zastępów do
lasu i spanie w szałasach)
Każdy członek drużyny HO/HR zrealizował
Od leśnej
GKHy do 1.09
wyczyn narzucony przez drużynowego
Każdy członek drużyny HO/HR zrealizował
Od puszczańskiej
GKHy do 1.09
wyczyn narzucony przez drużynowego, któego
elementem była służba o charakterze lokalnym
Planowanie obozu
Kadra drużyny opierała swoją pracę na
Od próbnej
GKHy do 1.09
obozowym Planie Pracy
Kadra drużyny zaplanowała kratkę obozową z
Od polowej
GKHy do 1.09
podziałem wymagań i zawarła ten element w
obozowym Planie Pracy
8
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Kadra drużyny zaplanowała gry na niepogodę i
kryzysowe sytuacje (opóźniony obiad itp.)
Kadra drużyny przed obozem zaplanowała 90%
zajęć obozowych i gier (przygotowała materiały,
podział wymagań itp.)
Współpraca z kadrą obozu
Drużyna wypełniała obowiązki narzucone przez
kadrę obozu
Drużyna terminowo wypełniała obowiązki
narzucone przez kadrę obozu
Drużyna potrafiła sama szukać służby na rzecz
dobra całego obozu
Praca Zastępem Zastępowych
Drużyna odbyła spotkanie Zastępu
Zastępowych na obozie
Drużyna odbywała regularnie spotkania
Zastępu Zastępowych na obozie
Drużyna codziennie odbywała spotkania
Zastępu Zastępowych na obozie
Odbyła się samodzielna gra/zajęcia/wędrówka
Zastępu Zastępowych na obozie
Ewaluacja obozu
Drużyna prowadzi Książkę Pracy lub spisuje
swoje wnioski z obozu w innej formie
Drużyna określiła mierzalny cel/wymaganie
przed obozem i po obozie określiła, czy udało
się go zrealizować
Drużyna określiła min. 3 mierzalnych
celi/wymagań przed obozem i po obozie
określiła, czy udało się je zrealizować
Kadra drużyny określiła min. 1 mierzalny
cel/zadanie dla każdego zastępu i po obozie
określiła, czy udało się je zrealizować
Wizytacja
Drużyna współpracowała z komendantem
obozu ws. poprawy pracy metodycznej ich
jednostki
Obóz drużyny został oceniony na dobry przez
wizytatora z chorągwi
Obóz drużyny został oceniony na dobry przez
wizytatora z GKHy
Relacja z obozu
Drużyna zrobiła wspólne zdjęcie drużyny
Drużyna zrobiła fotorelację z obozu

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od próbnej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od próbnej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od polowej

GKHy do 1.09

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od leśnej
Od puszczańskiej

GKHy do 1.09
GKHy do 1.09
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Służba lokalna
Drużyna zrealizowała służbę na rzecz
środowiska lokalnego na obozie
Drużyna zrealizowała służbę na rzecz
środowiska lokalnego na obozie i wydała relację
w Internecie
Rotacyjne wymaganie nr. 1
Wymaganie dla drużyny próbnej

Od leśnej

GKHy do 1.09

Od puszczańskiej

GKHy do 1.09

Od próbnej

Komendant chorągwi
do 30.05
Komendant chorągwi
do 30.05
Komendant chorągwi
do 30.05
Naczelnik harcerzy do
30.05

Wymaganie dla drużyny polowej

Od polowej

Wymaganie dla drużyny leśnej

Od leśnej

Wymaganie dla drużyny puszczańskiej

Od puszczańskiej

Rotacyjne wymaganie nr. 2
Wymaganie dla drużyny próbnej

Od próbnej

Wymaganie dla drużyny polowej

Od polowej

Wymaganie dla drużyny leśnej

Od leśnej

Wymaganie dla drużyny puszczańskiej

Od puszczańskiej

Rotacyjne wymaganie nr. 3
Wymaganie dla drużyny próbnej

Od próbnej

Wymaganie dla drużyny polowej

Od polowej

Wymaganie dla drużyny leśnej

Od leśnej

Wymaganie dla drużyny puszczańskiej

Od puszczańskiej

Komendant chorągwi
do 30.05
Komendant chorągwi
do 30.05
Komendant chorągwi
do 30.05
Naczelnik harcerzy do
30.05
Komendant chorągwi
do 30.05
Komendant chorągwi
do 30.05
Komendant chorągwi
do 30.05
Naczelnik harcerzy do
30.05

5. Zmiany w systemie




Zostanie udostępnione narzędzie dla hufcowych, komendantów chorągwi do edycji ich
jednostek i weryfikacji arkuszy. Pozwoli łatwiej porównywać ich wyniki, pisać opinie o
jednostkach oraz przyznawać kategorię do systemu.
Zostanie zmieniony arkusz testowy, jego rolę zabierze arkusz wstępny. Unikniemy w ten
sposób niepotrzebnych niedomówień. Tego arkusza nie będzie się dało zapisać.
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Zostanie zmieniona kolejność wymagań i wprowadzona funkcjonalność autozaznaczania. Tz.
Jak zaznaczę, że mam 26 harcerzy, to automatycznie zaznaczy mi system, że mam również 13
itd.
Zostanie dodana zakładka „Częste pytania”, a przycisk „Zgłoś błąd” zmieni nazwę na „Zadaj
pytanie”. Pytania będą do wglądu administratora systemu oraz osoby odpowiedzialnej za
kategoryzację w GKH-y.
Na stronie głównej kategoryzacji będzie tablica ogłoszeń. Będą tam wyświetlane aktualne
komunikaty kategoryzacyjne np. wprowadzenie wymagań od Naczelnika do systemu, czy
naprawienie jakiegoś błędu.
Po zakończeniu wypełniania arkusza wyświetli się informacja jakich wymagań zabrakło na
wyższą kategorię. Ta informacja zawsze będzie widoczna przy podglądzie arkusza.
Pojawi się nowa kolumna przy zaznaczaniu zrealizowanych wymagań - „Zamiana”. Jeśli przy
porozumieniu z hufcowym (na kategorię polową/próbną), komendantem chorągwi (na
kategorię leśną), GKH-y (na kategorię puszczańską) nastąpi zmiana jakiegoś wymagania to
ten przycisk będzie służył do tego, by to wymaganie wyjątkowo zastąpić i w dodatkowym
okienku należy wpisać jakie zostało wymaganie zrealizowane i z kim zostało omówione.
Każdą z tym osób może reprezentować członek ich kadry stąd ta dodatkowa informacja.
Na profilu drużyny będzie możliwość zobaczenia historii zdobytych kategorii w zeszłych
latach.
Po wypełnieniu arkusza będzie możliwość pozostawienia jakichś dodatkowych uwag oraz
będzie obowiązek wpisać z kim został arkusz wypełniany.

6. Punktacja
1,2. etap kategoryzacji - spotkanie przyjacielskie oraz I wizytacja
próbna
(instruktorska)
Punkty niezbędne do osiągnięcia kategorii:
16
W tym:
punkty obowiązkowe
12
Minimalna ilość punktów obowiązkowych
11
Wymagana ilość punktów dodatkowych
4

polowa

leśna

puszczańska

40
28
25
12

77
65
58
12

96
96
92
0

3. etap kategoryzacji - II wizytacja (obozowa)
Punkty niezbędne do osiągnięcia kategorii:
W tym:
punkty obowiązkowe
Minimalna ilość punktów obowiązkowych
Wymagana ilość punktów dodatkowych

próbna
14
12
11
2

polowa
35
30
28
5

leśna
53
50
47
3

puszczańska
67
70
67
0

4. Etap kategoryzacji – turniej drużyn
Możliwe wzięcie udziału w:

próbna
-

polowa
-

leśna
TDL

puszczańska
TDP

7. Postanowienia końcowe
www.harcerze.zhr.pl
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Niniejsza instrukcja jest zgodna z elektronicznym systemem kategoryzacyjnym dostępnym na
stronie http://harcerze.zhr.pl/kategoryzacja/harcerze oraz Regulaminem Kategoryzacji
Drużyn Harcerskich OH ZHR z dnia 01.10.2017 r.
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