PLANY PRACY

Warszawa, sierpień 2016

RAPORTY ORGANIZACYJNE
TERMINARZ NA WRZESIEŃ

PLANY PRACY - terminy
Termin składania planów pracy przez drużynowych do
Komendantów Szczepów: 13 września 2016 r.
(13-20.09: czas na sprawdzenie i zatwierdzenie planów pracy
przez Komendantów Szczepów)

Termin składania planów pracy (drużyn i szczepów)
przez komendantów szczepów do Hufca : 20 września
2016 r.
(20.08 – 10.10.- czas na przejrzenie (ew. poprawienie)
i zatwierdzenie planów pracy przez odpowiednich Namiestników

Rozkaz Komendantki z listą drużyn uprawnionych do
działania: 10 października 2016 r.
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Składanie planów pracy do Hufca
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Plany pracy szczepów, drużyn i zespołów hufcowych wysyłamy drogą
(@) na adres aneta.chabowska-wachowicz@pragapoludnie.zhp.pl
dodając w kopii wiadomości odpowiednich Namiestników lub
Członków Komendy odpowiadających za dany zespół
(w temacie: „Plany pracy 2015/2016 – NUMER ŚRODOWISKA)
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Plany pracy składają Komendanci Szczepów (paczka składająca się ze
wszystkich planów pracy drużyn i szczepu), drużynowi drużyn
samodzielnych, szefowie zespołów hufcowych.
Plany pracy drużyn złożone przez Komendantka Szczepu powinny
być przez niego wcześniej zatwierdzone.

Bardzo proszę, aby wszystkie plany pracy (drużyn, szczepów, gromad, zespołów
hufcowych) były zapisane w formacie .pdf w następującej konwencji:
PP15-16_NUMER_NAZWA.pdf
Przykłady: PP15-16_13_WLDY_SKRZYDLO.pdf, PP15-16_32_WGZ_BAJKOLANDIA.pdf, PP15-16_295_SZCZEP.pdf
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Wytyczne do planów pracy Szczepów

czyli co powinno się znaleźć w planie pracy szczepu

1 Podsumowanie ubiegłego roku
A. Kilka słów podsumowania poprzedniego roku wraz z HAL/HAZ: co
się udało, nad czym warto popracować,
B. Nasze mocne i słabe strony
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Wykaz drużyn
A. Informacje o dokładnym miejscu i terminie zbiórek (zostanie
przeniesiony na stronę hufca),
B. Informacje o kadrze drużyny wraz z informacjami kontaktowymi
(które można podać na stronie hufca)
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Wytyczne c.d.
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Kadra Szczepu
 Wykaz kadry szczepu: drużynowych, przybocznych, funkcyjnych
wraz z informacjami kontaktowymi oraz:
 Informacją o ukończonych kursach (w szczególności
drużynowych), posiadanym stopniu instruktorskim/harc.,
 PLANY KSZTAŁCENIOWE (proszę wskazać orientacyjnie, kto w
jakim kursie planuje uczestniczyć)
 PLANOWANE otwarcie prób na stopnie instruktorskie
(informacje będą wykorzystane przez zespół Kształcenia i KSI)
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Rada Szczepu
 Skład i krótki opis działania rady i komendy szczepu,
 Zakres obowiązków instruktorów szczepu
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Wytyczne c.d.
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Cele/plany i sposoby realizacji
 Cele wychowawcze i gospodarcze
 Wstępne plany/pomysł na akcję zimową i akcję letnią
 Plany kształcenia zastępowych (jak, z kim i kiedy?)
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Program Szczepu
 Kilka słów o tym czy istnieje wspólny program szczepu, czy
nawiązuje do programu hufca czy jest np. związany z bohaterem
szczepu
 Plany uczestnictwa w obowiązkowych imprezach hufca: ile
osób/patroli planuje wystawić szczep na Olszynce, Święcie Hufca,
(informacje zostaną przekazane organizatorom),
 Pomysł na pracę z propozycją programową na ten rok
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Terminarz
 Terminy związane z pracą środowiska,
 Proszę zaplanować i wskazać miejsce i czas rad szczepów
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Raporty organizacyjne:
Komendanci Szczepów, Szefowie Zespołów,
Zachęcamy do wypełnienia w elektronicznego raportu organizacyjnego który jest dostępny na stronie Hufca, w zakładce Hufiec/Rada Szczepowych,
Oszczędzi to czas biura hufca.
Link: http://pragapoludnie.zhp.pl/node/725
Termin składania raportów organizacyjnych upływa:

20 września 2016 r.
(wraz z terminem składania planów pracy do Hufca)
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Terminarz na wrzesień:

Rada Szczepowych

Do zobaczenia
we wtorek 6 września o 18:30

9

