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Regulamin Sprawności Harcerskich  
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie 

 

 
       I.  Zasady zdobywania sprawności 

             1.   Sprawności harcerskie 

                    1.   Sprawność jest to nabyta i wykazana umiejętność harcerza w określonej  dziedzinie.          

      2.   Zdobywanie sprawności, a więc nabywanie umiejętności w różnych dziedzinach,  
             przewidziane jest wymaganiami stopni harcerskich, w których ustalono minimalną ilość  
             sprawności konieczną do zdobycia kolejnego stopnia 

      3.   Zdobywanie sprawności może być formą zaliczenia części próby na stopień w niektórych 
            dziedzinach. Wskazówki dla drużynowych w tym zakresie są zawarte przy wymaganiach.  

      4.   Na stopień zaliczane są sprawności o poziomie trudności  odpowiadającej   zdobywanemu   
             stopniowi. 

      5.   Sprawności harcerskie wymagane do stopnia harcerskiego zdobywamy tylko do  otwartej    
             próby na stopień harcerski w danym roku harcerskim. Sprawności zdobyte wcześniej nie   
             są  zaliczane.  

                   6.   W przypadku wykonywania sprawności tematycznych, harcerz nie może zdobywać  
                          następnej sprawności jeżeli nie ma zrobionej poprzedniej.    
 
      7.   Wykonywanie sprawności przebiega w odpowiedniej kolejności. Harcerz nie może  
                          mieć otworzonych dwóch lub trzech prób w tym samym czasie. Wykonywanie  
                          sprawności następnej jest możliwe tylko po zakończeniu poprzedniej. 
 
      8.   Sprawności obowiązkowe z kategori obozowe i terenowe można zdobywać na obozie  
                          harcerskim bez otwartej próby na stopień harcerski. Proba ta może być otwarta w  
                          terminie późniejszym. 
              Próba na te sprawności otwierana jest zgodnie z wzorem Karty Próby, która po  
                          zakończonym obozie przekazywana jest przez Komendanta Obozu do Komendanta  
                          Szczepu.   
 
      9.   Sprawności, które  są robione częściowo na biwakach i wycieczkach muszą być  
                          dokończone w terminie późniejszym zgodnie z wymaganiami próby. Kartę Próby z  
                          takiej sprawności należy przekazać do Komendanta Szczepu. 

 2.   Wymagania na sprawności. 

     1.   Każda sprawność składa się z wymagań, dotyczących poznania lub zrozumienia                     
określonej dziedziny oraz zadań, umozliwiających ćwiczenie, sprawdzenie i    
zaprezentowanie konkretnej umiejętności.  
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     2.   Każda sprawność opisana jest w postaci punktowych wymagań, wyrażających          
najczęściej za pomocą czasowników: „wykona”, „pokaże”, „przedstawi”,      
„zorganizuje”,przygotuje”, „napisze”  lub innych wskazujących na zadaniowy         
charakter.    

3.   Okres próby. 

                1.   Próba zdobywania sprawności prowadzona jest: 
             a. w drużynie - przez drużynowego (w stopniu instruktorskim) lub komendanta  
                               szczepu,  
             b. na Akcji Letniej - komendanta podobozu, kolonii  (w stopniu instruktorskim)  
                               lub komendanta  Akcji Letniej, 
             c. na biwakach lub wycieczkach – komendanta ( w  stopniu instruktorskim) lub  
                               obecnego instruktora mianowanego. 
 
       2.   Podejmując próbę zdobywania sprawności, harcerz zgłasza ten fakt drużynowemu.  
            Wspólnie ustalają plan zdobywania sprawności (ustalają Kartę próby) i omawiają             
            warunki realizacji poszczególnych zadań. 
  
                    3.   Sporządzenie Karty Próby ma na celu planowe i świadome podjęcie zadań                 
             indywidualnych lub związanych z pracą zastępu i drużyny. 
 
     4.   Dopuszczenie harcerza do zdobywania sprawności jest ogłoszone rozkazem             
           drużynowego (w stopniu instruktorskim) lub komendanta szczepu.  
 
     5.   Okres próby trwa od jednego miesiąca do 6 miesięcy, w zależności od poziomu              
            trudności. W tym czasie harcerz realizuje zaplanowane zadania, zdobywa potrzebną  
           wiedzę i wykazuje praktyczne umiejętności.  
 
     6.   Drużynowy(w stopniu instruktorskim) lub komendant szczepu potwierdza  na  
           karcie próby właściwe wykonanie zadania.  
 
          
 4.   Przyznanie sprawności 
 
                1.   Po stwierdzeniu zaliczenia wszystkich wymagań sprawność zostaje przyznana  
                           rozkazem drużynowego (w stopniu instruktorskim) lub komendanta szczepu. 
 
                    2.   Zdobycie sprawności mistrzowskiej powinno być powiązane z uzyskaniem uprawnień  
             państwowych (np. licencji, prawa jazdy, certyfikatów) . 
        
       3.   Zdobycie sprawności wpisuje się do Kartoteki „Służba Harcerska” i przekazuje do  
             Bazy Danych Harcerskiej Służby Informacyjnej. Dokumenty o wykonaniu sprawności  
                           przechowuje się w aktach drużyny i szczepu a dokumenty z Akcji Letniej w 
                           Komendzie Chorągwi. 
       
 5.   Odznaki sprawności 
 
               1.   Zdobycie sprawności upoważnia harcerza do noszenia jej odznaki wg. Regulaminu  
             Mundurowego. 
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       2.   Odznaki sprawności na rękawie munduru wskazują, że harcerz zdobył potrzebne                         
              umiejętności, wykonał określone zadania wykazując w nich biegłość i gotów jest   
              stosować  nabyte umiejętności zawsze, gdy zajdzie tego potrzeba. 

6.   Odebranie sprawności 

             1.   Jeżeli harcerz posiadający sprawność wykaże w konkretnej potrzebie brak zaradności, 
               błędnym wykonaniem zadania wyrządził szkodę lub postępuje niezgodnie z       
  wymaganiami sprawności - sprawność może być odebrana. 

      2.  Odebrania sprawności dokonuje komendant szczepu po zasięgnięciu opinii rady drużyny 
ogłaszając swą decyzję w rozkazie. 

               3.   Po odebraniu sprawności wykreśla się ją w Kartotece „Służba Harcerska”oraz z Bazy  
             Danych Harcerskiej Służby Informacyjnej.Harcerzowi nie wolno nosić jej odznaki na mundurze. 
 
       4.   Powtórne przystąpienie do zdobywania sprawności może nastąpić dopiero po upływie               
              sześciu miesięcy od jej odebrania. 
 
 

7.   Tworzenie sprawności poza podstawowym zestawem. 
       
      1.   Drużyny i szczepy mogą opracowywać własne sprawności. Wymagania tych  sprawności należy

              opracowywać zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie sprawności”.  Należy   
              również określić ich poziom i zaprojektować  znak graficzny. Opracowane w środowiskach 
              sprawności należy przesłać do zatwierdzenia  do Komisji Sparawności i Stopni Harcerskich przy 
              Komendzie   Chorągwi.  

 
 
Załączniki: 
 
1.  Wzór  Karty Próby. 
2.  Wykaz sprawności. 
3.  Wymagania sprawności. 
 
 
 
Postanowienia końcowe: 
 
1.  Regulamin Stopni Harcerskich zatwierdzony Rozkazem # 7/11/12 z dnia 07.02.2012r. 
2.  Uzupełniony i zmieniony Uchwałą Komendy Chorągwi z dnia 02.10.2014 r. 
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    Wzór karty próby na sprawność 
 

 

Karta próby na sprawność ............................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko ..............................................................................stopień.................................... 

 

Drużyna ........................................................................................................................................ 

 

Zastęp .......................................................................................................................................... 

 

 

 

Lp. 

 

Zadania 

 

Termin realizacji 

 

Potwierdzenie 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Sprawność przyznano rozkazem........................................... z dnia ................................................... 

 

 

...................................................................... 

Podpis drużynowej lub komendanta szczepu 

 

 
Uwaga: 

- zadania to konkretne prace wynikające z wymagań sprawności, a nie powtórzenie tych wymagań.  


