Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
im. Andrzeja Małkowskiego

ARKUSZ WIZYTACYJNY
AKCJI LETNIEJ DRUŻYNY HARCERZY
Informacje o drużynie:
Drużyna:

Hufiec:

Drużynowy:

Hufcowy:

Informacje o obozie:
Miejsce obozu:

Termin:

Komendant drużyny:

Oboźny drużyny:

Ilość uczestników:

Obóz w ramach zgrupowania:

PODSUMOWANIE WYNIKÓW WIZYTACJI:
Maks. ilość
punktów:

Część:

I. Przygotowanie Obozu
II. Przeprowadzenie Obozu
III. Podsumowanie Obozu
Suma:

Zdobyta ilość
punktów:

Imię i nazwisko
wizytującego:

Podpis
wizytującego:

100
180
60
340

PODSUMOWANIE WYNIKÓW WIZYTACJI:
Kategoria:

Przedział
procentowy:

Przedział
punktowy:

puszczańska
leśna
polowa
próbna
-

95-100%
85-94%
70-84%
51-69%
0-50%

321 – 340
286 – 320
236 – 285
171 – 235
0 – 170

Symbol:

Ilość zdobytych
punktów:

Osiągnięta kategoria:

……………………..……………………..
/słownie/
……………………..…………
/symbol/

Zatwierdzam wynik przeprowadzonej Akcji Letniej
oraz przyznaję obozowi kategorię
…………………………………………….……..…..
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…………………..………………………………………………
/Data, podpis/

Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
im. Andrzeja Małkowskiego

CZĘŚĆ I – PRZYGOTOWANIE OBOZU
UWAGA! WYPEŁNIENIE TEJ CZĘŚCI ARKUSZA JEST NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZGODY NA WYJAZD NA AKCJĘ LETNIĄ
OD KOMENDANTA MAŁOPOLSKIEJ CHORĄGWI HARCERZY ZHR IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO.
Suma:
/0-70/

1. Plan Pracy
1.1. Terminowość oddania /0-5/ ……………………………………………………………..
1.2. Zawartość merytoryczna /0-40/:
 Rzetelna charakterystyka drużyny /0-2-4/
(praca i akcje drużyny/ZZtu w ciągu RH, praca zastępów, działania w
środowisku, służba, problemy, wyzwania)
 Charakterystyki członków komendy /0-1-2/
(pisane samodzielnie lub całą kadrą, uwzględniające pole do pracy nad sobą)
 Charakterystyki indywidualne członków drużyny /0-1-2/
 Cele wychowawcze wynikające z charakterystyk /0-2-4-6/
(w tym osobne cele dla ZZtu)
 Dobór różnorodnych metod /0-2-4-6/
(metody wskazują na konkretne zajęcia a ich zrealizowanie weryfikowalne)
 Informacje o zdobywanych w drużynie stopniach oraz planowanych
zamknięciach i przyrzeczeniach /0-1-2/
 Opisy zajęć obozowych /0-2-4-6-8/
(cele, ilość opisów, chatek)
 Zajęcia awaryjne, w tym na deszcz /0-2-4/
 Działalność i akcje ZZtu /0-2-4-6/
(minimum 3 rożnego typu, z dokładnym opisem)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3 Pozostałe /0-25/:


Zastępy na obozie w składzie śródrocznym /0-1/



Rozsądna punktacja z opisem wizualizacji /0-2-4/



Godzinowy plan dnia /0-1-2/
(min. 9h snu*, dobre wykorzystanie dnia, apel przed śniadaniem)



Przejrzysty terminarz uwzględniający przemienność form /0-2-4-6/



Schludny i estetyczny wygląd /0-2-4/
(w tym m.in.: strona tytułowa, ortografia, lilijka, itp.)



Plan wędrówek – przygoda i harc, poznanie okolicy /0-2-4-6/



Podział obowiązków /0-2/

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
* nie dotyczy kadry :P
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Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
im. Andrzeja Małkowskiego

Suma:
/0-30/

2. Przygotowanie do wyjazdu
2.1. Programowe /0-20/:
 Zbiórka przedobozowa drużyny /0-1/
 Zbiórki przedobozowe zastępów /0-2/
 Rada Drużyny /0-2/
 Zbiórka ZZ-tu /0-2/
 Zadania przedobozowe zastępów /0-2-4/
 Proporce lub flagi obozowe (drużyny/zastępów) /0-1/
 Przygotowane plany pionierki (zastępów, komendy, podobozu) /0-1-2/
 Współudział przybocznych w przygotowaniu obozu /0-2-4/
 Współudział zastępowych w przygotowaniu obozu /0-1-2/
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Organizacyjne /0-10/
 Spis Ekwipunku /0-1-2/
 Zebranie z rodzicami /0-1/
 Informator dla rodziców /0-1/
 Przygotowanie sprzętu na obóz /0-1-2/
 Wpłaty i oddanie Kart Kwalifikacyjnych w terminie /0-2-4/
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

PODSUMOWANIE CZĘŚCI I – PRZYGOTOWANIE OBOZU:
Dział:

Maks. ilość punktów:

1. Plan Pracy
2. Przygotowanie do wyjazdu

Zdobyta ilość punktów:

70
30
Suma:

100

Uwagi końcowe do Części I:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................
Miejscowość, data

.........................................................
Podpis drużynowego
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……………………………………………..…........
Podpis wizytującego

Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
im. Andrzeja Małkowskiego

CZĘŚĆ II – PRZEPROWADZENIE OBOZU
Suma:
/0-44/

1. Wygląd podobozu.
1.1. Pionierka w namiocie komendy /0-9/:








Wzór do naśladowania /0-1-2/
Pomysłowość /0-1-2/
Puszczaństwo /0-1-2/
Zdobnictwo /0-1/
Estetyka /0-1/
Funkcjonalność /0-1/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Pionierka w namiotach zastępów /0-8/:








Pomysłowość /0-1-2/
Puszczaństwo /0-1-2/
Zdobnictwo /0-1/
Estetyka /0-1/
Funkcjonalność /0-1/
Oszczędność /0-1/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3. Pionierka sanitarna (kosze na śmieci, p-poż, suszarnia) /0-6/:





Pomysłowość /0-1-2/
Puszczaństwo /0-1/
Estetyka /0-1/
Funkcjonalność /0-1-2/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
1.4. Porządek w obozie /0-7/:






Porządek w namiotach /0-1-2/
Porządek w namiocie komendy /0-1-2/
Porządek na terenie i wokół podobozu /0-1-2/
Zabezpieczenie sprzętu /0-1/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
1.5. Prezentacja harcerska /0-14/:









Maszt z flagą /0-1-2/
Krąg ognia /0-1-2/
Wystrój świetlicy /0-1-2/
Tablica rozkazów /0-1-2/
Totemy /0-1-2/
Brama /0-1-2/
Kapliczka /0-1-2/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Suma:
/0-24/

2. Komenda.
2.1. Komendant /drużynowy/ /0-8/:





Wzór do naśladowania /0-1-2/
Odpowiedzialność za program /0-1-2/
Wypełnianie obowiązków w zgrupowaniu /0-1/
Aktualne prowadzenie dokumentacji /0-1-2/
Rozkazy /0-1/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2. Oboźny /0-5/:



Znajomość i przestrzeganie regulaminów /0-1-2/
Punktualność /0-1-2/
Dbałość o czystość /0-1/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3. Rada obozu /0-6/:



Regularność działań /0-1-2/
Współudział w realizacji programu /0-1-2/
Funkcja wychowawcza /0-1-2/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4. Współpraca w komendzie /0-5/:


Respektowany podział obowiązków /0-1-2/
Inicjatywa własna przybocznych /0-1-2/
Duch zespołu /0-1/



………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Suma:
/0-86/

3. Program i metoda harcerska.
3.1. Realizacja stopni i sprawności /0-10/:



Atrakcyjność szkoleń /0-2-4/
Praktyczne sprawdzanie nabytej wiedzy /0-2-4/
Poziom wiedzy harcerskiej /0-1-2/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2. System zastępowy /0-10/:


Działanie zastępu zastępowych podczas obozu /0-2-4-6/

 Samodzielność programowa zastępów /0-2-4/
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3.3. Prawo Harcerskie /0-8/:


Praca z prawem harcerskim /0-2-4/
Znajomość prawa harcerskiego /0-2/
Postawa harcerska /0-2/



………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
im. Andrzeja Małkowskiego
3.4. Ogniska drużyny /0-6/:


Częstotliwość (codziennie/co 2-3 dni /rzadziej) /4-2-0/

 Atrakcyjność /0-1-2/
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3.5. Formy Pracy /0-10/:
Wycieczki i krajoznawstwo /0-1-2/
Służba społeczna /0-1-2/
Zajęcia artystyczne /0-1-2/
Harce indywidualne /0-1-2/
Harce zastępów /0-1-2/

Gry terenowe /0-1-2/
Puszczaństwo i ekologia /0-1-2/
Nocne atrakcje /0-1-2/
Gawędy wodza /0-1-2/
Zajęcia sportowe /0-1-2/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3.6. Plan pracy /0-5/:




Obecność planu pracy na obozie /0-2/
Zgodność zajęć z planem /0-1/
Umotywowanie zmian /0-1/
Warianty awaryjne /0-1/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3.7. Wychowanie religijne /0-8/:





Przykład drużynowego /0-1-2/
Uczestnictwo w mszach świętych /0-1/
Wychowanie religijne metodą harcerską /ogniska/zajęcia/ /0-1-2/
Modlitwa poranna i wieczorna /0-1-2/
Modlitwa przed posiłkami w drużynie lub w zastępach /0-1/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3.8. Współzawodnictwo /0-9/:




Wizualizacja /0-2-4/
Atrakcyjność /0-1-2/
Systematyczność /0-1-2/
Zdrowy duch rywalizacji /0-1/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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im. Andrzeja Małkowskiego
3.9. Wizytowane zajęcia /0-20/:





Realizacja założonych celów wychowawczych /0-4-8/
Dobór odpowiednich metod /0-2-4/
Atrakcyjność zajęć /0-2-4/
Subiektywna ocena wizytującego /0-2-4/

Zajęcia 1: ……………………………………………………………………………………….
Zajęcia 2: ……………………………………………………………………………………….
Uwagi do zajęć: ……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Suma:
/0-26/

4. Harcerski Styl
4.1. Harcerski charakter drużyny /0-9/:






Apele poranny i wieczorny /0-1-2/
Musztra – zgodność z regulaminem i prezencja /0-1-2/
Pełne i poprawne umundurowanie /0-1-2/
Dyscyplina /0-1/
Gotowość alarmowa /0-1/
Rozśpiewanie /0-1/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
4.2. Obrzędowość /0-6/:




Proporce /0-1/
Kroniki zastępów oraz drużyny /0-1-2/
Stosowanie obrzędowości /0-1-2/
Okrzyki /0-1/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3. Służba na obozie /0-7/:



Rzetelność wykonania powierzonych zadań /0-1-2/
Zgodność z regulaminami /0-1/
Służba jako narzędzie wychowawcze /0-2-4/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
4.4. Atmosfera na obozie /0-4/:


Atmosfera /0-1-2/
Braterstwo /0-1-2/


………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
im. Andrzeja Małkowskiego

PODSUMOWANIE CZĘŚCI II – PRZEPROWADZENIE OBOZU:
Dział:

Maks. ilość punktów:

1. Wygląd obozu
2. Komenda
3. Program i metoda Harcerska
4. Harcerski Styl

Zdobyta ilość punktów:

44
24
86
26
Suma:

180

Wizytację przeprowadzono w składzie:
Imię i nazwisko instruktora

Funkcja

Uwagi końcowe wizytującego:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Uwagi końcowe komendanta:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...............................................
Miejscowość, data

.........................................................
Podpis komendanta
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……………………………………………..…........
Podpis wizytującego

Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR
im. Andrzeja Małkowskiego

CZĘŚĆ III – PODSUMOWANIE OBOZU
Suma:
/0-16/

1. Stopnie i sprawności.
1.1. Zdobyte stopnie zgodnie z założeniami /0-2-4/
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2. Zdobyte sprawności uczestników /0-2-4/




średnio przynajmniej 3 na uczestnika – 4 pkt
średnio przynajmniej 2 na uczestnika – 2 pkt
mniej – 0 pkt

………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3. Zdobyte sprawności komendy /0-2-4/



przyboczni po min. 1 sprawności– 2 pkt
drużynowy i przyboczni po min. 1 sprawności – 4 pkt

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
1.4. Przyrzeczenie harcerskie



Realizacja założeń /0-1-2/
Forma Przyrzeczenia /0-1-2/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Suma:
/0-8/

2. Dokumentacja.






Rozkazy /0-1-2/
Książka pracy /0-1-2/
Kronika drużyny /0-1/
Relacja zdjęciowa lub filmowa w internecie /0-2/
Kroniki zastępów /0-1/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Suma:
/0-16/

3. Samoocena drużynowego.
3.1. Realizacja założeń wychowawczych /0-2-4-6-8/
Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2. Realizacja założeń metodycznych /0-2-4-6-8/
Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Suma:
/0-10/

4. Podsumowanie w drużynie.




Rada drużyny /0-5/
Spotkanie po obozowe /0-1/
Wnioski na przyszłość /0-2-4/

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Suma:
/0-10/

5. Frekwencja.
Ilość harcerzy biorących udział w obozie w stosunku do należących do drużyny:
1 pkt – <10%, 2 pkt – 11-20%, 3 pkt – 21-30%, 4 pkt – 31-40%, 5 pkt – 41-50%,
6 pkt – 51-60%, 7 pkt – 61-70%, 8 pkt – 71-80%, 9 pkt – 81-90%, 10 pkt – 91-100%

………………………………………………………………………………………………………………………..

PODSUMOWANIE CZĘŚCI III – PODSUMOWANIE OBOZU:
Dział:

Maks. ilość punktów:

Zdobyta ilość punktów:

16
8
16
10
10

1. Stopnie i sprawności
2. Dokumentacja
3. Samoocena drużynowego
4. Podsumowanie w drużynie
5. Frekwencja
Suma:

60

Uwagi końcowe do Części III:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................
Miejscowość, data

.........................................................
Podpis drużynowego
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……………………………………………..…........
Podpis wizytującego

