INSTRUKCJA KATEGORYZACJI GROMAD ZUCHÓW ZHR
GRUDZIEŃ 2010
WERSJA 2.0
WSTĘP
Przekazujemy w Wasze ręce instrukcję nowej kategoryzacji gromad zuchów Organizacji Harcerzy
ZHR wraz z odpowiednim arkuszem. Od dłuższego już czasu dotychczasowy regulamin słabo funkcjonował w większości referatów w całej Polsce. Zastanawiając się nad tym problemem doszliśmy
do wniosków, że obowiązujący regulamin kategoryzacji
•

nie pokazuje rzeczywistego poziomu gromad

•

nie jest atrakcyjny ani dla zuchmistrzów, ani ich przełożonych

•

w wielu obszarach jest tak ogólny, że jednoznaczna ocena gromady jest niemożliwa

•

nie zawierał w sobie rywalizacji

Mamy nadzieję, że nowy sposób spojrzenia na kategoryzację gromad zuchów umożliwi łatwiejszy jej
przebieg i przyczyni się do ich rozwoju. Liczymy na to, że teraz kategoryzacja będzie dla nas wszystkich prawdziwą harcerską grą, która porwie wodzów gromad. Dzięki temu sami będą pilnowali jej
przeprowadzenia, sprawdzali na jakim poziomie ich gromada się znajduje i dbali o ciągły jej rozwój.
Mamy nadzieję, że nowy regulamin ułatwi przełożonym ocenę pracy wodza i gromady.

Każdy czytelnik zapewne zauważy, że zmienił się odbiorca kategoryzacji. Nie jest to narzędzie do
pracy z zuchami, a z wodzami zuchowymi. To oni przecież nadają kształt gromadzie i zostawiają na
niej swój ślad. To właśnie z nimi trzeba pracować, mobilizując do dalszego rozwoju, do stawania się
coraz lepszym – i do tego ma służyć kategoryzacja.

KATEGORIE
Aby łatwiej było określić poziom gromad, zwiększyliśmy liczbę kategorii do 5. Pierwsza kategoria to
gromada spełniająca wymogi regulaminu gromad zuchów, a pozostałe to gromady będące już w
dalszym stopniu rozwoju. Dążymy do tego, żeby mieć w ZHR same SUPER gromady i tak też ma nazywać się najwyższe miano. Wcześniejsze pokazują ile jeszcze danej gromadzie do ideału brakuje.
Tak więc będziemy mieć gromady:
S - standardowa
SU – standardowa ulepszona
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SUP – standardowa ulepszona ponadprzeciętna
SUPE – standardowa ulepszona ponadprzeciętna ekstra
SUPER - standardowa ulepszona ponadprzeciętna ekstra rewelacyjna
S(tandardowa)U(lepszona)P(onadprzeciętna)E(kstra)R(ewelacyjna).

PUNKTACJA
Kategoryzacja odbywa się w systemie punktowym. Arkusz kategoryzacyjny zawiera szereg bardzo
konkretnych wymagań podzielonych na 9 grup i zadanie regionalne:
1. Kadra gromady
2. Program
3. Zbiórka
4. System Tęczy
5. Obrzędowość
6. Kolonia
7. Organizacja
8. Współpraca
9. Finanse
10. Zadania regionalne
Wypełnienie każdego zadania oznacza zdobycie 1 punktu. Suma punktów decyduje o zdobyciu przez
gromadę danej kategorii. Dzięki takiemu podejściu doprowadzamy do sytuacji, w której dwie całkowicie różne od siebie gromady mogą posiadać tę samą kategorię, bo przecież dobra gromada może rozwijać się w różnych kierunkach.

System punktowy umożliwia wodzowi zaplanowanie rozwoju gromady w najbardziej mu odpowiadającym kierunku. Żeby jednak zapewnić pewne standardy odnośnie poziomu gromad, niektóre
wymagania na poszczególne kategorie są obowiązkowe (oznaczenie literowe w arkuszu po prawej
stronie, w kolumnie „OBO”). Tak więc, aby gromada mogła osiągnąć dany poziom, musi zdobyć odpowiednią liczbę punktów, oraz spełniać wszystkie wymagania obowiązkowe na daną kategorię,
oraz wszystkie kategorie niższe (oczywiście punkty za wymagania obowiązkowe wliczają się także
do sumy punktów).
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Zdajemy sobie sprawę, że w każdej chorągwi, każdym środowisku istnieją inne niż w pozostałych
miejscach Polski potrzeby i problemy. Żeby umożliwić rozwój gromad także w kierunkach typowych
dla ich środowiska działania, 3 wymagania są ustalane przez komendanta chorągwi (lub jeśli jest w
chorągwi referent, to komendant chorągwi może przekazać mu ustalenie tych zadań). Zadania te na
początku każdego roku muszą być przekazane do wiadomości wodzów gromad (co roku mogą ulegać zmianie w zależności od celów stawianych przed chorągwią, a także spraw na które dana chorągiew chce kłaść nacisk).

NADANIE KATEGORII
Za przeprowadzenie kategoryzacji gromady odpowiedzialny jest hufcowy hufca. Również odpowiedni hufcowy swoim rozkazem przyznaje pierwsze 3 kategorie (do SUP). Kategorię SUPE przyznaje rozkazem Komendant Chorągwi, a kategorie SUPER przyznawane są gromadom rozkazem Naczelnika Harcerzy. Miana gromad przyznawane są po zakończeniu roku pracy gromady, a więc po
przeprowadzeniu akcji letniej (początek września).

PRZEPROWADZENIE KATEGORYZACJI
Arkusz kategoryzacyjny wypełniany jest co najmniej dwa razy w roku.
Pierwsza wizytacja (hufcowy, wrzesień – listopad)
Cel: wskazanie kategorii, do której gromada aspiruje
Przeprowadza ją hufcowy (lub wybrany przez niego instruktor) w okresie od września do listopada.
Podczas wizytacji zostaje wypełniony arkusz kategoryzacyjny. Ta wizytacja ma wskazać, do której
kategorii będzie dana gromada aspirowała i czego jej jeszcze brakuje, żeby dane miano mogła osiągnąć (nad czym powinna w najbliższym czasie popracować).

Wizytacja – koleżeńska nieobowiązkowa (wódz zuchowy, grudzień – marzec)
Cel: wymiana doświadczeń, integracja wodzów zuchowych
Wizytacje koleżeńskie – odwiedzenie zbiórki przez innego wodza zuchowego wraz z możliwością
wspólnego wypełnienia arkusza. Tego typu wizytacje mają służyć wymianie doświadczeń między
zuchmistrzami, a co za tym idzie, dawać możliwość rozwoju zarówno gromadzie odwiedzanej, jak
odwiedzającego.

Druga wizytacja (referent, marzec – czerwiec)
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Cel: wstępna decyzja o przyznaniu kategorii
Drugi raz gromada wizytowana jest w okresie między marcem a czerwcem. Tej wizytacji dokonuje
referent zuchowy (jeśli w chorągwi nie ma referenta, to instruktor – zuchmistrz wskazany przez
Komendanta Chorągwi). Wyniki z tej wizytacji określają wstępnie odpowiednią kategorię. Ostateczne przyznanie danej kategorii odbywa się po dostarczeniu wypełnionej części arkusza dotyczącej
kolonii zuchowej.

Kolonia zuchowa (referent, hufcowy, komendant kolonii)
Oddzielnie wypełniana jest część arkusza dotycząca kolonii zuchowej. Wypełnia ją hufcowy, lub referent zuchowy podczas wizytacji kolonii danej gromady. Jeżeli żaden z nich nie wizytuje wyjazdu,
to ta część arkusza wypełniana jest przez komendanta kolonii zuchowej, w której gromada bierze
udział (wizytacja dotyczy kolonii kończącej rok pracy gromady).

W pełni wypełniony arkusz jest podstawą do przyznania gromadzie jednej z pięciu kategorii.

WYPEŁNIANIE ARKUSZA
System działania kategoryzacji oparliśmy na aplikacji internetowej dostępnej poprzez profil na portalu Facebook. Działanie tej aplikacji zakłada, że każda gromada ma swój profil na Facebooku, do
którego podłącza napisaną aplikację. Dzięki programowi ankietę kategoryzacyjną wypełnia się online, można zapisać jej wyniki i wrócić do niej w późniejszym czasie. Ma do niej dostęp zarówno
wódz gromady, jak i hufcowy. Wyniki każdego spotkania wpisują się do rankingu. Dodatkowo o każdej zmianie kategorii informowani są wszyscy Ci, którzy dodali profil gromady do swojego konta,
jako profil obserwowany. Dzięki temu w jednym momencie wszystkie gromady w Polsce mogą dowiedzieć się, że gromada Nieustraszeni Żeglarze z Warszawy właśnie została zwizytowana przez referenta i wstępnie otrzymała kategorię SUPE.
Mamy więc odbywającą się na bieżąco rywalizacje.
Ponadto program sam sumuje punkty i ułatwia wypełnianie ankiety kategoryzacyjnej.
Pracujemy nad wersją kategoryzacji, która nie wymaga zakładania konta na portalu Facebook.
PRZEDZIAŁY PUNKTOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

Wymagana ilość punktów
(w tym obowiązkowych)

S

SU

SUP

SUPE

SUPER

14 (14)

45 (7)

85 (20)

115 (1)

134 (0)
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NAGRODA
Nagrodą dla najlepszych wodzów zuchowych (wodzów gromad z najwyższą kategorią) będzie co roku w październiku organizowany wyjazd – atrakcyjna wyprawa 3-4 dniowa.
WÓDZ ZUCHOWY
W procesie kategoryzacji, wódz zuchowy pełni aktywną rolę. To on planuje kierunek rozwoju swojej
gromady, to on decyduje też, które punkty (z puli nieobowiązkowej) chce zdobywać, to wreszcie on
świadomie stawia sobie kolejne cele - kolejne kategorie, które z gromadą chce osiągnąć. Tak więc
obowiązkiem tak wodza, jak i wizytatora, jest wspólne wypełnianie arkusza.
TWÓRCY
Nowy regulamin stworzył zespół ds. kategoryzacji przy Wydziale Zuchowym Organizacji Harcerzy
ZHR w składzie: phm. Adam Drabik, phm. Karol Dębicki, pwd. Maciej Albinowski, pwd. Lech Pastwa.
Swoje uwagi i propozycje zmian i ulepszeń dołożyli referenci obecni na spotkaniu 18 września 2009
w Warszawie: phm. Krzysztof Szaban., pwd. Jakub Henel, pwd. Patryk Świątek, pwd. Maciej Blim,
phm. Tomasz Traczyk, oraz członek Wydziału Zuchowego: ćw. Wojciech Nowakowski. Program internetowy do obsługi kategoryzacji napisał pwd. Paweł Marczuk.
Za co im serdecznie dziękuję!
Warszawa, 31 grudnia 2010
Czuwaj!
Szef Wydziału Zuchowego Organizacji Harcerz y ZHR
phm. Piotr Wiśnioch
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