OPIS FUNKCJI w Hufcu Poznań Nowe-Miasto

Organizacja:
ZHP, Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Poznań Nowe-Miasto im.
Bolesława
Chrobrego

Funkcja:

Członek komendy ds. kształcenia

Misja:

Kształcenie i motywowanie do rozwoju kadry hufca w celu wychowania młodych ludzi, przy
zachowaniu pełnego ciągu wychowawczego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Koordynuje kształcenie w hufcu i nadzoruje całokształt spraw związanych z
1 rozwojem kadry hufca.
Realizuje postanowienia Władz ZHP w zakresie kształcenia. Nadzoruje
2 wykonywanie Uchwał Zjazdowych w podległych mu zespołach.
Koordynuje, organizuje, nadzoruje, ocenia i wspiera prace nastepujących
3 zespołów hufca: KSW, KSI, KI
Odpowiada za realizację planu kształcenia, ocenia etapowo jego realizację i
4 zarządza zespołem HZKK "Ostoja"
Nadzoruje prawidłową realizację Harcerskiego Systemu Wychowawczego w
5 hufcu. Systematycznie kontroluje stan przeszkolenia kadry hufca.
Gromadzi dokumentację HZKK oraz motywuje członków HZKK do zdobycia
6 BOKK
Inspiruje i organizuje różnorodne formy kształceniowe w hufcu według planu
7 HZKK. Zatwierdza plany kursów i warsztatów.

Systematycznie bierze udział w posiedzeniach Komendy Hufca. Odpowiada za
10 decyzje podjęte w kwestiach kształcenia.
Przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej pracy Komendzie Hufca.
11 Przedstawia analizy, sprawozdania i oceny z zakresu swoich kompetencji.

Kadencja (czas trwania funkcji):
Październik 2015 - październik 2019

PRAWO PODEJMOWANIA DECYZJI
DECYDUJE SAMODZIELNIE I
OSTATECZNIE:
- zatwierdzanie planów kursów i warsztatów
- zarządzanie zespołem HZKK Ostoja
- zatwierdzanie ścieżek rozwoju
- realizacji i interpretacji postanowień władz
ZHP oraz chorągwi w zakresie kształcenia

KRYTERIA OCENY:
Cele na rok 2016
Połowa kadry hufca ma rozpisane ścieżki rozwoju
Wprowadzenie opisów funkcji w hufcu
Utworzenie regulaminu KSI
Organizacja kursu pwd, kursu przybocznych i "BIS"
W kolejnym środowisku powstanie KSW

OPINIUJE W SPOSÓB
WIĄŻĄCY:

8 Realizuje strategię ZHP i strategię Hufca w obszarze pracy z kadrą.
Informuje oraz deleguje kadrę hufca na różnorodne formy kształceniowe
9 organizowane w ZHP, organizacjach pozarzadowych i UE.

Stopień, imię i nazwisko:
pwd. Michał Łęgowski HR

- członków kadry hufca
- komisję stopni instruktorskich
- harcerski zespół kadry kształcącej
- kapitułę stopni wędrowniczych

Zespół HZKK będzie się składał z 3 instruktorów z odznaką
BOKK
Organizacja 3 miniszkoleń na spotk. kadry hufca i wieloetapowej
gry kształceniowej
Wszyscy drużynowi mają mieć ukończony kurs przygotowawczy
do funkcji
Zostanie powołany nowy zespół HZKK i przeprowadzone zostaną
zmiany w strukturze. Wszyscy będą zmotywowani do pełnionej
funkcji.
Usprawnienie komunikacji w hufcu za pomocą jasnych zasad

Opiniuje pracę podległych mu instruktorów, zespołów i jednostek
12 organizacyjnych.

Stworzenie sprawozdania rocznego na koniec roku
Sprawozdanie roczne będzie zawierało dane na temat realizacji
celów z planów pracy drużyn

13 Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.
Wspiera rozwijanie różnorodnych form poradnictwa metodycznego. Motywuje
14 kadrę hufca do rozwoju.

Zamknięcie z wynikiem pozytywnym phm. i BOKK

Współpracuje z namiestnictwami w hufcu (wsparcie dla członka komedy hufca
15 ds. programu)

Organizacja dnia poradnictwa hufcowego (coaching,mentoring)
np. w ramach BISu
W haromonogramie HZKK na rok harcerski 2016/2017 będą
brane pod uwagę potrzeby namiestnictw
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OPIS FUNKCJI w Hufcu Poznań Nowe-Miasto
PRZEŁOŻONY:

WSPARCIE:

WYMAGANY CZAS:

- dla członka komendy ds. programu w zakresie
namiestnictwa w hufcu
- bieżący kontakt z komendą i komendantem
hufca

Komendant hufca
PODWŁADNI:
- Komisja stopni Instruktorskich
- Harcerski Zespół Kadry Kształcącej
- Kapituła Stopni Wędrowniczych

Szczegóły:
Odpowiedzialny za:

Odpowiedzialny przed:

dot. zakresu obowiązków
Komendantem Hufca

Warunki do działania:
- miejsce do
przetrzymywania
materiałów HZKK
- dostęp do dokumentacji
HZKK i komendy hufca
Możliwość szkolenia:
* obowiązkowe
- fakultatywne

- ukończenie kursu podharcmistrzowskiego
- ukończenie kursu kadry kształcącej
- zamknięcie BOKK i PHM

Inne:

data

podpis przełożonego

data
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podpis przyjmującego funkcję

