Hufiec ZHP Poznań Nowe Miasto

Przewodnicząca HKSI

OPIS FUNKCJI

hm. Małgorzata Marcinkowska

Misja
Kształtowanie dobrych i odpowiedzialnych instruktorów dla ZHP

kadencja 2015 - 2019

Zakres obowiązków
 stymulowanie rozwoju instruktorów
 prowadzenie i monitorowanie prób na stopnie instruktorskie pwd.
 prowadzenie i monitorowanie prób na stopień phm. po uzyskaniu pozytywnej
opinii KSI KCH/ maksimum trzy lata/
 opracowywanie terminarza posiedzeń KSI na dany rok
 odpowiedzialność za jakość pracy prowadzonej z opiekunami prób
 odpowiedzialność za wysoki poziom prowadzonych prób
 zbieranie i upowszechnianie materiałów z realizacji prób na stopnie
 doskonalenie pracy komisji przez udział w formach kształceniowych dla KSI
 współpraca z innymi zespołami instruktorskimi /Namiestnictwa, HZKK/
 terminowe przesyłanie sprawozdań i planu pracy do CHKSI
 podawanie harmonogramu posiedzeń członkom komisji i instruktorom
zainteresowanym e-mailem hufca na 10 dni przed posiedzeniem
 budowanie etosu stopnia instruktorskiego i dobrego wizerunku KSI

Kompetencje
Kompetencje decyzyjne
 prawo prowadzenia i opiniowania prób instruktorskich
 ustalenie terminarza i harmonogramu spotkań HKSI
 pisanie sprawozdań i planów HKSI dla CHKSI
 pisanie wniosku o przedłużenie prawa prowadzenia prób na
stopień phm. do CHKSI

Prowadzona / nadzorowana dokumentacja
 protokoły z posiedzeń komisji
 rejestr prowadzonych prób pwd . i phm.
 dokumentacja otwartych prób pwd. i phm.
 dokumentacja zamkniętych prób pwd. i phm.
 dorobek prób instruktorskich

Przełożony
 Komendant Hufca

Kryteria oceny
 ilość i jakość przeprowadzonych pozytywnych prób instruktorskich
 ilość negatywnych prób instruktorskich
 terminowe wysyłanie planu i sprawozdań do CHKSI
 uzyskanie pozytywnej opinii CHKSI do prowadzenia prób instruktorskich na
stopień phm.
 terminowe informowanie instruktorów hufca o kolejnym posiedzeniu HKSI
 dobrze działający system współpracy na linii KSI - instruktorzy hufca
 terminowe wywiązywanie się z bieżących poleceń CHKSI i KH

Zapewniane wsparcie
 bieżący kontakt i wsparcie Komendanta Hufca
 dostęp do pomieszczenia wyposażonego w komputer
z drukarką
 darmowy udział w imprezach programowych organizowanych
przez Hufiec
 darmowy udział w szkoleniach organizowanych przez Hufiec oraz
dofinansowanie do szkoleń zewnętrznych związanych z pełnioną
funkcją
 współpraca z zespołami instruktorskimi hufca

podpis pełniącego funkcję

Kompetencje wnioskodawcze
 wnioskowanie do komendanta hufca o mianowanie
proponowanych instruktorów na członków HKSI
 wnioskowanie do komendanta hufca o przyznanie stopnia
instruktorskiego
 wnioskowanie do komendanta hufca o negatywne zamknięcie
próby na stopień instruktorski

Podwładni / nadzorowane zespoły


członkowie HKSI

podpis przełożonego

