
 

  

Hufiec ZHP Mysłowice  
 
Chorągiew Śląska ZHP 
Komenda Hufca Mysłowice 
im. Bojowników o Polskość Śląska. 
Telefon: 534963007 
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 3 
hufiec@myslowice.zhp.pl, myslowice.zhp.pl  
 Bank PEKAO S.A. 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798 

 

  
 

HUFIEC ZHP MYSŁOWICE 
WSPÓŁZAWODNICTWO O TYTUŁ  

" DRUŻYNY BOHATERÓW" 
 

PODSUMOWANIE ROKU HARCERSKIEGO 2017/2018 
 

 

1. CELE  
- poprawienie jakości pracy drużyn i gromad; 
- motywowanie drużyn do podejmowania aktywności; 
- motywowanie drużynowych  i przybocznych do samorozwoju; 
- wyłonienie najlepszego drużynowego  
  

2. CZAS TRWANIA 
  

Współzawodnictwo obejmuje cały rok harcerski, czyli liczy się wszystko co zrobiliście 
 od września 2017  do czerwca 2018.  
HAL- czyli ZLOT ZHP 2018 punktowany będzie na podstawie zgłoszeń członków drużyny.  
Podsumowanie wyników odbędzie się podczas Hufcowego Zakończenia Roku Harcerskiego. 
  
  
3. ZASADY: 
Współzawodnictwo jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek Hufca ZHP Mysłowice 

Każdy drużynowy tworzy MELDUNEK, w którym uwzględnia wymagania z podpunktów 2 do 4 
z punktacji - oznaczone napisem " MELDUNEK"  w nawiasie. 
Meldunek oddajemy do 15 dnia każdego poniżej wymienionego miesiąca:  
Grudzień, 
Luty, 
Kwiecień, 
Czerwiec.  
 

Meldunek należy wysłać na adres natalia_es@o2.pl lub dostarczyć osobiście do 
rąk własnych podczas zbiórki drużynowych. 

 
Podliczanie punktów będzie się odbywało do tygodnia po otrzymaniu terminowo meldunków. 
Tabela wyników będzie dostępna do wglądu w Komendzie Hufca.  
 
 
 



  
  

4. UCZESTNICY: 
We współzawodnictwie biorą udział wszystkie jednostki Hufca Mysłowice 
  

5. KOORDYNATOR: 
Osobą odpowiedzialną za współzawodnictwo z ramienia Komendy Hufca jest pwd. Natalia 
Śledziona.  
Wszelkie problemy zw. z współzawodnictwem prosimy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora.  
 

6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW:  
Tytuł „DRUŻYNY/GROMADY BOHATERÓW" otrzymuje jednostka, która zajmie 1 miejsce w 
współzawodnictwie (która uzyskała najwięcej punktów). 
 
Tytuł „KAPITALNEGO DOWÓDCY” otrzymuje drużynowy „DRUŻYNY/GROMADY 
BOHATERÓW" .   
 
"KAPITALNY DOWÓDCA" otrzyma certyfikat oraz środki do wykorzystania na wybraną formę 
szkoleniową związaną z ZHP. 
 
Wyróżnione zostanie I, II i III miejsce spośród wszystkich jednostek hufca. 
 
Zwycięskie jednostki otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. 
  

7. PUNKTACJA: 
  

PUNKTOWANA AKTYWNOŚĆ PUNKTACJA UWAGI 

1. DOKUMENTACJA (Ocenia koordynator) 
Terminowe oddanie planu pracy, 

umowy wolontariackiej , zobowiązania 
opiekuna i drużynowego. 

0-5 pkt 
 

Regulaminowe prowadzenie książki 
pracy 

0-5 pkt 
 

Oddane zgody i deklaracje 
członkowskie wszystkich członków 

jednostki znajdujących się w ewidencji 
5 pkt   

Systematyczne prowadzenie kroniki. 0-5 pkt 
 

Prowadzenie dokumentacji 
inwentarzowej. 

0-5 pkt 
 

Systematyczne uzupełnianie ewidencji 
ZHP 

0-12 pkt 1pkt za każdy miesiąc  

Systematyczne prowadzenie książki 
finansowej jednostki. 

0-5 pkt   

Uzupełnione informacje o jednostce 
wraz z zdjęciami na stronie hufca 

5 pkt  

2. PRACA DRUŻYNOWEGO ( MELDUNEK ) 
Drużynowy/ przyboczny / zastępowy / 

ukończył kurs drużynowych/ 
przewodnikowski / przybocznych/ 

 

1 pkt za każdy ukończony kurs wynikiem 
pozytywnym w poprzednich latach 

2 pkt za każdy ukończony z wynikiem 



  
  

zastępowych  pozytywnym kurs w tym roku 

 
Inne kursy (HSR, WKPP, PTTK i inne)  

2 pkt za każdy ukończony z wynikiem 
pozytywnym kurs w tym roku 

Drużynowy/inny funkcyjny posiada 
stopień instruktorski. 

0-2 pkt 
1 pkt – jest w trakcie próby 

2 pkt – posiada stopień 

Uczestnictwo w odprawie drużynowych. 0-20 pkt  

W ciągu roku max. 10 odpraw:  
2 pkt/ jedną odprawę – obecność 

drużynowego /przybocznego 
Dodatkowo +1pkt jeśli obecna jest cała 

kadra. 

Uzyskanie upomnienia/nagany/innej 
kary organizacyjnej. 

 -3 pkt 
Punkty są odejmowane po ukazaniu się 

właściwego rozkazu. 

3. PRACA JEDNOSTKI (MELDUMEK ) 
Regulaminowe umundurowanie 
jednostki zgodne z regulaminem 

mundurowym ZHP. 
Dokumentacja : zdjęcie 

0-10 pkt 
Podstawą naliczenia punktów jest aktualne 

zdjęcie jednostki. 
10pkt -100 % umundurowania 

Podział na zastępy/ szóstki   
2 pkt za każdy zastęp/szóstkę powołaną 

rozkazem drużynowego 

Systematyczne prowadzenie 
strony/fanpage’a jednostki. 

0-5 pkt   

Posiadanie proporca drużyny, proporce 
zastępów , totemów gromady.  

5 pkt proporzec drużyny 
2pkt za każdy proporzec zastępu 

Terminowe opłacenie składek 
członkowskich. 

0-20 pkt 
Punkty przyznawane indywidualnie dla 

każdej jednostki 

Organizacja akcji zarobkowych oraz 
udział w akcjach zarobkowych hufca. 

2- 10pkt 
1 -2  2pkt 
3-4   6 pkt 

5 i więcej     10 pkt 

Próby na stopnie i sprawności / 
gwiazdki  

1 pkt. za każdą otwartą kartę próby na 
stopień/ próbę harcerza  

2 pkt za zamknięcie próby na stopień/ 
próby harcerza/ złożenie obietnicy 

zuchowej/ przyznanie gwiazdek zuchowych 
1 pkt za każdą  zamkniętą pozytywnie 

próbę na sprawność  
 

( w przeliczeniu procentowym na ilość 
członków drużyny) 

4. AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI (MELDUNEK )  

Udział jednostki w HAL – ZLOT ZHP 
GDAŃSK 2018 

1-10 pkt 

3 pkt- 25 % drużyny 
5 pkt -  50 % drużyny 
8 pkt  - 75 % drużyny   
10 pkt  - cała drużyna 

Udział jednostki w HAZ  1-6 pkt 

3 pkt- 25 % drużyny 
5 pkt -  50 % drużyny 
8 pkt  - 75 % drużyny   
10 pkt  - cała drużyn 

Udział w imprezach i biwakach hufca 
oraz imprezach pozahufcowych.  

4 pkt za udział co najmniej 1/3 członków 
drużyny w imprezie pozahufcowej 



  
  

Uczestnictwo w obchodach świąt 
państwowych i innych uroczystości (np. 

11 listopada, BŚP, 1.05 i inne ). 

3 pkt za każdy udział w biwaku hufca  
 2 pkt za każdą imprezę hufcową 

(jednodniową) 

Biwaki i jednodniowe imprezy 
drużyny/gromady. 

3-10 pkt 
3 pkt - 1 biwak 
6 pkt - 2 biwaki  

10pkt - 3 biwaki i więcej 

Wykorzystanie hufcowej propozycji 
programowej dot. obchodów 95-lecia w 

planie pracy  
0-10pkt 

Punkty przyznawane na podstawie 
prezentacji przedstawionej podczas 

Hufcowego Zakończenia Roku Harcerskiego  

Zbiórki z rodzicami 
 

2 pkt za 1 zbiórkę  
1-10 pkt. za współpracę z rodzicami  

Punkty przyznawane na podstawie zdjęć i 
konspektu spotkania.  

Organizacja imprezy programowej 
hufca, prowadzenie zajęć podczas 

kursów metodycznych przez 
funkcyjnych jednostki. 

5 - 10pkt 

5 pkt – impreza przygotowana przez 
funkcyjnych, prowadzenie zajęć podczas 

kursów 
10  pkt – impreza przygotowana przez 

jednostkę 
. 

Udział w zbiórce pieniędzy/darów lub 
innej akcji charytatywnej/ 

wolontariacie.  
 

10 pkt za 
imprezę   

Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
(rodzice, szkoła itp.) 

 
0-20 pkt 

Punkty przyznawane indywidualnie w 
zależności od prowadzonej i 

udokumentowanej współpracy. (zdjęcia, 
filmy, konspekty itp.) 

WAŻNE!!! 

Meldunek   

 Meldunek oddany w terminie :+ 10 pkt 
 Meldunek oddany po wyznaczonym 

terminie, ale przed przedstawieniem 
wyników Komendzie Hufca : - 10 pkt 
 Meldunek oddany po podaniu 

wyników nie jest punktowany!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

► Wszystkie formy aktywności drużynowego oraz jednostek muszą odbywać się zgodnie z 
przepisami prawa oraz dokumentami wewnętrznymi ZHP. 

Jest to warunek naliczenia punktów za daną formę aktywności. 
 


