
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

WYMAGANIA PODSTAWOWE 
· Drużyna liczy minimum 16 członków, 

· Drużynowy ukończył kurs drużynowych harcerskich, 

· W drużynie istnieje podział na zastępy, 

· Dokumentacja drużyny jest uzupełniania przez kadrę przed każdą zbiórką Kadry Hufca, 

· Drużyna wzięła udział w przynajmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez hufiec, 

· Drużyna posiada swoją obrzędowość, 

· Drużyna posiada plan pracy zatwierdzony na minimum najbliższe pół roku. 

· Drużyna ma opłacone składki członkowskie za ostatni kwartał. 

 
ZASTĘPY 

 Zastępowi i podzastępowi ukończyli Kurs Zastępowych 6 pkt. 
Zastępy posiadają własne proporce 4 pkt. 
Zastępy posiadają własne nazwy i obrzędowość związaną z obrzędowością 
drużyny 

6 pkt. 

W zastępach odbywają się regularne zbiórki. 2 pkt. / zbiórka 
W drużynie funkcjonuje Zastęp Zastępowych-przynajmniej jedna aktywność 
podczas okresu dwóch miesięcy 

3 pkt./aktywność 

 
OBRZĘDOWOŚĆ 

 Drużyna posiada naszywki 5 pkt. 
Drużyna posiada proporzec 4 pkt. 
Drużyna posiada piosenkę 2 pkt. 
Drużyna posiada okrzyk 2 pkt. 
Drużyna posiada własną tradycję związaną z Przyrzeczeniem Harcerskim 2 pkt. 
 

DOKUMENTACJA I FINANSE 
 Kadra drużyny regularnie co miesiąc uzupełnia meldunki oraz rozkazy 1 pkt./miesiąc 
Drużyna posiada regularnie uzupełnianą kronikę 6 pkt. 
Kadra drużyny zorganizowała akcję zarobkową 4 pkt./akcja 
Drużyna posiada Książkę Finansową drużyny 3 pkt. 
Drużyna posiada aktywnie prowadzone konto w mediach społecznościowych 5 pkt. 
 

UMUNDUROWANIE 
  
Stopień pełnego umundurowania członków drużyny 

50%< 6pkt,  
75%< 8 pkt, 
 90% < 10 pkt 

90% członków drużyny posiada chusty 5 pkt. 
90% członków posiada koszulki drużyny 7 pkt. 



 
AKTYWNOŚĆ I PROGRAM 

Drużyna zorganizowała formę aktywności podczas ferii zimowych 3-6 pkt. 
Drużyna zorganizowała formę aktywności podczas weekendu majowego 3-5 pkt. 
Drużyna zorganizowała akcję naborową 2-4 pkt. 

Drużyna realizuje propozycje programowe 3-5 pkt. 
Drużyna wzięła udział w wydarzeniu hufca/namiestnictwa 3 pkt./wydarzenie 
Drużyna wzięła udział w wydarzeniu chorągwi 4 pkt. 
Kadra drużyny zorganizowała wycieczkę, biwak, warsztaty, wydarzenie 3-6 pkt./wydarzenie 
Drużyna nawiązała współpracę z inną drużyną i zorganizowała wspólne 
wydarzenie 

5 pkt. 

W drużynie funkcjonuje system motywacyjno-nagrodowy powiązany z 
obrzędowością drużyny 

6-7 pkt. 

Zbiórka/warsztaty/akcja w lesie lub dotycząca natury, ekologii   3 pkt. 
Drużyna wzięła udział w akcji charytatywnej, zorganizowała zbiórkę jedzenia 
i potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska, zabawek dla dzieci z domu 
dziecka, wzięła udział w akcji pisania listów do chorych dzieci itp. 

4-6 pkt. 

 
KADRA 

Drużynowy ma otwartą próbę na stopień przewodnika 3 pkt. 
Drużynowy ma stopień przewodnika 5 pkt. 
Przyboczny ma otwartą próbę na stopień przewodnika 4 pkt. 

Przyboczny ma stopień przewodnika 5 pkt. 
Przyboczny ukończył Kurs Drużynowych Harcerskich 5 pkt. 
Kadra drużyny uczestniczy w zbiórce drużynowych/namiestnictwa 2 pkt./zbiórka 
Kadra drużyny ma rozpisaną strategię rozwoju drużyny na minimum 2 lata 6 pkt. 
Drużynowy/przyboczny /opiekun drużyny wziął udział w formie szkolącej 3 pkt./szkolenie 
W Radzie Drużyny istnieje jasny podział obowiązków pomiędzy jej członków 3 pkt.  

 
 

Rada drużyny ma spotkania raz w miesiącu 3 pkt./spotkanie 
 

STOPNIE I SPRAWNOŚCI 
 Harcerz zdobył jedną sprawność indywidualną 1 pkt./sprawność 
Harcerz zdobył 1. lub 2. stopień harcerski 4 pkt./stopień 
Drużyna pracuje z systemem Próby Harcerza/Harcerki 5 pkt. 

Zbiórka/gra/biwak o tematyce Prawa Harcerskiego 3-5 pkt. /wydarzenie 
 

WSPÓŁPRACA 
 Przy drużynie działa Koło Przyjaciół Harcerstwa 5 pkt. 
Kadra drużyny zorganizowała wydarzenie, na które zaprosiła rodziców 2 pkt./wydarzenie 
Kadra drużyny zorganizowała spotkanie z rodzicami 2 pkt./spotkanie 

Drużyna wzięła udział w wydarzeniu/uroczystościach organizowanych przez 
szkołę 

3 pkt. /wydarzenie 

 
 


