Zasady przyznawania mian drużynom harcerek ZHR
(Zatwierdzono rozkazem Naczelniczki Harcerek L. 12/2005 z dnia 01.10.2005 r.)

Kategoryzacji nie podlegają drużyny próbne.
Jeśli drużyna spełnia wymagania regulaminu drużyny ZHR jest drużyną związkową. Miano przyznaje
się, jeśli spełnia dodatkowe wymagania zgodnie z niniejszą instrukcją.
1. Miana przyznawane są wszystkim drużynom harcerek za mijający rok harcerski, a ich przyznanie stanowi
podsumowanie całorocznej pracy drużyny i drużynowej.
2. Dla każdej drużyny przewidziane są trzy rodzaje mian. Są to:
° drużyna zielonej koniczynki,
° drużyna srebrnej koniczynki,
° drużyna złotej koniczynki.
3. Pierwsze miano odpowiada wymaganiom stawianym dobrze działającej drużynie związkowej, następne
mają odzwierciedlać etapy rozwoju drużyny w toku normalnej działalności.
Miana nie muszą być zdobywane po kolei, tzn. nowopowstała drużyna próbna może uzyskać w roku
następnym najwyższy rodzaj miana. Zasada ta działa także w drugą stronę.
W szczególnych przypadkach drużyna ma prawo wnioskować o zmianę przyznanego miana.
4. Wszystkie miana przyznaje rozkazem Komendantka Chorągwi/ Namiestniczka na wniosek
Hufcowych/Komendantek Związków Drużyn po decyzjach podjętych przez Rady Hufców i Związków
Drużyn. Decyzja o przyznaniu miana podejmowana jest na podstawie załączanego formularza,
zawierającego odpowiednie uzasadnienia. Formularz dotyczy drużyn srebrnej i złotej koniczynki i jest
przekazywany do odpowiednich władz zwierzchnich.
5. Komendantka odpowiada za prawidłowe przyznawanie mian drużynom w swej Chorągwi.
6. Wykaz Drużyn Złotej i Srebrnej Koniczynki na następny rok harcerski jest przekazywany do 30 września
do Biura GKH-ek. W uzasadnionych przypadkach Komendantka Choragwi/ Namiestniczka może uzgodnić
z Naczelniczką inny termin, jednak nie późniejszy niż 11.11.
7. Lista drużyn złotej koniczynki, za mijający rok harcerski, jest ogłaszana przez Naczelniczkę Harcerek
w rozkazie wydawanym z okazji Dnia Polskiej Harcerki.
8. Każda drużyna złotej koniczynki otrzymuje dyplom podpisany przez Naczelniczkę i Komendantkę
Chorągwi potwierdzający nadanie jej miana za mijający rok harcerski oraz pamiątkowe nabicie na drzewcu
proporca/sztandaru drużyny. Harcerki drużyny mają prawo noszenia plakietki Drużyny Złotej Koniczynki.
Plakietki noszone są na prawym rękawie nad sprawnościami. Zlot Drużyn Złotej Koniczynki odbywa się
w październiku w ustalonym rok wcześniej miejscu Polski.

DRUŻYNA ZIELONEJ
KONICZYNKI

DRUŻYNA SREBRNEJ
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KONICZYNKI

Drużyna spełnia warunki
Drużyny Związkowej

Drużyna spełnia warunki
Drużyny Zielonej Koniczynki

Drużyna spełnia warunki
Drużyny Srebrnej Koniczynki

- drużyna ma określony teren
działania, spotyka się regularnie,

- w drużynie funkcjonuje zastęp
zastępowych i rada drużyny,

- drużyna jest gotowa sprawnie
i szybko się zorganizować
w przypadku np. pilnej służby,

- drużyna pracuje systemem
zastępowym, stale go poprawia i rozwija,

- drużyna organizuje wyjazdy,
biwaki, odbyła samodzielny
rajd/biwak drużyny,
- drużyna zdobywa patronkę,

- drużyna wzięła
w obozie letnim,

udział

- harcerki zdobywają stopnie
odpowiednie do wieku i stażu pracy w drużynie,

PRACA DRUŻYNY:

- drużyna gromadzi sprzęt
oraz dba o swój dorobek (np.
pamiątki, proporce itd.),

- drużyna dba o swój dorobek
historyczny i metodyczny,
- drużyna uczestniczy w imprezach hufca i chorągwi,
- drużyna jest jednolicie
i poprawnie umundurowana,

- drużyna organizuje
letni i zimowy,

wyjazd

- drużyna ma patronkę i wypracowane formy pracy z nią.
- drużyna lub jej reprezentacja
uczestniczy w imprezach ZHR
i Organizacji Harcerek,
- drużyna jest gotowa do reprezentowania ZHR,

- drużyna posiada stałe miejsce
spotkań,

drużyna
dysponuje
podstawowym sprzętem do
organizacji obozu, stara się
pozyskiwać nowy,

- drużyna posiada podstawowy
sprzęt konieczny do organizacji
biwaku oraz zbiórek drużyny,
ma dostęp do sprzętu obozowego i stara się go pozyskiwać,

- drużyna w znacznym stopniu
pozyskuje pieniądze na własną
działalność.

- w drużynie prowadzone jest
wychowanie gospodarcze,

- drużynowa posiada stopień
przewodniczki, (wyjątkowo
ma
ukończony
kurs
metodyczny
i
przewodniczek),

- drużynowa posiada stopień
przewodniczki,

- drużynowa posiada stopień
wędrowniczki, (wyjątkowo
kończy ten stopień),

- drużynowa tworząc cele
wychowawcze dla drużyny
opiera się na programie rozwoju
poszczególnych harcerek; działania
drużyny
są
ściśle
związane z próbami na stopnie
i sprawności,

drużynowa
realizuje
postawione cele wychowawcze przed drużyną,
sporządza
plan
pracy
drużyny, zgodnie z nim
realizuje bieżącą pracę,
- drużynowa podnosi swoje
kwalifikacje np. uczestnicząc
w warsztatach, czytając
książki metodyczne,

PRACA KADRY:

drużynowa
pracuje
z zastępem zastępowych podnosząc jego umiejętności,
- przyboczna wspiera pracę
drużynowej, w przypadku
braku przybocznej, drużynowa realizuje plan jej
wyszkolenia,
- zastępowe biorą aktywny
udział w pracy zastępu
zastępowych,

DRUŻYNA W ŚRODOWISKU:

- drużynowa współpracuje
z rodzicami harcerek,
- drużyna podejmuje służbę minimum
jedną
zrealizowała,
- drużyna
z hufcem,

współpracuje

- drużyna pracuje nad swoim
wizerunkiem i miejscem
w społeczności lokalnej,

- drużynowa posiada stopień
wędrowniczki,

- drużynowa rozwija się, służy
swoją wiedzą i umiejętnościami
na forum hufca, jest zaangażowana w pracę w hufcu,

- drużynowa posiada stopień
wędrowniczki i realizuje próbę
HR,
drużynowa
opracowała
długofalowy
program
dla
drużyny; w przygotowanie
rocznego planu pracy włącza
kadrę drużyny,
- drużynowa pozostawiła trwały
ślad
swojej
wiedzy
i umiejętności (artykuł lub
opracowanie
metodyczne,
rozwiązanie metodyczne wykorzystane w pracy drużyny,
hufca
czy
w
szkoleniu
zastępowych),

- drużynowa wypracowała
własne formy pracy z zastępem
zastępowych,

- drużynowa udziela się na
forum chorągwi/ namiestnictwa,

- przyboczna przygotowuje się
do
przejęcia
drużyny,
współorganizuje pracę metodyczną drużyny,

- przyboczna realizuje próbę
pwd., uczestniczy w formułowaniu
celów
wychowawczych dla drużyny,

- zastępowe nawiązują kontakty
z innymi zastępowymi w hufcu,

- zastępowe rozwijają się,
współtworzą plan pracy, styl
i charakter drużyny.

- zastępowe uczestniczą w
kursach
zastępowych
lub
innych, zorganizowanych formach podnoszenia kwalifikacji,
- drużyna odpowiada na
potrzeby środowiska lokalnego,
współpracuje z nim,
- drużyna ma swoje pole służby,
- drużyna
pracę hufca,

drużyna
współpracuje
z przyjaciółmi harcerstwa,
- drużyna jest rozpoznawalna
w swoim
środowisku
harcerskim i pozaharcerskim,

współorganizuje

drużyna
współpracuje
z innymi drużynami,

- drużyna bierze udział w pracy
chorągwi/ namiestnictwa,
- drużyna przyczynia się do
propagowania
wartości
harcerskich w swoim środowisku i wypracowuje do tego
własne formy.

PRAWA I PRZYWILEJE:

1. Dostaje dyplom przyznający miano za mijający
rok harcerski.

1. Ma prawo reprezentowania
hufca "na zewnątrz"

1. Ma prawo reprezentowania
chorągwi i organizacji

2. Ma prawo nabicia na drzewiec proporca lub sztandaru
plakiety nadającej miano za
mijający rok harcerski.

2. Harcerki mają prawo
noszenia plakietek Drużyny
Złotej Koniczynki
3. Ma prawo nabicia na
drzewiec
proporca
lub
sztandaru plakiety nadającej
miano za mijający rok harcerski.

KOMENTARZ DO WYMAGAŃ:
1. Praca drużyny:

drużyna dba o swój dorobek historyczny i metodyczny: drużyna prowadzi kronikę (niekoniecznie
w postaci papierowej), dba o archiwizację dokumentacji przekazywanej kolejnym drużynowym

drużyna jest jednolicie i poprawnie umundurowana: zgodnie z regulaminem mundurowym

ma dostęp do sprzętu obozowego: współpracuje ze szczepem, ZHP, parafią i innymi
dysponującymi sprzętem obozowym

wychowanie gospodarcze: drużyna próbuje pozyskiwać własne pieniądze, gospodaruje swoim
sprzętem, kadra drużyny ma wiedzę z podstawowej edukacji finansowej

drużyna organizuje wyjazd letni i zimowy: drużyna wyjeżdża na obozy i zimowiska
samodzielnie, lub współorganizuje (włącza się w przygotowania w aspekcie organizacyjnym
oraz merytorycznym) wyjazdy w zgrupowaniu

drużyna dysponuje podstawowym sprzętem do organizacji obozu: drużyna posiada na własność
lub jest współwłaścicielem sprzętu w szczepie lub hufcu

drużyna pozyskuje pieniądze: pozyskuje tzn: zarabia w akcjach zarobkowych, pozyskuje z 1%,
ze sponsoringu itp.
2. Praca kadry:

wyjątkowo kończy zdobywanie stopnia: znaczy, że zrealizowała więcej niż połowę próby

drużynowa realizuje plan wyszkolenia przybocznej: drużynowa ma upatrzoną kandydatkę,
pracuje z nią podnosząc jej kwalifikację i przygotowując ją do pełnienia tej funkcji

wypracowała własne formy pracy z zastępem zastępowych: wprowadza w życie swoje pomysły,
adekwatne do wieku i poziomu harcerek z zastępu zastępowych
3. Drużyna w środowisku:

drużyna ma swoje pole służby: drużyna regularnie pełni służbę w określonym miejscu,
podkreślamy, że jest to bardzo ważny element prac drużyny

drużyna jest rozpoznawalna w swoim środowisku harcerskim: chodzi o środowisko poza hufcem,
drużyna ma być rozpoznawalna w chorągwi/ namiestnictwie lub wyżej

