REGULAMIN DRUŻYNY
21 Drużyna Starszoharcerska
“FREGATA”
im. Aleksnadra Kamińskiego

"Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj
się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim
dobrze."
Aleksander Kamiński
§1
Postanowienia ogólne
:
1.drużyna jest prowadzona według metodyki starszoharcerskiej
2. barwą drużyny jest granatowy
3. drużyna działa w systemie małych grup  zastępów
4. drużyna powołana jest przy i współpracuje z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w
Grzmiącej
5. drużyna posiada własny proporzec
6. drużyna jest drużyną koedukacyjną
7. do drużyny przystąpić może każdy w wieku od 13 do 16 lat, wyjątkami są osoby które
kończąc 16 lat nie mają możliwości przystąpić do drużyny wędrowniczej
8. drużyna posiada 12 opiekunów z ramienia szkoły
9. drużynowa podejmuje ostateczne decyzje w oparciu o decyzje Rady Drużyny
§2
Radra Drużyny
1. W skład Radry Drużyny wchodzą:
drużynowa
przyboczni
zastępowi
opiekunowie
skarbnik
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honorowi członkowie drużyny
§3
Funkcyjni i ich obowiązki
1 DRUŻYNOWY:
1) kieruje pracą drużyny zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi ZHP oraz
innymi przepisami prawa;
2) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny;
3) odpowiada za opracowanie wraz z Radą Drużyny planu pracy drużyny i jego realizację ;
4) odpowiada za prowadzenie dokumentacji drużyny;
5) odpowiada za gospodarkę drużyny;
6) odpowiada za terminowe i rzetelne przeprowadzenie spisu harcerskiego w drużynie,
7) przygotowuje następcę na funkcję drużynowego;
8) współpracuje z rodzicami członków drużyny i środowiskiem działania drużyny;
9) podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną;
10) bierze czynny udział w działaniach hufca;
11) uzyskuje wsparcie programowometodyczne z właściwej komendy;
12) reprezentuje drużynę;
13) wydaje rozkazy;
14) przyjmuje i zwalnia członków drużyny;
15) przyznaje w porozumieniu z Radą Drużyny tytuł “honorowego członka drużyny”
16) dopuszcza do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego;
17) przyjmuje Przyrzeczenie Harcerskie – jeśli jest instruktorem ZHP.

2 PRZYBOCZNY:
1. Przyboczny jest mianowany rozkazem drużynowego.
2. Zastępuje drużynowego podczas jego nieobecności. Posiada wówczas wszystkie uprawnienia
drużynowego.
3. Utrzymuje dyscyplinę w drużynie.
4. Informuje i nadzoruje przestrzeganie obrzędów i zasad oraz regulaminów obowiązujących w
drużynie.
5. Prowadzi Książkę Pracy Drużyny na polecenie Drużynowego.
6. Pomaga w przygotowaniu i prowadzi elementy zbiórek we współpracy z drużynowym oraz
zastępowymi.
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7. Organizuje elementy przedsięwzięć drużyny (rajd, biwak, uroczystości).
8. Przeprowadza apele.
9. Przeprowadza musztrę drużyny.

3 OPIEKUN DRUŻYNY:
1)
2)
3)
4)

odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny;
odpowiada za gospodarkę drużyny;
czuwa nad prawidłowością działań wychowawczych drużynowego.
kontroluje przebieg zbiórek zastępów i ich zgodność z planem pracy zastępu

4 SKARBNIK DRUŻYNY:
1. Zbiera składki drużyny
2. Pomaga Drużynowemu prowadzić Książkę finansową drużyny.
3. Na polecenie Drużynowego odprowadza składki do odpowiedniego hufca.

5 “CZŁONEK HONOROWY”
1.
Tytuł “członka honorowego” przyznawany jest rozkazem Drużynowego na wniosek
Rady Drużyny .
2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Członek honorowy ma głos doradczy, ma prawo brać udział w spotkaniach Rady
Drużyny.
4. Członek honorowy ma prawo nosić barwy Drużyny.
5. Członkiem honorowym Drużyny może być członek ZHP jak i osoba fizyczna nie
przynależąca do ZHP.
6. Członkostwo honorowe ustaje na wniosek własny, wniosek Rady Drużyny, lub w
przypadku gdy w sposób szczególny naruszy regulamin drużyny, Statut ZHP i PH.
6 ZASTĘPOWY
1. Opracowuje po naradzie z zastępem plan pracy zastępu na dany okres w oparciu o plan pracy
drużyny oraz szczegółowe rozplanowanie poszczególnych zbiórek
2. Prowadzi zaplanowane zbiórki, ćwiczenia, wycieczki i inne zajęcia.
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3. Organizuje wszelkie prace zastępu przez rozdzielenie zadań każdemu według jego
umiejętności
4. Prowadzenie dokumentacji zastępu, czyli: książeczki zastępu na bieżąco i dokładnie,
czuwanie nad aktualnością kroniki zastępu oraz bieżących dokumentów, jak: próby na
stopnie i sprawności, protokoły zadań zespołowych zgodnie z obowiązującymi
regulaminami
5. Bierze udział w radach drużyny – wnioskuje w sprawach swojego zastępu oraz zamierzeń
drużyny wypływających z inicjatywy oddolnej, od harcerzy.
6. Dba o osiąganie pozytywnych wyników w szkoleniu harcerskim (zdobywanie stopni i
sprawności we właściwym czasie), w szkole i obowiązkach domowych

§4
Zastępy
1 Zasady podziału :
 w zastęp nie może być mniej niż 6 osób i nie więcej niż 12 nie licząc zastępowego
 zastępy dzielą się na harcerzy po i przed przyrzeczeniem
 zastępy mogą być koedukacyjne
 drużynowa decyduje o podziale zastępu. Zastępowy ma obowiązek podporządkować się jej
decyzji
2. Nazwy zastępów
 nazwy zastępów mają być związne z morzem, podobnie jak nazwa drużyny
 nazwa zastępu nie może nikogo obrażać oraz zawierać wulgaryzmów
3 Dokumentacja zastępów
Każdy zastęp powinien posiadać następujące dokumenty :
 plan pracy zastępu
 konspekty z każdej zbiórki
 listę członków zastępu
 listę obecności z każdej zbiórki
4. Zastępowi  wymagania
 zastępowym zostaje osoba posiadająca patent zastępowego i która złożyła przyrzeczenie
harcerskie
 w wyjątkowych sytuacjach gdy brak jest przyznanego patentu, zastępowym może zostać osoba
posiadająca duże doświadczenie i wyróżniająca się wzorową postawą harcerską
 zastępowym nie może zostać osoba mająca problemy z nauką
 drużynowa ma prawo odwołać lub zawiesić zastępowego na czas nieokreślony
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5 Zadania podzastępowego
1. Jest zastępcą zastępowego.
3. Wspólnie z zastępowym opracowuje plan pracy zastępu na dany okres oraz pomaga w
szczegółowym rozplanowaniu poszczególnych zbiórek.
4. Pomaga w organizacji prac zastępu .
5. Pomaga w prowadzeniu dokumentacji zastępu
6. W zastępstwie zastępowego bierze udział w radach drużyny.
7. Pomaga zastępowemu w dbaniu o osiąganie pozytywnych wyników w szkoleniu harcerskim
(zdobywanie stopni i sprawności) w szkole i obowiązkach domowych.

§5
Zasady prowadzenia zbiórek
1.Postanowienia ogólne :
 kadra drużyny ma prawo do kontroli dokumentacji zastępów i prowadzenia zbiórek bez
wcześniejszej zapowiedzi
 każda zbiórka powinna być prowadzona według wcześniej stworzonego konspektu
 tematy zbiórek winny wynikać z planu pracy drużyny i zastępów
2. Zbiórki zastępów w szkole
 zastępowi prowadzą zbiórki w ustalonym wcześniej dniu mundurowym drużyny
 zbiórki zastępów prowadzone są w harcówce lub salach w budynku szkoły
 na czas trwania zbiórek w pobliżu powinien być co najmniej jeden opiekun drużyny
3. Zbiórki zastępów poza terenem szkoły :
 zbiórki prowadzone poza terenem szkoły powinny być zgłaszane z tygodniowym
wyprzedzeniem do opiekuna drużyny
 bez wiedzy i zgody opiekuna zastępowy nie może przeprowadzić zbiórki poza terenem szkoły
 zbiórka poza terenem szkoły winna odbywać się w obecności opiekuna
4. Weekendowe zbiórki zastępów
 weekendowe zbiórki zastępów mogą odbywać się w terenie, w harcówce lub w budynku szkoły
 weekendowa zbiórka zastępu powinna być zgłaszana opiekunowi drużyny co najmniej dwa tyg
przed
 przed przeprowadzeniem weekendowej zbiórki zastępu zastępowy ma obowiązek dostarczyć
listę uczestników zbiórki oraz konspekt zbiórki opiekunowi obecnemu na danej zbiórce
5.

Zbiórki drużyny
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 zbiórki drużyny odbywają się w obecności opiekuna
 miejsce zbiórki drużyny musi być podane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
 prowadzący zbiórkę ma obowiązek powiadomić drużynę o temacie zbiórki
 przed zbiórką drużyny należy sporządzić konspekt
 zbiórki drużyny mogą odbywać się w budynku gimnazjum , harcówce lub w terenie
 zbiórkę drużyny prowadzi drużynowa lub osoba wcześniej do tego wyznaczona
6.
Wyjazdy
Drużyna w roku harcerskim uczestniczyć będzie w różnego rodzaju wyjazdach, a będą to :
Rajdy
Wycieczki drużyny
Zorganizowane przez siebie zimowiska i biwaki
§ 5.
Warunki uczestnictwa w różnego rodzaju formach wypoczynku tj. biwaki, rajdy,
zimowiska:
1. Warunkami uczestnictwa w wyjazdach są:
1.1 opłacone składki za dany kwartał
1.2 wypełnianie swoich obowiązków w drużynie
1.3 nienaganna postawa
1.4 brak skarg na daną osobę
1.5 brak problemów w szkole * (nie można dopuścić by uczestnictwo w różnego rodzaju
wyjazdach miało wpływ na oceny w szkole danego harcerza)
2. Drużynowa w porozumieniu z kadrą decyduje o możliwości uczestniczenia danej osoby
w wyjazdach.
3. Zakaz uczestniczenia w wyjazdach jest formą kary za niewłaściwe zachowanie.

§6
Umundurowanie
1.

Postanowienia ogólne:

1.1.Zasady umundurowania drużyny są zgodne z Uchwała nr 209/2005 Gównej Kwatery
Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP z dnia 15 listopada
2005 r.
1.2. Barwą przyjętą przez drużyne jest granatowy.
1.3. Dobór dolnej części munduru dostosowuje się do warunków atmosferycznych, pory roku.
1.4. Obuwie dostosowuje się do pory roku i sytuacji. Zimą zakazuje się noszenia tzw. kozaków.
Obowiązują buty wojskowe, glany lub trapery. Obuwie powinno być ciemne, stonowane. Latem
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dopuszcza się ciemne , najlepiej czarne tenisówki. Zakazuje sie noszenia: klapek, butów na
obcasie, obuwia w jaskrawych barwach, balerin, tenisówek dłuższych niż za kostkę.
1.5.Każdy harcerz przynależący do drużyny jest zobowiazany wyszyć kotwicę nad prawą
kieszenią
1.6. Obowiązkiem harcerza jest dbanie o schludny wygląd munduru, drużynowa i opiekunowie
zastrzegają sobie prawo do nakazania zdjęcia munduru w przypadku gdy ten ma nieestetyczny
wygląd.
1.7. Nakryciem głowy przyjętym w drużynie jest beret w kolorze granatowym, noszenie beretu
na głowie obowiązuje, podczas apeli i innych uroczystości, a także podczas marszu*
1.8. Obowiązuje noszenie plakietki drużyny na lewym ramieniu oraz plakietki hufcowej w
odstępie trzech palców ręki nad plakietką drużyny
1.9. Zabrania się noszenia spodni moro do koszuli mundurowej
1.10. Zabrania się noszenia widocznej biżuteri, zegarków, i innych ozdób do munduru jak i przy
mundurze. **
1.11. Pod mundurem należy nosić ciemną koszulkę.
2.
Mundur żeński składa się z :
2.1.Elementy obowiązkowe:
 koszuli mundurowej szarej według wzorów przyjętych w ZHP
 spódnicy mundurowej szarej według wzorów przyjętych w ZHP
 getrów w kolorze granatowym z dwoma paskami oraz białych wywijek
 nakrycia głowy w postaci beretu barwy granatowej
 pasa harcerskiego
 czarnych spodni typ. bojówki. Dopuszcza się noszcenie zwykłych długich spodni w kolorze
czarnym bądź oliwkowym.
 chusty drużyny w kolorze granatowym
 pagonów na naramiennikach w kolorze granatowym z wyszytym numerem drużyny oraz
oznaczeniem stopnia , obowiązuje jeden styl wyszywania
2.2 Elementy dodatkowe:
 koszulka drużyny ***
 spodenki czarne , nie krótsze niż do kolan. Nie ma konieczności noszenia spodenek typowych
dla ZHP.
3. Mundur męski składa się z:
3.1.Elementy obowiązkowe:
 koszuli mundurowej zielonej według wzorów przyjętych w ZHP
 spodni mundurowych typu bojówki oliwkowych lub czarnych****
nakrycia głowy w postaci beretu barwy granatowej
 pasa harcerskiego ,
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 chusty drużyny w kolorze granatowym
 pagonów na naramiennikach w kolorze granatowym z wyszytym numerem drużyny oraz
oznaczeniem stopnia , obowiązuje jeden styl wyszywania
3.2.Elementy dodatkowe:
 koszulka drużyny
 spodenki czarne , nie krótsze niż do kolan. Nie ma konieczności noszenia spodenek typowych
dla ZHP.

4.

Mundur polowy , wyjątki.

4.1. Mundur polowy składa się z koszulki drużyny, chusty oraz beretu. Druhny do munduru
polowego mogą ubrać spódnicę mundurową. Dopuszczalne jest noszenie zwykłych spodni lub
spodenek. W przypadku braku koszulki drużyny dopuszcza się noszenie jednolitej granatowej
lub czarnej koszulki.
4.2. Dopuszcza się noszenie różańca na prawej kieszeni munduru.przez harcerski
4.3. Kadra drużyny nie nosi plakietek rajdowych.
4.4. Drużynowa zastrzega sobie prawo do zmiany zasad umundurowania w szczególnych
przypadkach w trakcie roku harcerskiego.
* w zależności od warunków atmosferycznych
**
*** może być koszulka funkcyjnego
**** w przypadku braku spodni wcześniej opisanych dopuszcza się noszenie zwykłych ,
jednolitych spodni.
§7
System nagród i kar
1. Nagrody
1.1 rodzaje:
Rodzaj

opis

Pochwała

najczęściej umieszczona w rozkazie, może być dla poszczególnych osób,
zastępów, patroli lub dla całej drużny

Sprawność

sprawność przyznaje się gdy czyn harcerzy odpowiada wymaganiom na
daną sprawność

Nagroda
rzeczowa

przyznawana najczęściej na zakończenie roku harcerskiego pojedynczym
osobą za całokształt
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1.2 Warunki przyznania nagrody
 nienaganna, wyróżniająca się postawa
 zaangażowanie w prace na rzecz drużyny i innych
 aktywny udział w akcjach organizowanych na rzecz innych

2. Kary
2.1. rodzaje
Rodzaje

Opis

upomnienie słowne, w raporcie karnym, lub w rozkazie, przyznawane za drobne,
jednorazowe złe zachowania niezgodne z Prawem Harcerskim, Statutem
ZHP i Statutem Drużyny
zawieszenie przyznawane na min 1 miesiąc, zawieszenie może być w wykonywanej
funkcji lub w przynależności do drużyny. Przyznawane za poważniejsze
naruszenia Prawa Harcerskiego i Statutem ZHP i Statutem Drużyny
zakaz

kara za zachowania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, za brak
dyscypliny, zakazy mogą dotyczyć uczestnictwa w rajdach itp.

skreślenie z występuje w przypadku notorycznego łamania Prawa Harcerskiego , Statutu
listy
ZHP i drużny, brak dyscypliny, za zachowania zagrażające bezpieczeństwu
członków
własnemu i innych
drużyny
3.

Decyzję o przyznaniu nagrody lub kary rozpatruje Rada Drużyny.

Regulamin drużyny odczytano i przyjęto na posiedzeniu Rady Drużyny.
Grzmiąca, dnia 08 listopada 2014 roku.
// sam. Anna Chromińska
// ćwik Paweł Kozłowski
// ćwik Dominik Prymicz
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// mł. Stanisław Maśleczka
// trop. Alicja Maciołek
// och. Natalia Tarnogrodzka
// dh. Monika Stokowiec
// pwd. Piotr Maśleczka
// pwd. Arkadiusz Rosiński HR
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