
Poradnik drużynowego  

Jak napisać dobry plan pracy 
drużyny? 



KROK PIERWSZY - WYOBRAŻENIE 

Pomyśl  
 

jaka ma być Twoja drużyna  
za rok lub za dwa lata 

 
jacy mają być członkowie Twojej drużyny. 

 
                                   Wiesz już jaka to wizja? 



KROK DRUGI - ANALIZA 

           Odpowiedz sobie szczerze na pytania: 

Jakie są mocne i 
słabe strony 
drużyny? 

Jacy są Twoi 
harcerze? 

Jakie są marzenia, 
aspiracje, potrzeby 
Twoich harcerzy? 

Co osiągnęła 
Twoja drużyna? 

Czego nie udało się 
osiągnąć Twojej drużynie? 

Co kieruje Twoimi 
harcerzami? 



Weź pod uwagę i oceń kwestie: 
-podział na zastępy i ich pracę 
-ideały harcerskie 
-metodykę 
-program pracy hufca 
-organizację 
-kwatermistrzostwo 
-finanse 
-dokumentacje pracy 

NASTĘPNIE 



KROK TRZECI 

POSTAW SOBIE PRZED OCZAMI 
DRUŻYNY  

 
 
 
 OBECNĄ 

TĘ Z WIZJI 

NASTĘPNIE 



KROK CZWARTY 

 
 
 

                      
                     WYCĄGNIJ WNIOSKI! 



KROK PIĄTY - CEL 

wypisz wszystkie cele jakie stawiasz przed drużyną –
pamiętaj aby były konkretnie sformułowane! 

 
 
uszereguj je wg stopnia pilności i ważności 
 
 
UWAGA! Pokrewne cele możesz połączyć ze sobą! 



KROK SZÓSTY – WYKORZYSTAJ TO CO MASZ 

1. Zastanów się jak wykorzystać narzędzia 
metodyczne . 

2.  Jak realizować obrane cele? 
3. Jakie konkretne działania podjąć? 
• jaką wykorzystać treść? 
• jaką obrać formę? 
• jakie zadania organizacyjne wprowadzić?  



KROK SIÓDMY - DZIAŁANIE 

 
Zastanów się: 
• Jakie przeprowadzisz zajęcia programowe? 
• Jakie instrumenty metodyczne wykorzystasz w pracy? 
• Jakie zadania organizacyjne będziesz realizować? 
•  Jak będziesz pracować  z kadrą ? 



KROK ÓSMY – ORGANIZACJA PRACY 

• Wypisz konkretne terminy  
• Zaplanuj harmonogram przygotowań  
• Ustal podział kompetencji 
• Ustal osoby odpowiedzialne 
• Przygotuj dokumentację pracy 

PRZYDATNA JEST 
TABELKA Z 
RUBRYKAMI! 



RADA! 

• WEŹ POD UWAGĘ: 
• Plan pracy hufca 
• Plan pracy szczepu 
• Osiedle lokalne 
• Pory roku 
• Święta kalendarzowe  



KROK DZIEWIATY - CYKLICZNOŚĆ 

• Co trzy miesiące rób podsumowanie pracy  

Ustal co udało się już 
zrealizować 

Ustal co się 
opóźnia 

Odświeżaj wizję 
drużyny, którą masz 
w umyśle! 

DZIAŁAJ!!! 
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