
REGULAMIN  

 
Współzawodnictwo  gromad i drużyn 
„RANKING” HUFCA Żary - 2008/2009 

 
Cele współzawodnictwa: 

� motywacja gromad i drużyn do systematycznej pracy 

� wypracowanie poczucia tożsamości wszystkich jednostek z hufcem jako wspólnotą 

� promowaniem ZHP w środowisku lokalnym. 

 

1. Ranking drużyn trwa od września –do sierpnia następnego roku (cały rok harcerski). 

2. Za Ranking drużyn odpowiada z-ca Komendanta Hufca ds. programowych: 

- przedstawia Komendzie Hufca regulamin do zatwierdzenia we wrześniu każdego roku  

- wspólnie z namiestnikami opracowuje regulamin szczegółowy dla każdego pionu 

- prezentuje i wyjaśnia na naradach drużynowych idee  Rankingu 

- przeprowadza rozmowy z osobami oceniającymi poszczególne dziedziny działalności drużyny, 

zinterpretuje wymagania 

- przedstawia na posiedzeniu Komendy wyniki rankingu 

      -   opracuje wzór dyplomu i plakietki dla zwycięskich drużyn 

3. Współzawodnictwem objęte zostaną wszystkie gromady zuchowe i drużyny  

   harcerskie Hufca Żary 

4. Wyniki rankingu przedkłada z-ca Komendanta ds. programowych na posiedzeniu  

   Komendy w październiku do zatwierdzenia 

5. Komendant Hufca ogłasza wyniki Rankingu w październiku Rozkazem Komendanta 

- I miejsce i tytuł złotej drużyny (gromady) Hufca Żary 

- II miejsce i tytuł srebrnej drużyny (gromady) Hufca Żary 

- III miejsce i tytuł brązowej drużyny (gromada) Hufca Żary 

- IV miejsce i tytuł zielonej drużyny (gromady) Hufca Żary 

- V miejsce i tytuł niebieskiej drużyny (gromady) Hufca Żary 

- VI miejsce i tytuł pomarańczowej drużyny (gromada) Hufca Żary 

- Pozostali dyplomy za udział w rankingu i uzyskaną ilość punktów 

 6. Wyróżnione drużyny od I – VI miejsca otrzymują dyplomy i plakietki (plakietki otrzymują wszyscy 

członkowie tych drużyn) odpowiednio dla każdego pionu metodycznego. 

7. Skład Komisji Rankingu : 

- phm.  Marcin Tur – przewodniczący 

- hm. Pawłowicz Sławomir – namiestnictwo harcerskie 

- dh Agnieszka Rutkowska – namiestnictwo zuchowe 

 



 
KARTA          WSPÓŁZAWODNICTWA  na rok harcerski 2008/2009 

 
Drużyna ............................................................................................................. 

 
Drużynowy ........................................................................................................ 

 
Ogólna ilość punktów ...................................................................................... 

 
 

Lp. Zakres oceny działalności drużyny 
Ilość 

punktów 
0cena 
podpis 

1 Opracowanie i oddanie w terminie planu pracy drużyny ocena merytoryczna 
planu [ocenia z-ca Komendanta Hufca  ds. programowych raz w roku] 0-5 

 

2 Złożenie sprawozdania z całorocznej działalności drużyny minionego roku (do 
30 września każdego roku)[ocenia z-ca Komendanta Hufca  ds. programowych] 

0-2 
 

3 Spis harcerski terminowo przekazany z odpowiednia ilością członków [ocenia 
Komendant Hufca] 0-4 

 

4 Systematyczne opłacanie składek harcerskich (za każdy kwartał 2 pkt.; 
dodatkowa premia 5 pkt. za opłacenie składek za rok z góry) [ocenia 
Komendant Hufca] 

0-13 
 

5 Prowadzenie na bieżąco dokumentacji drużyny (Książka pracy, dokumentacja 
finansowa, kronika drużyny, rejestr składek, teczka korespondencji itp.) 
[ocenia Komisja Rewizyjna raz w roku podczas wizytacji i/lub na odbywających 
się spotkaniach funkcyjnych] 

0-6 

 

6 Udział w naradach drużynowych [ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. 
organizacyjnych]  

0-10 
 

7 Za każdy zamieszczony w Gońcu artykuł 1 pkt. 
Za artykuł, który ukazał się w innej gazecie 2 pkt. [ocenia Redaktor Gońca na 
podstawie otrzymanej informacji od autora/ów artykułu]  

 
 

8 Aktywne uczestnictwo członków drużyn/gromad na forum Hufca [ocenia z-ca 
Komendanta Hufca ds. organizacyjnych 

0-5 
 

9 Umundurowanie drużyny (punkty za % umundurowanych harcerzy wg 
regulaminu 10%-1punkt   --����  100%-10 punktów) dotyczy wszystkich imprez i 
zbiórek [ocenia komisja rankingu] 

0-10 
 

10 Reprezentowanie Hufca podczas świąt i uroczystości. (min. 3 osoby) wg 
harmonogramu lub doraźnie zlecone przez Komendanta Hufca (każda 
aktywność 5 pkt.) [ocenia Komendant Hufca] 

 
 

11 Udział drużyny/gromady (min. zastęp) w imprezach, przedsięwzięciach 
organizowanych i/lub odbywających się na terenie hufca (biegi, rajdy, obozy) 
[ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. programowych] 

0-10 
 

12 Reprezentowanie Hufca na zewnątrz (przez min. zastęp; imprezy środowiska, 
chorągwiane, centralne, międzynarodowe, prawidłowo zgłoszone i rozliczone 
[ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. programowych] 

0-10 
 

13 Inicjatywa własna drużyny/gromady na rzecz innych środowisk (nie tylko 
harcerskich) [oceniają Namiestnicy] 

0-10 
 

14 Zorganizowanie biwaku drużyny w Świbnej lub na innym terenie, lub 
zorganizowanie akcji zarobkowej (program, finanse, rozliczenie) [ocenia z-ca 
Komendanta Hufca ds. programowych] 

0-6 
 

15 Uczestnictwo w pracach porządkowych w „Harcerskim Ośrodku Leśny Dwór” 
(za aktywność 0-5 pkt.) [ocenia raz w roku Komendantka Ośrodka] 

 
 
 

16 Udział członków drużyny w różnych formach szkolenia w hufcu (za udział 1 
pkt.) [ocenia raz w roku szefowa Komisji Kształcenia] 

 
 

17 System zdobywania sprawności i stopni, Przyrzeczenie Harcerskie Obietnica 
Zuchowa - ocena w czerwcu [ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. 
programowych lub namiestnicy po zwizytowaniu drużyny, na podstawie 
rozkazów, wpisów do książeczki harcerskiej, sprawozdań całorocznych, spisu] 

0- 10 

 

18 Udział w obozach  i zimowiskach organizowanych przez hufiec, za każdego 
uczestnika 0,5 pkt. [ocenia z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych] 0-10 

 

                                                                                             Razem ilość punktów   
 
Uchwałą Komendy Hufca z dnia 16.10.2008. Ranking został pozytywnie rozpatrzony i obowiązuje 

od dnia jego uchwalenia w/w treści. 


