Drogie Zuchmistrzynie!
Przekazujemy w Wasze ręce nowy arkusz kategoryzacyjny. Został stworzony, by pomóc
Wam określić, w jakim kierunku gromada powinna się rozwijać, a nie tylko oceniać i wskazywać
poziom działania. Mamy nadzieję, że będzie Wam towarzyszyć przez cały rok, pomoże określić
cele przy tworzeniu planów pracy, a także wszechstronnie się rozwijać.
WYMAGANIA KATEGORYZACYJNE I SPOSÓB WYPEŁNIANIA
Arkusz podzielony jest na dwa działy
I.

Praca Śródroczna

II.

Kolonia

Każdy dział posiada wymagania ujęte w grupach. Obok wymagań znajdują się dwie kolumny.
Pierwsza z nich określa, jakie wymagania są konieczne, by uzyskać konkretne miano. Druga
kolumna przeznaczona jest do punktacji. Jeżeli spełniasz dane wymaganie – wpisz/zaznacz cyfrą
„1”. Jeżeli nie spełniasz wymagania – wpisz/zaznacz „0”. Zatem droga Druhno musisz jasno
określić, czy spełniasz dane kryterium, czy nie. Jeżeli masz wątpliwości, np. jakiś element
obrzędowy funkcjonuje zawsze, ale podczas dwóch zbiórek w ciągu roku został pominięty wpisz "1", w przypadku, gdy dany element obrzędowy widnieje w planie pracy i został 5 razy
zastosowany w ciągu roku, to za mało, by stwierdzić, że funkcjonuje. Wpisz wtedy "0".
Wykorzystaj pole „uwagi” w celu szerszego wyjaśnienia.
PUNKTACJA I SYSTEM OBLICZANIA
W arkuszu przy niektórych wymaganiach znajdują symbole:
- „ws” – podstawowe wymagania dla Gromady Wschodzącego Słoneczka, jak i wyższych mian.
- „t” – wymagania obowiązkowe dla Gromady Tęczowej
Nie oznakowano wymagań dla Gromady Słonecznej, gdyż powinna ona spełniać wymagania dla
Gromady Wschodzącego Słoneczka, a także część wymagań Gromady Tęczowej. W arkuszu
funkcjonują również nieoznakowane wymagania. Są to wymagania dodatkowe, pozwalające
rozwijać się gromadom w różnych kierunkach. Dla Gromady Wschodzącego Słoneczka
dodatkowymi wymaganiami są wymagania nieoznakowane, ale również oznaczone symbolem
„t”. Każde miano ma określoną liczbę wymagań dodatkowych, które musi spełniać po za
wymaganiami obowiązkowymi.

Punktacja przedstawia się następująco:

Minimalna
Miano gromady i podział

liczba

wymagań wg. kategorii

punktów do
uzyskania

Maksymalna
liczba punktów

Twoje punkty

do uzyskania

Tęczowa

148

(śródrocze) Obowiązkowe ws

43

45

0

(kolonia) Obowiązkowe ws

15

17

0

(śródrocze) Obowiązkowe t

26

29

0

(kolonia) Obowiązkowe t

9

12

0

Dodatkowe

55

74

0

Słoneczna

118

(śródrocze) Obowiązkowe ws

40

45

0

(kolonia) Obowiązkowe ws

13

17

0

(śródrocze) Obowiązkowe t

18

29

0

(kolonia) Obowiązkowe t

7

12

0

Dodatkowe

40

74

0

Wschodzącego słoneczka

78

(śródrocze) Obowiązkowe ws

40

45

0

(kolonia) Obowiązkowe ws

13

17

0

Dodatkowe

25

115

0

0

0

0

Arkusz sam sumuje wszystkie punkty. Pod wymaganiami znajduje się powyższa punktacja, która
prezentuje, ile uzyskałaś punktów dla 3 mian, zatem możesz zobaczyć, jakie aktualnie miano
jest dla Ciebie przewidywane oraz ile punktów brakuje Ci do wyższego miana.

PUNKTY, A MIANO KATEGORYZACYJNE
Uzyskanie minimalnej sumy punktów dla danego miana nie jest jednoznaczne z jego
otrzymaniem.
Należy jeszcze wziąć pod uwagę, że:



Gromada, która może być kategoryzowana, musi działać min. 6 miesięcy i wziąć udział
w akcji letniej (min. 5 dniowy wyjazd podczas wakacji).



Jeżeli gromada przechodziła w ciągu roku okres próbny, może otrzymać miano najwyżej
Gromady Wschodzącego Słoneczka



Drużynowa Gromady Słonecznej to instruktorka (ew. drużynowa po kursie
przewodniczek, która jest w finalnym etapie realizacji swojej próby instruktorskiej)



Drużynowa Gromady Tęczowej to instruktorka z min. 5 miesięcznym stażem

MIANA DO UZYSKANIA
Gromada wschodzącego słoneczka
Gromada słoneczna
Gromada tęczowa
Referentka w indywidualnych przypadkach może przyznać miano gromady słonecznej
z wyróżnieniem.

Arkusz wypełnia drużynowa w konsultacji z Hufcową oraz z osobą wizytującą zbiórki, czy
kolonię.
Mamy nadzieję, że nowy arkusz będzie przyjazny, a wynik kategoryzacji satysfakcjonujący
i adekwatny do poziomu działania gromady.

Czu(wa)j!
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