I. GROMADA WSCHODZĄCEGO SŁONECZKA
1. Drużynowa:
a. ukończyła kurs metodyki zuchowej, realizuje próbę przewodniczki,
b. prowadzi działalność wychowawczą zgodnie z Prawem Harcerskim i Prawem
Zucha, z kierunkami zawartymi w regulaminach gwiazdek i sprawności
zuchowych, ma zatwierdzony plan pracy, regularnie płaci składki,
c. bierze udział w pracy hufca,
d. prowadzi dokumentację gromady: książkę pracy, zatwierdzony plan pracy, zuchy
posiadają aktualne legitymacje zuchowe, gromada płaci regularnie składki
e. czyta pisma zuchowe i harcerskie
f. brała udział w kolonii, obozie harcerskim
g. uczestniczy w zlotach zuchmistrzowskich
h. współpracuje z drużyną harcerską.
2. Gromada:
a. spełnia wymogi Regulaminu Gromady Zuchowej OH-ek
b. liczy minimum 16 zuchów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się liczbę 12
zuchów, np. szkoły prywatne) kompletujących umundurowanie
c. posiada nazwę, kronikę, totem, tworzy zwyczaje i obrzędy
d. pracuje szóstkami
e. zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności
f. ma stałe miejsce zbiórek.
3. Obrzeże:
a. gromada współpracuje z drużyną harcerską
b. drużynowa współpracuje z rodzicami, szkołą, parafią itp.
4. Przywileje:
Gromada otrzymuje dyplom.
II. GROMADA SŁONECZNA
1. Drużynowa:
a. posiada stopień pwd (ewentualnie ukończyła kurs przewodniczek)
b. prowadzi działalność wychowawczą zgodnie z Prawem Harcerskim i Prawem
Zucha, z kierunkami zawartymi w regulaminach gwiazdek i sprawności
zuchowych, ma zatwierdzony plan pracy, regularnie płaci składki organizacyjne
c. ma przyboczną przygotowującą się do samodzielnego prowadzenia gromady
d. współorganizuje pracę hufca
e. prowadzi dokumentację gromady: książkę pracy, zatwierdzony plan pracy, zuchy
posiadają aktualne legitymacje zuchowe, gromada płaci regularnie składki
f. czyta pisma zuchowe i harcerskie, kompletuje biblioteczkę gromady
g. współorganizowała AL lub AZ dla zuchów
h. uczestniczy w zlotach zuchmistrzowskich
i. współpracuje z drużyną harcerską.
2. Gromada:
a. spełnia wymogi Regulaminu Gromady Zuchowej OH-ek

b. liczy minimum 18 zuchów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się liczbę 14
zuchów) umundurowanych
c. posiada nazwę, kronikę, totem, ma swoje zwyczaje i obrzędy
d. pracuje szóstkami, które mają swoje nazwy
e. zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności
f. brała udział w AL lub AZ
g. posiada własną izbę lub kąt, ma tablicę gromady, skarbiec z materiałami
3. Obrzeże:
a. gromada współpracuje z drużyną harcerską i inną gromadą zuchową
b. drużynowa współpracuje z rodzicami, szkołą, parafią itp.
4. Przywileje:
Gromada otrzymuje dyplom.
Ma prawo noszenia plakietki – słoneczko na tle błękitnego nieba.
Zuchy i drużynowa noszą na mundurze w/w plakietkę.
Ewentualnie dodatkowo, jednorazowo otrzymuje nagrodę rzeczową
II. GROMADA TĘCZOWA
1. Drużynowa:
a. posiada stopień pwd
b. prowadzi działalność wychowawczą zgodnie z Prawem Harcerskim i Prawem
Zucha, z kierunkami zawartymi w regulaminach gwiazdek i sprawności
zuchowych, ma zatwierdzony plan pracy, regularnie płaci składki organizacyjne
c. współorganizuje pracę hufca, posiada stały zakres obowiązków np. poprowadzi
warsztaty metodyczne, kurs przybocznych, współprowadzi kurs metodyki
zuchowej, ma przyboczną przygotowującą się do samodzielnego prowadzenia
gromady
d. prowadzi dokumentację gromady: książkę pracy, zatwierdzony plan pracy, zuchy
posiadają aktualne legitymacje zuchowe, gromada płaci regularnie składki
e. czyta pisma zuchowe i harcerskie, kompletuje biblioteczkę gromady, wypowie się
pisemnie na łamach wybranego czasopisma
f. współorganizowała AL lub AZ dla zuchów
g. uczestniczy w zlotach zuchmistrzowskich
h. współpracuje z drużyną harcerską.
2. Gromada:
a. spełnia wymogi Regulaminu Gromady Zuchowej OH-ek
b. liczy minimum 20 zuchów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się liczbę 16
zuchów) wzorowo umundurowanych
c. posiada nazwę, kronikę, totem, ma rozbudowaną obrzędowość
d. pracuje szóstkami, które mają swoje nazwy, okrzyki, szyfry
e. zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności
f. brała udział w AL lub AZ
g. posiada własną izbę lub kąt, urządzoną po zuchowemu, ma tablicę gromady,
skarbiec z materiałami
h. zorganizowała akcję zarobkową

3. Obrzeże:
a. gromada współpracuje z drużyną harcerską i inną gromadą zuchową, uczestniczy
w życiu środowiska (np. przygotuje przedstawienie, przeprowadzi pożyteczne
prace)
b. drużynowa współpracuje z rodzicami, szkołą, parafią itp.
4. Przywileje:
Gromada reprezentuje chorągiew

Wpis do Tęczowej Księgi Gromad
Gromada otrzymuje dyplom.
Ma prawo noszenia plakietki – słoneczko na tle tęczowego nieba.
Zuchy i drużynowa noszą na mundurze w/w plakietkę.
Przyznanie miana jest ogłoszone w rozkazie Naczelniczki
Ewentualnie dodatkowo, jednorazowo otrzymuje nagrodę rzeczową

