Program próby harcerza/harcerki
Cel próby harcerza/harcerki:
Celem próby harcerza/harcerki jest poznanie przez kandydata harcerskich ideałów, podstawowych
wiadomości o ZHP, zasad i zwyczajów organizacyjnych danej drużyny.
Wymagania próby harcerza/harcerki:
1. Znam i rozumiem treść Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Znam i rozumiem Prawo Harcerskie.
3. Znam i rozumiem symbolikę krzyża harcerskiego, lilijki i koniczynki. Potrafię wyjaśnić, do czego
zobowiązuje harcerskie pozdrowienie „Czuwaj”.
4. Znam hymn harcerski i umiem go zaśpiewać.
5. Kompletuję swój mundur harcerski.
6. Systematycznie uczestniczę w zbiórkach zastępu i drużyny.
7. Wiem, ile wynosi podstawowa składka członkowska. Dbam o opłacanie mojej składki.
8. Znam nazwę drużyny, imię i nazwisko zastępowego oraz drużynowego i wiem, jak się z nimi
skontaktować.
Wskazówka dla wychowawcy: W przypadku potrzeby rozszerzenia próby harcerza o dodatkowe
wymagania (np. dotyczące symboliki drużyny) Rada Drużyny (lub właściwy organ demokracji drużyny
wędrowniczej) powinna opracować je w formie zadań, stałych dla wszystkich kandydatów
podejmujących próbę harcerza/harcerki. Dodatkowe zadania nie powinny znacznie rozbudowywać
próby.
Zadania niezbędne do realizacji próby kandydat/kandydatka układa indywidualnie z opiekunem próby.

Program naramiennika starszoharcerskiego
Cel próby: Celem próby jest przygotowanie harcerza starszego/harcerki starszej do działania w zastępie
starszoharcerskim.
Wymagania próby starszoharcerskiej:
1. Działam w zastępie starszoharcerskim.
2. Znam i rozumiem symbolikę Starszoharcerskiej Róży Wiatrów oraz dewizę starszoharcerską.
3. Zrealizowałem/zrealizowałam jedno zadanie w nowej dziedzinie aktywności lub zainteresowań, np.
jedno zadanie wybranej sprawności.
Zadania niezbędne do realizacji próby harcerz starszy/harcerka starsza układa indywidualnie z
zastępowym lub przybocznym.

Program naramiennika wędrowniczego
Cel próby: Celem próby jest przygotowanie wędrownika/wędrowniczki do działania w zespole
wędrowniczym.
Wymagania próby wędrowniczej:
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1. Działam w zespole wędrowniczym (aktywnie uczestniczę w jego życiu, znam jego tradycje, patrona,
konstytucję).
2. Znam i rozumiem symbolikę Wędrowniczej Watry oraz dewizę wędrowniczą.
3. Znam i rozumiem Kodeks Wędrowniczy i na jego podstawie zrealizowałem/zrealizowałam jedno
zadanie o charakterze wyczynu.
Zadania niezbędne do realizacji próby wędrownik/wędrowniczka układa indywidualnie z opiekunem
próby.
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