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TEMAT: Planowanie pracy szczepu 

      CEL:   potrafi planować pracę szczepu 
      ZAMIERZENIA: Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie: 
- potrafił z zespołem przygotować strategię szczepu na kilka lat oraz plany roczne, 

- potrafił realizować plan pracy uwzględniając zmiany wprowadzane w wyniku ewaluacji pracy szczepu,  

- potrafił pokierować wspólnymi przedsięwzięciami drużyn oraz dużymi imprezami całego szczepu,  

- wiedział, jak prowadzić dokumentację programową szczepu,  

- znał różne formy pracy szczepu, 

- potrafił w planowaniu krótko i długofalowym szczepu uwzględniać zarządzanie majątkiem szczepu 

CZAS ZAJĘĆ:  2 h 
POTRZEBNE MATERIAŁY:  wielkoformatowa kartka z kalendarza, szary papier, markery, kartki, długopisy, rozsypanka 
schematu planu pracy szczepu, koperty z wydarzeniami, schematy opisu kadry i planów pracy, taśma malarska 
 
 

     HARMONOGRAM: 
 

Treści kształcenia przebieg Forma pracy czas Potrzebne mat. 

Sposoby planowania Przedstawienie się, wprowadzenie do 
tematyki. Odsłonięcie  wielkoformatowej 

kartki z kalendarza. Pytam, co to jest? Z czym 
im się kojarzy? Czy lubią tak planować czy 

inaczej? 

Monolog, burza 
mózgów 

5 min Wielkoformatowa 
kartka z 

kalendarza 

Planowanie 
długofalowe 

Rozdaję kartki i proszę by na nich zapisali 
swoje marzenie- np.  za 10 lat chcę zostać 
dyrektorem firmy farmaceutycznej. 

Każda osoba pod marzeniem musi wypisać 
wszystkie niezbędne rzeczy, które musi zrobić 

by ten cel osiągnąć. 

Praca 
indywidualna 

5 min 16 kartek i 16 
długopisów 

Techniki i 
narzędzia 
planowania 

Podsumowanie zadania: jakie mają 
sprawdzone sposoby na planowanie? Czy 
komuś z nich udało się osiągnąć długofalowy 
cel? Jak do tego doszedł. Techniki i narzędzia 
służące planowaniu zapisujemy na szarym 
papierze. 

Omawiam techniki właściwego planowania. 

Praca całą 
grupą, 

prezentacja 

10 
min 

Szary papier, 
marker 

Schemat planu 
pracy szczepu, 
zasady SMART 

Pytam do czego nam w harcerstwie 
najbardziej przydaje się planowanie? 
Następnie ich zadaniem jest ułożenie 

rozsypanki z planu pracy szczepu. 
Przypomnienie o zasadach SMART. 

Praca w małych 
grupach 

5 min rozsypanka 

Cele i metody, 
realizacja planu 
pracy z 
uwzględnieniem 
ewaliuacji 

Osoby dobierają się w 2 a później w 4 przy 
pomocy wymyślonych przez siebie celów, 

które dla wszystkich muszą być realne bądź 
nie w odniesieniu do swojego szczepu, 

następnie w czwórkach wyznaczają 3 cele za 
1,5 roku. Następnie rozbijają je na cele na 

Praca grupowa 20 
min 

Wydarzenia, 
koperty 



 

 

semestr, zimowisko, obóz i rok. Czytają na 
głos i omawiamy, czy uwzględnili zmiany 

liczebnościowe, strukturę szczepu, pory roku. 
Każda ekipa zanim przeczyta swoje cele 
otwiera kopertę, gdzie następuje dane 

wydarzenie np. musicie zmienić waszą szkołę 
na parafię, dwie drużynowe odchodzą ze 

szczepu itd.. 

Etapy planowania i 
dokumentacja 
programowa 
szczepu 

Omówienie kolejności planu pracy- wskazówki 
jak z niego właściwie korzystać pamiętając o 

podsumowaniach działania, zarządzaniu 
majątkiem szczepu, analizie zasobów 

ludzkich, korzystaniu ze schematu Gianta. 
Omawiam dokumentację programową 

szczepu. 

Monolog, 
prezentacja 

15 
min 

Schematy opisu 
kadry, różne 

schematy planu 
pracy 

Strategia szczepu Omówienie strategii szczepu na podstawie 
zaproponowanej analizy Oliwki, którą 

przeprowadziła u siebie. Krótkie omówienie, 
czy ktoś wcześniej pisał strategię? Do jakich 

głównych celów strategicznych się odwoływał? 

Praca całą 
grupą 

15 
min 

 

Formy pracy 
szczepu 

Dzielę na czwórki wg podobnych imprez 
szczepowych, które zostały zaproponowane na 

FB. Każda z ekip ma za zadanie 
przeanalizować jak powstaje ich impreza od 
podszewki, czyli co najpierw i rozpisać to wg 
schematu. Następnie każda ekipa porównuje 
kluczowe pkt. I zastanawia się, gdzie można 
coś ulepszyć- dopisując 2 nowe rzeczy do ich 

imprezy. 

Praca małymi 
grupami 

20 
min 

Szary papier, 
markery 

Duże i małe 
przedsięwzięcia 
szczepu 

Na podłodze tworzymy wielkoformatową oś 
czasu zapisując dokładne daty imprez 
szczepowych jakie u nas są. Na kartce 
zapisujemy datę- opis w 2 zdaniach jak 

przebiega, co na niej się dzieje np. 28-30 
Biwak Łowczy- zapraszamy na niego osoby z 
naboru, 1 dzień spędzają osobno drużyny, 2 

dzień szczepem. 

Praca całą 
grupą 

15 
min 

Taśma malarska, 
kartki A4, dużo 

markerów/ 
pisaków 

Tworzenie planu 
pracy szczepu 

Przedstawiam ich zadanie do wykonania w 
ramach e-lerningu. 

monolog 10 
min 

 

 
 
 
 

 

 

  


