REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW
ORGANIZACJI HARCERZY ZHR
(wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą
Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011)

§1. PODSTAWA
1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem
wychowawczym zuchów.
§ 2. ORGANIZACJA
1.
2.
3.
4.

Gromada liczy przynajmniej 12 zuchów, w wieku od 6 do 11 lat.
W gromadzie działają minimum dwie szóstki.
Gromada należy do hufca.
Gromada jest samodzielna programowo i organizacyjnie, o ile nie tworzy to sprzeczności z celami
i zasadami Związku.
§ 3. METODYKA

1. Gromada działa zgodnie z zasadami metodyki zuchowej, a w szczególności:
a) w oparciu o System Tęczy
b) w oparciu o cele wychowawcze realizowane poprzez formy pracy,
c) regularnie, raz w tygodniu, odbywają się zbiórki
d) posiada zatwierdzony plan pracy zgodnie z którym odbywają się zbiórki,
e) posiada obrzędowośd
f) przynajmniej raz w roku gromada bierze udział w kolonii.
§ 4. NUMER I NAZWA
1. Gromada nosi:
a) numer, z zastrzeżeniem, że numery gromad w hufcu nie powinny się powtarzad, chyba że
istnienie kilku gromad o tym samym numerze jest uzasadnione wychowawczo np. Szczep
122 Drużyn Harcerzy i Zuchów „ Tornado”,
b) nazwę gromady złożoną:
- ze słów „ Gromada Zuchów ” poprzedzonych nazwą miejscowości z tym, że nazwę gromady
próbnej poprzedza się przymiotnikiem „ Próbna” np. Próbna Gdaoska Gromada Zuchów,
- z nazwy własnej np. „ Indianie z Dalekiej Prerii”.
§ 5. WÓDZ ZUCHOWY

1. Nazewnictwo
a) Zuchmistrz – harcerz posiadający patent ukooczenia kursu drużynowych zuchowych
b) Instruktor zuchowy – instruktor ZHR, będący zuchmistrzem
c) Wódz zuchowy – drużynowy gromady zuchów będący instruktorem zuchowym
2. Gromadą kieruje drużynowy zwany wodzem zuchowym, który decyduje o sprawach
programowych i organizacyjnych gromady.

3. Wódz zuchowy:
a) kieruje pracą wychowawczą w gromadzie,
b) odpowiada za pracę gromady oraz bezpieczeostwo jej członków,
c) odpowiada za przestrzeganie przepisów ZHR oraz wdrażanie decyzji władz Związku,
d) podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną,
e) przygotowuje swojego następcę,
f) sporządza plany pracy gromady, który wymaga zatwierdzenia przez hufcowego pod
względem formalnym i metodycznym. W przypadku, gdy hufcowy nie jest zuchmistrzem, pod
względem metodycznym plan pracy należy konsultowad z referentem zuchowym chorągwi /
namiestnictwa lub w przypadku braku referenta z zuchmistrzem wyznaczonym przez
komendanta chorągwi / namiestnictwa. Jeśli w chorągwi / namiestnictwie nie ma żadnego
zuchmistrza, plan pracy należy skonsultowad z delegatem wyznaczanym przez Szefa Wydziału
Zuchowego Głównej Kwatery Harcerzy.
g) prowadzi dokumentację na bieżąco,
h) współpracuje z otoczeniem gromady, w szczególności z rodzicami, drużyną harcerzy, innymi
gromadami zuchowymi itp.
i) aktywnie uczestniczy w pracach hufca.
4. W uzasadnionych przypadkach zuchmistrz nie będący instruktorem może pełnid obowiązki wodza
zuchowego (p.o. wodza zuchowego), jednakże prowadzona przez niego gromada musi mied
opiekuna, z którym p.o. wodza zuchowego zobowiązany jest konsultowad decyzje wychowawcze i
organizacyjne.
5. Opiekunem gromady może byd każdy instruktor ZHR, jeżeli wyrazi pisemną zgodę i zostanie
mianowany przez hufcowego.
6. Opiekun gromady występuje we wszystkich sprawach, w których na podstawie odrębnych
przepisów wymagany jest udział osoby pełnoletniej.
7. Jeżeli przepisy Związku mówią o wodzu zuchowym należy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 rozumied
przez to także p.o. wodza zuchowego.
8. Przed objęciem funkcji wódz zuchowy oraz opiekun gromady składają pisemne oświadczenie o
podjęciu odpowiedzialności o treści:
„W poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeostwo życia i zdrowia powierzonych mojej
opiece zuchów podejmuję się prowadzenia/ opieki nad ......(nazwa gromady)....... i zobowiązuję się do
przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów paostwowych, Statutu i innych przepisów
Związku oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki majątkiem Związku.
miejscowośd i data

imię i nazwisko
podpis
§ 6. DOKUMENTACJA

1. Gromada posiada następującą dokumentację:
a) Książkę Pracy Gromady Zuchów,
b) ewidencję oświadczeo rodziców wyrażających zgodę na przynależnośd syna do Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej,
c) książkę finansową, jeżeli gromada prowadzi gospodarkę finansową
2. Wódz zuchowy może powierzyd przybocznemu prowadzenie dokumentacji, o której mowa w ust.
1. Jednak nie zwalnia to wodza zuchowego od odpowiedzialności za jej prawidłowe i
systematyczne prowadzenie.
§ 7. UCZESTNICTWO
1. Wódz zuchowy przyjmuje do gromady i zwalnia z niej uczestników.

2. Przed przyjęciem uczestnika do gromady wódz zuchowy zobowiązany jest uzyskad pisemną zgodę
(oświadczenie) rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, o treści określonej w załączniku do
niniejszego regulaminu.

3. Wódz zuchowy zobowiązany jest do przyjęcia zucha do gromady rozkazem o treści:
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
…………….. Chorągiew Harcerzy
………………….. Gromada Zuchów

………… ../../..

(miejsce i data)

Rozkaz L …/………

1. Przyjęcia i zwolnienia
Przyjmuję do …………………………………………………….…. Gromady Zuchów
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Czuwaj!
………………………….
(podpis drużynowego)

4. O zwolnieniu uczestnika z gromady wódz zuchowy informuje na piśmie jego rodziców lub
prawnych opiekunów.
§ 8. POWOŁANIE
1. Gromada jest powoływana w ZHR na okres próbny, na pisemny wniosek kandydata na wodza
zuchowego lub przyjmowana do ZHR na okres próbny na pisemny wniosek wodza zuchowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. poprzedzającym zawiera:
a) W przypadku nowopowstającej gromady informacje: nazwa, wódz zuchowy (przeszkolenie
zuchmistrzowskie), kadra gromady, środowisko działania gromady, miejsce odbywania się
zbiórek, adres do korespondencji. W przypadku gromady przechodzącej do ZHR informacje:
nazwa, wódz zuchowy (przeszkolenie zuchmistrzowskie), kadra gromady, środowisko
działania gromady, skład gromady (ilośd i wiek zuchów, ilośd szóstek), miejsce odbywania się
zbiórek, adres do korespondencji
b) oświadczenie, o którym mowa w $ 5 ust. 7
c) pisemną zgodę właściwego hufcowego
d) plan pracy na minimum 6 miesięcy
§ 9. OKRES PRÓBNY
1. Okres próbny trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
2. Okres próbny rozpoczyna się z dniem rozkazu hufca powołującego gromadę, a kooczy wizytacją
gromady dokonaną przez hufcowego. W przypadku, gdy hufcowy nie jest zuchmistrzem,
wizytacja powinna byd przeprowadzona wraz z instruktorem zuchowym.
3. W trakcie okresu próbnego gromada dostosowuje swoją pracę do regulaminów Związku.
4. Po upływie okresu próbnego hufcowy na mocy rozkazu może:

a) zakooczyd okres próbny i przyjąd gromadę do ZHR,
b) przedłużyd okres próbny max. do 3 miesięcy,
c) zakooczyd okres próbny negatywnie i rozwiązad gromadę lub nie przyjąd jej do Związku
§ 10. NIEREGULAMINOWOŚD
1. Jeżeli gromada nie spełnia wymogów wynikających ze Statutu i regulaminów Związku hufcowy
ma prawo:
a) gdy istnieje prawdopodobieostwo poprawy sytuacji w gromadzie, cofnąd gromadę do okresu
próbnego, nie dłuższego niż 6 miesięcy,
b) zawiesid działalnośd gromady na okres nie przekraczający 1 miesiąca,
c) rozwiązad gromadę.
2. W przypadku cofnięcia gromady do okresu próbnego wyznaczonego przez hufcowego, wódz
gromady zobowiązany jest przedstawid program naprawczy. Brak programu naprawczego w
ciągu 2 tygodni od dnia wyznaczenia okresu próbnego, odrzucenie programu przez hufcowego,
bądź brak realizacji programu powoduje rozwiązanie gromady.
3. W przypadku rozwiązania gromady hufcowy albo inna wyznaczona przez niego osoba posiadająca
pisemne upoważnienie zabezpiecza cały majątek oraz dokumentację gromady.
§ 11. PRZEŁOŻENI
1. Bezpośrednim przełożonym wodza zuchowego jest hufcowy. W przypadku, kiedy hufcowy nie
jest zuchmistrzem, sprawy metodyczne konsultowane są z referentem zuchowym chorągwi /
namiestnictwa. W przypadku braku referenta zuchowego, z innym instruktorem zuchowym
wyznaczonym przez komendanta chorągwi / namiestnictwa. Jeśli w danej chorągwi lub danym
namiestnictwie nie ma instruktora zuchowego, sprawy merytoryczne konsultowane są z
delegatem wyznaczanym przez Szefa Wydziału Zuchowego Głównej Kwatery Harcerzy.
2. Hufcowy w drodze rozkazu:
a) przyjmuje lub powołuje oraz rozwiązuje gromadę,
b) otwiera, przedłuża i zamyka gromadzie okres próbny,
c) mianuje i zwalnia wodza zuchowego
d) powołuje i odwołuje opiekuna gromady
e) nadaje numer i nazwę gromady
f) w przypadku zwolnienia z funkcji wodza zuchowego i odwołania opiekuna wyznacza termin
rozliczenia się z obowiązków i majątku Związku.
§ 12. KATEGORYZACJA
1. Gromada poddawana jest corocznej kategoryzacji. Szczegóły dotyczące kategoryzacji określa
odrębna instrukcja.
2. W celu doskonalenia pracy wychowawczej w gromadach, Naczelnik Harcerzy może w drodze
Instrukcji określid zasady kategoryzacji gromad.

Załącznik do Regulaminu Gromad Zuchów Organizacji Harcerzy ZHR
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przynależnośd mojego syna .............................................................................. do
gromady ....................................................... (nazwa gromady) Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach prowadzonych
metodą harcerską, uwzględniającą różnorodnośd form i miejsc zbiórki.

...........................................................
(podpis rodzica)
...........................................................
(data) (miejscowośd)
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię, nazwisko, adres i numer telefonu jednego z rodziców lub opiekuna)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJA DLA RODZICA LUB OPIEKUNA
...........................................................
Imię i nazwisko wodza zuchowego
...........................................................
Dane kontaktowe wodza zuchowego (telefon, adres e-mail)

