KONSTYTUCJA DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ "MŁYN"
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawy prawne utworzenia Dolnośląskiej Szkoły Instruktorskiej określa „Kształcenie
kadry w Związku Harcerstwa Polskiego”, który jest załącznikiem do Uchwały GK ZHP
nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą.
2. Dolnośląska Szkoła Instruktorska realizuje zadania Chorągwianego Zespołu Kadry
Kształcącej, a w szczególności opisane w punkcie 17. dokumentu Kształcenie Kadry
w ZHP.
3. Siedzibą Dolnośląskiej

Szkoły Instruktorskiej

jest siedziba Komendy Chorągwi

Dolnośląskiej ZHP, 50-082 Wrocław, ul. Nowa 6.
4. Szkoła Instruktorska Chorągwi Dolnośląskiej ZHP nosi nazwę Dolnośląska Szkoła
Instruktorska „Młyn”.
5. W dalszej części niniejszego dokumentu Dolnośląska Szkoła Instruktorska „Młyn” będzie
nazywana DSI.

CELE I ZADANIA
6. Celem działania DSI jest:
a) kształcenie kadry hufców oraz chorągwi,
b) wspieranie hufców Chorągwi Dolnośląskiej w zakresie kształcenia.

7. Do głównych zadań DSI należy:
a) organizowanie form kształceniowych dla kadry instruktorskiej,
b) współpraca z Komisją Stopni Instruktorskich oraz innymi zespołami Chorągwi
Dolnośląskiej,
c) współpraca z Centralną Szkołą Instruktorską ZHP,
d) tworzenie i realizowanie planu kształcenia chorągwi oraz sporządzanie rocznego
sprawozdania z jego realizacji,
e) rozwój kadry DSI,
f) pomoc w budowaniu hufcowych i międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej,
g) opiniowanie wniosków o przyznanie i przedłużenie odznak kadry kształcącej,
h) gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego
kształcenia i innych prac DSI,
i) prowadzenie dokumentacji.

KADRA
8. Kadrę

DSI

stanowią

instruktorzy

mianowani

rozkazem

Komendanta

Chorągwi

Dolnośląskiej ZHP.
9. Instruktorami szkoły mogą zostać członkowie ZHP, którzy:
a) posiadają odznakę kadry kształcącej,
b) współtworzyli co najmniej jeden projekt DSI,
c) współprowadzili zajęcia z instruktorem DSI.
10. Prawa i obowiązki instruktorów DSI:
10.1. Instruktorzy DSI mają prawo do:
a) jasnego

zdefiniowania

zakresu

swoich

obowiązków

w

postaci

umowy

wolontariackiej i opisu funkcji,
b) udziału w spotkaniach DSI,
c) udziału w życiu wspólnoty DSI,
d) zgłaszania uwag i wniosków do pracy,
e) prowadzenia form kształceniowych (odpowiednich do posiadanej OKK),
f) uczestnictwa raz w roku w formie doskonalącej na koszt Komendy Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP.
10.2. Obowiązkiem instruktora DSI jest:
a) praca w komendzie co najmniej jednej formy kształceniowej rocznie,
b) postępowanie zgodnie z Kodeksem Instruktora DSI, stanowiącym załącznik nr 1 do
Konstytucji,
c) podwyższanie swoich kwalifikacji.

ZASADY DZIAŁANIA DSI
11.

Działaniami DSI kieruje Komenda DSI, w skład której wchodzą:
a) komendant,
b) co najmniej dwóch członków komendy, w tym może być zastępca.

12.

Komendanta i Komendę DSI powołuje i odwołuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej
ZHP na wniosek instruktorów DSI.

13.

Komendant DSI posiada co najmniej SOKK i jest wybierany zwykłą większością głosów
spośród instruktorów DSI na dwuletnią kadencję.

14.

W przypadku rezygnacji, odwołania lub braku możliwości sprawowania funkcji
Komendanta DSI jego obowiązki przejmuje jeden z członków Komendy DSI.

15.

Komendę DSI wybierają instruktorzy DSI zwykłą większością głosów na wniosek
Komendanta DSI.

16.

Instruktorów DSI, za wyjątkiem komendy, powołuje i odwołuje Komendant Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP na wniosek Komendanta DSI.

17.

Komenda DSI:
a) koordynuje przygotowanie i realizację rocznego planu pracy, stanowiącego plan
kształcenia Chorągwi,
b) opracowuje sprawozdania z działalności DSI,
c) zatwierdza programy i komendy przedsięwzięć kształceniowych DSI,
d) nadzoruje opracowanie dokumentów dotyczących kształcenia w Chorągwi,
e) ocenia pracę instruktorów DSI,
f) nadzoruje opiniowanie wniosków o przyznanie i przedłużenie OKK,
g) opiniuje wnioski o powołanie międzyhufcowych zespołów kadry kształcącej,
h) przejmuje obowiązki Komendanta DSI w przypadku jego odwołania lub rezygnacji.

18.

Komendant DSI:
a) kieruje pracami Komendy DSI,
b) organizuje raz na 2 lata spotkanie DSI w celu wyboru Komendy DSI,
c) reprezentuje DSI,
d) dokonuje okresowej oceny pracy członków Komendy DSI,
e) pozyskuje nowych instruktorów i sojuszników do działalności DSI.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
19.

Elementy identyfikacji wizualnej DSI oraz Szczegółowe zasady posługiwania się nimi
określają instruktorzy DSI, a zatwierdza Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. KODEKS INSTRUKTORA DSI
1. Kierujemy się standardami.
2. Dbamy o postawę instruktorską.
3. Motywujemy i inspirujemy.
4. Jesteśmy asertywni i uczymy asertywności.
5. Jesteśmy otwarci w kształceniu.
6. Dbamy o swój rozwój.

7. Kształcimy profesjonalnie.
8. Jesteśmy naturalni i wiarygodni.
9. Bierzemy odpowiedzialność za efekty swojej pracy.
10. Tworzymy niepowtarzalną atmosferę.

