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Plan Pracy Szczepu 
na rok harcerski 2010/2011 

Przedsięwzięcia programowo – organizacyjne. 

 

1. Harcerski Start 2010/2011 w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych . 

2. Utrzymanie stanu organizacyjnego drużyn ze spisu harcerskiego z 2010 roku. 

3. Opracowanie planu pracy każdej drużyny i zatwierdzenie go w KH. 

4. Coroczne przygotowania do wspólnych wyjazdów w ramach akcji HAZ i HAL. 

5. Udział drużyn w podsumowaniu współzawodnictwa – przyznanie pucharów, nagród i 

dyplomów z nadaniem tytułu „Mistrzowska drużyna… Mistrzowska Gromada”. 

6. Sprzątanie świata – przystąpienie zuchów do akcji organizowanej w szkole. 

7. Udział zuchów i harcerzy w Gali Harcerskich Oskarów. 

8. Zwiedzanie przez członków szczepu ekspozycji   „Harcerstwo na Ziemi Raciborskiej 

wczoraj i dziś”. 

9. Jesienny Zuchowy Rajd Kasztanowy do Siedlisk z pieczeniem kiełbasy – szukamy jesie-

ni. 

10. Konkurs plastyczny „Pocztówka na 100- lecie harcerstwa” dla zuchów i harcerzy. 

11. Konkurs plastyczny „Pani jesień”. 

12. Akcja „Znicz”, udział zuchów i harcerzy w akcji opracowanej przez dh. Komendanta 

„Płomyki nadziei” – 01.01.2010 r. – złożenie zniczy z hasłem „Pamiętamy o Was - Har-

cerze z Hufca Ziemi Raciborskiej” 

13.  Dzień Instruktora – spotkanie przy kominku. 

14. Spotkanie przy kominku z okazji 92 rocznicy odzyskania Niepodległości – prezentacja 

historii Kuźni Raciborskiej –drużyna harcerska. 

15. Konkurs recytatorski.   Obietnica zuchowa i przyrzeczenie harcerskie . 

16. Święto Latawca w Gromadach Zuchowych. 

17. Przeprowadzenie programu profilaktycznego dotyczącego nikotynizmu pt. „ Zielony ba-

lonik ” oraz  mody na zdrowie „Czerwony balonik” 

18. 92 rocznica Odzyskania Niepodległości – zaciągnięcie wart, złożenie kwiatów, spotkanie 

przy kominku. 
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19. Zabawa Andrzejkowa i Mikołajki w drużynach. 

20. Udział w Chorągwianym Konkursie Szopek i stroików świątecznych. 

21. Betlejemskie Światło Pokoju – wyjazd do  Częstochowy i przekazanie ognia do kościoła 

i szkół. 

22.  Gwiazdka i wigilia w GZ i DH , jasełka. 

23. Wigilia instruktorska. 

24. Spotkanie instruktorskie – luty 2011 – Dzień Myśli Braterskiej. 

25. Akcja Zima 2011– wyjazdy na basen do Orzepowic. 

26. Konkurs plastyczny „Moje miasto w zimowej szacie”. 

27. Powitanie wiosny – „Witamy wiosnę zdrowo , witaminowo”. 

28.  Święto Kolorowej Pisanki – konkurs plastyczny. 

29. Harcerski i zuchowy wielobój sportowy. 

30. Konkurs piosenki  i recytatorski dla mamy. 

31. Koncert laureatów piosenki i wiersza dla mamy w szczepie. 

32. Zuchowy rajd „ Po bukiet dla mamy ”. 

33. Dbanie o to, aby drużyna pracowała o samodzielnie nakreślonym programie działania. 

                                                                                                    

                                                                                                      Komendantka Szczepu 

      im. Aleksandra Zawadzkiego 

                                                                                                      hm. Krystyna Kubiczak 

 

 
Przyjęty na zbiórce Komendy Hufca Uchwałą Nr 6/IX/2010  dnia 13 września 2010r. 
 

 

 

 

 

 

 

 


