Regulamin dla wspólnego próbnego Hufca w Irlandii:
Skrzaty
1.

Gromadka Skrzatów
Gromadki skrzatów, skupiają dzieci w wieku od 4 do 7 lat i wchodzą do ZHP na prawach drużyn.

Dziecko musi mieć skonczone 4 lata, aby można zapisać do gromadki. Gromadki istnieją jako jednostki
samodzielne i podlegają Hufcowemu.
Gromadkę prowadzi drużynowa/y skrzatów mianowana/y na wniosek Hufcowego rozkazem
Referentów Rozwoju Organizacji (RRO).
Gromadka skrzatów jest częścią Hufca tak jak gromada zuchowa oraz drużyna harcerska i
wędrownicza.
Gromadki skrzatów powinny być mieszane, ale nie muszą.
Skrzaty nie jeżdżą na kolonie zuchów, ani na inne wycieczki noclegowe.
Zezwolenie na założenie Gromady.
Zezwolenie na założenie gromady udziela Hufcowy w konsultacji z RRO zgodnie z Regulaminem
Próbnego Wspólnego Hufca , Prawa i obowiązki Hufcoweg punkt13, gdy istnieją warunki rozwoju dla
gromady; jeśli zaś gromada ma być zakładana na terenie szkoły, wówczas może to nastąpić za uprzednią
zgodą dyrekcji/kierownika szkoły.
2.

3.

Prawo Skrzatów
1.

Skrzat jest dobry.

2.

Skrzat modli się po polsku.

3.

Skrzat mówi po polsku.

Oznaka Skrzatów
Oznaką skrzatów odpowiadającą zuchowemu słoneczku/wilczku jest czerwone serduszko (buzia z

zieloną czapeczką) trójkątem z napisem “SKRZAT” na tle białego deltoidu.
Oznakę nosi się na berecie. Oznakę dostaje skrzat po okresie próbnym, gdy zrozumie co to są
skrzaty i co znaczy “serduszko czułe”. Uroczyste nadanie oznaki powinno być specjalnym obrzędem dla
każdej gromadki. Nadanie oznaki skrzata ogłoszone jest postanowieniem drużynowej/ego i nadane przez
drużynową/drużynowego albo zaproszonego gościa. Nadanie oznaki skrzata przez drużynową/ego nie
zależne jest od jej/jego stopnia harcerskiego.
4.

Grzybki
Odpowiednikiem gwiazdek zuchowych są grzybki. Są one szczeblem wyrobienia skrzatowego.

Grzybki wyhaftowane są czerwoną nitką na białym tle. Nosi się je po lewej stronie mundurka.
MUCHOMOREK - otrzymuje Skrzat, który:
a.

należał do gromadki przez rok,

b.

mówi z drużynową “Aniele Boży”,

c.

jest grzeczny na zbiórce i w domu,

d.

stara się pomagać mamusi i tatusiowi,
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e.

umie zrobić biało - czerwoną chorągiewkę i rozpozna hymn polski,

f.

umie się bawić w dwie zabawy ze śpiewem,

g.

opiekuje się ptaszkami w zimie.

RYDZ - otrzymuje Skrzat, który:
a.

należał do gromadki przez dwa lata,

b.

mówi z drużynową/ym “Ojcze Nasz” a sam “Aniele Boży”,

c.

zna wiersz “Kto ty jesteś” i zaśpiewa z pomocą drużynowej/ego hymn polski,

d.

pomaga chętnie w domu i na zbiórce,

e.

zna prawo skrzatów,

f.

śpiewa piosenkę skrzatów,

g.

opowie jedno opowiadanie o skrzatach,

h.

opiekuje się zwierzątkiem,

i.

zna nazwę swej gromadki.

BOROWIK - otrzymuje Skrzat, który:
a.

należał do gromadki przez trzy lata,

b.

mówi sam trzy modlitwy po polsku,

c.

wie, że Orzeł Biały jest godłem Polski

d.

i umie zaśpiewać hymn polski,

e.

robi częste, tajemnicze, dobre uczynki,

f.

powie prawo skrzatów,

g.

zaśpiewa samodzielnie dwie piosenki i powie wierszyk,

h.

narysuje rysunek do kroniki,

i.

umie bawić się zgodnie, jest uśmiechnięty i wesoły,

j.

hoduje roślinkę,

k.

opowie ulubione opowiadanie o Skrzatach z bajki “O Krasnoludkach i
Sierotce Marysi” Marii Konopnickiej.
Nadanie grzybka powinno być uroczyste, ze specyficznym obrzędem dla każdej gromadki. Grzybki

nosi skrzat przyszyte do lewej strony mundurka. Nadanie grzybków ogłoszone jest postanowieniem
drużynowej/ego i nadane przez drużynową/drużynowego, albo zaproszonego gościa. Prawo nadanie
grzybka przez drużynową/ego nie zależne jest od jej/jego stopnia harcerskiego.
5.

Ukłon i Pozdrowienie

Wspólnym pozdrowieniem Skrzatów jest “Serduszko Czułe”, wypowiadane w postawie bacznej, z prawą
ręką na sercu.
6.

Modlitwa Skrzatów

Ojcze niebieski, daj serduszkom naszym moc,
być promykami Twymi,
Daj jasną gwiazdką świecić w noc,
Dla smutnych na tej ziemi.
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7.

Piosenka Skrzatów

„Pośród traw, pośród drzew, krasnoludków chaty...” - patrz książka “Jak prowadzić Skrzaty” str. 17.
8.

Mundurek Skrzatów
Musi być inny od munduru zucha, aby Skrzat przechodzący do gromady zuchów oczekiwał na

moment kiedy będzie mógł nosić odmienny mundur zuchowy.
DZIEWCZYNKI
Bluzka lub sweter koloru gromadki.
Sukienka/fartuszek bez rękawów zapinana na ramionach
koloru szarego z dużymi kieszeniami.
Beret koloru gromadki z pomponem. Pompon jest ucinany uroczyście
przy przejściu do zuchów - uroczyste “postrzyżyny”.
Skarpetki identyczne dla całej gromadki w praktycznym kolorze.
Białe skarpetki na paradę. Rajstopy na zimę.
Półbuciki czarne lub brązowe.
CHŁOPCY
Bluzka/sweter koloru gromadki. Spodenki khaki, krótkie jak u zuchów chłopców.
Długie spodnie na zimę.
Beret, skarpetki i półbuciki - jak dziewczynki

•

9.

Umundurowanie skrzatów obecnie jest pod dyskusją w Głównej Kwaterze Harcerek.
Obowiązują obecne regulaminy mundurka, ale do czasu decyzji Głównej Kwatery przyjęte jest
stosowanie wyłacznie koszulki koloru gromadki z beretem koloru gromady.
Guziczki
Guziczki to nie sprawności zuchowe, które trzeba zdobyć. Skrzaty otrzymują guziczki uroczyście po

dobrej zabawie w “coś” np.: Krasnalka, Sasankę, Wiewiórkę, ale bez próby.
Guziczki są w kształcie diamentu na białym tle, wyszywane czerwoną nitką. Skrzat nosi je po lewej
stronie mundurka. U dziewczynek są przyszyte do sukienki mundurka, a u chłopców do koszulki. Nie można
przyczepiać ich agrafkami. Nadanie guziczków ogłoszone jest postanowieniem drużynowej/ego i nadane
przez drużynową/drużynowego, albo zaproszonego gościa. Nadanie guziczków przez drużynową/ego nie
zależne jest od jej/jego stopnia harcerskiego.
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Oznaki skrzata, guziczki i grzybki drużynowi kupują z funduszów jednostki i zakupują w składnicy
Obszaru Irlandia.
Nowe pomysły na guziczki należy przedstawić do Referatu Skrzatowego przy Hufcu wraz z
opracowanym założeniem wychowawczym i 6 opracowanych zbiórek przed wykonaniem programu w
gromadce.
Referat Skrzatów, Głównej Kwatery Harcerek w 1998 roku wydał książkę Podręcznik dla Drużynowej
Skrzatów, „Jak prowadzić Skrzaty”. (Nowy wydruk 2009 roku.) Każda drużynowa skrzatów musi ją posiadać
na własność, znać jej treść i umieć się nią posługiwać. Książka jest w formacie A4, ma 51 stron, ilustracje i
jest do nabycia w Głównej Kwaterze Harcerek lub przez RRO. Można tam również nabyć opracowania
zbiórek pomocnych do zabaw i zdobywania różnych guziczków oraz serduszka.
10.

Przejście skrzata do gromady
Skrzat opuszcza gromadkę i przechodzi do gromady zuchowej po skończeniu 7 lat.
Przejście do gromady odbywa się w sposób obrzędowy, według opisu w podręczniku „Jak prowadzić

skrzaty” str. 29. W odniesieniu do skrzatów nie ma rozkazów. Drużynowa/y przenosi skrzaty
postanowieniem drużynowej/ego, a drużynowa/y zuchów przyjmuje je postanowieniem drużynowej/ego.
Okres próbny w gromadzie zuchowej nie obowiązuje skrzatów i mogą już w czasie przejścia otrzymać
chustę w kolorze gromady i stać się jej pełnymi członkami.
11. Organizacja w Gromadzce Skrzatów.
W gromadzce skrzatów nie dzieli się dzieci na stałe grupy tak jak zuchy na szóstki czy drużynę
harcerską na zastępy. Na poszczególne zajęcia dzieli się dzieci według potrzeb na danej zbiórce.
12.

Drużynowa/y Skrzatów
Na czele Gromadki stoi drużynowa/y skrzatów, mianowana na wniosek Hufcowego rozkazem RRO.

a) Obowiązki drużynowej/ego Gromadki Skrzatów:
Obowiązki drużynowej/ego gromadki skrzatów są takie same jak drużynowej/ego drużyny harcerskiej czy
gromady zuchowej lecz dotyczą jedynie gromadki skrzatów. Drużynowa/y skrzatów podpisuje analogiczne
zobowiązanie jak drużynowa/y drużyny harcerskiej czy gromady zuchowej i ma obowiązek:
i.

pełnić swą funkcję zgodnie z podpisanym zobowiązaniem,

ii.

przygotowywać wraz z przyboczną/ym roczny program pracy gromadki, przeprowadzać go i
notować w książce gromadki uwagi na temat przeprowadzenia rogramu,

iii.

prowadzić książkę pracy gromadki, kronikę i książkę kasową,

iv.

czuwać nad majątkiem gromadki,

v.

przestrzegać spełniania wszystkich obowiązków organizacyjnych gromadki takich jak:
składki, raporty, ubezpieczenie itp.,

vi.

brać udział w Radzie Hufca, zbiórkach i kursach drużyny drużynowych,

vii.

pełnoletni/a drużynowy/a jest odpowiedzialny/a przed władzami harcerskimi za
bezpieczeństwo powierzonych sobie dzieci podczas zajęć skrzatowych.

b) Uprawnienia pełnoletniej/ego drużynowej/ego skrzatów w stopniu przewodniczki/nika wzwyż:
i.

przyjmować do gromadki dzieci i je usuwać,

Regulamin dla wspólnego próbnego Hufca w Irlandii:

Skrzaty

GKHarcerzy

L2/15 14 luty 2015r.

ii.

decydować o programie i formach pracy gromadki,

iii.

nadawać oznakę skrzata, guziczki i grzybki,

iv.

brać udział w zbiórkach, odprawach i zjazdach drużynowych/Hufca.

v.

Brać udział w zebraniach lokalnego koła KPH.

c) Zobowiązanie drużynowej/ego
„Zobowiązuję się:
•

dołożyć wszelkich starań, aby powierzoną sobie młodzież wychować w myśl zasad i ideałów
harcerskich, opartych na Prawie i założeniu wychowawczym skrzatów;

•

stale czuwać nad zdrowiem fizycznym i moralnym powierzonej sobie dzieci;

•

prowadzić pracę w gromadzie według planu zatwierdzonego przez Hufcowego;

•

spełniać w terminie wszystkie obowiązki organizacyjne, w szczególności wysyłać raporty,
opłacać pogłówne itp., stosownie do regulaminów i instrukcji harcerskich;

•

czytać dostępne pisma harcerskie i podręczniki G.K.H.;

•

czuwać nad majątkiem Drużyny, odpowiadać za całość działalności finansowej i
gospodarczej Drużyny. Zorganizować przedstawienie książek finansowych Komisji
Rewizyjnej Obszaru Irlandia w wyznaczony przez Hufcowego terminie. Przez zobowiązanie to
przyjmuję odpowiedzialność za majątek Gromadki;

•

przestrzegać, by odznaki harcerskie były szanowane.

•

dołożyć starań, celem przygotowania swego następcy, dla zachowania ciągłości pracy;

•

nie opuścić Gromadki przed zwolnieniem mnie przez władzę przełożoną oraz przekazaniem
majątku Gromadki według protokołu zdawczo-odbiorczego.”

13.

P.O. Drużynowy/a Skrzatów

a) Harcerka/harcerz na wniosek Hufcowego, może pełnić obowiązki drużynowej/ego skrzatów jeżeli:
i.

ma doświadczenie harcerskie

ii.

ma otwartą próbę na odpowiedni stopień harcerski w uzgodnieniu z Hufcowym

iii.

bierze udział w kursach drużynowych zuchów, współpracuje z Referentem Skrzatów i bierze
udział w odprawach Hufca

iv.

przeczytał/a jeden podręcznik skrzatowy;

v.

zna regulamin guziczków i grzybków, oraz oznaki i mundurek skrzata.

b) Uprawnienia p.o.drużynowej/ego skrzatów:
Drużynowa/y skrzatów bez stopnia przewodniczki/przewodnika lub wyższego ma prawo:
i.

przyjmować do gromadki dzieci i je usuwać,

ii.

decydować o programie i formach pracy gromadki,

iii.

nadawać oznakę skrzata, guziczki i grzybki,

iv.

w porozumieniu z opiekunką/opiekunem, decydować o sprawach gospodarczych
gromady,

v.

brać udział w zbiórkach, odprawach i zjazdach drużynowych/Hufca.

vi.

Brać udział w zebraniach lokalnego koła KPH.
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14.

Opiekun/ka gromady
Jeżeli drużynowa/y skrzatów nie jest osobą pełnoletnią, albo na wniosek Hufcowego gromadka musi

mieć opiekuna/kę. Opiekuna/kę wybieranego/ej w porozumieniu z drużynową/ym mianuje Hufcowy.
Uprawnienia i obowiązki opiekuna/ki są takie same jak opiekuna/ki drużyny harcerskiej. Wskazanym
jest by p.o. drużynowa/y miał/a opiekuna/kę instruktora/kę. Opiekun/ka matka/ojciec jest odpowiedzialy/a za
bezpieczeństwo dzieci, opiekun/ka instruktor/ka jest również odpowiedzialny/a za program gromadki.
Opiekun/ka podpisuje następujące zobowiązanie:
„Wobec niepełnoletniości Drużynowego/ej, zobowiązuję się odpowiadać za całość działalności finansowej i
gospodarczej Gromadki. Przez zobowiązanie to przyjmuję odpowiedzialność za majątek Gromadki”.
Opiekun/ka niepełnoletniej/go drużynowej/go obecna/y jest na każdej zbiórce, wycieczce i
odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo gromadki. W razie niemożliwości udziału Opiekun/ka w
porozumieniu z Hufcowym, zaprasza inną dorosłą osobę do pomocy.
15.

Funkcyjni Gromadki

a) Innych funkcyjnych gromadki skrzatów mianuje i zwalnia Hufcowy w porozumieniu z drużynowym/ą.
b) Przyboczny/a w gromadzie jest pomocnikiem i zastępcą Drużynowego/ej. Zakres jej/jego pracy ustala
Drużynowy/a. Gdy w Gromadzie jest kilku przybocznych, wówczas pomagają oni Drużynowemu/ej w pracy,
np. opiekują się poszczególnymi szóstkami. Jeden z nich winien być mianowany przez Hufcowego zastępcą
Drużynowego/ej.
c) Inni funkcyjni w Gromadzce jak skarbnik, sekretarz, kronikarz, itp. działają w zakresie ustalonym przez
Drużynowego lub przez instrukcje wydane przez władze.
d) Rada Gromadki
i. Rada Gromadki jest organem doradczym Drużynowego. Rada Gromadki współdziała z
Drużynowym przy układaniu i wykonywaniu programu pracy, omawia jej wyniki, wypowiada się co do
przyjęcia, usunięcia, członków gromadki itp.
ii. W skład Rady Gromadki wchodzą: przyboczni, opiekun/ka i inni funkcyjni. Radę Gromadki zwołuje
Drużynowy/a w zasadzie raz w miesiącu. Rada Gromadki działa jednocześnie jako zastęp, który pod
kierownictwem Drużynowego/ej zdobywa kolejne stopnie harcerskie i pogłębia wiadomości z zakresu
metodyki skrzatowej, techniki harcerskiej i pracy nad sobą.

Ilość dorosłych do ilości dzieci w gromadzie zależy od przepisów kraju zamieszkania, które należy
przestrzegać.
16. Sznur funcyjnych przy gromadkach skrzatów
Drużynowa skrzatów nosi granatowy sznur bez suwaka noszony prosto z lewego naramiennika, a
drugi koniec z przymocowanym gwizdkiem wpuszcza się do lewej kieszeni. Przyboczna nosi zielony
sznur w ten sam sposób. W wypadkach, gdzie harcerz jest funkcyjnym przy gromadzce skrzatów,
sznur noszony jest z lewego naramiennika podłożony pod pachę.
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