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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
Zgodnie ze Statutem osoby do lat 16 mogą należeć do SH za pisemną zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych.  
 

Gromada zuchowa pomaga wychowywać zucha, ale nie wyręcza w tym zadaniu rodziców. 

 

• To rodzice decydują o tym czy ich dzieci będą zuchami, 

• To rodzice pozwalają przyjść na zbiórkę, pojechać na wycieczkę, 

• To rodzice płacą za udział zucha w zimowisku i kolonii, 

• Rodzice oceniają naszą pracę.  

 

Co powinniśmy robić 

• Zdobywać ich zaufanie: 

o dobrze prowadzić gromadę, 

o dbać o bezpieczeństwo i zdrowie zuchów, 

o zawsze być uprzejmym i spokojnym, nawet gdy rodzice są niemili, 

o wyglądać czysto i schludnie, dbać o mundur, 

o być punktualnym. 

• Pilnować podpisywania deklaracji członkowskich (druk do odebrania w hufcu). 

• Utrzymywać stały kontakt: 

o starać się zamienić z nimi kilka słów po zbiórce, 

o o większych akcjach (wycieczki, rajdy) informować na piśmie, 

o zebrać ich dane personalne, adresy, kontakty, 

o organizować zebrania lub czasami brać udział w zebraniach szkolnych. 

• Tłumaczyć i pokazywać naszą pracę: 

o przedstawiać im ulotki o działalności i akcjach SH, 

o czasem zapraszać na pokazowe zbiórki, 

o organizować pokazy slajdów, zdjęć, filmów zuchowych, 

o zapraszać na zbiórki szczepu, 

o organizować odwiedziny na kolonii, 

• Korzystać z ich pomocy: 

o informować o składkach na działalność gromady (nie więcej niż 2 zł miesięcznie), 

o informować ich o akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego, 

o zapraszać jako gości specjalnych na zbiórki (np. policjantów, lekarzy na zbiórki do 

odpowiednich sprawności), 

o prosić o zorganizowanie rekwizytów i materiałów na zbiórki (np. kartonów od osób 

pracujących w hurtowni), 

o prosić o pomoc w załatwieniu tanich autokarów, ciężarówek, 

o prosić o umożliwienie zwiedzania ich zakładu pracy. 

• Pomagać im: 

o zwracać im uwagę na problemy ich dziecka, w razie potrzeby skierować 

do pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, psychologa, 

o informować o możliwościach dofinansowania wyjazdów, np. z opieki społecznej, 

rozłożenia płatności na raty, 

o organizować wymianę używanych mundurów, ekwipunku. 

• W razie problemów skontaktować się z opiekunem gromady lub komendą hufca. 

 


