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ZEBRANIE RODZICÓW 
 

• Zebranie możesz zorganizować sam lub z pomocą komendanta szczepu i ew. innych 

drużynowych ze swojego środowiska. 

• Jeżeli nie jesteś pełnoletni i nie jesteś mianowanym instruktorem SH to w zebraniu musi wziąć 

udział opiekun gromady. 

• Nawet jeżeli nie jesteś głównym organizatorem zebrania, np. przed kolonią, powinieneś w nim 

wziąć udział. 

• Przyboczni też mają obowiązek wziąć udział w zebraniu. 

• Na zebraniu musicie być w kompletnym, reprezentacyjnym mundurze. Dobrze jest 

zrezygnować z kontrowersyjnych fryzur, kolczyków itp. 

 

Kiedy organizować zebranie: 

• Przed lub po naborze, 

• Przed zimowiskiem lub kolonią, 

• Z innych ważnych przyczyn, np. jeżeli chcesz zorganizować wyjazd z nocowaniem. 

 

Co przygotować: 

• Zorganizuj salę. W miarę możliwości ustaw salę tak, żeby wszyscy siedzieli przy stołach 

twarzami do siebie (np. w prostokąt, w podkowę). 

• Ustal termin i godzinę (raczej w tygodniu, w weekend nikt nie przyjdzie, nie wcześniej niż 

17:30 – rodzice pracują!). Uzgodnij termin z opiekunem, przybocznymi oraz innymi 

zaproszonymi instruktorami. 

• Przygotuj tekst ogłoszenia i pisemne zaproszenia. Projekt pokaż komuś do sprawdzenia, żeby 

wyeliminować błędy stylistyczne i ortograficzne. 

• Ogłoszenie powieś w widocznym miejscu. Zaproszenia wyślij lub wręcz po zbiórce. Wręczanie 

za pośrednictwem zuchów bywa ryzykowne. 

• Zadzwoń do osób z którymi nie udało ci się spotkać. Nie dzwoń przed 10:00 rano i po 21:00. 

• Przygotuj plan zebrania.  

• Przygotuj notatki z których będziesz korzystał. Nie musisz mówić z pamięci. 

• Przygotuj w odpowiedniej liczbie egzemplarzy materiały, które będziesz rozdawał (ulotki, 

informacje). 

 

Przykładowy przebieg zebrania przed lub po naborze: 

• Przywitanie. 

• Przedstawienie się drużynowego i przybocznych. 
Imię, nazwisko, wiek, miejsce pracy, nazwa szkoły, do której chodzi, posiadane patenty, stopnie, ile lat należy 

do harcerstwa, kilka słów o doświadczeniu w pracy z zuchami (np. skończyłem Kurs Wodzów Zuchowych, 

odbyłem staż w gromadzie..., byłem przybocznym na kolonii) lub harcerzami (wcześniej przez rok 

prowadziłem zastęp harcerski). 

• Przedstawienie celu zebrania. 
Planujemy przeprowadzenie naboru do X Gromady Zuchowej i chcemy zaprezentować Państwu działalność 

naszej gromady. 

• Krótka informacja o zuchach w SH 
Zuch to najmłodszy członek Stowarzyszenia Harcerskiego. Istotą pracy z zuchami jest wychowanie przez 

zabawę. Zuch należy do gromady zuchowej. Gromada spotyka się raz w tygodniu na zbiórce, razem jeździ na 

wycieczki, rajdy i kolonie. 

Rozdanie pisemnej, bardziej szczegółowej informacji o zuchach w SH. 

• Czym jest SH? 
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Stowarzyszenie Harcerskie jest organizacją harcerską działającą od 1996 roku. Nasze drużyny harcerskie i 

gromady zuchowe działają na terenie Warszawy, Warki i Pruszkowa. Skupione są w 2 hufcach - Hufcu 

Harcerek SAD im. Powstania Warszawskiego oraz Hufcu Harcerzy im. Powstania Warszawskiego. 

Swoją działalność opieramy na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Obowiązkiem 

wszystkich członków Stowarzyszenia Harcerskiego jest pełnienie służby Polsce i bliźnim oraz, w zależności 

od indywidualnych przekonań, służba Bogu lub uniwersalnym wartościom - Prawdzie  i  Sprawiedliwości. W 

czasie zbiórek, biwaków, zimowisk, kolonii zuchowych i obozów harcerskich młodzi ludzie poznają harcerski 

system wartości i uczą się zgodnie z nim postępować. 

Rozdanie pisemnej bardziej szczegółowej informacji o SH. 

• Podanie terminów zbiórek 
Godzina rozpoczęcia i zakończenia. Dokładne miejsce spotkania. Czas zbiórki lepiej ustalić tak aby kończyła 

się około 10 minut przed przybyciem rodziców. 

Wręczenie informacji pisemnych. 

• Omówienie munduru zuchowego i ekwipunku na zbiórki 
Informacja o tym, że zuchy powinny przychodzić na zbiórki w mundurach. Wręczenie informacji pisemnej o 

elementach munduru i adresach składnic harcerskich. Można pokazać rzeczywisty mundur. Wyjaśnienia 

dotyczące odpowiednich  butów, kurtek i  spodni na zimę. 

Informacja o terminie skompletowania munduru. Informacja o sposobie prania munduru (odpruwanie 

naszywek). 

Trzeba zwrócić rodzicom uwagę, ze zbiórki często mają charakter ruchowy i że chłopcy mogą się zabrudzić.  

• Informacja o dobrowolnych składkach 
Podczas zbiórek gromady wykorzystujemy liczne rekwizyty, sprzęt i materiały takie jak np. kredki, farby, 

papier, piłki. Część z nich jest finansowana przez Stowarzyszenie Harcerskie ze środków własnych. Jednak 

nie na wszystko starcza i bylibyśmy wdzięczni za wpłacanie miesięcznie 2 zł na działalność gromady. 

Pieniądze te są wpisywane do ewidencji składek i rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi w SH. 

Należy być przygotowanym do zebrania składek od razu. 

• Odpowiedzi na pytania rodziców 
Jeżeli nie znamy odpowiedzi mówimy „Niestety w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 

Postaram się zdobyć informację i przekazać po najbliższej zbiórce gromady.”. 

• Podziękowanie rodzicom za przybycie 

• Pożegnanie 

UWAGA! Informacje pisemne można też udostępnić od razu na początku zebrania, ale wtedy część 

rodziców nie słucha tylko czyta materiały. Lepiej rozdać wszystko w trakcie zebrania. 
 

ZBIÓRKI Z RODZICAMI 

• Służą zdobywaniu zaufania, 

• Integrują zuchy, kadrę i rodziców. 

 

Zaplanuj mniej więcej jedną wspólną zbiórkę w półroczu. 

 

Przykładowe tematy: 

• Andrzejkowy Wieczór, 

• Zuchowa Wigilia, 

• Dzień Babci, Dziadka, Mamy, Taty, 

• Przedstawienie Zuchowe, 

• Turniej Pokoleń, 

• Topienie Marzanny, 

• Rajdy, np. Pożegnanie Lata, Mikołajkowy. 

 

 


