ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
PATVIRTINTA
Žemaitijos skautų organizacijos
Valdybos posėdžio
2017 m. vasario mėn. 4 d. protokolu Nr. P17-01
KANDIDATO SKAUTININKO ĮŽODŽIUI APRAŠAS
Prašymo teikimo ir svarstymo tvarka:
1. ŽSO narys, atitinkantis kandidatui nustatytus reikalavimus (žr. schemą žemiau), teikia raštišką
prašymą duoti skautininko įžodį.
2. Kartu su prašymu pateikia užpildytą kandidato duoti skautininko įžodį CV formą.
3. Prašymą ir CV perduoda ŽSO vyriausiajam skautininkui.
4. ŽSO vyriausiasis skautininkas organizuoja skautininkų sueigą kandidato svarstymui.
5. Jei prašymas patvirtinamas – organizuojamas įžodis. Jei prašymas atmetamas – parengiamas
argumentuotas raštiškas atsakymas kandidatui.
Turiu 21 metus
Esu ŽSO narys 5 ar daugiau metų
Daviau pat. skauto įžodį
Einu pareigas ŽSO struktūriniame vienete

Turiu vadovavimo patirties
Atitinku po vieną iš
žemiau pateiktų
punktų

Teikiu prašymą ŽSO vyriausiajam skautininkui dėl noro duoti skautininko įžodį
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Pastabos:
1. Visi punktai turi būti įgyvendinti 5 metų laikotarpiu.
2. ŽSO stovykla – stovykla ne trumpesnė kaip 4 dienos.
3. Žygis ŽSO mastu – žygis, kuris buvo įtrauktas į ŽSO renginių planą ir skirtas visiems ŽSO nariams
bei svečiams.
4. ŽSO mokymai – mokymai ŽSO nariams, organizuoti suderinus su ŽSO mokymų skyriumi. Vienų
mokymų trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.
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Priedas Nr. 1

Skautiškas Curriculum vitae
Vardas Pavardė:
Adresas:
Miestas:
Tel. nr.:
Gimimo data ir vieta:
Įstojo į skautus (data ir miestas):
Vienetas (kuriam dabar priklausoma):
ĮŽODŽIAI (data)
Jaunesniojo skauto įžodis:
Skauto įžodis:
Patyrusio skauto įžodis:
Vyresniosios skautės / skauto vyčio įžodis:
EINAMOS PAREIGOS

EITOS PAREIGOS (vienetas ir data)

KURSAI, SEMINARAI (pavadinimas, data ir vieta)
Išklausyti:

Pravesti:

STOVYKLOS (pavadinimas, data ir pareigos)

ŽYGIAI (pavadinimas, data ir pareigos)
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Priedas Nr. 2

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA

Žemaitijos skautų organizacijos
vyr. skautininkui
PRAŠYMAS
______________
(Data)

Aš, _________________________________________________________, prašau duoti
(Vardas Pavardė)

skautininko įžodį.

Kontaktinė informacija:
Gimimo data: _ _ _ _ - _ _ - _ _
Gyvenamosios vietos adresas: _____________________________________________________
(Gatvė, namo nr., buto nr., miestas)

Telefono numeris: 8- _ _ _ - _ _ _ _ _
El. pašto adresas: _______________________________________________________________

________________________________________
(Vardas Pavardė, parašas)
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