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Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności 2017 

Wolontariat – wskaźniki 
W Szkole Aktywnej w Społeczności uczniowie są zachęcani do udziału w życiu 

społeczności szkolnej i lokalnej. Dzięki temu uczą się korzystać z wiedzy nabytej w 

szkole w prawdziwych sytuacjach życiowych. Rozwija to także ich poczucie 

obywatelstwa oraz pomaga nabywać ważne umiejętności, budować poczucie własnej 

wartości i sprawstwa. Uczniowie, zarówno ci którzy walczą o wysokie wyniki w nauce, 

jak i ci z trudnościami w uczeniu się, mogą zabłysnąć jako wolontariusze. Tworzenie 

przez nich satysfakcjonujących relacji z dorosłymi, innymi niż ich rodzice lub nauczyciele, jest istotnym elementem 

ich rozwoju. Szkoła Aktywna w Społeczności zachęca rodziców i innych członków społeczności do pracy  

w charakterze wolontariuszy, zapewniając im wsparcie i szkolenie. 

 

1. W jakim stopniu wszyscy uczniowie, rodzice i dorośli członkowie społeczności mają możliwość 

zostać wolontariuszami?  

 Co roku planujemy działania wolontariatu. 

 Mamy zespół (np. szkolne koło wolontariatu) koordynujący pracę wolontariatu. 

 Wolontariuszami są członkowie społeczności szkolnej i lokalnej w różnym wieku i z różnych 

środowisk. 

2. Jak bardzo szkoła wspiera wolontariuszy?  

 Prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy. 

 Organizatorzy wolontariatu doskonalą swoje umiejętności (np. dotyczące pozyskiwania, 

zachęcania wolontariuszy, kierowania wolontariatem). 

 Na różne sposoby zachęcamy wolontariuszy do działania (specjalne spotkania, upominki, 

publikacje). 

3. W jakim stopniu uczniowie mają pełnię możliwości w działaniach wolontariatu – od zgłaszania 

pomysłów przez planowanie działań do kierowania nimi? 

 Uczniowie co roku aktywnie uczestniczą w planowaniu działań wolontariatu. 

 Uczniowie wiedzą, że mogą zgłaszać pomysły na działania wolontariatu. 

 Szkoła wspiera pomysłowość uczniów (np. organizuje giełdę pomysłów).  

 W miarę możliwości uczniowie prowadzą w ramach wolontariatu działania rozwijające 

umiejętności przydatne w pracy zawodowej, do której aspirują w przyszłości. 

4. W jakim stopniu dorośli (nauczyciele i rodzice) mają pełnię możliwości w działaniach 

wolontariatu – od zgłaszania pomysłów przez planowanie działań do kierowania nimi? 

 Dorośli co roku aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu działań wolontariatu. 

 Szkoła wspiera pomysłowość dorosłych wolontariuszy (np. organizuje doradztwo, zasoby, lokal na 

spotkania, itp.).  

 Dorośli wiedzą, jak inicjować/proponować działania wolontariatu. 

 Doceniamy wartość zaangażowania dorosłych w rozwój szkoły (np. organizując ceremonie 

wręczenia nagród, informując na stronie www, wysyłając listy z podziękowaniami). 

5. W jakim stopniu nasi wolontariusze współpracują z wolontariuszami działającymi  

w innych szkołach w Polsce i za granicą? 

 W gminie/mieście/powiecie/ regionie organizuje się spotkania wolontariuszy. 

 Nasi wolontariusze uczestniczą we wspólnych działaniach wolontariatu różnych szkół w okolicy. 

 Nasi wolontariusze dzielą się doświadczeniami podczas spotkań, konferencji. 

 Nasi wolontariusze mają możliwość wymiany doświadczeń, także za pośrednictwem Internetu. 

6. Na ile monitorujemy i oceniamy nasze działania, aby zapewnić ich skuteczność. 

 Stosujemy różne sposoby zbierania informacji o naszym wolontariacie (ankiety, wywiady, dyskusja 

grupowa i in.). 

 Zdobywamy informacje o skuteczności naszego wolontariatu ze źródeł zewnętrznych (telewizja, 

radio, prasa, ankiety w społeczności). 

 Gdy wolontariat okazuje się nieskuteczny, podejmujemy działania w celu poprawy sytuacji. 


