
Analiza SWOT  - Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach 

 

Mocne strony szkoły: 
 

1.Kameralna:  

 brak anonimowości uczniów, rodziców, nauczycieli,  

  możliwość dobrego rozpoznawania predyspozycji  każdego ucznia, 

  możliwa  pełna indywidualizacja nauczania, 

2.Kształcąca na dobrym poziomie:  

 uczniowie uzyskują dobre wyniki w nauce, przeważnie bez większych problemów kontynuują dalszą edukację, 

 wyniki Sprawdzianu po szkole podstawowej: w kolejnych latach uczniowie uzyskują 7,8,9 stanin 

  (w skali od 1 do 9), 

  pozytywna opinia rodziców na temat poziomu nauczania. 

3.Bezpieczna:  

 zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, bez stresów,  

 lubiana przez uczniów i rodziców,  

 dbająca o zdrowie i wszechstronny rozwój uczniów,  

 ściśle współpracująca z rodzicami, służbą zdrowia  i poradniami specjalistycznymi, 

 realizująca dobre programy wychowawcze i profilaktyczne. 

4.Dobrze wyposażona:  

 prowadzi zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych na bieżąco,  

 pozyskuje sponsorów i środki pieniężne,  

 wszyscy uczniowie mają sprzęt dostosowany do wzrostu, każdy uczeń ma własną szafkę na podręczniki  i pomoce,  

 każdy uczeń ma możliwość korzystania z biblioteki oraz Internetu.  

5.Środowiskowa: 

 ściśle współpracuje ze środowiskiem, samorządem wsi, mieszkańcami, ma szerokie ich poparcie,  

 kształtuje u uczniów poczucie więzi z „małą Ojczyzną”,  

 organizuje tradycyjne imprezy o charakterze środowiskowym, w tym m.in. Wieczór dla Niepodległej – śpiewanie pieśni 

patriotycznych, Wieczór kolęd i pastorałek, Choinkę szkolną oraz już od 19 lat Dzień Patrona. 

 poprzez funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wspiera rodziny umożliwiając pracę obojga rodziców. 

6.Otwarta:  

  organizacja pracy dostosowana do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców, 

 nieograniczony dostęp uczniów do szkoły i jej wyposażenia, 

  możliwość dłuższego przebywania w szkole i uczestniczenia w spotkaniach i zajęciach pozalekcyjnych, możliwość korzystania  

z wszechstronnej  pomocy nauczycieli, 

 dostęp do wszelkich źródeł informacji (biblioteka, Internet). 

7.Opiekuńcza: 

 właściwa opieka dydaktyczna i wychowawcza wobec wszystkich uczniów, 

 ścisła współpraca z rodzicami,  

 dobra znajomość środowiska rodzinnego dzieci,  

 efektywna współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, opieką społeczną. 

8.Wspierająca: 

 atrakcyjna i różnorodna oferta edukacyjna (wycieczki, lekcje  muzealne, basen, teatr, kino, opera, zajęcia doświadczalne, zajęcia 

tzw. ”zielone” w ogrodzie szkolnym),  

 umożliwianie  rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów , 

 wspieranie ich rozwoju  intelektualnego i społecznego. 

9.Przyjazna: 

  dobrze rozpoznaje środowisko domowe uczniów,  

 pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów,  

 uświadamia im konieczność stawiania przed dzieckiem adekwatnych do  możliwości oczekiwań.  

10.Spokojna: 

 proces dydaktyczno – wychowawczy przebiega w sposób harmonijny, 

  brak większych problemów wychowawczych,  

 promowane są kulturalne, właściwe postawy społeczne,  

 kształtuje się właściwe relacje międzyludzkie, 

 bezkonfliktowa współpraca wszystkich podmiotów – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi. 

 

 

Słabe strony szkoły: 
 

1. Trudności lokalowe: 

 brak pomieszczeń do zajęć lekcyjnych, brak sali gimnastycznej, zaplecza socjalnego uniemożliwia pełną realizację zadań 

edukacyjnych, ogranicza szkołę w organizowaniu pełnego procesu dydaktycznego, a także uniemożliwia organizację większych 

imprez środowiskowych, 

 konieczność  realizacji lekcji  w pomieszczeniu biblioteki i na korytarzu szkolnym,  

 brak  szatni  nastręcza trudności organizacyjne, 

 trudność w organizacji zajęć łączonych – sale lekcyjne mieszczą max. do 16 uczniów, 

  kancelaria szkoły, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski mieszczą się w jednym, niedużym pomieszczeniu. 

2.Trudności kadrowe: 

 praca nauczycieli w dwóch lub nawet trzech szkołach /(mała dyspozycyjność,  trudności w ułożeniu  tygodniowego rozkładu 

zajęć, słabsze zaangażowanie  w bieżące życie szkoły i środowiska), 

 niepełny wymiar godzin, konieczność zatrudnienia nauczycieli specjalistów na części etatu,  

 brak opieki pedagoga szkolnego, logopedy ( tylko 1 godzina tygodniowo) pomimo istotnych potrzeb w tym zakresie, 

 ograniczone możliwości w zakresie pozyskania fachowej, rzetelnej pomocy we wspieraniu uczniów napotykających 

 na trudności, uczniów  z dysfunkcjami, których w szkole pojawia się coraz więcej, 

 brak pracownika administracyjnego, wszystkie czynności kancelaryjne wykonywane przez dyrektora szkoły. 

3.Mała liczba uczniów w klasach: 

 słabsza  rywalizacja,  

 przejawy  postawy minimalistycznej,  

 ograniczanie  możliwości „podciągania się” do najlepszych, 

 duży odsetek uczniów z trudnościami w nauce, 

 przejawy braku  motywacji do nauki uwarunkowane  bierną(”bezsilną”)postawą rodziców. 

4.Brak pełnej opieki świetlicowej: 

 zajęcia świetlicowe 8.00-.15.00 (zgłaszane  potrzeby rodziców – 7.00- 17.00), 

 brak pomieszczenia z przeznaczeniem na zajęcia świetlicowe – ciągła zmiana sal, zajęcia na korytarzu. 

 

Szanse: 
 

 zwiększająca się liczba mieszkańców wsi może spowodować przyrost  dzieci w szkole, 

 rozbudowa szkoły poprawi warunki nauki  i pracy, a tym samym podniesie atrakcyjność szkoły, 

 wydłużenie pracy świetlicy spowoduje zahamowanie zjawiska „wywożenia” dzieci do innych szkół ze względu 

 na dłuższą niż do 15.00 pracę rodziców, 

 doposażenie szkoły w sprzęt TI ,a tym samym usprawnienie  i unowocześnienie  procesu edukacyjnego,  

 wzbogacenie oferty edukacyjnej, w tym także w zakresie zainteresowań uczniów  i oczekiwań rodziców.  

  

 

 

Zagrożenia: 
 

 niż demograficzny, mała liczba dzieci w szkole, 

 odpływ  uczniów do szkół z pełną opieką świetlicową, 

 łączenie klas: 

- odpływ  uczniów do szkół bez lekcji łączonych, 

- brak możliwości pełnej realizacji podstawy programowej, 

- obniżenie poziomu nauczania spowodowane łączeniem klas, 

- utrata atrakcyjności szkoły spowodowana nierównością szans edukacyjnych w porównaniu z innymi 

  szkołami w gminie, 

 - utrata pracy ze względu na zmniejszenie liczby godzin, 

 zwiększająca się liczba rodzin niewydolnych wychowawczo, bez związku  z sytuacją materialną, 

 awaryjność, dekapitulacja sprzętu TI, zmniejszanie się  jego  przydatności,a tym samym dostępności dla uczniów 

 


