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Raport z analizy SWOT "Szkoła ZSP 2 przyjazna dla środowiska" 

 

W lutym 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej została przeprowadzona analiza 

SWOT pt.: Szkoła ZSP 2 przyjazna dla środowiska. W zadaniu wzięło udział 14 uczniów z klas 2-gich 

Technikum Nr 2 im. Stanisława Ligonia. 

 

Czym jest analiza SWOT? 

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Nazwa metody jest 

akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse 

potencjalne lub zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu). 

 

 
Na podstawie prac naszych kolegów wyróżniliśmy główne spostrzeżenia dotyczące działalności naszej szkoły, 

w zakresie działalności na rzecz środowiska. 

 

Mocne strony:  

Najbardziej podstawową i powszechną metodą bycia EKO jest segregowanie śmieci, co jest wprowadzone 

w naszej szkole. Na korytarzach ustawione są kosze na poszczególne odpady tj. papier, szkło i plastik. Ponadto 

za szkołą znajdują się duże kubły na segregację, co niewątpliwie można uznać za duży plus dla szkoły pod 

względem bycia przyjaznym dla środowiska. 

Jeżeli chodzi o oszczędność energii, szkoła ma zamontowane na kaloryferach podzielniki. Dzięki nim 

uczniowie nie mogą samowolnie podwyższać temperatury do wyższej, niż jest przewidziana i odpowiednia dla 

człowieka. Szkoła w ten sposób ogranicza zużycie energii. Poza tym w salach lekcyjnych są duże okna, które 

dają na tyle naturalnego światła, że nie ma potrzeby załączania lamp. Jest to również duża oszczędność energii. 
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Jak wiadomo - nie tylko zaangażowanie szkoły, jako instytucji jest ważne w byciu EKO, ale również uczniów. 

Wokół budynku znajduje się duży obszar zieleni, na który w okresie wiosenno-letnim nasi uczniowie mają 

możliwość prowadzenia ekologicznego ogródka. Jest on wykorzystywany przez klasy gastronomiczne.  

Ponadto społeczność uczniowska angażuje się w liczne konkursy ekologiczne, które poszerzają ich wiedzę 

w tym kierunku. 

 

 
 

 
 

Słabe strony: 

Niestety wszystko ma dwie strony medalu. Mamy mocne strony w byciu przyjaznym środowisku, ale niestety 

i te słabe. 

Nie wszyscy uczniowie korzystają z pojemników do segregacji i wyrzucają śmieci do ogólnego kosza.  

Mimo dużych okien w salach lekcyjnych, na korytarzach jest ciemno, przez co jest potrzeba włączania 

oświetlenia sztucznego podczas przerw i wieczorami. Niestety nasza szkoła nie posiada lamp na czujnik ruchu, 

przez co światła nie raz świecą się niepotrzebnie i jest marnowana energia. 

Duże okna są przydatne, jeżeli chodzi o oświetlenie, ale niestety nie są szczelne, przez co w zimniejsze dni 

kaloryfery nagrzewają się mocniej, niż byłoby to konieczne, gdyby okna były szczelne. 

Mimo zaangażowania uczniów w konkursy ekologiczne, świadomość młodzieży wciąż jest zbyt mała 

i popełniają wiele błędów niesprzyjających środowisku, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 
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Podczas lekcji jest również marnowana duża ilość papieru np. na kartkówki, sprawdziany czy podczas 

drukowania dokumentów. 

 

Szanse: 

W naszej szkole stopniowo wprowadzana jest metoda pisania kartkówek na telefonach oraz korzystanie  

z e-podręczników, dzięki czemu możemy ograniczyć zużycie papieru. Gdyby więcej nauczycieli zaczęło 

korzystać z tej metody, na pewno nasza placówka stałaby się bardziej przyjazna środowisku. 

Aby zwiększyć świadomość uczniów na temat ekologii, można organizować raz na jakiś czas prelekcje 

dotyczące ochrony środowiska. Wiedza młodzieży w tym temacie bez wątpienia pozytywnie zaowocowałaby 

w przyszłości. 

Poza prelekcjami moglibyśmy angażować się w większą ilość akcji promujących ekologię. Przykładowo 

w Światowym Święcie Ziemi, podczas którego moglibyśmy wychodzić klasowo na sprzątanie okolicy. 

Gdyby w okolicy budynku powstał parking na rowery, mogłoby to zwiększyć ilość osób, które zamiast autem 

przyjeżdżają do szkoły rowerem. Zmniejszyłoby to ilość spalin wydalanych przez samochody do powietrza. 

 

Zagrożenia: 

Jeżeli uczniowie nie zostaną uświadomieni o konsekwencjach, wynikających z braku dbałości o środowisko, 

możemy w przyszłości zetknąć się z katastrofą ekologiczną. Młodzież jest przyszłością dla naszego środowiska 

i jeżeli nie zacznie o nie dbać, to następne pokolenia będą żyły w świecie pozbawionym zieleni i ekstremalnie 

zanieczyszczonym. 

Zagrożeniem dla środowiska jest wycinka drzew spowodowana budową nowego boiska przy szkole. Jeżeli 

drzewa zostaną wycięte, teren wokół naszej szkoły straci swój “zielony” urok. 

 

Wnioski: 

Mimo ciągłej edukacji w stronę świadomego dbania o nasze środowisko, uważamy że wciąż zbyt mało uczniów 

zwraca uwagę na akcje, które organizujemy. Jest to niezwykle ważne, gdyż to my tworzymy środowisko, 

w którym każdy z nas chce czuć się dobrze. 

Podsumowując wszystkie czynniki analizy SWOT, stwierdzamy, że szkoła idzie w dobrym kierunku, jeżeli 

chodzi o ochronę środowiska. Staramy się angażować coraz to więcej uczniów oraz nauczycieli w liczne 

działania promujące ekologię. Jesteśmy dobrej myśli, że z roku na rok będzie coraz większa świadomość 

w zakresie dbałości o środowisko, nie tylko naszej szkoły, ale również całego społeczeństwa.  

 

Raport sporządziły Karolina Goik i Natalia Łącka, uczennice klasy 3BM w ZSP 2 w Rudzie Śląskiej / Polska. 

 

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.  
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