
„Wszystko jest albo okazją 
do rozwoju, albo przeszkodą, 
która zatrzyma Twój rozwój.”

Wayne Dyer

"Everything is either 
an opportunity for development, 
or an obstacle that will stop your 

growth."
Wayne Dyer



ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
W OKSIE

Pl. Mikołaja Reja 19
28-363 Oksa

e-mail: jsuper@poczta.onet.pl
tel./fax.: [0-41] 38 08 267
www.infooksa.nazwa.pl



Nauczyciele troszczą się 
o maksymalnie dobre wyniki nauczania, 

w sposób ciekawy i przystępny prowadzą 
zajęcia. Efektem są bardzo wysokie wyniki 

egzaminów zewnętrznych i doskonałe 
przygotowanie do szkół ponadgimnazjalnych.

Teachers take care about good learning outcomes. 
They conduct classes in an interesting and 

approachable way. High results of the annual external 
examination are the best proof of our good work and 

an excellent preparation to secondary schools.



Nigdzie nie jest tak pięknie jak w Oksie. 
Piękno tej okolicy w całej okazałości pierwszy 
poznał, pokochał i docenił ojciec naszej 
literatury imć pan Mikołaj Rej z  pobliskich 
Nagłowic. Tutaj też w 1554 r. założył miasto 
Oksza.

There is no place like Oksa. The beauty of 
nearby meadows, lakes and forests was 
appreciated even by our ancestors. The best 
example is Mikołaj Rej (Nicholas Rey) 
renaissance poet (known as the father of 
polish literature.) He was the founder of city 
Oksa in 1554. 











Uczeń powinien być kreatywny, przedsiębiorczy, 
niezależny, zdeterminowany w osiągnięciu 
zamierzonego celu, umieć korzystać z dóbr 

kultury, aktywnie wpływać na jej rozwój, posiadać 
umiejętność przekształcania idei w czyn.

The student should be creative, enterprising, 
independent, determined to achieve the 

intended purpose. They should be able to use 
the products of culture, actively influence on 
its development, have the ability to transform 

ideas into action.



Community and civic education go 
hand in hand with  culture and 

entrepreneurship in Zespół 
Placówek Oświatowych in Oksa

Edukacja społeczna i obywatelska 
w parze z kulturą 

i przedsiębiorczością 
w Zespole Placówek Oświatowych 

w Oksie



“Okiem Gimnazjalisty” - spotkanie redakcyjne naszej gazety 

”Okiem Gimnazjalisty”- an editorial meeting of our newspaper.



Debata: ”Chcemy tu pozostać…”

The discussion: ”We want to stay here…”
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Zespół Placówek 
Oświatowych w Oksie

Szkoła od lat bierze udział w programach i 
projektach wspomagających proces uczenia się i 
nauczania, realizowanych przy udziale środków 

z różnych fundacji oraz środków unijnych.

Our school participates in programs and projects 
which support the learning and teaching process 

for years.They are realized with help of many 
foundations and EU funds.



Projekt Szkoła Marzeń
School of Dreams Project

Szkoła Marzeń była pomysłem na zwiększenie szans 
edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich dzięki 

wspólnej pracy nauczycieli, zaangażowaniu lokalnej 
społeczności i tworzeniu lokalnych programów rozwoju 

oświaty.

School of Dreams  was the idea to increase educational 
chances thanks to cooperation of the teachers, local society 

and making local programs for education.



Wydaliśmy przewodnik “Oksa i okolice” 

We  published a guide “Oksa and countryside”



Szkolny teatr - młodzi aktorzy 

The School Theatre - The young actors 



Zwiedzaliśmy wiele miejsc…

We were visiting a lot of places…



E-learning at Europe 

Program realizowany pod opieką Politechniki w Mediolanie, która 
była pomysłodawcą i koordynatorem projektu. W  ramach tego 

projektu za pośrednictwem Internetu prowadzono wspólne 
zajęcia z młodzieżą z Czech, Włoch i Polski, dotyczące 

dziedzictwa kulturowego krajów Unii Europejskiej

Program was realized under the supervision of The Technical 
University in Milan, which was also the founder and coordinator of 

this project. Young people from the Czech Republic, Italy and 
Poland met via Internet and discussed the cultural heritage of the 

EU countries.



Rozmowy przez Internet z kolegami z Włoch i Czech

Talkings via Internet with friends from Italy and The Czech Republic
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Młodzieżowy klub „Dobry start”
Youth Club „Good Beginning”

Projekt realizowany przy pomocy środków 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Polegał na 
zorganizowaniu Klubu, gdzie uczestnikami zajęć 

byli uczniowie oraz młodzież z terenu gminy, 
głównie absolwenci naszej szkoły, dojeżdżający 

obecnie do szkół średnich.
The project was realized with support of the Polish 
Foundation for Children and Youth. Students had to

organize the club, where participants were pupils and 
young people from the local district, mostly graduates of our 

school.



Klub Młodzieżowy Dobry Start

Youth Club „Good Beginning”



Grupa rockowa Insane 

INSANE – the rock band 



Uwielbiamy uczyć się nowych rzeczy…

We love learning new things…



Reklamy dla lokalnych  firm

Advertisements for companies from our area



Pocztówki- pozdrowienia z Oksy 

Postcards – Greetings from Oksa 



Świętokrzyska Kuźnia 
Pomysłów

Naczelnym celem tego projektu było budowanie koalicji na 
rzecz rozwoju oświaty, edukacji na terenie gminy, 

kształtowanie umiejętności życiowych uczniów w edukacji 
szkolnej. W ramach tego programu uczniowie utworzyli Klub 

Młodego Radnego, uczestniczyli w sesjach rady Gminy, 
wykonywali reklamy dla firm z terenu naszej gminy. Brali 

udział w zajęciach „Pierwszego Uniwersytetu”.

The main goal of this project was to build the coalition for the 
development of  education in our community, develop students’ 

life skills in school education. Our students made  Councillor 
Young Club, participated in sessions of the community, made 
commercials for companies from the area of our local society. 

They took part in classes of The First University.



Nasz Pierwszy Uniwersytet 
spotkania prowadzone przez ludzi z pasją

„The First University”

Spotkanie z artystą-malarzem Zbigniewem Kasprzakiem.
Meeting with a painter – Zbigniew Kasprzak



Nasz Pierwszy Uniwersytet 
spotkania prowadzone przez ludzi z pasją

„The First University”

Szkolny kabaret bawi, uczy i… wychowuje.
School cabaret entertains, teaches &… educates



Prace nad gazetą:                   
„Okiem Gimnazjalisty”

Working on the school newspaper



Akademia 
Przedsiębiorczego Obywatela

Academy of Enterprising Citizen
Program ten polegał na wyrównaniu szans uczniów 
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji 
obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy 

przedsiębiorczości. Końcowym etapem projektu było 
zorganizowanie inicjatywy obywatelskiej, której efektem jest 
„Zielona Świetlica” – miejsce spotkań i imprez kulturalnych.

This program consisted in giving equal chances to students in the 
range of developing key competencies.The most important  aspect 
was development of  a base of entrepreneurship.At the end of this project 
students and their parents were supposed to design and make the 
place  where children can spend their free time during the breaks.

Teachers also can use this area for lessons. 



Projektujemy “Zieloną Świetlicę”

We are designing ”Green Class” 



Sadzimy drzewka i urządzamy Zieloną Świetlicę 

We are  planting trees and arranging ”Green Class”
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Fascynacje zaklęte w nauce 
i biznesie

Fascinations with Science and Business
Ogólnopolski program rozwoju kompetencji 

kluczowych w zakresie nauk matematyczno –
przyrodniczych i przedsiębiorczości 

realizowany pod opieką naukową Politechniki 
Poznańskiej. 

National program for the development of key 
competencies in mathematics and nature studies and  

entrepreneurship. The project was realized with support 

of The University of Technology in Poznan.



Firma symulacyjna Zdrówko 

Business simulation Health 
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Wiemy, jak przeprowadzać eksperymenty

We know, how to do experiments



Uczniowie uczą się pracy zespołowej

The students learn how to cooperate



„Przepis”
na połączenie kompetencji społecznych i 

obywatelskich z kulturą i przedsiębiorczością

Recipe 
for connection social and civic 
competences with culture and 

entrepreneurship 



• powszechne 
stosowanie 
nowoczesnych metod 
nauczania;

• stawianie ucznia w 
rzeczywistych 
sytuacjach;

• uczenie współpracy;
• systematyczne 

szkolenia nauczycieli, 
rodziców;

• uświadomienie uczniom 
potrzeby tworzenia i 
korzystania z kultury;

• ścisłe powiązanie 
działania szkoły ze 
środowiskiem

• uczenie myślenia;
• stosowanie 

demokracji w szkole 
w praktyce.

• using the modern 
teaching methods;

• putting the learners in 
real situations;

• teach how to 
cooperate

• systematic training of 
teachers and parents;

• make students aware 
how to creat culture 
and use it;

• school and 
community 
cooperation;

• Teach how to think;
• Use democracy in 

practice.



Sama wiedza nie gwarantuje sukcesu 
życiowego. Najwyraźniej, ludzie 
sukcesu różnią się od innych nie 
wiedzą, ale sposobem myślenia. 
I choć sądząc po wynikach w szkole, 
wiedzą ustępowali innym, ludzie 
sukcesu zaszli dalej w hierarchii 
społecznej, bo ich proces myślenia 
był bardziej efektywny niż innych.

Stanisław Hyduke, Prezes Aldec, Inc - Las Vegas, USA



Knowledge itself does not guarantee life 
success. It is very important, that successful 
people are different from others, not 
because of knowledge, but the way of 
thinking. Their school results are not always 
the best, but they achive much more in the 
hierarchy of  social community. Their way of 
thinking is more efficient than others.


