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1. Wstęp 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa w  na lata 2018 -2023 stanowi 

ogólny program rozwoju oświaty ukierunkowany na wykorzystanie potencjału 

intelektualnego i materialnego szkół oraz innych zasobów, które mogą przyczynić się do 

optymalizacji szkolnictwa na terenie gminy.  

Wśród licznych przedsięwzięć polityki społecznej państwa oświata pozostaje jednym 

z jej kluczowych zadań. Współczesna polityka oświatowa oznacza działania państwa  

w dziedzinie szkolnictwa i wychowania, realizowanie celów kształcenia oraz podstawy 

materialno-technicznej funkcjonowania przyjętego systemu oświatowego jak i zarządzanie 

instytucjami zajmującymi się tą dziedziną. Współczesna rzeczywistość wiąże również polską 

oświatę z zadaniami wynikającymi z pozostawania Polski w strukturach europejskich. Na 

systemach edukacyjnych wymusza to doskonalenie systemu edukacji w zakresie metod  

i treści nauczania i uczenia się. W efekcie tych procesów dostosowawczych i koniecznych 

zmian, systemy edukacji winny odpowiadać potrzebom rynku pracy i zmieniającym się 

wymaganiom społeczeństwa. Polski system oświatowy pozostaje więc w stanie ciągłej 

reformy. Ponadto szkoła jako żywy organizm zmienia się w sposób ciągły, każdego dnia, na 

wielu płaszczyznach związanych z bazą, kadrą i organizacją pracy. W świetle powyższych 

informacji zasadne pozostaje tworzenie wizji polityki oświatowej przez samorządy lokalne, 

zawierające opis i kierunki działań na rzecz optymalizacji i rozwoju tej dziedziny społecznej 

rzeczywistości. 

Prowadzenie oświaty jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez 

gminę, jako jednostkę samorządu terytorialnego, a sama edukacja jest jednym 

z najważniejszych obszarów życia społecznego. Obowiązkowym  zadaniem  własnym  

gminy  jest  zakładanie  i  prowadzenie  publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz 

gimnazjów. Gmina jako organ prowadzący ma obowiązek między innymi:  

1. zapewnić właściwe warunki działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej 

placówek oświatowych;  

2. wykonywać remonty oraz zadania inwestycyjne;  

3. wyposażać placówki w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania 

i innych zadań strategicznych. 

4. zapewnić obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. 
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Celem Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018 -2023 jest 

wypracowanie głównych kierunków rozwoju oświaty 

 

Dokument opiera się na następujących aktach prawnych:  

1. Ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o Samorządzie Gminnym   

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

poz. 2203). 

4. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

6. Strategia Rozwoju Gminy Oksa na lata 2015 -2024. 

7. Program Rewitalizacji Gminy Oksa na lata 2018-2023 
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2. Odniesienie do dokumentów strategicznych 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 jest 

dokumentem który wpisuje się w cele dokumentów zarówno na szczeblu krajowym jak  

i europejskim. Dokument jest również spójny i wpisuje się w dokumenty wewnętrzne szkół 

znajdujących się na terenie Gminy Oksa.  Wzajemna komplementarność Kompleksowego 

Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa z innymi dokumentami strategicznymi lokalnymi 

regionalnym, krajowym oraz europejskim ma podnieść efektywność podejmowanych w jego 

ramach działań, a dodatkowo podnosi znacznie jego ogólną wartość oraz 

prawdopodobieństwo realizacji. 

 

2. 1. Dokumenty europejskie  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 jest spójny  

z następującymi międzynarodowymi dokumentami strategicznymi: 

 

Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Strategiczne ramy europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia – ET2020 

Wymienione powyżej dokumenty zawierają wskazania dla krajowego systemu oświaty, który 

powinien uwzględniać cele i wyzwania rozwojowe przyjęte w Unii Europejskiej. Zakładają 

one  m.in.: 

• ułatwienie dostępu do edukacji wszystkim i na każdym etapie życia, 

• dążenie do stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, 

• cyfryzację oświaty, 

• ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy, 

• zwiększenie mobilności młodzieży. 
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2.2. Dokumenty krajowe  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 jest spójny i 

wpisuje się w dokumenty o znaczeniu krajowym. Do najważniejszych polskich dokumentów 

zawierających rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju edukacji w skali kraju należą: 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020  

 

SRKL jest jedną z dziewięciu strategii sektorowych stanowiących „inne strategie rozwoju”  

w rozumieniu ustawy  dnia 6 grudnia 2006 r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pózn. zm.), realizujących średnio i długookresową strategię 

rozwoju kraju.  Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 

wpisuje się i jest zgodny z celem głównym SRKL którym jest rozwijanie kapitału ludzkiego 

poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w 

życiu społecznym, politycznym i  ekonomicznym na wszystkich etapach życia oraz  

z celem szczegółowym nr 5 

 

 Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych: 

1. wzrost zatrudnienia; 

2. wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania 

osób starszych; 

3. poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

4. poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

5. podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące kierunki interwencji: 

- Poprawa dostępności i jakości wczesnej edukacji, w szczególności na terenach 

wiejskich oraz zorientowanie jej na wspieranie, a nie zastępowanie rodziców. 

- Szersze otwarcie szkół na współpracę z rodzicami i otoczeniem społecznym, 

zapewnianie w szkołach zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego otoczenia. Rozwijanie 

dodatkowych zajęć edukacyjnych uzupełniających edukację szkolną, rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz wspomagających rodziców  

w wychowaniu. 

- Poprawa jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach oraz rozwój 

kreatywności i innowacyjności osób uczących się (zindywidualizowanie  
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i odschematyzowanie kształcenia w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach, 

ukierunkowanie kształcenia i szkolenia na zdobywanie kompetencji kluczowych  

i umiejętności współpracy).  

 

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych SRKL odbywać się będzie poprzez 

działania podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez 

edukację szkolną, edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej  

i  rodzicielstwa, do starości. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Definicja kapitału społecznego zawarta w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego określa 

go, jako wynikającą z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność 

obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów,   która sprzyja  kreatywności oraz wzmacnia   

wolę   współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych  celów.  Stanowi  to  rekomendację  

dla  edukacji,  w  której za szczególnie istotne uważa się: 

- upowszechnianie na wszystkich poziomach metod nauczania promujących budowanie 

postaw współpracy, kreatywności i komunikacji, 

- rozwój kompetencji obywatelskich, medialnych i kulturowych, 

- edukację poza formalną i uczenie się przez całe życie. 

Realizacja  tych   priorytetów jest możliwa dzięki kształceniu i doskonaleniu nauczycieli  

w zakresie rozwijania kompetencji społecznych  wśród uczniów i studentów oraz współpracy 

z instytucjami nauki, kultury i partnerami  społecznymi. 
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2.3. Dokumenty regionalne  

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 jest spójny  

i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu regionalnym.  

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Misją Strategii jest: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania 

przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia 

jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. Konkretyzacja  

powyższej  misji  Strategii  odbywa się  na  drodze  realizacji  następujących sześciu celów 

strategicznych: 

1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. 

2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu. 

3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. 

4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju 

gospodarczego regionu. 

5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 jest zgodny  

z celem strategicznym  nr 3 cel szczegółowy 3.1  Sprzyjanie  kumulowaniu  kapitału  

ludzkiego czyli  zdrowi,  kreatywni  i  wykształceni  ludzie jako podstawa myślenia  

o pomyślnej przyszłości.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Dokument jest zgodny m.in. z Priorytet inwestycyjny 10i ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej 

jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  

i ponadgimnazjalnego, z  uwzględnieniem  formalnych, nieformalnych i poza formalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej, w tym 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy. 
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Program Rozwoju Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2020 

Plan jest zgodny z celem 1.2:  Rozwój edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i 

sportowej. Realizacja celu ma na uwadze: 

• przeprowadzenie remontów i modernizacji placówek oświatowych,  

• zrealizowanie nowych inwestycji,  

• wprowadzenie nowych usług  edukacyjnych,  

• przystosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,  

• wsparcie modernizacji i uzupełnienie materialnej infrastruktury bazy edukacyjnej,  

• poprawa jakości i uatrakcyjnienie kształcenia zawodowego poprzez doposażenie szkół  

 i placówek oświatowych. 
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2.4. Dokumenty lokalne 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023  jest spójny 

i wpisuje się w dokumenty o znaczeniu lokalnym. Głównym dokumentem strategicznym 

gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Oksa na lata 2015 -2024. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Oksa na lata 2015 -2024. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 wpisuje  

się w Cel Główny 2,  Cel strategiczny 2.1.2Wzrost dostępu i jakości usług publicznych 

- Zapewnienie wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolach 

- Rozwój e-usług publicznych 

- Poprawa jakości usług edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych 

. 

 

Program Rewitalizacji Gminy Oksa na lata 2018-2023 

Plan jest zgodny z Cel operacyjny nr 3- Poprawa jakości przestrzeni publicznej, poprawa 

bezpieczeństwa oraz środowiska obszaru rewitalizacji: Termomodernizacja budynków 

użyteczności publiczne, budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z 

wyposażeniem 
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3. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Oksa położona jest w województwie świętokrzyskim, w północno - zachodniej 

części powiatu jędrzejowskiego. Oprócz gminy Oksa w skład powiatu jędrzejowskiego 

wchodzą: miasto i gmina: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, gminy: Imielno, Nagłowice, 

Oksa, Słupia, Sobków i Wodzisław. Gmina graniczy z gminami: Małogoszcz, Jędrzejów i 

Nagłowice, należącymi do powiatu jędrzejowskiego oraz gminami: Włoszczowa i Radków, 

należącymi do powiatu włoszczowskiego. Gmina Oksa podzielona jest na 16 sołectw: 

Błogoszów (527 ha), Lipno (921 ha), Nowe Kanice (517), Oksa (1.431 ha), Pawęzów (169 

ha), Popowice (540 ha), Stare Kanice (370 ha), Rembiechowa (437 ha), Rzeszówek (589 ha), 

Tyniec i Tyniec-Kolonia (łącznie 807 ha), Węgleszyn, Węgleszyn-Dębina i Węgleszyn-

Ogrody (łącznie 1.910 ha), Zakrzów (497 ha) i Zalesie (351 ha). Ośrodkiem gminnym jest 

miejscowość Oksa, zlokalizowana w południowo - zachodniej części gminy. Umiejscowiona 

jest w makroregionie Wyżyny Przedborskiej, w obrębie Niecki Włoszczowskiej. 

Charakterystyczną cechą jej położenia jest mało zróżnicowana rzeźba terenu. Gmina Oksa 

zajmuje powierzchnię 90,26 km2, co stanowi 7,2% powierzchni powiatu oraz 0,8% 

powierzchni województwa. Lasy stanowią prawie 20% powierzchni gminy. Najbardziej 

zalesionym sołectwem są Nowe Kanice, najmniej: Zalesie. 28% lasów znajduje się w „rękach 

prywatnych”. W lasach oksieńskich dominuje sosna, rzadziej występuje olcha, dąb i brzoza. 

W dolinie Nidy występują liczne rośliny chronione: wawrzynek wilcze łyko, zawilec 

jaskrawy, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, lepiężnik biały, ciemiężnica zielona, długosz 

królewski i lilia złotogłów. Gmina Oksa położna jest na terenie zlewni Wisły, niejako w 

widłach tworzonych przez Białą Nidę i Lipnicę. Wzdłuż południowej granicy gminy płynie 

rzeka Biała Nida (po połączeniu się z Czarną Nidą tworzy Nidę, będącą lewobrzeżnym 

dopływem Wisły). Lipnica natomiast ogranicza gminę od północnego wschodu, łącząc się z 

Białą Nidą (teren gminy Małogoszcz). 
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Mapa 1: Lokalizacja Gminy Oksa na tle powiatu jędrzejowskiego 

 

 
Źródło: opracowanie własne
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3.1 Dane demograficzne 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach na dzień 31.12.2017r. gminę 

zamieszkiwało 4 605 osób i było to o 19 osób mniej niż w roku 2016. Średnia gęstość 

zaludnienia gminy wynosi 51 osób/km2. Niepokojącym zjawiskiem jest występujący od kilku 

lat ujemny przyrost naturalny. Największą część społeczeństwa gminy 62,5% stanowi 

ludność w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy. Wiek emerytalny osiągnęło 

22,8% mieszkańców gminy. Z roku na rok maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

w roku 2017 było zaledwie to 14% ogółu ludności, co świadczy o starzejącym się 

społeczeństwie. Poniższy tabela oraz wykres obrazują strukturę ludności gminy Oksa w latach 

2014-2017.  

Tabela 1 Struktura ludności gminy Oksa w latach 2014-2017 

Struktura ludności 2014 2015 2016 2017 

Stan ludności ogółem 4 662 4 610 4 586 4 605 

Kobiety 2 330 2 293 2 266 2 269 

Mężczyźni 2 332 2 317 2 320 2 336 

Urodzenia żywe ogółem 37 38 45 33 

Zgony ogółem 63 58 55 53 

Przyrost naturalny -26 -20 -10 -20 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym  
726 712 689 675 

Kobiety  348 340 324 315 

Mężczyźni 378 372 365 360 

Ludność w wieku 

produkcyjnym  
2 943 2 900 2 886 2 880 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym  
993 998 1 011 1 050 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
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Wykres 1: Liczba mieszkańców gminy Oksa w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach. 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 

Analiza wskaźnika obciążenia demograficznego, tj. liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 

(powyżej 59/64 roku życia) na 100 osób w wieku produkcyjnym, potwierdza tendencję 

stałego wzrostu ludności w wieku emerytalnym. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą 

zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2014-2017.  

 

Tabela: Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w latach 2014-2017 

Gmina Oksa 2014 2015 2016 2017 

ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 

65,9 66,6 67,7 68,9 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku przedprodukcyjnym 

115,6 118,1 120,4 126,7 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 

35,3 36,1 37 38,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 

To co jest optymistyczne dla Gminy Oksa na koniec 2017 r. wskaźnik obciążenia 

demograficznego osiągnął wartość 38,5 i był wyższy w porównaniu ze wskaźnikiem dla 

województwa, który wynosił 36,6; Świadczy to o tym, że społeczeństwo Gminy Oksa starzeje 

się nieco szybciej. Pod względem zaludnienia gmina należy do średnio zaludnionych 

regionów województwa ze wskaźnikiem 51 osób/ km2. 
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3.2 Sytuacja gospodarcza 

Gmina Oksa należy do gmin o charakterze rolniczym. Rolnictwo jest głównym miejscem 

zatrudnienia oraz głównym źródłem utrzymania dla większości jej mieszkańców. Użytki rolne 

pokrywają 73% powierzchni gminy. Struktura gospodarstw rolnych w gminie Oksa ma 

charakter rozdrobniony. Najwięcej gospodarstw (37%) posiada powierzchnię od 2 do 5 ha. 

Gospodarstwa o powierzchni większej niż 10 ha stanowią 8%.  

Gospodarstwa nakierowane są przede wszystkim na uprawę zbóż, w tym przede wszystkim 

żyta. Uprawia się także ziemniaki, ale już na znacznie mniejszej powierzchni. Najmniej 

upraw stanowią warzywa. Wśród zwierząt hodowlanych najwięcej jest drobiu, trzody 

chlewnej i bydła. Rolnictwo w gminie Oksa prowadzone jest tradycyjnymi metodami. 

Niewiele gospodarstw posiada nowoczesne urządzenia zwiększające higienę i skracające czas 

pracy. 

W gminie Oksa brak jest dużych zakładów produkcyjnych. Działające firmy to przede 

wszystkim małe, rodzinne zakłady usługowe i rzemieślnicze. Oprócz rolnictwa i usług dla 

lokalnej społeczności dużą rolę odgrywa działalność związana z wydobyciem piasku i 

transportem materiałów budowlanych. Na terenie gminy w Januszewicach, Jakubowicach i  

Komornikach, działają trzy duże fermy drobiu - jednak obsługuje je stosunkowo niewielka 

liczba zatrudnionych. 

 

Wykres 2: Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach. 
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W ostatnich latach  możemy zauważyć wzrost  dochodu na 1 mieszkańca, co obrazuje 

poniższy wykres. W roku 2016 nastąpił znaczny wzrost dochodu na jednego mieszkańca był 

wyższy niż dochody w powiecie i niższy w województwie. W 2016 r. sytuacja nie uległa 

zmianie. 

Wykres 3: Dochód gminy Oksa w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach 
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3.3 Turystyka w Gminie 

Obecnie Oksa jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Zagęszczenie zabytków na jej 

terenie jest niewielkie, brak jest zabytków klasy zerowej. Niemniej jednak na jej terenie 

zlokalizowanych jest kilka ciekawych obiektów. We Wronie k. Zakrzowa znajduję się 

drewniany młyn z 1935 r., zachowany w dobrym stanie; w Węgleszynie - kościół p.w. św. 

Andrzeja, wybudowany w 1367 r., z pięknym barokowym ołtarzem z początku XVIII w. z 

obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej; w Oksie - kościół parafialny (do 1678 r. zbór 

kalwiński) z XVI-wieczną amboną w kształcie kielicha (na jego murach znajduje się kartusz z 

herbem Rejów – Okszą); zespół dworski w Rzeszówku z XIX w. (pozostałości parku 

przydworskiego w Zakrzowie) oraz kilka domów w Węgleszynie. W Oksie znajdują się 

również fundamenty domu, który prawdopodobnie został wniesiony przez Mikołaja Reja. Z 

tego okresu pozostała jedynie aleja lipowa prowadząca obecnie do lasu. 

Na zaplecze turystyczne gminy składają się trzy gospodarstwa agroturystyczne: dwa w 

Oksie i jedno w Popowicach, dysponujące w sumie 24 łóżkami. Lokale gastronomiczne to 4 

bary zlokalizowane w Lipnie, Oksie i w Węgleszynie Ogrodach. W gospodarstwach 

agroturystycznych istnieje możliwość spożycia domowego obiadu.  

Gmina w całości położona jest we włoszczowsko-jędrzejowskim obszarze 

chronionego krajobrazu. 
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3.4 Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo 

Wśród zasobów technicznych każdego samorządu wymienić można m.in. infrastrukturę 

drogową, wodociągową, sanitarną, gazową, zaopatrzenia w ciepło czy energię elektryczną. 

Przez teren Gminy Oksa przebiegają drogi o znaczeniu gminnym,  powiatowym i 

wojewódzkim. Brak jest dróg o znaczeniu krajowym. Bezpośrednio Gmina Oksa położona 

jest na trasie drogi wojewódzkiej nr 742 Przygłów – Przedbórz – Włoszczowa – Nagłowice, 

łączącej teren gminy z systemem dróg krajowych: w Przygłowie z DK 74, w Przedborzu z 

DK 42 i w Nagłowicach z DK 78, stanowiącą najkrótszy dostęp do DK 7 (międzynarodowej 

S-7) Gdańsk – Chyżne, stanowiącej m.in. dojazd do stolicy województwa świętokrzyskiego – 

Kielc i stolicy Państwa – Warszawy. 

Droga wojewódzka przebiega w części zachodniej obszaru gminy i wyznacza główną oś 

komunikacyjną gminy na kierunku północ – południe. Droga wojewódzka nr 742 łączy gminę 

Oksa z najbliższymi jednostkami administracyjnymi t.j gmina Włoszczowa, siedziba powiatu 

włoszczowskiego w kierunku północnym i gmina Jędrzejów, siedziba powiatu 

jędrzejowskiego w kierunku południowym. Uzupełniający układ drogowy służący 

powiązaniom zewnętrznym stanowią drogi powiatowe łączące gminę z sąsiednimi gminami i 

ośrodkami powiatowym. 

 Obsługę komunikacyjną na terenie gminy spełnia sieć drogowa: droga wojewódzka Nr 742 

relacji Przygłów – Przedbórz – Włoszczowa – Nagłowice, łącząca teren gminy Oksa z 

systemem dróg krajowych DK 74 w Przygłowie, DK 42 w Przedborzu i DK 78 w 

Nagłowicach, drogi powiatowe, łączące obszar gminy z sąsiadującymi ośrodkami 

usługowymi oraz drogi zarządzane przez gminę. Ciągi dróg powiatowych i gminnych, 

obsługują poszczególne sołectwa oraz stwarzają dogodne powiązania z drogami dojazdowymi 

do pól uprawnych. 

Miejscowość Oksa jest w 100% zwodociągowana (gmina w 98%), przyłącza znajdują się we 

wszystkich gospodarstwach domowych. Woda dostarczana jest z ujęcia w Oksie. Instytucją, 

która administruje cały system zaopatrzenia w wodę jest Komunalno- Usługowy Zakład 

Gospodarki w Oksie.  
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3.5 Bezrobocie 

Pojęcie „bezrobotnego” oznacza ogólnie osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności 

gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).  

Stopa bezrobocia w powiecie jędrzejowskim na koniec grudnia 2017 r. wynosiła 7,6 % i była 

jedną z niższych w województwie. W ostatnich latach obserwujemy stopniowy spadek stopy 

bezrobocia na terenie powiatu. 

Wykres 4: Stopa bezrobocia w powiecie jędrzejowskim w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Według danych na dzień 31.12.2017 r. w PUP w Jędrzejowie było zarejestrowanych 123 

osoby bezrobotne z terenu Gminy Oksa. Największy procent osób bezrobotnych stanowią 

kobiety  (58%).  

 Tabela 2: Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Oksa w latach  2014-2017 

Podział 2014 2015 2016 2017 

Ogółem 204 208 143 123 

Kobiety 121 119 80 71 

Mężczyźni 83 89 63 52 

do 25 roku życia 64 60 34 29 

powyżej 50 roku 

życia 
34 36 27 25 

długotrwale 

bezrobotni 
132 132 95 57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Negatywne zjawiska społeczne na terenie gminy 

Analizując problemy społeczne wzięto pod uwagę przede wszystkim dane z Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy nt. bezrobocia rejestrowanego  

w poszczególnych sołectwach, dane dotyczące sytuacji demograficznej z Ewidencji Ludności.  

Coraz większym problemem społecznym dla wielu rodzin z terenu Gminy Oksa jest brak 

wystarczających środków do życia. Najwięcej osób/rodzin korzysta z pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

ubóstwa oraz  niepełnosprawności. Liczbę osób/rodzin oraz przyczyny korzystania z pomocy 

społecznej w latach 2015-2017 obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 3 Liczba rodzin i osób korzystających z Pomocy Społecznej w latach 2015-2017 
 

Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS w latach 2015-2017 

Wyszczególnienie 

2015 2016 2017 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

Liczba 

rodzin 

Bezrobocie 157 50 159 55 159 63 

Ubóstwo 341 90 296 81 277 85 

Niepełnosprawność  26 12 29 13 26 14 

Długotrwała lub ciężka choroba 81 29 91 32 88 35 

Przemoc 0 0 0 0 0 0 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych w 

tym: rodziny niepełne, rodziny 

wielodzietne 

93 20 85 19 79 19 

Trudności po opuszczeniu zakładów 

karnych 
2 2 6 4 5 5 

Alkoholizm 0 0 2 2 3 3 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 

Zdarzenia losowe 4 2 1 1 4 3 

Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksa  

 

Z danych GOPS wynika iż najwięcej osób korzystało z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

(277) bezrobocia (159). W 2017 r. liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku 2016. 

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju 

społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do 

zasadniczych zadań instytucji państwa i samorządu oraz są elementem strategii 

rozwiazywania problemów społecznych. Bezpieczeństwu publicznemu zagraża 

przestępczość, mimo tego, że stanowi margines życia społecznego poprzez swą intensywność 
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i częstotliwość może mieć wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz 

odciskać ślad w jej funkcjonowaniu. Poniżej przedstawiamy tabele obrazującą liczbę 

popełnionych przestępstw/wykroczeń na terenie Gminy Oksa w latach 2015-2017.  

 

Tabela 4Liczba przestępstw/wykroczeń na terenie gminy Oksa w latach 2015-2017 

L.p. Kategoria przestępstwa 2015 2016 2017 

1. Nietrzeźwi kierujący 5 10 4 

2. Znęcanie się nad osobą najbliższą 1 3 5 

3. Kradzież z włamaniem - 1 1 

4. Wypadek drogowy 1 1 2 

5. Kradzież mienia - 4 3 

6. Naruszenie zakazu sądowego 1 1 - 

7. Uszkodzenie mienia - - 1 

8. Oszustwo - 1 2 

9. Niealimentacja - 1 1 

10. Uszkodzenie ciała 1 1 1 

11. Spowodowanie zagrożenia dla zdrowia i życia 1 1 - 

12. Posiadanie narkotyków 1 1 1 

13. Samobójstwo 1 1 - 

14. Wyrąb drewna - 1 - 

15. Nieumyślne spowodowanie śmierci 2 2 1 

16. Podrobienie podpisu - 2 - 

17. Kradzież dokumentu - 1 - 

18. Przywłaszczenie mienia 3 2 3 

19. Fałszowanie znaków granicznych - - - 

20. Groźby karalne - 2 2 

21. Naruszenie miru domowego - - 2 

22. Znieważenie funkcjonariusza Policji - - 1 

23. Rozbój - - 1 

24. Wypadek lotniczy - - - 

25. Podpalenie 1 2 1 

26. Korupcja - 1 - 

27. Inne - 2 1 

 Razem 17 41 33 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie 

Analizując przestępczość w poszczególnych latach najgorzej wygląda sytuacja w 2016 roku 

gdzie popełniono 41 przestępstw/wykroczeń. 
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3.6 Instytucje kultury na terenie Gminy 

Gminna Biblioteka Publiczna 

Według stanu na koniec 2014 r., Biblioteka Publiczna w Oksie posiadała 28 086 sztuk książek 

i 346 czytelników, a biblioteka filialna w Węgleszynie posiadała 1240 sztuk książek i 186 

czytelników. Razem na te placówki przypadały 532 czytelników, a łączna liczba 

zgromadzonych książek wynosiła 29 326 sztuk. Oprócz wypożyczania książek na zewnątrz, 

czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru podręcznego i prenumerowanych czasopism w 

czytelni Biblioteki Publicznej oraz w kącikach czytelniczych w filii.  

Poniższa tabela przedstawia czytelników Biblioteki z podziałem na wiek oraz rodzaj 

wykonywanego zajęcia.  

Tabela 5 Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej 

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej według wieku i rodzaju wykonywanego 

zajęcia za rok 2017 

L.p. Przedział 

wieku 

Liczebność Rodzaj wykonywanego 

zajęcia 

Liczebność 

1. 1 – 5 lat 43 Dzieci  

2. 6 – 12 lat 162 Uczniowie  

3. 13 – 15 lat 72 Studenci 1-3=300 osób 

4. 16 – 19 lat 23 Pracownicy umysłowi  

5. 20 – 24 lata 20 Robotnicy  

6. 25 – 44 lata 92 Rolnicy 4-6=166 

7. 45 – 60 lat 56 Inni zatrudnieni  

8. 60 lat i więcej 50 Emeryci, renciści 7-9=52 

9. -  Pozostali, niezatrudnieni  

Źródło: Dane Biblioteki Publicznej w Oksie  

Działalność organizacji pozarządowych i grup nieformalnych 

Gmina Oksa posiada dużą ilość aktywnie działających organizacji pozarządowych.  

Obecnie na terenie Gminy Oksa funkcjonuje aż 15 organizacji społecznych (pozarządowych 

i zorganizowanych grup nieformalnych). W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz tych 

organizacji. Inicjatywy podejmowane przez mieszkańców zorganizowanych w 

stowarzyszeniach świadczą o dużym potencjale kapitału ludzkiego. Mieszkańcy Gminy Oksa 

angażują się w wiele inicjatyw społecznych, czego wyrazem jest działalność ochotniczych 

straży pożarnych. Po wielu latach zapomnienia reaktywowane zostały również koła gospodyń 

wiejskich.  
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Tabela 6 Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy – stan na 28.02.2018 

L.p. Nazwa organizacji 
Ilość osób działających w 

organizacji 

1. 
Stowarzyszenie Patriotyczno- 

Chrześcijańskie Tyniec 
3 

2. 

Gminny Związek Emerytów , 

Rencistów i Inwalidów w 

Oksie  

75 

3. Klub Sportowy Nida Oksa 62 

OSP 

1. OSP Oksa 45 

2. OSP WĘGLESZYN 45 

3. OSP BŁOGOSZÓW  40 

4. OSP LIPNO  30 

5. OSP ZAKRZÓW 30 

6. OSP REMBIECHOWA  20 

7. OSP KANICE 20 

8. OSP TYNIEC 30 

9. OSP POPOWICE 25 

10. OSP RZESZÓWEK 30 

Koła Gospodyń Wiejskich 

1 KGW Węgleszyn -Dębina 20 

2 KGW Rembiechowa 8 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Oksa 
 

Na terenie gminy podejmowane są liczne inicjatywy kulturalne. W sołectwach zlokalizowane 

są budynki (świetlice, remizy), które przeznaczone są na działalność kulturalną. Część z nich 

wymaga modernizacji. Istnieje również potrzeba stworzenia na terenie gminy nowych 

przestrzeni integracyjno – rekreacyjnych dla mieszkańców. 
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Podstawowa charakterystyka Gminy Oksa na tle województwa i powiatu jędrzejowskiego 

pozwalająca ocenić iż jej potencjał społeczny i ekonomiczny przedstawia się następująco:  

− Gmina zajmuje 5 miejsce wśród gmin powiatu jędrzejowskiego pod względem ludności. 

− Gmina notuje od kilku lat ujemny przyrost naturalny . 

− Gmina zajmuje 9 miejsce (na 9 gmin) w powiecie i 94 w województwie, jeśli chodzi  

o dochód własny gminy na 1 mieszkańca  

− Zajmuje 3 miejsce w powiecie pod względem zwodociągowania, 

− Na terenie gminy jest mało zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON 7 miejsce 

w powiecie (na 9 gmin) (81 miejsce w województwie). 

− Gmina jest miejscem atrakcyjnym turystycznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 

 

       Strona 26 z 79 

4.  Edukacja na terenie gminy 

Dzięki nauce możemy się przyczynić do rozwoju naszej cywilizacji. Bardzo popularny stał się 

Internet, który jest źródłem informacji na różnorodne tematy oraz coraz popularniejszym 

środkiem porozumiewania się. Poprzez naukę komunikacja stała się dużo tańsza, łatwiejsza i 

szybsza. To właśnie informacja stała się ważnym czynnikiem determinującym rozwój wielu 

dziedzin życia. Wpływ, jaki na system funkcjonowania społeczeństwa XX/XXI wieku 

wywiera rozwój sposobów gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji, powodują, że 

coraz częściej współczesne społeczeństwo nazywane jest społeczeństwem informacyjnym. Ze 

względu na gwałtowny i stały postęp naukowo-techniczny, objawiający się nowymi 

produktami i usługami, a także nowymi metodami i organizacją pracy, a w konsekwencji 

coraz to nowymi wymaganiami co do pracowników, w społeczeństwie informacyjnym 

konieczne będzie uczenie się przez całe życie, a nie głównie w młodości. Uważa się, że co 5-

10 lat konieczna będzie zmiana zawodu, a nie tylko miejsca pracy, a do tego nowego zawodu 

trzeba będzie być profesjonalnie przygotowanym, aby znaleźć zatrudnienie na 

konkurencyjnym rynku pracy. System obecny – 20 lat nauki (do osiągnięcia wykształcenia 

wyższego) i 40 lat pracy – odejdzie do historii.  

 

RYS HISTORYCZNY  

Szkoła w Oksie została założona w 1864 roku, po stłumieniu powstania styczniowego. 

Początkowo mieściła się w prywatnym domu przy kościele. W 1900 roku dzięki staraniom 

mieszkańców został wybudowany budynek szkoły. W 1905 roku księżna Radziwiłłowa 

założyła w Oksie ochronkę, o którą jednak nie dbano i po 7 latach funkcjonowania została 

zamknięta przez administrację dóbr. Szkoła funkcjonowała do 1914 roku, kiedy to została 

zamknięta na dwa lata, gdyż wojska niemieckie stacjonujące w Oksie zajęły budynek. W 

1916 roku, dzięki staraniom p. Błasińskiego, który wraz z żoną wyremontował budynek 

zniszczony w czasie I wojny światowej, dzieci rozpoczęły naukę w dwuklasowej szkole.  

W 1923 roku zatwierdzono 3 klasową szkołę, która składała się z 5 oddziałów. Od 1925 roku 

szkoła zaczyna się rozwijać, zostaje przyznany stopień organizacyjny szkoły czteroklasowej. 

Od 1932 roku przy szkole działa świetlica, z której korzystało również społeczeństwo 

okolicznych wsi. Od 1933 roku działa w szkole Koło Ligi Obrony Powiatowej i Koło 

Czerwonego Krzyża. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku przerywa na krótko zajęcia w 

szkole. W końcu września 1939 r. szkoła wznawia swoją działalność. Mimo ostrych 

zarządzeń władz okupacyjnych duch nauczania w szkole jest wybitnie patriotyczny. Z tego 
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właśnie powodu 7 sierpnia 1940 roku zostaje aresztowany i wywieziony do obozu 

koncentracyjnego w Buchenwaldzie kierownik szkoły Jan Zakrzewski, skąd już nie wrócił - 

zginął w Buchenwaldzie w 1944 roku. Na jego miejsce władze okupacyjne powołały Witolda 

Lesznera, któremu pod koniec roku szkolnego zostało jednak odebrane prawo nauczania. W 

tym samym czasie odebrane również zostaje prawo nauczania religii proboszczowi tutejszej 

parafii ks. Janowi Grabowskiemu. W okresie okupacji szkołą kieruje Henryk Jędrzejowski. 

Nauka odbywa się z przerwami. Pewien procent dzieci korzysta z tajnego nauczania, które 

prowadzi nauczycielka Zofia Moralska. Szkoła funkcjonuje do 14.01.1945 r. i znowu 

następuje krótka przerwa w nauce. Po wznowieniu zajęć na zakończenie roku szkolnego w 

1945 r. zorganizowana zostaje rewia szkolna, z której dochód przeznaczony zostaje na zakup 

książek do biblioteki. Szkoła w tym czasie nie posiada żadnej książki, mapy, obrazu - 

wszystko zostało zarekwirowane przez okupacyjne władze. Po wojnie nauka wcale nie jest 

łatwa. Szkoła zmaga się z trudnościami lokalowymi, jest ciasno, a dotychczasowe 

pomieszczenia wymagają remontu, brakuje książek, pomocy dydaktycznych. W 1962 roku 

zapada więc decyzja o budowie nowej szkoły. Prace budowlane trwają do 1964 roku. W 

sierpniu tego roku następuję uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Wcześniej, w maju, 

zostaje odsłonięta tablica upamiętniająca postać Jana Zakrzewskiego, zamordowanego w 

obozie koncentracyjnym. Wraz ze zmianą podziału administracyjnego kraju nastąpiła 

reorganizacja systemu oświaty. W 1973 r. powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Oksie. 

Placówka staje się ośmioklasową szkołą gminną, do której uczęszczali uczniowie z 

Błogoszowa, Kanic i Tyńca. Po kilku latach szkoła zbiorcza została zlikwidowana, a 

uczniowie znów wrócili do swych szkół. W 1999 roku w ramach reformy szkolnictwa, szkoła 

została przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową oraz utworzono trzyletnie 

gimnazjum. W 2007 roku utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego weszła 

także Szkoła Podstawowa w Oksie. 
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Szkoła w Węgleszynie 

Jednym z głównych celów jakie gmina sobie wyznaczyła było wybudowanie nowej Szkoły 

Podstawowej w Węgleszynie. Reaktywowano społeczny Komitet Budowy Szkoły, który 

wspierał  pomagał Samorządowi w podejmowaniu decyzji o planowaniu budowie szkoły.    

W 1992 roku rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie nowej szkoły. 

23 czerwca 1993 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę 

Szkoły Podstawowej  w Węgleszynie. Dalsze prace przy budowie szkoły trwały 5 lat. W tym 

czasie Społeczny Komitet Budowy Szkoły zebrał od społeczeństwa pieniądze w kwocie 4 160 

zł (cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych), za które zakupiono    i zamontowano 287 metrów 

bieżących płotu betonowego. 1 czerwca 1998 roku nastąpił ten piękny a zarazem uroczysty i 

oczekiwany dzień otwarcia nowej szkoły. Na placu szkolnym odbyła się uroczysta Msza 

Święta, którą koncelebrowali księża: ks. proboszcz Zbigniew Pasternak, ks. prefekt Piotr 

Rojewski i proboszcz parafii Oksa ks. Tadeusz Marczewski. Poświęcenia szkoły dokonał 

proboszcz miejscowej parafii Po przemówieniach okolicznościowych i występach młodzieży 

szkolnej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie szkoły.     
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4.1 Opis i diagnoza stanu istniejącego  

Na terenie gminy Oksa funkcjonują dwie placówki szkolne w dwóch miejscowościach: Oksa i 

Węgleszyn 

Szkoła Podstawowa w Oksie w skład której wchodzą: 

Gimnazjum Oksa 

Szkoła Podstawowa w Oksie 

Przedszkole Samorządowe w Oksie  

W Węgleszynie funkcjonuje Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 

 

Tabela 7: Wykaz szkół /przedszkoli na terenie Gminy Oksa 

Placówka Adres siedziby oraz e-mail 

Szkoła Podstawowa w Oksie 

Gimnazjum w Oksie 

ul. Pl. Mikołaja Reja 19, 28-363 Oksa 

Tel./fax: 41 380 82 67 

E-mail: jsuper@poczta.onet.pl 

Szkoła Podstawowa w Oksie 

Przedszkole Samorządowe  

Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 

Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 

 

Węgleszyn 50A , 28-363 Oksa  

e- mail: wicherb1@wp.pl 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Oksa 

 

 

Obwody Szkolne: 

Szkoła Podstawowa w Oksie: Oksa, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wieś, Dzierążnia, 

Błogoszów, Pawęzów, Rzeszówek, Lipno, Zakrzów, Zalesie, Gawrony 

Szkoła Podstawowa Węgleszyn: Węgleszyn, Węgleszyn Dębina, Węgleszyn Ogrody, 

Rembiechowa, Stare Kanice, Nowe Kanice, Podlesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 

 

       Strona 30 z 79 

4.2 Uczniowie 

Łącznie do wszystkich przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Oksa w roku 

szkolnym 2016/2017 uczęszczało 481 dzieci i młodzieży. W  roku szkolnym 2017/2018 

wynika iż liczba uczniów zmniejszyła się o 13 osób. W ostatnich latach możemy 

zaobserwować spadek liczby dzieci uczęszczających do placówek na terenie gminy. 

Względem roku szkolnego 2012/2013 spadek ten wynosił 10 uczniów. Poniższa tabela oraz 

wykres przedstawiają liczbę uczniów uczęszczającą do placówek na terenie Gminy Oksa. 

 

Tabela 8: Liczba uczniów/dzieci w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Oksa 

Placówka 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/ 2018 

Szkoła Podstawowa 

w Oksie, 
292 294 329 339 317 287 

Przedszkole  50 52 14 14 28 22 

Szkoła Podstawowa 

w Węgleszynie 
136 141 148 155 136 159 

RAZEM 478 487 491 508 481 468 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Oksa 

 

 

Wykres nr 1: Liczba dzieci i uczniów we wszystkich placówkach na terenie  

Gminy Oksa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Oksa 

 

Analizując powyższy wykres oraz tabelę należy stwierdzić iż w okresie 6 lat nastąpił 

nieznaczny spadek liczby uczniów/dzieci uczęszczających do placówek na terenie gminy. 
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Analiza danych demograficznych pokazuje iż w ostatnich latach liczba urodzeń na terenie 

gminy ma charakter spadkowy. Jedynie w roku 2016 zanotowano znaczny wzrost liczby 

urodzeń 53 dzieci. W 2017 roku według danych Urzędu Gminy przyszło na świat 39 dzieci. 

W chwili obecnej żadna z placówek na terenie gminy nie jest przeznaczona do likwidacji. 

 

Tabela 9 Liczba urodzeń wraz z podziałem na obwody szkolne 

Rok Oksa Węgleszyn razem 

2011 24 26 50 

2012 27 19 46 

2013 29 18 47 

2014 23 16 39 

2015 21 13 34 

2016 31 22 53 

2017 22 17 39 
Źródło: Urząd Gminy w Oksie 

 

Wsparcie ucznia zdolnego oraz z deficytami 

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zdolnych jest istotnym 

elementem kształcenia w szkołach z terenu Gminy Oksa. Uczniowie z trudnościami 

edukacyjnymi z terenu gminy są wpierani m.in. poprzez pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną polegającą na: 

• diagnozowaniu środowiska ucznia, 

• rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu ich zaspokojenia, 

• rozpoznawaniu trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

 

Dzieci i młodzież z terenu gminy posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ma możliwość edukacji w placówkach Gminy 

Oksa. Rodzaj orzeczonej niepełnosprawności i liczbę dzieci i młodzieży uczęszczającą do 

placówek edukacyjnych prezentuje poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 

 

       Strona 32 z 79 

Uczniowie zdolni z terenu gminy są wpierani na każdym etapie kształcenia m.in. poprzez: 

• dostosowanie metody i formy pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień; 

• motywację do udziału w olimpiadach, kursach, turniejach, warsztatach, obozach 

naukowych, projektach i programach przeznaczonych dla uczniów zdolnych, w tym 

stypendialnych i grantowych; 

• wskazywanie kierunków rozwoju, współpracuj z innymi podmiotami i osobami, m.in. z 

rodzicami i instytucjami. 

 

Tabela 11: Olimpijczycy z terenu Gminy Oksa 

Szkoła Olimpijczycy 

Np. 1 osoba (język polski) 

Szkoła Podstawowa w 

Węgleszynie 

1 osoba (historia) 

Szkoła podstawowa Oksa Konkurs plastyczny „Wiedzy o AIDS” 

Konkurs Plastyczny „Ekologia” 

Konkurs pieśni patriotycznej w Domu Kultury w 

Nagłowicach – I Miejsce 

Konkurs pieśni patriotycznej w w Szkole 

Podstawowej w Węgleszynie – 2 x I miejsce, 1 x 2 

miejsce 

Konkurs „Lepszy Internet zaczyna się od Ciebie” 

I miejsce w powiatowym konkursie na logo powiatu 

jędrzejowskiego 

Konkurs Ortograficzny „Nasz Region” we 

Włoszczowe 

Konkurs plastyczny „Co przyniesie Pani Jesień” 

Konkurs plastyczny „Mądre bajki z całego świata” 

II miejsce w powiatowym konkursie 

tłumaczeniowym z języka angielskiego 

„Trzymaj formę” konkurs wiedzy o zdrowym trybie 

życia 

Konkurs ogólnopolski „Potyczki ekonomiczne” – 

grupa finałowa 40 szkół 

Konkurs ogólnopolski „Licz swoje pieniądze” VI 

miejsce 

II miejsce w konkursie powiatowym „Olimpijczycy 

są wśród nas” 

9, 13, 14, 15 miejsce w powiatowym konkursie 

matematycznym klas II gimnazjum 

7 miejsce w powiatowym konkursie historycznym 

„O żołnierzach wyklętych” 
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 Finalistka ogólnopolskiego konkursu „W kręgu 

poezji i prozy lagrowej KL Ravensbruck” 

II miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej 

dziewcząt 

1, 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej” na etapie powiatowym 

Konkurs „Wiedzy o krajach anglojęzycznych” 

Konkurs powiatowy „Bezpieczeństwo na piątkę” 

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy” – 1 

miejsce 

Konkurs plastyczny Świętokrzyskie dziedzictwem 

kultury” 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Oksa 

 

Dożywianie dzieci  

Państwowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nakłada na gminę obowiązek 

dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o osoby z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. 

Zjawisko dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Oksa w ostatnich latach maleje. W 2017r. 

25,65% dzieci w wieku do 16 r.ż. było objętych dożywianiem. Ilościowo zjawisko to jest 

największe w sołectwie Oksa gdzie dożywianiem objętych jest 30 dzieci tj. 34,88% ogółu 

dzieci w wieku do lat 16 z terenu sołectwa. Kolejne sołectwa to: 

• Węgleszyn - 21 dzieci w 2017r., tj. 14,29% ogółu korzystających i 28,00% ogółu 

dzieci w wieku do 16 r.ż. zamieszkujących teren sołectwa, 

• Węgleszyn Ogrody  – 13 dzieci w 2017r., tj. 8,84% ogółu korzystających i 35,14% 

ogółu dzieci w wieku do 16 r.ż., zamieszkujących teren sołectwa 

• Zakrzów - 12 dzieci w 2017r., tj. 8,16% ogółu korzystających i 26,09% ogółu dzieci 

w wieku do 16 r.ż. zamieszkujących teren sołectwa, 

Tabela 10: Liczba uczniów dożywianych w szkole z terenu Gminy Oksa 

Szkoła 2014/2015  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Gimnazjum Oksa 33 37 33 20 

Szkoła Podstawowa Oksa 53 48 47 46 

Szkoła Podstawowa Węgleszyn 40 42 40 36 

Przedszkole 6 6 8 5 

Razem 132 133 128 107 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie 
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Uczniom pochodzącym z rodzin mających trudną sytuację materialną wypłacane są 

stypendia socjalne. W roku szkolnym 2017/2018 zasiłki szkolne otrzymało 74 uczniów. 

Należy zaznaczyć, że liczba osób ubiegających się o zasiłki szkolne zmalała względem roku  

szkolnego 2016/2017. Uczniowie nie korzystają z zasiłków losowych. 

 

Tabela 11: Liczba wypłacanych zasiłków szkolnych w latach szkolnych  

1015/2016 - 2017/2018 

 

Szkoła  

Stypendia 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Oksa Szkoła Podstawowa 54 39 29 

Oksa Gimnazjum 47 31 19 

Węgleszyn Szkoła Podstawowa 45 33 26 

Razem 146 103 74 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie 

 

Dowóz ucznia do miejsca edukacji 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Gmina zapewnia 

uczniom bezpłatny dowóz do szkoły, jeżeli ich droga z domu do szkoły przekracza określone 

przepisami kilometry. W roku szkolnym 2017/2018 do szkół na terenie Gminy Oksa 

dowożonych było 247 dzieci i młodzieży (o 10 mniej niż w poprzednim roku). W trakcie 

przewozu dzieci mają zapewnioną wykwalifikowaną opiekę.  

 

Tabela 12: Liczba uczniów i dzieci dowożonych do szkoły w roku szkolnym  

2014/2015 - 2016/2017 

  

Placówka 

Liczba uczniów dowożonych do szkoły w r. szk. 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Gimnazjum Oksa 124 125 127 - 

Szkoła Podstawowa Oksa 141 146 97 - 

Szkoła Podstawowa 

Węgleszyn 
57 58 33 45 

Szkoła Podstawowa z 

oddziałami Gimnazjalnymi 
- - - 202 

RAZEM 322 329 257 247 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Oksa  
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Wnioski: 

1. Liczba uczniów w szkołach uległa zmniejszeniu,  

2. W ostatnim latach zmniejsza się liczba dzieci objętych stypendiami szkolnymi. 

3. Gmina systematycznie wspiera uczniów mających trudną sytuację materialną. 

4. Placówki na terenie gminy zapewniają edukację uczniom z orzeczeniami  

o niepełnosprawności oraz nauczanie indywidualne. 

5. W ostatnim roku spadła liczba dzieci dożywianych na terenie gminy. 

6. We wszystkich szkołach na terenie gminy istnieje potrzeba wsparcia ucznia zdolnego 

poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające, wyjazdy edukacyjne, warsztaty pozaszkolne (np. 

wyjazdowe). 

7. We wszystkich placówkach istnieje potrzeba wsparcia ucznia z trudnościami w nauce w 

tym ucznia z niepełnosprawnościami. 

8. W placówkach przedszkolnych istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych  zajęć.  



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 

 

       Strona 36 z 79 

4.3 Kadra oświatowa 

Kadra oświaty to kluczowy element zasobów kapitału intelektualnego gminy Oksa To jedna z 

grup, która będzie w istotnym stopniu decydowała o rozwoju  gminy.  

Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły lub placówki 

oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia 

zawodowego związane z rozwojem szkoły  i z indywidualnymi potrzebami nauczycieli. 

Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i 

właściwie organizowane. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy, a 

ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie 

zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone 

równe szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są 

dobrze organizowane, a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań. Oceny i opinie o ich 

pracy wskazują na potrzeby rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form 

doskonalenia zawodowego 

 

W placówkach prowadzonych przez gminę w roku szkolnym 2017/2018 było zatrudnionych  

60 pracowników pedagogicznych.  

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Oksa: 

− Stażysta – brak 

− kontraktowy – 3osoby 

− mianowany - 7 osób 

− dyplomowanych – 49 osób. 

Nauczyciele z terenu gminy Oksa  ciągle podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, jednak 

nadal istnieje duża potrzeba wsparcia ich w tym zakresie. Przede wszystkim należy 

przeszkolić nauczycieli pod kątem wykorzystania w systemie edukacji technologii 

informacyjno-komunikacyjnej. Należy również podnieść kompetencje w zakresie 

posługiwania się językami obcymi. Poniższe tabele przedstawiają dane na temat kwalifikacji 

zawodowych kadry oświatowej oraz stanu zatrudnienia w poszczególnych placówkach w 

latach 2017-2018 

 

 



 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 

 

       Strona 37 z 79 

Tabela 13  Kwalifikacje kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Oksa 

Placówka 

Kwalifikacje nauczycieli 
Stopień awansu 

zawodowego 

Stopień nauk. 

doktora magistra 

z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Tytuł licencja 

ta z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Dyplom 

ukończ. kol. 

nauczycielski

ego, kol. jęz. 

  

S
ta

ży
st

a 

  

k
o

n
tr

ak
to

w
y
 

  

m
ia

n
o

w
an

y
 

  

d
y

p
lo

m
o

w
an

y
 

Szkoła Podstawowa w Oksie 37 1 0 0 1 4 32 

Szkoła Podstawowa w 

Węgleszynie 
20 2 0 0 2 3 17 

Razem 57 3 0 0 3 7 49 

Źródło: Urząd Gminy Oksa 

 

Wnioski: 

1. 95% zatrudnionych nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie  

z przygotowaniem pedagogicznym.  

2. Stopień nauczyciela dyplomowanego posiada ok. 82% zatrudnionych nauczycieli. 

3. Należy wzmocnić umiejętności posługiwania się i wykorzystania w procesie 

kształcenia technologii TIK. 

4. Należy rozwijać/wzmacniać wśród nauczycieli umiejętności posługiwania się 

językami obcymi. 

5. Należy wspierać rozwój formalny oraz poza formalny kadry pedagogicznej. 
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4.4 Baza lokalowa 

Szkoły dysponują budynkami o różnym wieku, wszystkie użytkowane przez placówki 

oświatowe budynki wymagają przeprowadzenia podstawowych prac modernizacyjnych. W 

ostatnich latach dzięki unijnym funduszom dokonano termomodernizacji budynków 

oświatowych oraz realizowano szereg projektów, które wpłynęły na zwiększenie oraz 

unowocześnienie bazy dydaktycznej. Nadal jednak baza lokalowa oraz wyposażenie 

placówek wymaga znacznych nakładów.  

 

Charakterystyka bazy poszczególnych szkół 

Stan bazy dydaktycznej szkół oraz przedszkoli na terenie gminy należy określić jako 

zadowalający. Nie oznacza to jednak, że w najbliższych latach baza ta nie będzie 

rozbudowywana i doposażona. Aby uczniowie szkół oraz przedszkoli z terenu gminy mieli 

zapewniony równy start istnieje potrzeba ciągłego doposażenia oraz unowocześnienia bazy 

dydaktycznej. Placówki przedszkolne należy doposażyć oraz wzbogacić ofertę edukacyjna o 

dodatkowe zajęcia/ wyjazdy. Poniżej przedstawiamy tabele przedstawiające szczegółowe 

dane na temat zaplecza jakim dysponują poszczególne placówki oraz potrzeby 

z jakimi się borykają. 

Tabela 14: Stan bazy- Szkoła Podstawowa w Oksie 

Liczba sal lekcyjnych 17 

Wyposażenie sali 

komputerowej 

17 komputerów w tym serwer, drukarka, skaner 

Wyposażenie sali gimnastycznej Pełne wyposażenie sali, brak sprzętu do ćwiczeń 

gimnastycznych 

Sala multimedialna Brak Sali są 3 szt. tablic multimedialnych 

Stołówka Stołówka na 80 dzieci 

Biblioteka Jest, dwa pomieszczenia 

Sala gimnastyczna TAK 

Boisko TAK wielofunkcyjne 

Jaki sprzęt wyposażenie jest 

potrzebny? Co należałoby w 

najbliższym czasie zakupić 

Wymiana komputerów w sali komputerowej, tablice 

interaktywne, zakup pomocy do zajęć lekcyjnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Szkoły Podstawowej w Oksie 
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POTRZEBY  

Szkoła posiada stary sprzęt komputerowy, który wymaga natychmiastowego odnowienia. 

Nowoczesny sprzęt multimedialny, komputerowy jest niezbędny. Komputery w szkole 

przydają się nie tylko na lekcjach informatyki. Wykorzystywane są one również poza 

zajęciami. Dzięki komputerom można zorganizować ciekawe lekcje z zastosowaniem 

nauczania przez Internet. E-learning jest dziś nie tylko modny, ale również wygodny, 

zwłaszcza przy dużej ilości uczniów. Tego typu platformy pozwalają na efektywną i ciekawą 

naukę. Można zorganizować młodym ludziom interesujące lekcje języków obcych czy 

każdego innego przedmiotu z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi e-learning. 

Nowoczesne pomoce do zajęć lekcyjnych.  

 

Tabela 15: Stan bazy- Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 

Liczba sal lekcyjnych 3 sale lekcyjne (oddziały przedszkolne) 

8 sal lekcyjnych (klasy I-VII) 

1 sala  przebudowa korytarza na poczet sali lekcyjnej,  

Wyposażenie sali 

komputerowej 

16 sztuk komputerów 

9 komputery z 2007 roku 

4 komputery 2015 

3 komputery 2017 

1 drukarka 2007 

Wyposażenie sali gimnastycznej 1 koziołek gimnastyczny, 1 skrzynia gimnastyczna 

materace, zestaw piłek do gier zespołowych (ręczna, 

nożna, lekarska, do koszykówki, do siatkówki, itp.) 

ławki, drabinki, stół do tenisa, rakietki do tenisa 

zestaw przyrządów gimnastycznych (hula hoop, pachołki, 

drążki gimnastyczne, itp.) 

Sala multimedialna Brak, 1 tablica 

Stołówka TAK 

Biblioteka 2 pomieszczenia (połączona z publiczną) 

Sala gimnastyczna TAK 

Boisko TAK wielofunkcyjne 

Jaki sprzęt wyposażenie jest 

potrzebny? Co należałoby w 

najbliższym czasie zakupić 

Wymiana komputerów zakup sprzętu multimedialnego, 

zakup pomocy do zajęć lekcyjnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Szkoły Podstawowej w Węgrzynie 

 

POTRZEBY 

W placówce należy zmodernizować sale komputerową (zakup nowego sprzętu znacznie 

ułatwi i uatrakcyjni prace). Komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym o 

szerokich możliwościach zastosowań. Należy również zakupić  pomoce do zajęć lekcyjnych. 
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STAN TECHNICZNY PLACÓWEK 

Szkoła Podstawowa w Oksie wymaga następujących prac: 

− remont drogi dojazdowej do szkoły, parkingu (zalecenia Sanepidu),  

− termomodernizacja starej części szkoły,  

− remont rynien na nowej części. 

 

Szkoła Podstawowa w Węgleszynie wymaga następujących prac: 

− malowanie drzwi w szatniach i klasach, 

− odnowienie  ławek i urządzeń  na placu zabaw, 

− wymiana 3 umywalek w łazienkach, 

− wyrównanie nawierzchni płytek betonowych na placu przed szkołą, 

− naprawienie ogrodzenia na boisku szkolnym, 

− przebudowa korytarzu na potrzeby nowej sali lekcyjnej dla uczniów klasy VIII, 

− naprawienie usterek na sali gimnastycznej. 

 

Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając  

w ten sposób podstawowe warunki do ich funkcjonowania oraz w miarę  możliwości 

doposaża szkoły. Poniższa tabela przedstawia wykaz projektów dotyczących edukacji 

zrealizowanych na terenie gminy Oksa na przestrzeni kilku ostatnich lat. 

 

Tabela 16: Wykaz projektów realizowanych na terenie Gminy Oksa 

z obszaru edukacji 

L.p

. 

Beneficjent/ Nazwa 

projektu 

Okres 

realizacji 

Wartość 

projektów 

Najważniejsze osiągnięte rezultaty 

1 Pracownia 

przyrodnicza  

2 lata (2 

projekty !- 

Oksa i 1 

Węgleszyn) 

50 000 ( 

jeden 

projekt – 

25 000) 

Zakup sprzętu  

2 Na własne Konto 3 lata ( trzy 

projekty) 

 Zajęcia z przedsiębiorczości dla 

gimnazjum, podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Oksa 
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Wnioski:  

1. Gmina systematycznie przeprowadzała w placówkach bieżące remonty zapewniając  

w ten sposób podstawowe warunki do ich funkcjonowania. 

2. Sprzęt komputerowy oraz multimedialny znajdujący się we wszystkich placówkach jest 

stary i należy go niezwłocznie wymienić. 

3. Ze względu na zły stan techniczny komputerów oraz sprzętu multimedialnego  

technologia TIK do nauczania w szkołach  wykorzystywana jest w ograniczonym 

zakresie. 

4. We wszystkich placówkach należy przeprowadzić remonty bieżące. 

5. W Szkole Podstawowej w Oksie konieczny jest remont drogi dojazdowej do szkoły, 

parkingu gdyż takie są zalecenia Sanepidu, oraz wykonać termomodernizacje starej 

części budynku. 

− W Szkole Podstawowej w Węgleszynie konieczna jest przebudowa korytarza na 

potrzeby nowej sali lekcyjnej dla uczniów klasy VIII, 
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4.5 Efektywność nauczania 

Procesy edukacji ulegają ciągłym zmianom, co wymusza wprowadzanie reform, modyfikację 

metod uczenia się – nauczania, określania wskaźników efektywności, prowadzenia pomiarów. 

Proces dydaktyczny jest procesem dynamicznym. Zmianom podlegają warunki, w których 

przebiega. Jednym  z  zasadniczych  elementów  oceny  jakości  kształcenia jest  jego  

efektywność. Efektywność kształcenia to stopień realizacji założonych celów  dydaktycznych. 

Jednym ze wskaźników efektywności nauczania są wyniki egzaminów zewnętrznych.  

 

Od kwietnia 2002 roku przeprowadzany był powszechny sprawdzian dla uczniów kończących 

szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem było sprawdzenie opanowania umiejętności 

niezbędnych na wyższym etapie kształcenia. Wyniki sprawdzianu pozwalały na pełniejsze 

diagnozowanie osiągnięć uczniów. W związku z reformą edukacji decyzją Ministerstwa 

Edukacji Narodowej sprawdzian dla 6-klasistów został zlikwidowany od roku szkolnego 

2016/2017. 

 

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na nowych 

zasadach:  Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu: języka polskiego oraz zadań z 

zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie.  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z 

zadań z zakresu: matematyki oraz zadań  z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii.  W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista 

dokonuje wyboru jednego języka, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu 

obowiązkowego. 

Egzamin gimnazjalny w 2018 roku składał się z trzech części. W części pierwszej –

humanistycznej –gimnazjaliści rozwiązywali  zadania  z  historii  i  wiedzy  o  społeczeństwie  

oraz  z  języka  polskiego(w  dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej –

matematyczno-przyrodniczej –zadania z przedmiotów przyrodniczych:  biologii,  chemii,  

fizyki  i  geografii  oraz  z  matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej 

części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego 

na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym. 
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Tabela 17: Rozkłady wyników uczniów w szkołach z egzaminu gimnazjalnego 2018  

w Gminie Oksa 

Szkoła Egzamin 

Liczba uczniów w szkole według 

wyników 

Niskie Średnie Wysokie 
S

zk
o
ła

 P
o
d
st

aw
o
w

a 
w

 O
k
si

e Język angielski PP 5 19 10 

Język angielski PR 2 28 4 

Język rosyjski PP 1 16 0 

Historia i WOS 13 32 6 

Język polski 12 33 6 

Matematyka 9 33 9 

Przedmioty 

przyrodnicze 
11 33 7 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 

 

Tabela 18: Wyniki szkół z terenu Gminy Oksa  

z egzaminu gimnazjalnego 2018 

Gmina Szkoła Egzamin 

W szkole 
G

m
in

ie
 

P
o
w

ie
ci

e
 

W
o
je

w
ó
d

zt
w

ie
 

K
ra

ju
 

Liczba 

zdających 
Wyniki egzaminów w % punktów 

Oksa 

S
zk

o
ła

 P
o
d
st

aw
o
w

a 
w

 O
k
si

e Język angielski PP 34 73 73 64 66 68 

Język angielski PR 34 58 58 46 49 52 

Język rosyjski PP 17 58 58 53 56 61 

Historia i WOS 51 52 52 57 58 59 

Język polski 51 65 65 65 68 68 

Matematyka 51 50 50 49 51 52 

Przedmioty 

przyrodnicze 
51 53 53 54 55 56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 

 

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z 

języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie 

zawartych w nim informacji. Większości  gimnazjalistów  nie  przysporzyło  również  

problemów  zadanie z historii sprawdzające  umiejętność  analizy  i  interpretacji  źródła  

kartograficznego. Z matematyki  uczniowie  wykazali  się  umiejętnością odczytywania  i  
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interpretowania  informacji przedstawionych za pomocą wykresów funkcji a z biologii − 

umiejętnością posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki. Gimnazjaliści 

przystępujący do egzaminu z języka angielskiego, na poziomie podstawowym najlepiej 

poradzili sobie z rozwiązaniem  zadań  z  zakresu  rozumienia  ze  słuchu   

 (Opracowanie:  Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. OKE 

Łódź. Województwo świętokrzyskie) 

 

Nauczyciele wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców poprzez organizację 

zajęć dodatkowych. We wszystkich placówkach organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz 

rozwijające. Należy jednak zaznaczyć iż nadal istnieje duża potrzeba wsparcia uczniów 

poprzez organizację dodatkowych zajęć/wyjazdów edukacyjnych itp. 

 

Zajęcia dodatkowe w szkołach: 

Szkoła Podstawowa w Oksie: Koło polonistyczne, matematyczne, artystyczne, przyrodnicze 

– prowadzone społecznie przez nauczycieli 

Szkoła Podstawowa w Węgleszynie: koło przyrodnicze, koło artystyczne 

 

 

Wnioski: 

1. Uczniowie na wszystkich szczeblach edukacji nieco gorzej radzą sobie z 

przedmiotami ścisłymi (matematyka, przyroda). 

2. Istnieje potrzeba organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów 

słabszych. 

3. Istnieje potrzeba organizacji zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych. 

4. Istnieje potrzeba szerszego wdrożenia technologii TIK do procesu nauczania. 

5. Należy uczulić uczniów na dokładną analizę zadań oraz skupieniu się na całym 

tekście. 

6. Istnieje potrzeba podejmowania indywidualnej pracy z uczniami najsłabszymi na 

zajęciach pozalekcyjnych. 
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4.6 Finansowanie oświaty 

Zadanie finansowania zadań oświatowych wynika z ustaw: Prawo Oświatowe, o 

Finansowaniu zadań oświatowych i Karty Nauczyciela, które nakładają obowiązek 

zagwarantowania w dochodach jednostek samorządu terytorialnego środków niezbędnych na 

realizację zadań oświatowych,  w tym na wynagrodzenie nauczycieli oraz utrzymanie 

placówek oświatowych.  Z zapisów powyższych ustaw wynika, iż zapewnienie samorządom 

środków na realizację zadań oświatowych powinno następować poprzez przekazywanie 

subwencji oświatowej, będącej sposobem podziału części subwencji ogólnej, określonym 

przez MEN. Wysokość tej subwencji jest uzależniona od zakresu zadań oświatowych 

wykonywanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, typów i rodzajów szkół, 

liczby uczniów w danym roku szkolnym, liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego oraz innych danych. W Gminie Oksa, podobnie jak i w innych gminach, 

subwencja ta niestety nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z 

funkcjonowaniem placówek oświatowych. Edukacja stanowi najistotniejszą pozycję 

wydatków Gminy Oksa 

W ostatnich latach następował  stały wzrost nakładów na zadania związane z kształceniem   

i wychowaniem uczniów.  

 

Wykres 5 Wydatki przeznaczone na oświatę w latach 2014 – 2018 (w mln zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Oksa 
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Wydatki na oświatę wzrosły od roku 2014 o 1302512,84 zł Przy czym subwencja wzrosła o 

zaledwie 478469,7 zł. W 2017 r wydatki bieżące na edukację wynosiły 6283784,88 zł. w tym 

koszt wynagrodzenia kadry oświatowej wynosił 4987032,03 zł. Subwencje i dotacje w 2017r. 

wynosiły  4306372,77 zł. Oznacza to iż Gmina w 2017 roku  musiała pokryć z środków 

własnych pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy. Była to 

kwota  1977412,11 zł. Według założeń finansowych na 2018 rok Gmina Oksa będzie musiała 

dołożyć znaczna kwotę do edukacji . 

 

Wykres 6: Wydatki przeznaczone na oświatę z budżetu Gminy Oksa (w mln zł) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Oksa 

 

 

Wnioski: 

1. Corocznie rosną wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie 

Gminy Oksa. 

2. Subwencja oświatowa przekazywana do gminy nie pokrywa w pełni potrzeb. 

3. Gmina w roku 2017 przeznaczyła kwotę 1 977412,11 zł. na oświatę z budżetu jako 

różnicę pomiędzy wydatkami a subwencją oświatową i dotacjami na oświatę. 

4. Wynagrodzenia nauczycieli stanowią największy procent wydatków na oświatę. 
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4.7 Podsumowanie diagnozy 

Na przełomie lat 2014-2018 można zaobserwować spadek liczby dzieci  

i młodzieży szkolnej. Na terenie Gminy Oksa liczba ta spadła o 75 osób. Analiza danych 

demograficznych jednoznacznie jednak wskazuje, iż społeczeństwo gminy starzeje się a 

liczba urodzeń w kolejnych latach będzie nieznacznie spadała. Niepokojący jest również 

ujemny przyrost naturalny przez 4 minione lata. Oferta edukacyjna placówek na terenie 

gminy jest dość szeroka należy jednak ją zwiększyć o dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem 

technologii TIK, zajęcia dla uczniów zdolnych oraz z deficytami, jak również wyjazdy 

edukacyjne, rajdy. Ofertę przedszkoli należy rozszerzyć o organizację dodatkowych zajęć 

wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Na obszarze gminy funkcjonuje kilkanaście 

organizacji społecznych, które mało angażują  się w rozwój procesu edukacji zarówno dzieci, 

młodzieży jak i osób dorosłych. Coraz większym problemem dla samorządu staje się 

finansowanie oświaty. Corocznie rośną wydatki związane z utrzymaniem placówek. 

Wszystkie placówki na terenie gminy wymagają remontów. W Szkole w Oksie należy 

przeprowadzić remont drogi dojazdowej do szkoły, parkingu (zalecenia Sanepidu),  oraz 

wykonać termomodernizację starej części szkoły (remont rynien na nowej części). W Szkoła 

Podstawowa w Węgleszynie również wymaga prac m.in. przebudowa korytarzu na potrzeby 

nowej sali lekcyjnej dla uczniów klasy VIII, wyrównanie nawierzchni płytek betonowych na 

placu przed szkołą, wymiana 3 umywalek w łazienkach itp. 

Wszystkie placówki dysponują starym sprzętem komputerowym, który należy w 

najbliższym czasie wymienić aby umożliwić uczniom/dzieciom zdobywanie wiedzy w sposób 

ciekawy oraz zwiększyć wykorzystanie technologii TIK. Placówki należy również doposażyć 

w pomoce dydaktyczne dla nauczycieli oraz uczniów. Nagrody i wyróżnienia zdobywane 

przez młodzież i dzieci z gminy potwierdzają konieczność wsparcia ucznia zdolnego m.in. 

poprzez organizację zajęć dodatkowych, zajęć wyjazdowych, rajdów itp. 
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5. Potrzeby lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie wynika, że liczba osób bezrobotnych na 

terenie powiatu sukcesywnie spada, natomiast odnotowuje się wzrost liczby zgłaszanych ofert 

pracy. Stopa bezrobocia w powiecie jędrzejowskim na koniec grudnia 2017r. wynosiła 7,6%  

i była jedną z niższych województwie. W ostatnich latach obserwujemy stopniowy spadek 

stopy bezrobocia na terenie powiatu. 

 

Wykres 7: Stopa bezrobocia w powiecie jędrzejowskim w latach 2014-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

 

Tabela 19: Liczba osób bezrobotnych na terenie powiatu jędrzejowskiego w podziale na 

gminy stan na 31.12.2017r. 

Gmina razem kobiety mężczyźni 

W wieku 

18-44 

długotrwale 

bezrobotni 

Imielno 126 84 42 103 40 

Jędrzejów 937 545 392 625 365 

Małogoszcz 378 253 125 286 156 

Nagłowice 140 83 57 103 61 

Oksa 123 71 52 95 32 

Sędziszów 368 257 111 260 142 

Słupia Jędrzejowska 109 70 39 93 42 

Sobków 258 159 99 198 88 

Wodzisław 190 101 89 143 72 

razem 2629 1623 1006 1906 998 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie 
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Wśród zwodów deficytowych na ternie powiatu jędrzejowskiego należy wymienić:  

− Zbrojarze 

− Stolarze 

− Murarze 

− Tynkarze 

− Elektrycy 

− kucharze 

− Lakiernicy 

 

Z powyższych danych wynika, że istnieje potrzeba zachęcania młodzieży do podejmowania 

kształcenia zawodowego oraz podejmowania nauki na studiach wyższych. Należy zachęcać 

młodzież do poznawania nowych języków oraz kultur  jak również do pozyskiwania wiedzy 

i umiejętności poza szkołą. 
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6. Analiza SWOT 

Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje,  

a następnie wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju szkolnictwa na 

terenie Gminy Oksa. Do uporządkowania wiedzy, wynikającej z diagnozy oraz utworzenia 

logicznej podstawy do sformułowania celów strategicznych, zastosowano narzędzie analizy 

SWOT. 

Zgodnie z przyjętą literaturową definicją macierzy SWOT mocne i słabe strony 

rozumiemy, jako pozytywne i negatywne wewnętrzne czynniki rozwojowe, natomiast szanse  

i zagrożenia, jako pozytywne i negatywne zewnętrzne czynniki rozwojowe. Nazwa SWOT 

pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:   

• strenghts – silne strony – w postaci przewagi zjawisk i procesów pozytywnych dla 

rozwoju edukacji na terenie Gminy Oksa, które powinny być kontynuowane  

i wzmacniane,  

• weaknesses - słabe strony – w postaci procesów i barier, wad, ograniczających 

możliwości rozwojowe, które powinny być zmniejszone bądź niwelowane,  

• opportunities - szanse/możliwości – w postaci czynników obiektywnych, zewnętrznych, 

na które nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego oraz wyjątkowej sytuacji jaką daje 

możliwość wykorzystania znacznych środków pomocowych UE, 

• threats – zagrożenia – wynikające przede wszystkim z czynników zewnętrznych 

stwarzających niebezpieczeństwo zmiany niekorzystniej.  

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą 

poszczególnych obszarów edukacji. Analiza SWOT jest kontynuacją oraz podsumowaniem 

diagnozy stanu i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć. 

 

Tabela 20: Analiza SWOT 
Mocne Strony Słabe strony 

1. Działająca Biblioteka  

2. Zapewnienie uczniom z trudnościami i 

uczniom niepełnosprawnym 

odpowiedniego wsparcia 

3. Dobrze zorganizowana pomoc socjalna. 

4. Dobrze zorganizowany dojazd uczniów do 

szkół. 

5. Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli  

(w zdecydowanej większości nauczyciele 

mianowani i dyplomowani). 

6. Duża liczba aktywnych nauczycieli mocno 

zaangażowanych     w     proces     

1. Spadek liczby ludności w gminie 

2. Niezadowalająca jakość części oferty 

edukacyjnej. 

3. Niewystarczająca ilość zajęć dla uczniów 

zdolnych oraz uczniów z deficytami 

4. Przestarzały i wyeksploatowany sprzęt 

komputerowy i multimedialny. 

5. Niezadawalający stan techniczny obiektów 

szkolnych 

6. Niezadawalający stan pomocy 

dydaktycznych (stare wyeksploatowane 

pomoce dla ucznia  
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dydaktyczny 

7. Dobra współpraca placówek oświatowych 

z samorządem. 

 

i nauczyciela). 

7. Niedostateczne dofinansowanie oświaty 

przez budżet państwa -coraz mniejsza 

subwencja oświatowa. 

8. Zwiększająca się ilość środków 

przekazywanych na finansowanie oświaty 

pochodząca z środków   własnych gminy. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Programy rządowe wspierające rodzinę 

(RODZINA 500 +) 

2. Realizacja programów wspierających 

działalność innowacyjną szkół. 

3. Szerokie wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w 

nauczaniu. 

4. Lepsze wykorzystanie potencjału 

organizacji pozarządowych i innych 

instytuacji 

5. Zmniejszenie obciążenia bazy edukacyjnej 

dzięki możliwości realizacji części procesu 

nauczania on-line. 

6. Pozyskanie środków zewnętrznych na 

doposażenie placówek w pomoce 

dydaktyczne. 

7. Dopływ wysoko wykwalifikowanych kadr 

z innych sektorów – akademickiego, 

społecznego, biznesowego. 

8. Rozszerzenie pracy nauczycieli na dorosłą 

część społeczeństwa. 

9. Pozyskiwanie środków z nowej 

perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej dla realizacji celów 

oświatowych 

10. Pozyskiwanie środków sektora 

biznesowego na rozwój edukacji 

1. Starzejące się społeczeństwo. 

2. Zjawisko cyberwykluczenia oraz 

powiększająca się luka między 

rozwojem technologicznym,  

a wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w 

oświacie. 

3. Słaba obecność w ogólnoeuropejskich 

programach edukacyjnych. 

4. Brak środków na odnowienie sprzętu 

oraz modernizację budynków. 

5. Niewystarczające dostosowanie kadry 

oświatowej do wprowadzania zmian w 

procesie edukacji 

6. Starzenie się kadry nauczycielskiej. 

7. Wypalenie zawodowe. 

8. Zmiany w prawie oświatowym, które 

mogą mieć wpływ na realizację 

niektórych zadań edukacyjnych 

9. Zawiłe procedury aplikowania o 

środki zewnętrzne 
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7. Definicja potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół 

 

Oferta dydaktyczna 

W otaczającym nas świecie szczególnego  znaczenia  nabiera konieczność  stosowania  metod  

i technik  dydaktycznych  ukierunkowanych  na kształcenie u uczniów umiejętności 

praktycznych oraz skutecznego i samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nimi 

problemów. Nowoczesna  edukacja    powinna  opierać  się  na  czterech  filarach  nauczania  

i wychowania: 

• uczyć się, aby wiedzieć (wiedza), 

• uczyć się, aby działać (umiejętności),  

• uczyć się, aby być (system wartości i postaw), 

• uczyć się, aby żyć wspólnie z innym. 

W szkołach na terenie Gminy Oksa istnieje potrzeba zmodyfikowania oraz rozszerzenia 

oferty dydaktycznej, która będzie dostosowana zarówno do potrzeb uczniów, rodziców jak i 

potrzeb współczesnego świata. W placówkach należy wprowadzić nowoczesne formy 

nauczania m.in. e-learning oraz zwiększyć wykorzystanie nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK ) w procesie nauczania. Należy przygotować spójny  

i bogaty program nauczania, który będzie wykorzystywał komputery (i inne urządzenia, takie 

jak tablice interaktywne, odtwarzacze mp3, kamery cyfrowe) jako narzędzia edukacji. 

Korzyści stosowania TIK w edukacji są ogromne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 

Ważne jest również aby w jeszcze większym stopniu niż do tej pory wspierać osoby zdolne 

oraz dostosowywać program nauczania do osób mających  trudności w nauce. Placówki już 

teraz oferują szereg zajęć pozalekcyjnych natomiast ofertę tą należy zwiększyć, Uczniom 

należy również w większym stopniu zapewnić dostęp do edukacji/kultury poza murami szkół.  

W tym celu należy organizować wyjazdy edukacyjne do ośrodków kultury tj. kino, teatr, 

filharmonie. Młodzież wiejska ma zdecydowanie mniejszy dostęp do kultury dlatego też tak 

ważne są w/w wyjazdy. Dodatkowo oferta edukacyjna nie rozwija w pełni postaw 

prospołecznych uczniów, oferta edukacyjna nie odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy. 

Placówki realizują   niewiele projektów edukacyjnych i autorskich programów edukacyjnych, 

oferta zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych jest niewystarczająca. Należy wesprzeć zarówno 

ucznia zdolnego jak i ucznia słabszego. W placówkach przedszkolnych istnieje potrzeba 

wzbogacenia oferty o nowe zająca oraz wyjazdy edukacyjne.  
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Baza dydaktyczna 

Aby udoskonalać standardy nauczania, umożliwiające lepsze przygotowanie do 

dalszej edukacji oraz funkcjonowania w społeczeństwie niezbędna jest modernizacja oraz 

częściowa wymiana dotychczasowej bazy dydaktycznej. Wszystkie placówki na terenie 

Gminy Oksa wymagają przeprowadzenia prac modernizacyjnych (m.in. malowanie 

modernizacja sal lekcyjnych, korytarzy. wymiana umywalek). Stołówki oraz biblioteki 

działające w poszczególnych placówkach należy doposażyć. Pomoce dydaktyczne natomiast 

należy wymienić (pomoce do zajęć sportowych, zajęć z matematyki, przyrody, języków 

obcych). Szczególnie ważny jest zakup wyposażenia dydaktycznego celem stworzenia 

nowoczesnych pracowni komputerowych (multimedialnych). Zakup sprzętu komputerowego 

oraz multimedialnego pozwoli na wprowadzenie do oferty dydaktycznej nowych form 

nauczania, wpłynie również na zwiększenie zastosowania TIK. Do placówek przedszkolnych 

należy zakupić pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy dedykowany 

dla tej grupy wiekowej. 

 

Kadra oświaty 

Nauczyciele pracujący w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Oksa posiadają 

wysokie kwalifikacje zawodowe i umiejętności, jednak dynamicznie zmieniająca się 

rzeczywistość wymusza na nauczycielach ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz doszkalania 

się. Główną potrzebą jaką zdefiniowano podczas opracowywania niniejszego dokumentu jest 

konieczność podniesienia wiedzy i umiejętności w wykorzystywaniu 

i zastosowaniu TIK w procesie nauczania. Dodatkowo należy rozszerzyć współprace 

nauczycieli z rodzicami przede wszystkim uczniów z trudnościami wychowawczymi. Rodzic 

również powinien czynnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodego człowieka a niestety 

często tak nie jest.  

 

Główne problemy szkół z terenu Gminy Oksa 

− niepełne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  

w procesie nauczania, 

− niewystarczająca oferta dydaktyczna dla osób zdolnych oraz osób z trudnościami w nauce, 

− małe zaangażowanie instytucji zewnętrznych (NGO) w proces szkolenia pozaformalnego, 

− niezadawalający stan techniczny budynków szkół, przedszkoli (potrzeba modernizacji i 

termomodernizacji), 

− mała liczba nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego w placówkach, 
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− stare i wyeksploatowane pomoce dydaktyczne do zajęć, 

− coraz większe koszty związane z finansowaniem oświaty, 

− dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i przepisy dotyczące oświaty, 

− małe zainteresowanie społeczeństwa sprawami edukacji w gminie. 
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8. Cele Planu 

8.1 Cel strategiczny 

Strategiczny, nadrzędny cel Planu Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata  

2018-2023 to: 

 

 

 

 

 

Należy  zaznaczyć,  że  zakres  tak  sformułowanego  celu  strategicznego  jest  bardzo   

szeroki i może odnosić się do wielu dziedzin życia.  

 

8.2 Cele główne 

Cel główny nr 1 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wyższych 

standardów.  

Szybki rozwój technologii informacyjnej nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie 

społeczeństw. W dobie Internetu podstawą staje się umiejętność obsługi najważniejszych 

programów komputerowych, umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji. Aby 

móc zastosować nowoczesne formy nauczania w tym z wykorzystaniem TIK niezbędny jest 

nowoczesny sprawny sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery, projektory, tablice 

interaktywne, tablety, aparaty itp.) oraz nowe pomoce dydaktyczne. Wzbogacenie bazy 

oświatowej to nie tylko zakup nowych pomocy do pracy ale również dokonanie niezbędnych 

remontów w budynkach oraz ich otoczeniu. Wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy 

wymagają prac modernizacyjnych. Znacznych nakładów inwestycyjnych potrzebują 

pracownie komputerowe w których należy wymienić sprzęt na nowy. 

 

Cel główny nr 2 Dbanie o odpowiedni poziom kształcenia oraz rozwój umiejętności i 

zainteresowań uczniów 

Otaczający nas świat ciągle się zmienia. Dziś mamy do czynienia z nowym uczniem i w 

pewien sposób z nowym światem edukacji, w którym aby dotrzeć do ucznia, trzeba 

posługiwać się zupełnie innym zestawem narzędzi niż w XX wieku. Tradycyjna kreda, 

tablica i dobry nauczyciel mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia efektywności 

procesu edukacji. Nowy uczeń w informacyjnym społeczeństwie wymaga zupełnie nowego 

podejścia w nauczaniu, dzięki któremu potrafił będzie przetworzyć docierającą do niego 

Podniesienie jakości kształcenia na obszarze Gminy Oksa 

poprzez innowacyjne metody nauki, poprawę stanu 

infrastruktury i wzrost atrakcyjności placówek 
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informację w wiedzę. Jednym z głównych celi jakie stawia przed sobą samorząd Gminy 

Oksa to dostosowanie oferty edukacyjnej tak aby przygotować młodego człowieka do 

funkcjonowania we współczesnym  świecie.  

Cel ten obejmuje m.in projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa 

Świętokrzyskiego” Źródło finansowania: działanie 7.4 RPO WŚ 2014-2020 

Zakres merytoryczny projektu obejmuje zadania Partnerów z którymi Województwo 

Świętokrzyskie podpisze porozumienie o partnerstwie w zakresie przygotowania, realizacji  

i utrzymania założonych celów. W ramach projektu planowane jest doposażenie pracowni 

komputerowych (max. 24 stanowiska komputerowe na jedną pracownię) w zestawy 

komputerów All-In-One z obsługą siecią radiową Wi-Fi, systemy operacyjne, pakiety 

biurowe wraz z oprogramowaniem antywirusowym. Nowo wyposażone pracownie będą 

spełniały wymóg możliwości podłączenia do planowanych dostaw urządzeń w ramach 

projektu OSE (Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Dz. U. 2017, poz. 2184) w znacznej 

części realizowanej w ramach projektu rozbudowy sieci światłowodowej w ramach I Osi 

Priorytetowej PO PC.  

 

Cel główny nr 3 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej 

Szybki rozwój technologii informacyjnej nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie 

społeczeństw. W dobie Internetu podstawą staje się umiejętność obsługi najważniejszych 

programów komputerowych, umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji. Aby 

móc zastosować nowoczesne formy nauczania w tym z wykorzystaniem TIK niezbędny jest 

nowoczesny sprawny sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery, projektory, tablice 

interaktywne, tablety, aparaty itp.) oraz nowe pomoce dydaktyczne. Doposażenie szkół jest 

zatem niezbędne aby móc w pełni sprostać oczekiwaniom zarówno uczniów, rodziców jak i 

dynamicznie zmieniającego się świata.  Dodatkowe kursy i szkolenia kadry nauczycielskiej 

znacznie wpłyną na jakość procesu nauczania. 
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8.3 Cele szczegółowe 

 

 

 

 

Cel 1.1 Modernizacja obiektów oświatowych, w tym sportowych (przyszkolnych) na terenie 

Gminy Oksa oraz ich otoczenia (adaptacja, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków). 

Cel 1.2 Doposażenie i wymiana wyposażenia dydaktycznego szkół (zakup nowych pomocy 

dla nauczycieli i uczniów – zwłaszcza pracowni matematyczno-przyrodniczych  

i komputerowych). 

Cel. 1.3 Stworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych oraz multimedialnych 

w każdej placówce. 

 

 

 

 

Cel 2.1 Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez udział szkół, 

samorządu w różnego rodzaju projektach edukacyjnych  

Cel 2.2 Rozwijanie  umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży w językach obcych. 

Cel 2.3 Zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych oraz uczniów z szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi. (Organizacja procesu nauczania poza murami szkół zajęcia 

wyjazdowe, plenerowe). 

 

 

 

 

 
 

Cel 3.1 Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesie nauczania. 

Cel 3.2 Wspieranie inicjatyw pozaszkolnych związanych z edukacją. 

Cel 3.3 Wspieranie samokształcenia nauczycieli i dyrektorów z wykorzystaniem Internetu. 

 

 

 

 

 

Cel główny nr 2 

Dbanie o odpowiedni poziom kształcenia oraz rozwój umiejętności i zainteresowań 

uczniów 

Cel główny nr 3  

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej 

 

Cel główny nr 1  

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wyższych standardów. 
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9. Kierunki działań 

L.p. Rodzaj działania/ nazwa zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Planowane 

lata 

realizacji 

Źródła finasowania 

Cel główny nr 1 

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej i sportowej do wyższych standardów. 

1.  
Termomodernizacja starej 

części szkoły w Oksie 

Gmina Oksa 

2019-

2023 RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

2.  

Remont drogi dojazdowej do 

szkoły w Oksie, remont 

parkingu 

Gmina Oksa 

3.  
Remont orynnowania w Szkole 

Podstawowej w Oksie 

Gmina Oksa 

4.  
Przebudowa korytarza na salę 

lekcyjną w Węgleszynie 

Gmina Oksa 

5.  

Prace remontowe w SP 

Węgleszyn (m.in. malować 

drzwi w szatniach i klasach, 

odnowienie  ławek, wymieniana 

umywalek w łazienkach, 

wyrównanie nawierzchni płytek 

betonowych na placu przed 

szkołą) 

Gmina Oksa 

6.  
Modernizacja placu zabaw przy 

SP Węgleszyn 

Gmina Oksa 
2019-

2020 

7.  

Zakup sprzętu komputerowego 

oraz multimedialnego do 

prowadzenia zajęć do wszystkich 

placówek w ramach projektu 

„Szkolne Pracownie 

Informatyczne Województwa 

Świętokrzyskiego” 

Gmina Oksa 

2019-

2021 RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 7 

Sprawne usługi publiczne działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

Środki własne Gminy. 

8.  

Zakup pomocy dydaktycznych 

(m.in. do zajęć sportowych, zajęć z 

matematyki, biologii, języków 

obcych) do wszystkich placówek 

Gmina Oksa 
2019-

2021 

Cel główny nr 2  

Dbanie o odpowiedni poziom kształcenia oraz rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów 

1. 

Organizacja zajęć rozwijających 

uzdolnienia i pasje uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy 

Gmina Oksa 
2018-

2023 
RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych 2. 

Organizacja zajęć wyrównujących 

szanse edukacyjne uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy 

Gmina Oksa 
2018-

2023 
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3.  

Organizacja wyjazdów 

edukacyjnych oraz innych 

pozaszkolnych form edukacji w 

szkołach  

Gmina Oksa 
2018-

2023 

4. 
Organizacja zajęć z 

zastosowaniem narzędzi TIK 
Gmina Oksa 

2018-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK 

5. 

Organizacja dodatkowych zajęć 

dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu 

Gminy Oksa 

Gmina Oksa 
2018-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

Cel główny nr 3  

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry nauczycielskiej 

1.  

Organizacja kursów i szkoleń 

dokształcających nauczycieli 

dyrektorów 

Gmina 

Oksa/Placówki 

Oświatowe 

2018-

2023 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.2 

Wsparcie kształcenia podstawowego w 

zakresie kompetencji kluczowych typ działania 
2. Tworzenie warunków dla nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu   

2.  

Informatyzacja procesu nauczania 

we wszystkich placówkach (e- 

dzienniki, e-learning) 

Gmina Oksa 
2018-

2019 

RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo 8.3.3 

Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK, Środki własne 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Realizacja  przedstawionych  wyżej  działań  ma  prowadzić  do  podniesienia standardów 

kształcenia oraz szerszego dostępu do wiedzy i edukacji na terenie Gminy Oksa. 

Zaplanowane  zadania  przyczynią  się  również  do  stworzenia placówek  o  wysokim 

standardzie  z  infrastrukturą  dostosowaną  do  potrzeb  uczniów. Profesjonalna, spełniająca 

europejskie warunki baza dydaktyczna oraz fachowa kadra  pedagogiczna  to  potencjał, który  

daje  najlepsze możliwości rozwoju  dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Zaplanowane 

zadania, zarówno inwestycyjne, jak i  miękkie,  pozwolą  na  stworzenie  lepszych  warunków 

dla  uczniów  i  dzieci przedszkolnych, jak również nauczycieli i całej kadry zatrudnionej w 

ramach systemu oświaty. Możliwość częściowego sfinansowania projektów z funduszy 

unijnych pozwala na przeprowadzenie inwestycji i realizację wyznaczonych zadań w 

większym zakresie, co znacząco wpłynie na stworzenie kompleksowego systemu 

edukacyjnego, od zajęć przedszkolnych  do  ukończenia  nauki  w  szkole podstawowej   

i  wyboru  szkoły średniej.  Planowane  przedsięwzięcia  zwiększą  komfort  pracy  i  nauki, 

natomiast  działania  miękkie  wpłyną  na  podniesienie  kompetencji  uczniów i nauczycieli, 

niezbędnych do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia. 
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10. Monitoring i ewaluacja  

Monitoring jest niezbędnym elementem składowym każdej strategii. Jego celem jest 

zapewnienie zgodności efektów końcowych działań z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami. Dobrze funkcjonujący monitoring pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożeń 

związanych z  prawidłową  i  terminową  realizacją  działań.  Jednocześnie  pozwala  

stwierdzić  stopień osiągnięcia  założonych  celów,  korektę  przyjętych  założeń  oraz  

wdrożenie  najlepszych rozwiązań. Nieodzownym  elementem  monitoringu  strategii  jest  

ewaluacja  realizowanych  działań. Jej   zadaniem   jest  sprawdzenie  trafności  wyboru  

poszczególnych  celów,  skuteczność i trwałość zmian. W  trakcie  pracy  nad  strategią  

dokonano  ewaluacji  ex-ante – oceny  sytuacji  wyjściowej, określenie silnych i słabych 

stron oraz wskazanie szans i zagrożeń dla edukacji w Gminie Oksa. Natomiast  po  

wprowadzeniu  strategii  w  życie  niezbędną  będzie  ewaluacja  ex -post,  która obejmie  

ocenę  skuteczności  wykorzystania  środków  i  efektywność  podjętych  działań.  Ewaluacja 

ta dotyczy długoterminowego wpływu strategii na grupy docelowe oraz efektów wynikłych 

z zastosowania strategii. 

 

Wprowadzenie obowiązkowego badania i oceny rezultatów wdrażania Kompleksowego 

Planu Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 jest warunkiem koniecznym do 

tego, by był on realizowany w sposób zgodny z założeniami i konsekwentny. 

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Oksa na lata 2018-2023 będzie monitorowany 

przez Radę Gminy. Realizacja poszczególnych zadań ujętych w Planie będzie monitorowana 

poprzez składanie sprawozdań przez osoby odpowiedzialne za ich realizację, nie rzadziej niż 

raz w roku. Na koniec każdego roku kalendarzowego przewodniczący Komisji ds. oświaty 

przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy zawierające informację o realizacji zadań ujętych w 

Planie. Po przyjęciu dokumentu do realizacji przez Radę Gminy, instytucje i osoby 

odpowiedzialne za realizację określonych zadań, podejmą przewidziane w nim działania. 

Coroczna ewaluacja Planu będzie stanowiła podstawę, w miarę potrzeby, do jego 

aktualizowania. 
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11. Oddziaływanie na środowisko planu oraz działań w nim przewidzianych 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 

142) formami ochrony przyrody są: parki narodowe; rezerwaty przyrody; parki krajobrazowe; 

obszary chronionego krajobrazu; obszary NATURA 2000; pomniki przyrody; stanowiska 

dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ochrona 

gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Z uwagi na cenne zasoby przyrodnicze znajdujące się na obszarach chronionych uznano, że 

warto zwrócić uwagę na sołectwa przez które przebiegają tego typu obszary - wykazując je 

jako te, które należy chronić przed szczególną ingerencją człowieka zgodnie z wszelkiego 

rodzaju zakazami, o których mówią przepisy prawa.  

 

Obszary chronione i cenne przyrodniczo 

W zakresie ochrony przyrody w przestrzeni Gminy Oksa występują:  

▪ Obszar NATURA 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013  

▪ Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu 

▪ 9 pomników przyrody, 

 

Na terenie gminy nie występują:  

▪ Parki Narodowe 

▪ Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

▪ Stanowiska Dokumentacyjne 

▪ Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe W Województwie Świętokrzyskim 
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Mapa 2 Obszary chronione na terenie Gminy 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Legenda:  

◼Rezerwaty  

◼Parki Krajobrazowe  

◼Parki Narodowe ◼Obszar Chronionego Krajobrazu            

◼Zespoły Przyrodniczo Krajobrazowe  

◼Natura 2000 – obszary ptasie  

◼Natura 2000 Obszary siedliskowe 
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Tabela 21 Obszary NATURA 2000 znajdujące się na terenie gminy Oksa 

L.p. 
Nazwa 

obszaru  

Data 

utworzenia 

Powierzchnia 

[w ha] 

Dane aktu prawnego o 

utworzeniu, ustanowieniu lub 

wyznaczeniu  

Gmina  

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Opis 

1. 

Dolina 

Białej Nidy 

PLH260013 

01.03.2011 5116,84 

Obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty - Decyzja 

Wykonawcza Komisji (UE) 

2015/2369 z dnia 26.11.2015 r. w 

sprawie przyjęcia dziewiątego 

zaktualizowanego wykazu 

terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana 

jako dokument nr C(2015) 8191), 

(Dz. U. UE L 2015.338.34 z dn. 

23.12.2015 r.) 

Chęciny, Jędrzejów, 

Małogoszcz, 

Moskorzew, 

Nagłowice, Oksa, 

Radków, Sobków, 

Włoszczowa 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Kielcach  

Ostoja Biała Nida stanowi interesujący z 

przyrodniczego punktu widzenia zespół 

podmokłych siedlisk łąkowych i leśnych oraz 

licznych stawów rybnych. Mimo wykonanych 

na przełomie lat 1960/70 prac melioracyjnych 

połączonych z prostowaniem koryta rzeki teren 

ten jest nadal miejscem rozrodu wielu 

zagrożonych w swym istnieniu gatunków. 

Dolina Białej Nidy to jeden z najbogatszych 

obszarów w siedliska naturowe, stwierdzono tu 

14 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej. Niemal wszystkie są 

dobrze i bardzo dobrze zachowane, stanowią 

miejsce bytowania dla wielu rzadkich gatunków 

roślin i zwierząt. Ostoja zabezpiecza ciąg dolin i 

wyniesień wzdłuż rzeki Białej Nidy i jej 

dopływów, cieku częściowo uregulowanego, ale 

z obecnością rzadkich zbiorowisk 

włosieniczników i tzw. „lilii wodnych” ze 

związku Potamion i Nympheion, związanych z 

wodami czystymi i zasobnymi w substancje 

odżywcze. Biała Nida jest łącznikiem pomiędzy 

dużymi korytarzami ekologicznymi - rzekami 

Nidą i Pilicą. 

Źródło: http://kielce.rdos.gov.pl/ 
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Tabela 22 Gminy na terenie których znajduje się obszar NATURA 2000 Dolina Białej Nidy PLH260013 

gmina obszar w ha % powierzchni 

Chęciny 5,74 0,1% 

Jędrzejów 720,68 14,1% 

Małogoszcz 663,95 13,0% 

Moskorzew 301,89 5,9% 

Nagłowice 868,95 17,0% 

Oksa 1088,94 21,3% 

Radków 964,37 18,8% 

Sobków 350,58 6,9% 

Włoszczowa 151,74 3,0% 

 
5116,84 

 
Źródło opracowanie własne na podstawie http://kielce.rdos.gov.pl/ 

 

Tabela 23 Obszary Chronionego krajobrazu znajdujące się na terenie gminy Oksa 

L.p

. 
Nazwa obszaru  

Data 

utworzeni

a 

Powierz

chnia [w 

ha] 

Dane aktu prawnego o 

utworzeniu, 

ustanowieniu lub 

wyznaczeniu  

Gmina  

Sprawujący 

nadzór nad 

obszarem 

Opis 

1. 

Włoszczowsko-

Jędrzejowski 

Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu 

29.09.1995 70 389 

Rozporządzenie Nr 

12/95 Wojewody 

Kieleckiego Dz. Urz. 

Woj. Kieleckiego Nr 21 

poz. 145 

Oksa, część obszarów 

gmin: Imielno, 

Jędrzejów, Kije, 

Krasocin, Małogoszcz, 

Nagłowice, Sobków, 

Włoszczowa 

Marszałek 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Położony w zach. części województwa 

świętokrzyskiego, zajmuje 69090 ha. Ma 

ważme znaczenie wodochronne, gdyż 

położony jest na dziale wodnym i 

źródliskowym pomiędzy Pilicą i Nidą, a 

także na zbiorniku wód podziemnych 

(GZWP). Natomiast istotne funkcje 

retencyjne tego obszaru zapewnia 

lesistość terenu, liczne zbiorniki wodne, 

podmokłości i torfowiska. 

Źródło: http://kielce.rdos.gov.pl/ 
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Obszar gminy ze względu na duże walory przyrodnicze i krajobrazowe został objęty różnymi 

wielkoprzestrzennymi i indywidualnymi formami ochrony przyrody. Cały obszar gminy jest 

położony w granicach Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Opis i przebieg granic Obszaru został określony w: Uchwale Nr XXXV/619/13 Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia 

Włoszczowsko – Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2013 r., Poz. 3311). 

Flora W-JOChK jest zróżnicowana, występują tu kompleksy torfowisk wysokich, niskich i 

przejściowych, olsy i bory bagienne, na wydmach rosną świeże sosnowe bory chrobotkowe. 

Osobliwością florystyczną jest rzadka i chroniona paproć – długosz królewski. W dolinie 

Białej Nidy występuje łęg jesionowo – olszowy, wilgotne grądy, bory sosnowe. Roślinność 

szuwarowo – bagienna i liczne stawy tworzą biotopy dla ptaków wodno – bagiennych. 

Występują tu gatunki dużych ssaków. 

Wzdłuż północnej i południowo – wschodniej granicy gminy (na fragmencie terenu), został 

wyznaczony teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” 

o kodzie PLH260013, Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) Nr 2016/2334 z dnia 9 grudnia 

2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. 

UE. L. 2016.353.324 z dnia 23 grudnia 2016 r.). Obszar nie posiada ustanowionego planu 

zadań ochronnych. 

W regionie świętokrzyskim, Dolina Białej Nidy to jeden z obszarów najbogatszych w 

siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (14 typów). Niemal wszystkie 

są dobrze i bardzo dobrze zachowane, stanowią miejsce bytowania dla wielu rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt. Ostoja zabezpiecza ciąg dolin i wyniesień wzdłuż rzeki Białej 

Nidy i jej dopływów, cieku częściowo uregulowanego, ale z obecnością rzadkich zbiorowisk 

włosieniczników i tzw. „lilii wodnych”, ze związku Potamion i Nympheion, związanych z 

wodami czystymi i zasobnymi w substancje odżywcze. 

Dolina Białej Nidy obfituje w tereny odpowiednie dla rzadkich gatunków ptaków, 

stwierdzono tam aż 34 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

Spośród awifauny zasiedlającej Ostoję należy wymienić stanowiska lęgowe łabędzia 

krzykliwego Cygnus cygnus, dużą populację błotniaka stawowego Circus aeruginosus, a 

także występowanie bąka Botaurus stellaris, błotniaka łąkowego Circus pygargus oraz trzech 

gatunków chruścieli: kropiatki Porzana porzana, zielonki Porzana parva i derkacza Crex crex. 
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Ostoja ma duże znaczenie dla traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego 

Bombina bombina, których populacje sięgają kilku tysięcy osobników. Występujące w Ostoi 

rozległe kompleksy łąk są siedliskiem dla naturowych gatunków motyli czerwończyk 

nieparka Lycaena dispar, czerwończyka fioletka Lycaena helle, modraszka telejusa Maculinea 

teleius oraz rzadkiego w regionie modraszka naustitousa Maculinea nausithous. 

Najważniejszymi zagrożeniami dla obszaru są: obniżanie poziomu wód; presja urbanizacyjna; 

zarastanie (sukcesja w kierunku zarośli i lasu) półnaturalnych siedlisk – muraw 

napiaskowych, łąk świeżych i wilgotnych, torfowisk przejściowych; niewłaściwa gospodarka 

leśna – nasadzenia niezgodne z typem siedliska; zalesianie muraw i łąk; chemizacja 

rolnictwa; wycinanie przydrożnych drzew; pogłębianie koryta rzeki; budowle spiętrzające bez 

przepławek; łąki intensywnie eksploatowane koszone są przed zakwitaniem roślin 

żywicielskich dla motyli i wyprowadzeniem potomstwa przez derkacza, czajkę itp.; stawy 

rybne są przekształcane w otwarte zbiorniki pozbawione trzcin; walka z tzw. szkodnikami, 

czyli strzelanie i pozbywanie się w inny sposób gatunków chronionych – wydry, bobra, 

czapli, rybołowów, łabędzi i innych. 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym 

gatunki priorytetowe): 

ptaki: bocian biały, bocian czarny, żuraw, nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, bąk, ślepowron, 

czapla biała, czapla purpurowa, czapla modronosa, łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, 

podgorzałka, trzmielojad, kania czarna, bielik, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, błotniak 

łąkowy, rybołów, kropiatka, zielonka, derkacz, rybitwa zwyczajna, rybitwa białowąsa, 

rybitwa czarna, lelek, zimorodek, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, podróżniczek, 

jarzębatka, gąsiorek, ssaki: bóbr europejski, wydra płaz: kumak nizinny, traszka 

grzebieniastabezkręgowiec: poczwarówka zwężona, poczwarówka jajowata, skójka 

gruboskorupowa, modraszek telejus, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, 

czerwończyk fioletek. 

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), na ustanowionych obszarach ochronnych Natura 2000, 

zabrania się podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 

szczególności: 

• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lubwpłynąć negatywnie na 

gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
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• pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Inne formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy (rejestr Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach), podlegające ochronie: 

• ustanowione pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej 

1. Aleja modrzewiowa miejscowości Oksa, stanowiąca szpaler 64 szt. drzew gatunku 

modrzew europejski (Larix decidua) w wieku około 150 lat, objęta ochroną na podstawie 

Uchwały nr XVIII/95/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 02.07.2012 r. poz. 

1949). Nr 16 w rejestrze RDOŚ. 

2. Dęby szypułkowe, w miejscowości Rzeszówek - 22 szt., wiek ok. 150-200 lat, objęte 

ochroną na podstawie Rozporządzenia Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 

grudnia 2007r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 

239, poz. 3552, z dnia 14.12.2007r.), oraz Rozporządzenia Nr 14/2008 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie Nr 35/2007 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie uznania za pomniki 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 232, poz. 3047). 

Nr 18 w rejestrze RDOŚ. 

3. Dęby w miejscowości Zakrzów - 12 szt. wiek ok. 150-200 lat, objęte ochroną na podstawie 

Rozporządzenia Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 239, poz. 3552, z dnia 

14.12.2007r.), oraz Rozporządzenia Nr 14/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 

listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

12 grudnia 2007r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 

Nr 232, poz. 3047). 

Nr 20 w rejestrze RDOŚ. 

4. Modrzew i lipy w miejscowości Rzeszówek - szt. 2, modrzew wiek ok. 200 lat, lipa - wiek 

ok. 200-250 lat, objęte ochroną na podstawie: 

- Zarządzenie Nr 26/86 Wojewody Kieleckiego z dnia 24 grudnia 1986r. w sprawie uznania 

za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 20, poz. 183, z dn. 27.12.1986r., 

- Rozporządzenie Nr 5/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 czerwca 1994r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8, poz. 53 

z 30.08.1994r.), 
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- Rozporządzenie Nr 2/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 stycznia 1995r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 4, poz. 30 

z 14.02.1995r.), 

- Rozporządzenie Nr 30/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 1999 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 56, poz. 992 z 20.09.1999r.), 

- Rozporządzenie Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001r. 

zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego Nr 85, poz. 987 z 16.08.2001r.), 

- Rozporządzenie Nr 25/2003 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2003r. 

zmieniające zarządzenie wojewody w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego Nr 235, poz. 2202 z 24 października 2003r.). 

Nr 109 w rejestrze RDOŚ. 

5. Dąb szypułkowy - w miejscowości Oksa - 1,21 m, w wieku ok. 275 lat, objęty ochroną na 

podstawie Rozporządzenia Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006 r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, poz. 1616 z 

dn. 02.06.2006 r. 

Nr 787 w rejestrze RDOŚ. 

6. Dąb szypułkowy - w miejscowości Oksa - 0,99 m, w wieku ok. 275 lat, objęty ochroną na 

podstawie Rozporządzenia Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006 r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, poz. 1616 z 

dn. 02.06.2006 r. 

Nr 788 w rejestrze RDOŚ. 

7. Dąb szypułkowy - w miejscowości Oksa - 1,18 m, w wieku ok. 275 lat, objęty ochroną na 

podstawie Rozporządzenia Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006 r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, poz. 1616 z 

dn. 02.06.2006 r. 

Nr 789 w rejestrze RDOŚ. 

8. Dąb szypułkowy - w miejscowości Oksa - 0,96 m, w wieku ok.. 275 lat. Oksa, objęty 

ochroną na podstawie Rozporządzenia Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 

maja 2006 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 

137, poz. 1616 z dn. 02.06.2006 r. 

Nr 790 w rejestrze RDOŚ. 
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9. Dąb szypułkowy - w miejscowości Oksa - 0,96 m, w wieku ok.. 275 lat, objęty ochroną na 

podstawie Rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006 r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 137, poz. 1616 z 

dn. 02.06.2006 r. 

Nr 791 w rejestrze RDOŚ. 

10. Grupa głazów narzutowych w miejscowości Rzeszówek - z których największy ma 

długość 1,30 m, szerokość 0,90 m, wysokość 0,30 m. Zbudowane są z drobnoziarnistego 

granitu barwy jasnoszarej lub średnioziarnistego barwy czerwonej. Zlokalizowany jest na 

terenie parku podworskiego w Rzeszówku (na działce o nr ewid. nr 8), objęte ochroną na 

podstawie: 

- Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 19, poz. 223, 

- Rozporządzenia Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 54 z 

dn.30.08.1994 r.), 

- Rozporządzenia Nr 7/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8, poz. 

55, z dn. 30.08.1994 r.), 

- Rozporządzenia Nr 276/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. 

zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego Nr 85, poz. 987 z dn. 16.08.2001 r.). Nr 202 w rejestrze RDOŚ. 

W stosunku do ustanowionych pomników przyrody, obowiązują zakazy wynikająca z 

przepisów odrębnych. 

Południowa część terenu gminy Oksa, obejmująca dolinę Nidy (Białej Nidy) wraz z 

otaczającymi ją terenami leśnymi stanowi część Głównego Korytarza Ekologicznego 

Południowo-Centralnego (KPdC), w części Korytarza Ekologicznego Doliny Nidy, zgodnie 

„Projektem korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce”. 

Wyznaczony Główny Korytarz stanowi ważne ogniwo łączności ekologicznej w skali 

Europy, umożliwiające migrację zwierząt w skali kontynentalnej i rekolonizację zachodniej 

Polski i innych krajów Europy przez rzadkie gatunki zwierząt i roślin. 

Część Korytarza Ekologicznego Doliny Nidy na terenie gminy Oksa, została uznana i 

uwzględniona w "Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego", 

za fragment regionalnego korytarza ekologicznego - Dolina Nidy, o znaczeniu krajowym. 
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Północna część terenu gminy, w granicach doliny rzeki Lipnicy, wraz z otaczającymi ją 

terenami leśnymi, została zaliczona do ciągu ekologicznego o znaczeniu lokalnym. 

Korytarze i ciągi ekologiczne stanowią doliny większych rzek, strefy zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne porastające pasma wzniesień, to niezwykle 

ważne obszary geograficzno-przyrodnicze służące do przemieszczania się gatunków, bądź 

osobników, pomiędzy różnymi populacjami tego samego gatunku. 

Tereny te służą dla dużej grupy gatunków roślin i zwierząt związanych z siedliskami 

mokrymi, wilgotnymi i świeżymi (łąki świeże i zmienno wilgotne, szuwary, zarośla - łoziny, 

zbiorowiska leśne). W ograniczonym stopniu jest to również trasa przemieszczania dla 

organizmów siedlisk borów mieszanych i borów, które wykorzystują strefy skrzydeł i teras 

rzecznych. Tędy wędrują rośliny typowe dla miejsc otwartych gatunki charakterystyczne dla 

klasy Molinio-Arrhenatheretea, Nardo-Callunetea, Koelerio glaucae-Corynephoretea, ale 

także gatunki związane z wilgotnymi lasami bagiennymi. Korzystając z mikroklimatu 

(mikrosiedliska) stworzonego przez łozowiska i zarośla krzewiaste przemieszczają się 

dolinami w górę i dół cieków wodnych. To do dolin rzecznych (ciągów ekologicznych) 

ograniczone jest występowanie wielu gatunków w tym rzadkie i chronione: Dactylorhiza 

majalis, Betonica officinalis, Dactylorhiza incarnata, Listera ovata i inne. 

Wykształcają się tu również swoiste typy zbiorowisk o dużej zmienności od całkowicie 

otwartych muraw łąkowych (Molinio-Arrhenatheretea), poprzez skupienia zarośli 

krzewiastych (Salicetea purpureae) i niewielkie skupienia drzewostanów olchowych i 

wierzbowych – łęgów (Alno-Ulmion). Generalnie utrzymują się dzięki ingerencji człowieka. 

Taka najczęściej ekstensywna gospodarka sprzyja zachowaniu się stanowisk wielu gatunków 

roślin, ale również korzystnie wpływa na kształtowanie się siedlisk korzystnych dla fauny. 

Zróżnicowane siedliskowo doliny rzeczne, to królestwo dla ogromnej liczby owadów, 

ptaków, ryb i drobnych ssaków. Organizmy te wykorzystując naturalną zmienność siedliska, 

znajdują miejsce do żerowania, rozrodu i dzięki temu w stabilny i w miarę trwały sposób 

zajmują nowe tereny. Przemieszczają się również wzdłuż osi cieków, dzięki czemu w lepszy 

sposób zapewniają różnorodność biologiczną na wszystkich poziomach – osobniczym, 

populacyjnym i gatunkowym. Liczba gatunków zwierząt związana z dolinami rzecznymi jest 

ogromna poczynając od wielkich ssaków jak łoś, czy jeleń, poprzez naturowe bóbr i wydra, 

aż całą masę drobnych gryzoni, ptaki na czele z derkaczem, na licznych owadach kończąc. 

Tereny te wymagają szczególnej i wzmożonej ochrony, zapewnia w zagospodarowaniu 

przestrzennym zachowania naturalnych wartości oraz przestrzegania następujących zaleceń: 
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• preferowanie rozwoju trwałych użytków zielonych na terenach bezpośrednio 

przylegających do rzek, 

• działania mające na celu likwidowanie i nie wprowadzanie do środowiska barier 

poprzecznych ograniczających przepływ powietrza i wód, 

• ochrony i uzupełnienia biologicznej obudowy rzek (zadrzewienia przywodne). 
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Tabela 24 Pomniki przyrody występujące na terenie Gminy Oksa 

L.p. 

Numer 

w rej. 

RDOŚ 

Nazwa 

pomnika 

przyrody 

Data 

utworzenia 

Obowiązująca podstawa prawna 

wraz z oznaczeniem miejsca 

ogłoszenia aktu prawnego 

Opis pomnika 

Obwód na 

wysokości 

1,3 m [cm] 

Wys. 

[m] 
Miejscowość 

Obręb 

ewidencyjny 

Nr 

działki 
Opis lokalizacji 

1. 16 
aleja 

modrzewiowa 
1953-10-02 

Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Gminy w 

Oksie z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Święt. z dn. 02.07.2012 r. poz. 1949) 

aleja 

modrzewiowa 

stanowiąca 

szpaler 64 szt. 

drzew 

gatunku modrzew 

europejski (Larix 

decidua) w wieku 

około 150 lat 

  Oksa 4 73 

po obu stronach 

drogi 

ul. Włoszczowskiej 

w 

Oksie 

2. 18 

dęby 

szypułkowe, 

22 szt. 

1953-10-02 

(WRN Nr 

27) 

1) Rozporządzenie Nr 35/2007 

Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 

2007 r. 

w sprawie uznania za pomniki 

przyrody.Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego 

Nr 

239, poz. 3552, z dn.14.12.2007 r. 

2) Rozporządzenie Nr 14/2008 

Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 

2008 r. 

zmieniające rozporządzenie Nr 35/2007 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 

grudnia 2007 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Święt. Nr 

232, poz. 3047)  

wiek ok. 150-200 

lat 
360-610 

dok: 

18-26 
Rzeszówek 8 8/4 

w parku 

podworskim 

przylegajacym do 

drogi przez wieś, 

największe 

zgrupowanie w 

części 

północno-

zachodniej 

3. 20 Dęby 12 szt. 

1953-10-02 

(WRN Nr 

29) 

wiek ok. 150-200 

lat 
00-415 

dok: 

16-24 
Zakrzów 15 

akt: 

709, 

gm.: 

706 

na terenie parku 

podworskiego, na 

południe od rogi 

przez 

4. 202 
grupa głazów 

narzutowych 
1987-10-02 

1) Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 2 października 1987 

r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody. 

Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 19, poz. 

223. 

2) Rozporządzenie Nr 6/94 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 20 czerwca 1994 r. 

Grupa głazów 

narzutowych z 

których 

największy ma 

długość 1,30 m, 

szerokość 0,90 m, 

wysokość 0,30 m. 

Zbudowane są z 

  Rzeszówek 8 8 

w 

północnozachodniej 

części 

parku 

podworskiego 
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zmieniające zarządzenie w sprawie 

uznania 

za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Kiel. Nr 

8, poz. 54 z dn.30.08.1994 r.) 

3) Rozporządzenie Nr 7/94 Wojewody 

Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. 

zmianiające zarządzenie w sprawie 

uznania 

za pomniki przyrody 

(Dz.Urz.Woj.Kieleckiego Nr 8, poz. 55, 

z dn. 

30.08.1994 r.) 

4) Rozporządzenie Nr 276/2001 

Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 

2001 r. 

zmieniające zarządzenia i 

rozporządzenia w 

sprawie uznania za pomniki przyrody 

(Dz. 

Urz. Woj. Święt. Nr 85, poz. 987 z dn. 

16.08.2001 r.) 

drobnoziarnistego 

granitu barwy 

jasnoszarej lub 

średnioziarnistego 

bbarwy 

czerwonej. 

5. 787 
dąb 

szypułkowy 
2006-05-29 

Rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2006 

r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody. 

Dz.Urz.Woj.Świętokrzyskiego Nr 137, 

poz. 

1616, z dn. 02.06.2006 r. 

pierśnica 1,21 m, 

w wieku ok. 275 

la 

380 38 Oksa Oksa 1383 

Nadleśnictwo 

Jędrzejów, 

Leśnictwo 

Oksa, oddział 9a 

6. 788 
dąb 

szypułkowy 
2006-05-29 

pierśnica 0,99 m, 

w wieku ok. 275 

la 

311 25 Oksa Oksa 1383 

7. 789 
dąb 

szypułkowy 
2006-05-29 

Pierśnica 1,18 m, 

w wieku ok. 275 

la 

371 31 Oksa Oksa 1383 

8. 790 
dąb 

szypułkowy 
2006-05-29 

pierśnica 0,96 m, 

w wieku ok. 275 

la 

301 30 Oksa Oksa 1383 

9. 791 
dąb 

szypułkowy 
2006-05-29 

pierśnica 0,96 m, 

w wieku ok. 275 

la 

301 30 Oksa Oksa 1383 

Źródło: Rejestr RDOŚ pn. „Pomniki przyrody w województwie świętokrzyskim”, stan prawny 25-03-2016r. 
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Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego 

Zasady ochrony i zagospodarowania terenu w obrębie ww. stanowisk określają decyzje w 

sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. 

Oprócz w/w stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, na terenie gminy 

znajdują się liczne stanowiska archeologiczne znane z badań Archeologicznego Zdjęcia 

Polski (AZP), danych bibliograficznych i archiwalnych oraz inspekcji terenowych. 

Stanowiska archeologiczne stanowią pozostałości śladów osadniczych i przebiegów 

historycznych traktów komunikacyjnych. Stanowiska rozmieszone są na powierzchni całej 

gminy, najwięcej stanowisk zidentyfikowano na terenie sołectw: Lipno, Oksa, Popowice, 

Tyniec. 

Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie stanowisk podlega uzgodnieniu ze 

Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i jest podporządkowana ŚWKZ. 

Przypadkowe znaleziska, mające cechy zabytku archeologicznego, zgodnie z ustawą z dnia z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 

1446), wymagają zabezpieczenia i powiadomienia organów samorządowych i 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. 

• Obiekty zabytkowe 

Na terenie gminy znajduje się szereg zabytkowych obiektów architektury i budownictwa 

stanowiących pozostałości historycznie ukształtowanej zabudowy, posiadającej cenne walory 

kompozycyjno-przestrzenne i architektoniczne. Część z nich została wpisana w całości lub w 

części do rejestru zabytków. Poniżej przedstawiono spis tych obiektów wraz z ich numerem 

wpisu do rejestru. Obiekty te podlegają bezwzględnej ochronie w zakresie określonym w 

poszczególnych decyzjach dotyczących wpisu. 

Na terenie gminy znajdują się również obiekty posiadające walory historycznej zabudowy, 

objęte ochroną konserwatorską, ujęte w tzw. Spisie zabytków województwa, dla których 

sposób i zakres ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami należy określić w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Oprócz nieruchomych obiektów 

zabytkowych w świątyniach znajdują się również tzw. ruchome dobra kultury stanowiące 

wystrój i wyposażenie kościołów. 

Obiekty znajdujące się w ewidencji ŚWKZ, w tym wpisane w części do rejestru zabytków: 

Lipno 

Założenie podworskie: 

• park, (XVIII/XIX), nr rej.: A-127/1 z 22.07.2008r., 

• dwór na terenie parku, mur., pocz. XX w (1910r.), nr rej.: A-127/2 z 22.07.2008r. 
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Oksa 

• Układ przestrzenny wsi, poł. XVI w. 

• Zespół Kościoła Parafialnego (d. Zboru Kalwińskiego): 

▪ kościół parafialny pw. św. Mikołaja (mur.-drewn, 1570, 1678, 1762), nr rej.: A.128 z 

22.07.2008r., 

▪ cmentarz przykościelny (w granicach ogrodzenia) 

▪ plebania, mur., ok. 1910r. 

▪ stodoła, mur. pocz. XX w. 

▪ cmentarz parafialny rzymsko - katolicki. 

Rzeszówek 

• Zespół Dworski: 

▪ dwór, ob. w ruinie, mur., poł. XIX w., rozbud. 

▪ obora I, mur., 2 poł. XIX w., przebud., ok. 1950r. 

▪ obora II, mur., 2 poł. XIX w. 

▪ spichlerz, drewn., 2 poł. XIX w. 

▪ park dworski (XIX, XX w), nr rej.: A-129 z 22.07.2008r. 

Węgleszyn 

• Zespół kościoła parafialnego: 

▪ kościół parafialny pw. św. Andrzeja (1367, pierwsza poł. XVIII, poł. XIX w), nr rej: 

A.130/1 z 22.07.2008r. 

▪ dzwonnica (pierwsza poł. XIX w), nr rej.: A.130/2 z 22.07.2008r. 

▪ cmentarz przykościelny (w granicach ogrodzenia). 

▪ ogrodzenie, mur. - żel., XIX/XX w. 

▪ cmentarz paraf. rzym. - kat. 

Zakrzów 

▪ park - pozostałości, (pierwsza poł. XIX w), nr rej.: A-131 z 06.08.2008r. 

▪ młyn wodny, drewn., 1932 r.oraz liczne krzyże przydrożne, kapliczki. 

• Miejsca Pamięci Narodowej 

- symboliczna mogiła powstańców styczniowych 1863-1864 – współczesny obiekt (2013 r.) 

upamiętniający 150 rocznicę powstania styczniowego i pamięć 18 bezimiennych powstańców 

z oddziału ppłk. Zygmunta Chmieleńskiego, poległych w Oksie – na cmentarzu grzebalnym 

w Oksie; 
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- tablica upamiętniająca wydarzenia powstania styczniowego w Oksie - bitwę 20 października 

1863 r. i bitwę w kwietniu 1864 r. – obiekt współczesny (2013 r.) przestrzeń publiczna u 

zbiegu ulic Jędrzejowskie i Alei Lipowej; 

- obelisk upamiętniający śmierć Funkcjonariuszy Policji Obywatelskiej, poległych w dniu 17 

września 1939 r. – Oksa teren Parku; 

- tablica upamiętniająca wywiezienie i śmierć w obozie koncentracyjnym sołtysa Stanisława 

Fornalskiego – (obiekt współczesny 1993 r.) teren wsi Węgleszyn; 

- tablica upamiętniająca wywóz nauczycieli do Obozu Śmierci w Oświęcimiu - szkoła 

podstawowa w Węgleszynie; 

- tablica upamiętniająca zastrzelenie 2 Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 24.09.1946 r. – 

teren wsi Rembiechowa. 

Istniejące obiekty historycznej zabudowy stanowią cenny element krajobrazowy i bazę do 

rozwoju wszelkich form turystyki historycznej i krajoznawczej: pieszej, rowerowej czy 

samochodowej.  

 

Tabela 25 Zabytki na terenie gminy Oksa wpisane do rejestr zabytków nieruchomych woj. 

świętokrzyskiego  

 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oksa 

Zdjęcie  
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Realizacja zadań ujętych w Planie nie będzie wpływać negatywnie na w/w formy ochrony 

przyrody. Realizacja dokumentu nie spowoduje zagrożeń dla środowiska wręcz przeciwnie 

może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wymiana starych instalacji 

sanitarnych wpłynie na mniejsze zużycie wody. Termomodernizacja budynków przyczyni się 

do mniejszej emisji CO2 i mniejsze zużywanie energii elektrycznej. Wymiana starych pomocy 

dydaktycznych np. komputerów bez wątpienia wpłynie na zmniejszenie zużycia energii 

finalnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przewidziane w 

dokumencie działania inwestycyjne będą realizowane na obiektach już istniejących. Ujęte w 

planie inwestycje (budynki) znajdują się na Włoszczowsko-Jędrzejowskim obszarze 

chronionego krajobrazu. 

 

Wpływ projektów ujętych w Planie na ujęcia wody 

Planowane inwestycje są także zgodne z warunkami ochrony ujęć wody na terenie Gminy 

Oksa. 
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