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         Tekst jednolity  

 

 

REGULAMIN  

DIECEZJALNEJ RODZINY SZKÓŁ IM. UNITÓW PODLASKICH 

 

 

I. Postanowienia ogólne  

1. Diecezjalna Rodzina Szkół im. Unitów Podlaskich, zwana dalej Rodziną, 

powołana została przez Biskupa Siedleckiego na mocy dekretu z dnia 

22 maja 2013 r., reprezentuje wszystkie szkoły noszące imię Unitów Podla-

skich znajdujące się na terenie Diecezji Siedleckiej. 

2. Nad funkcjonowaniem Rodziny czuwa Rada. Przewodniczący Rady repre-

zentuje Rodzinę. 

3. Rodzina ma swoją siedzibę każdorazowo w szkole lub instytucji, z której 

wywodzi się Przewodniczący Rady. 

4. Rodzina może ustalić własny znak, którym będzie się posługiwać. 

5. Rodzina realizuje swoje cele w oparciu o niniejszy Regulamin. 

6. Regulamin przyjmuje Rada Rodziny i przedkłada do zatwierdzenia Bisku-

powi Siedleckiemu. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Siedlec-

kiego. 

8. Zmian w Regulaminie może dokonać Rada na wniosek swoich członków, 

a zatwierdza je Biskup Siedlecki. 

9. Rodzina może nawiązać współpracę ze szkołami w kraju i ze szkołami poza   

jego granicami. Także inne instytucje mogą współpracować z Rodziną. 

10. Rodzina nie podlega wpisowi do systemu Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

II. Cele i formy pracy Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich  

1. Celami działania Rodziny są:  

a) poszerzanie wiedzy o historii Unii i Unitów Podlaskich;  

b) utrwalanie i szerzenie pamięci o Błogosławionych Męczennikach 

z Pratulina i innych unitach prześladowanych za wiarę katolicką i jed-

ność Kościoła;  

c) kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży 

oraz postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za 

więź z przeszłością swojej Ojczyzny, a także za jej przyszłość;  

d) inicjowanie aktywności narodowej i patriotycznej uczniów i nauczycieli;  

e) wymiana doświadczeń między szkołami;  
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f) współpraca szkół w realizacji przedsięwzięć służących upowszechnianiu 

wiedzy o Unitach Podlaskich.  

2. Rodzina realizuje swoje cele m. in. przez:  

a) spotkania i zjazdy;  

b) badania i publikacje;  

c) gromadzenie źródeł z zakresu historii;  

d) współpracę ze Stowarzyszeniem Pamięci Unitów Podlaskich „Marty-

rium”, z Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich 

w Pratulinie, z instytucjami pracującymi na rzecz edukacji i in.;  

e) promocję konkursów dotyczących Unitów Podlaskich;  

f) organizowanie szkoleń dla nauczycieli Rodziny;  

g) opiekę nad miejscami pamięci związanymi z Unitami Podlaskimi;  

h) udział w uroczystościach patriotycznych;  

i) prowadzenie strony internetowej Rodziny;  

j)  wyjazdy, rajdy, pielgrzymki do miejsc historycznie związanych z uni-

tami;  

k)  upowszechnianie dorobku Rodziny;  

l)  udział w wolontariackiej służbie na rzecz sanktuarium w Pratulinie;  

m)  udział w Parafialnych Młodzieżowych Wspólnotach Afiliowanych.  

 

III. Rada Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich  

1. Radę tworzą wszyscy aktualni dyrektorzy szkół należących do Diecezjalnej 

Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich, prezes Stowarzyszenia Pamięci Uni-

tów Podlaskich „Martyrium” i osoby wskazane przez dyrektorów szkół oraz 

Biskupa Siedleckiego w liczbie nie większej niż trzy. 

2. Rada Rodziny, w obecności co najmniej połowy przedstawicieli, wyłania ze 

swego składu w drodze głosowania zwykłą większością głosów trzy osoby, 

z których Biskup Siedlecki mianuje Przewodniczącego. Przewodniczący 

wyznacza z pozostałych dwóch Zastępcę i Sekretarza. 

3. Kadencja Przewodniczącego trwa trzy lata licząc od dnia mianowania. 

4. Przewodniczącym Rady może być aktualny dyrektor szkoły należącej do 

Rodziny, mianowany przez Biskupa Siedleckiego. 

5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. 

6. Do podstawowych zadań Rady Rodziny należy:  

a) przyjmowanie nowych członków Rodziny, a także wykluczanie człon-

ków należących do Rodziny; 

b) przygotowywanie planów pracy Rodziny na każdy rok szkolny; 

c) składanie sprawozdania z rocznej działalności Rady;  

d) rozpatrywanie inicjatyw zgłaszanych przez szkoły należące do Rodziny. 
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7. Do głównych zadań Przewodniczącego Rady Rodziny należy:  

a) kierowanie działalnością Rodziny zgodnie z postanowieniami Regula-

minu; 

b) zwoływanie przynajmniej raz w roku posiedzenia Rady; 

c) po upływie kadencji sporządzanie raportu z przewodniczenia Radzie  

i przedłożenie go Biskupowi Siedleckiemu.  

 

IV. Członkowie Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich  

1. Członkiem Rodziny może zostać szkoła, która:  

a) znajduje się na terenie Diecezji Siedleckiej i przyjęła za patrona Unitów 

Podlaskich;  

b) wyraziła wolę przystąpienia do tej Rodziny.  

2. Członek Rodziny ma prawo i obowiązek uczestniczyć w inicjatywach tej 

Rodziny oraz przedstawiać własne propozycje dotyczące działalności tej 

Rodziny.  

 

V. Patronat nad Diecezjalną Rodziną Szkół im. Unitów Podlaskich  

1. Patronat nad Rodziną sprawuje Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich 

„Martyrium”. 

2. Rada Rodziny i jej członkowie mogą wnioskować do Stowarzyszenia „Mar-

tyrium” i innych podmiotów i instytucji o finansowe wsparcie działań zwią-

zanych z realizacją celów wynikających z niniejszego Regulaminu.  

 

 

         Regulamin Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Unitów Podlaskich zatwierdzam  

 

 

 

 

  Bp Zbigniew Kiernikowski  

       Ks. Jan Babik        Biskup Siedlecki  

 Kanclerz  

 

 

 

 

 

 

 

L. dz. 349/2014  

Siedlce, dnia 14 kwietnia 2014 roku  


