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STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich

Siennica, dn. 25.09.2021 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich działa na podstawie
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104)
z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Czas trwania
Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
2. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich jest kontynuatorem
istniejącego i działającego od 1955 roku „Koła Sienniczan”.
3. W dalszym brzmieniu tekstu Statutu pełną nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów
i Wychowanków Szkół Siennickich” będzie określał wyraz „Stowarzyszenie”.
§ 2. Stowarzyszenie jest samorządną organizacją koleżeńską, zrzeszającą absolwentów
i wychowanków wszystkich kierunków kształcenia w siennickiej szkole, a mianowicie:
1. absolwentów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego
2. absolwentów Państwowego Koedukacyjnego Liceum Pedagogicznego i Państwowego
Liceum Pedagogicznego
3. wychowanków Państwowego Gimnazjum Męskiego
4. uczniów kompletów tajnego nauczania na poziomie szkoły średniej w Siennicy w latach
1940-1944
5. absolwentów kursów pedagogicznych z lat 1945-1950
6. absolwentów Zespołu Rolniczych Szkół Zawodowych w Siennicy
7. absolwentów Studium Nauczycielskiego w Siennicy
8. absolwentów Zespołu Szkół w Siennicy
§ 3. Ilekroć w tekście statutu użyty jest wyraz „Sienniczanie” lub „Sienniczanin” oznacza to, że
dotyczy to osób lub osoby będącej absolwentem jednego z wymienionych w § 2 kierunków
kształcenia (ust. 1-8).
§ 4. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia, wybierany przez walne zebranie
członków.
§ 5. 1. Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest: miejscowość Siennica ul. Mińska 38 – Zespół Szkół,
województwo mazowieckie.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§ 6. Praca Sienniczanina w Zarządzie Stowarzyszenia i realizacja zadań Stowarzyszenia jest
honorową.
§ 7. Podstawowe kierunki działalności Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia w miarę
potrzeby konsultuje te zadania z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego,
a realizuje współpracując z Dyrekcją Zespołu Szkół w Siennicy oraz samorządem i władzami
terenowymi.
ROZDZIAŁ II
Główne cele, środki i metody działania
§ 8. Cele Stowarzyszenia:
1. Kontynuowanie dotychczasowych kierunków działalności byłego Koła Sienniczan,
konsekwentne wzbogacanie jego dorobku z uwzględnieniem priorytetów otwierających
szanse dalszego rozwoju i popularyzacji powstałego na bazie Szkolnej Izby Pamiątek –
Siennickiego Muzeum Szkolnego w Siennicy oraz pamiętnikarskiego uwiecznienia dziejów
szkoły siennickiej i losów jej wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
II wojny światowej.

2. a) pogłębianie i umacnianie więzów koleżeńskich pomiędzy Sienniczanami
b) trwała integracja absolwentów Rolniczych Szkół Zawodowych ze starszym pokoleniem
Sienniczan – jako warunek ciągłości pracy Stowarzyszenia
c) utrzymanie stałych roboczych kontaktów ze szkołami z terenu gminy Siennica, zwłaszcza
z Publiczną Szkołą Podstawową w Nowej Pogorzeli noszącą imię Absolwentów Siennickich
Szkół Pedagogicznych.
§ 9. Środki i metody działania:
1. utrzymanie koleżeńskich więzów i kontaktów między Sienniczanami
2. podejmowanie działań związanych z uzyskaniem możliwości zagospodarowania zebranych
dla muzeum szkolnego, a dotychczas nie zagospodarowanych eksponatów
3. opracowanie materiałów pamiętnikarskich, w tym zwłaszcza biuletynów zjazdowych
4. organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich w Siennicy
5. opracowywanie okolicznościowych publikacji
6. organizowanie plenarnych zebrań Zarządu
w celu dokonania oceny działalności
Stowarzyszenia w minionym roku kalendarzowym i określenie zadań na rok bieżący
7. systematyczne, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, robocze spotkania Zarządu w celu
omówienia bieżących zadań Stowarzyszenia i możliwości realizacji tych zadań
8. w porozumieniu i przy ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły w Siennicy, sprawowanie opieki
nad dotychczasowym dorobkiem Sienniczan, w szczególności zaś nad Siennickim Muzeum
Szkolnym.
9. systematyczne kontakty Zespołu Szkół w Siennicy, to jest z dyrekcją i gronem
pedagogicznym szkoły i uczącą się młodzieżą
10. inicjowanie podejmowania przez Zarząd Stowarzyszenia opracowań o charakterze
pamiętnikarsko-wspomnieniowym oraz czynności mogących zapewnić zdobycie nowych
eksponatów do muzeum szkolnego.
11. Organizowanie wspólnie z dyrekcją szkoły konferencji, seminariów, sympozjów i dyskusji
„okrągłego stołu” na temat historii i tradycji szkoły, osiągnięć absolwentów, nowoczesnych
metod nauczania i wychowania.
ROZDZIAŁ III
Władze Stowarzyszenia
§ 10. Władzami Stowarzyszenia są:
1. walne zebranie członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
§ 11. 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne zebranie członków jest zwoływane raz na cztery lata.
3. Walne zebranie członków jest ważne, jeżeli:
a) uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie
b) faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – w drugim terminie (tego samego
dnia), pod warunkiem, że uczestnicy zostali o tym poinformowani.
4. Walne zebrania odbywają się w gmachu Zespołu Szkół w Siennicy.
§ 12. W razie uzasadnionej potrzeby Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z dyrekcją Zespołu
Szkół w Siennicy ma prawo zwołać nadzwyczajne zebranie członków.
§ 13. 1. Walne zebranie członków podejmuje uchwały dotyczące całokształtu merytorycznej
działalności Stowarzyszenia, w tym rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu i uchwala
program działania na okres kadencji, rozpatruje sprawy zgłoszone przez uczestników, uchwala
Statut Stowarzyszenia i dokonuje w nim zmian, wybiera na czteroletnią kadencję Zarząd, Komisję
Rewizyjną oraz prezentuje i podejmuje uchwały obowiązujące Stowarzyszenie w czasie trwania
kadencji.

2. Uchwały walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów członków
obecnych, za wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, dla ważności której
potrzebne jest uzyskanie ważności dwóch trzecich głosów członków obecnych.
§ 14. 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje realizacją zadań i celów Stowarzyszenia w okresie kadencji.
2. Zarząd składa się z prezesa, dwóch zastępców prezesa, sekretarza, skarbnika oraz ośmiu
członków.
3. Prezes Zarządu, zastępcy prezesa, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia. Członków Prezydium wybierają ze swego grona członkowie Zarządu
Stowarzyszenia.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Zarządu. Jeżeli członkowie Zarządu wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, to
posiedzenia Zarządu i głosowania poza posiedzeniami władz Stowarzyszenia mogą
odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Prawo
o stowarzyszeniach” Dz.U. 19.713 Rozdział 2 art.10 poz. 1a, 1b, 1c.)
§ 15. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz, jest współorganizatorem
i kierownikiem pracy Prezydium Zarządu Stowarzyszenia .
§ 16. Zarząd stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno odbyć się
w czasie walnego zebrania lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
§ 17. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo tworzenia komisji i zespołów problemowych.
§ 18. 1. Komisja Rewizyjna jest organem walnego zebrania członków Stowarzyszenia, powołanym
do dokonywania kontroli całej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem
kontroli działalności finansowej.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i dwóch
członków.
§ 19. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykle większością głosów w obecności przynajmniej
trzech członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
przewodniczącego.
§ 20. Na każdym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna składa zebranym
do akceptacji sprawozdanie z dokonanych kontroli działalności Zarządu w okresie między walnymi
zebraniami.
§ 21. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do właściwego, ze względu na siedzibę
Stowarzyszenia, terenowego organu administracji państwowej.
ROZDZIAŁ IV
Członkostwo Stowarzyszenia
§ 22. Stowarzyszenie tworzą:
1. członkowie zwyczajni
2. członkowie honorowi
3. członkowie – sympatycy
§ 23. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy absolwent (wychowanek) jednego
z wymienionych w § 2 kierunków kształcenia w siennickiej szkole, jeśli wyrazi akces wstąpienia do
Stowarzyszenia, utrzymuje koleżeńską więź z Sienniczanami, uznaje Statut Stowarzyszenia
i stosuje się do jego uchwał.
§ 24. Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest każdy, kogo tą godnością uhonoruje Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia w trybie podjętej w tej sprawie odrębnej uchwały.
§ 25. Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia ma prawo być:
1. członek rodziny wychowawcy (nauczyciela) w każdym z wymienionych w § 2 kierunków
kształcenia w Siennicy
2. członek rodziny każdego z Sienniczan

3. osoba wspierająca działalność Stowarzyszenia lub czynnie uczestnicząca w tej działalności.
§ 26. Członkowie sympatycy Stowarzyszenia mają wszystkie prawa takie same jak członkowie
zwyczajni.
§ 27. Utrata członkostwa może mieć miejsce tylko w następujących przypadkach:
1. pozbawienia polskiego obywatelstwa
2. pozbawienia praw publicznych
3. utraty zdolności do działań prawnych.
§ 28. W Stowarzyszeniu nie obowiązują żadne składki członkowskie.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 29. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. darowizny i dobrowolne składki
2. uzyskane dotacje celowe
3. środki uzyskane ze sprzedaży wydawnictw, w tym zwłaszcza Biuletynu Zjazdowego
4. odsetki bankowe
5. inne wpływy i dochody
§ 30. Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego i posiadanie takiego majątku nie jest celem
Stowarzyszenia.
§ 31. Ewentualny majątek pochodzący ze źródeł określonych w § 29 – głównie środki pieniężne –
może być wykorzystywany tylko w związku z działalnością statutową Stowarzyszenia.
§ 32. 1. Zarząd upoważniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd.
2. Oświadczenie woli w tym przedmiocie składają dwaj członkowie Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 33. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia mogą być dokonane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia:
1. uchwałą walnego zebrania Stowarzyszenia podjętą zwykłą większością głosów członków
obecnych
2. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejonowy o zmianie
statutu.
§ 34. Projektowane w trybie określonym w § 33 zmiany w Statucie Stowarzyszenia nabierają mocy
dopiero po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający Statut.
§ 35. Rozwiązanie Stowarzyszenia:
1. Uchwałę i rozwiązaniu Stowarzyszenia ma prawo podjąć tylko walne zebranie członków
Stowarzyszenia.
2. O podjętej uchwale o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek
w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały powiadomić właściwy sąd rejestrowy.

