REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO
w Zespole Szkół Ekonomiczno- Ogólnokształcących we Wrocławiu

I. CELE I ZADANIA RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO:
a) pełnienie funkcji informacyjnej, edukacyjnej i rozrywkowej,
b) współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i organami Szkolnego Zarządu Uczniowskiego,
c) rozwijanie zainteresowań muzycznych i dziennikarskich uczniów,
d) kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności uczniów,
e) uwrażliwianie uczniów na różnorodne gatunki muzyczne,
f) szerzenie przez muzykę pozytywnych wartości ważnych dla młodego człowieka,
II. OPIEKUN RADIOWĘZŁA:
a) opiekuna lub opiekunów radiowęzła wyznacza Dyrektor szkoły,
b) opiekun ma następujące obowiązki:
- odpowiada przed dyrektorem szkoły za działanie szkolnego radiowęzła zgodnie z
niniejszymi zasadami,
- ustala skład zespołu redakcyjnego radiowęzła oraz szczegółowe zasady jego
funkcjonowania,
- sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołem redakcyjnym,
- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez zespół redakcyjny zasad zawartych w
niniejszym regulaminie,
- wyłania szefa redakcji oraz jego zastępcę lub zastępców,
- opiekunowi przysługuje prawo wyznaczenia innego szefa redakcji niż został wybrany przez
członków zespołu redakcyjnego, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki,
III. ZESPÓŁ REDAKCYJNY :
a) opiekun ustala skład zespołu redakcyjnego szkolnego radiowęzła,
b) na początku roku szkolnego przeprowadza się rekrutację uczniów zainteresowanych pracą
w zespole redakcyjnym,
c)radiowęzeł zrzesza uczniów zaangażowanych i zainteresowanych tą formą działalności,

d) obowiązki członka zespołu redakcyjnego nie mogą kolidować z podstawowymi
obowiązkami ucznia ( punktualność, rzetelna nauka, obowiązkowość),
e) jeżeli dany członek zespołu redakcyjnego nie potrafi pogodzić obowiązków ucznia z
obowiązkami członka zespołu redakcyjnego, opiekun może go – w porozumieniu z
wychowawcą klasy – zawiesić w prawach członka zespołu na czas określony lub wykluczyć z
zespołu redakcyjnego,
f) wyłonienie kierownictwa redakcji radiowęzła ( szefa redakcji i jego zastępcy) może
nastąpić w drodze wyborów ustalonych przez opiekuna radiowęzła,
g) członek redakcji radiowęzła może
czas określony, pozbawiony funkcji
przydzielonych mu przez opiekuna
naruszenia regulaminu radiowęzła
wychowawcą ucznia,

zostać zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków na
lub wykluczony z zespołu za niewywiązywanie się z
obowiązków, obowiązków ucznia LUB w przypadku
Decyzję taką podejmuje opiekun po konsultacjach z

h) kadencja redakcji trwa przez okres jednego roku szkolnego z możliwością jej przedłużenia,
IV FUNKCJONOWANIE RADIOWĘZŁA:
a) radiowęzeł działa zgodnie z przyjętym regulaminem,
b) harmonogram dyżurów ustala szef zespołu redakcyjnego, a zatwierdza opiekun,
c) w harmonogramie ustala się po dwóch członków zespołu na każdy dyżur,
d) uczeń, który z uzasadnionych powodów nie może być na dyżurze , musi powiadomić o
swojej nieobecności kierownictwo zespołu redakcyjnego z możliwie dużym wyprzedzeniem,
e) w pomieszczeniu radiowęzła nie może przebywać więcej niż trzech członków zespołu
redakcyjnego,
f) uczniowie upoważnieni do przebywania w pomieszczeniu odpowiadają za ład i porządek a
także za powierzony sprzęt elektroniczny,
g) zespół radiowęzła dba o estetyczny wygląd pomieszczenia, wystrój wnętrza powinien być
zgodny z jego przeznaczeniem ( plakaty muzyczne, płyty, instrumenty …),
h) radiowęzeł nie może służyć do celów prywatnych, m.in. nie wolno w nim przechowywać
przedmiotów nie związanych z jego działalnością ani odbywać spotkań towarzyskich,
i) ewentualne szkody poczynione w pomieszczeniu redakcji radiowęzła szkolnego pokrywa
rodzic lub pełnoletni uczeń,
j) wszelkie uszkodzenia urządzeń i nieprawidłowości należy jak najszybciej zgłosić
opiekunowi,

k) klucz do radiowęzła pobierają wyznaczone przez opiekuna osoby,
l) radiowęzeł rozpoczyna pracę po drugiej godzinie lekcyjnej a kończy na ostatniej długiej
przerwie,
m) członkowie radiowęzła szczególną wagę przywiązują do bezpieczeństwa w kontakcie z
urządzeniami elektrycznymi,,
n) radiowęzeł przerywa działalność na czas egzaminów, olimpiad, międzyszkolnych
konkursów itp.

V. TREŚĆ AUDYCJI:
a) treści prezentowanych audycji muzycznych nie mogą naruszać niczyjej godności osobistej,
b) redakcja odpowiada za treść muzyczną i słowną emitowanych audycji,
c) programy przygotowane przez zespół redakcyjny nie mogą zawierać treści wulgarnych,
rasistowskich i nacjonalistycznych,
d) zespół dostosowuje prezentowaną muzykę do kalendarza uroczystości szkolnych, świąt
państwowych i rocznic itp.
e) radiowęzeł szkolny aktywnie uczestniczy w życiu szkoły prezentując, np. szkolny serwis
informacyjny, koncerty życzeń itp.
VI.ZASADY FUNKCJONOWANIA W DOBIE PANDEMII COVID-19
Podstawa regulaminu: Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.
a) zawsze należy postępować zgodnie z zasadami działań przeciwepidemicznych wobec
Covid-19 i ogólnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
b) każda osoba znajdująca się na terenie pomieszczenia radiowęzła ma obowiązek
posiadania i noszenia maseczki
c) w pomieszczeniu radiowęzła mogą przebywać maksymalnie 3 osoby
d) obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja i mycie rąk, ochrona podczas kichania i
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust
e) rekomenduje się wietrzenie pomieszczenia i dezynfekowanie używanego sprzętu

f) osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z
podwyższoną temperaturą, powinny natychmiast założyć maseczkę. Nie mogą one
przebywać w pomieszczeniu radiowęzła ani podejmować jakiejkolwiek pracy
g) uczeń, który dostrzega u siebie objawy choroby, niezwłocznie zgłasza ten fakt
nauczycielowi bądź zgłasza się do pielęgniarki.
h) obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji
i) uczniowie mają obowiązek stosowania się do zaleceń niniejszego regulaminu ( także w
pozostałych jego częściach, które ich dotyczą) i innych procedur oraz zaleceń porządkowych
związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

VII. REGULAMIN JEST DOKUMENTEM OTWARTYM I PODLEGA EWALUACJI

