
Regulamin Pracowni Radiowęzła. 

 

1. Za pracę radiowęzła odpowiedzialny jest Zespół Radiowęzła. 

2. Zespół Radiowęzła składa się z sześciu członków i opiekuna. 

3. Zespół Radiowęzła jest powoływany przez Dyrekcję Szkoły na okres 

jednego roku. 

4. Zespół Radiowęzła jest użytkownikiem sprzętu zgromadzonego w 

pomieszczeniu Radiowęzła. 

5. W pomieszczeniu mogą przebywać tylko uczniowie dyżurujący. 

6. Klucze do pomieszczenia posiada Dyrektor, opiekun, osoby 

odpowiedzialne za sprzęt. 

7. Członkowie są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe 

wykorzystanie i stan techniczny. 

8. Członkowie dbają o estetyczny wygląd pomieszczenia, wystrój wnętrza 

powinien być zgodny z jego przeznaczeniem ( plakaty, dyskografie, 

płytoteka …) 

9. Wszelkie uszkodzenia zgłaszamy opiekunowi. 

10. Radiowęzeł rozpoczyna pracę o godz. 7.40 a kończy o 13.25. 

11. Po dyżurze sprzątamy pomieszczenie. 

12. Członkowie radiowęzła są aktywnymi dziennikarzami szkolnymi. 

13. Członkiem zespołu Radiowęzła nie może być uczeń, który ma     obniżoną 

ocenę z zachowania lub uzyskuje słabe wyniki w nauce. 

14. Członkowie zespołu naruszający zasady współpracy obowiązujące w 

zespole radiowęzła szkolnego, zaniedbujący swoje obowiązki będą z 

zespołu wykluczeni i zostaną ukarani odebraniem 5 punktów z 

zachowania. 

15. O ukaraniu członka zespołu decyzje podejmuje zespół, opiekun 

radiowęzła w  porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

16. Opiekun zespołu radiowęzła planuje dyżury i wywiesza je na tablicy 

ogłoszeń. 

17. Plan dyżurów, nazwiska z podaniem klasy otrzymuje Dyrektor i 

członkowie zespołu. 

18. Opiekun planuje zastępstwa – radiowęzeł nie może być „martwy” 

19. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. 

20. Nowy członek zespołu pracuje w towarzystwie doświadczonego 

dziennikarza. 

21. Dyżury zmieniamy cyklicznie według harmonogramu. 

22. Dziennikarze radiowęzła zbierają i ogłaszają podstawowe informacje z 

życia szkoły: 

- Nieobecni nauczyciele 

- Ogłaszają wylosowany numer z dziennika tzw. „Dzień bez stresu”  



- Planowane imprezy 

- Sprawozdania z imprez szkolnych i nie tylko 

- Wywiadówki 

- Spotkania z rodzicami 

- Wycieczki klasowe i między klasowe 

- Ogłoszenia szkolne i komercyjne 

- Zarządzenia Dyrekcji szkoły 

23. Dziennikarze radiowęzła aktywnie uczestniczą w imprezach szkolnych 

obsługując: 

- Nagłośnienie podczas imprez szkolnych 

- Zaangażowanie w kampanię wyborczą do samorządu uczniowskiego 

- Zaangażowanie w akcje charytatywne i imprezy okolicznościowe 

- Koncerty życzeń 

24. Dziennikarze gotowi są do pełnej współpracy z Dyrekcją Szkoły 

25. Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do okoliczności, świąt, 

rocznic itp. 

26. Dziennikarze organizują audycje, w których uczestniczą zaproszeni 

goście. 

27. Radiowęzeł posiada własną zakładkę na stronie internetowej szkoły. 

28. Dzień szkolnego radiowęzła posiada ramówkę: 

- Informacje ogólne: data, imieniny, wschód słońca, pogoda, który dzień 

roku, ile pozostało do końca roku szkolnego i inne ciekawe informacje i 

wesołe zdarzenia, życzenia przyjemnego pobytu w szkole i sukcesów w 

nauce. 

- Dzień rozpoczyna się od charakterystycznego sygnału ( fragment 

utworu) lub sygnału opracowanego przez dyżurnych, ich muzycznego 

identyfikatora. 

- Informacje szczegółowe z życia szkoły 

29. Radiowęzeł prowadzi stałe pozycje: 

- Muzyczny dzień nauczyciela 

- Uczniowie pytają kadra pedagogiczna odpowiada – skrzynka pytań 

- Serwis informacyjny i sportowy 

- Listę przebojów 

- Koncert życzeń 

30. Unikamy muzyki charakterystycznej dla określonych subkultur 

31. Unikamy muzyki ciężkiej i budzącej agresje, stawiamy na muzykę lekką, 

łatwą i przyjemną 

32. Puszczamy muzykę zaproponowaną przez uczniów po wcześniejszej 

akceptacji Rady Programowej 

33. W radiowęźle działa Rada Programowa demokratycznie wybrana przez 

członków radiowęzła 

34. W miarę potrzeb uzupełniamy skład osobowy 

35. Radiowęzeł współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 



36. Radiowęzeł współpracuje z Kółkami Zainteresowań oraz Klubami 

działającymi na terenie szkoły (publikuje audycje tematyczne 

przygotowane przez wybranych przedstawicieli tych grup z pomocą 

opiekunów ) 

37. Radiowęzeł jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz 

38. Członkowie Radiowęzła po zakończeniu działalności otrzymują 

zaświadczenie o pracy o wolontariacie na stosownym druku podpisanym 

przez Dyrektora i opiekuna. Jest to cenny dokument przydatny w 

przyjęciu na studia lub do pracy w prasie lokalnej, telewizji kablowej itp. 

 
 


