REGULAMIN RADIOWĘZŁA

1. Za pracę radiowęzła odpowiedzialny jest Zespół Radiowęzła
2. Radiowęzeł zrzesza uczniów prawdziwie zaangażowanych i zainteresowanych tą formą
działalności
3. Radiowęzeł działa zgodnie z przyjętym regulaminem i planem pracy
4. Na początku roku szkolnego przeprowadza się rekrutację do radiowęzła. Osobami
odpowiedzialnymi za powołanie zespołu radiowęzła jest nauczyciel – opiekun
5. Co najmniej raz w roku dokonuje okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania instalacji i urządzeń przynależnych do radiowęzła
6. Zespół Radiowęzła jest użytkownikiem sprzętu zgromadzonego w pomieszczeniu Radiowęzła
7. W pomieszczeniu mogą przebywać tylko uczniowie należący do radiowęzła.
8. Członkowie radiowęzła są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe
wykorzystanie i stan techniczny
9. Członkowie dbają o estetyczny wygląd pomieszczenia, wystrój wnętrza który powinien być
zgodny z jego przeznaczeniem
10. Wszelkie uszkodzenia zgłaszamy opiekunowi
11. Radiowęzeł rozpoczyna pracę o godz. 8.50 a kończy o 13.25
12. Obsługa radiowęzła zobowiązana jest do przestrzegania dzwonków lekcyjnych
13. Nadawanie programu/audycji odbywa się w miarę potrzeb zgodnie z planem audycji na rok
szkolny w ostatnich 10 minutach lekcji 3, lub początkowych lekcji 4. Muzykę gramy codziennie
na "długiej" przerwie między 3 a 4 godziną lekcyjną
14. Klucze do sali odbiera i odnosi do portierni osoba mająca w danym dniu dyżur
15. Po dyżurze wyłączamy sprzęt i sprzątamy pomieszczenie
16. Dyżurni ustalani są na zebraniu organizacyjnym we wrześniu każdego roku szkolnego.
17. Opiekun zespołu radiowęzła planuje dyżury i umieszcza je na http://zszsroda.pl/radio/plan.html
18. Członkowie radiowęzła są aktywnymi dziennikarzami szkolnymi
19. Członkiem zespołu Radiowęzła nie może być uczeń, który ma obniżoną ocenę z zachowania lub
uzyskuje słabe wyniki w nauce
20. Członkowie zespołu naruszający zasady współpracy obowiązujące w zespole radiowęzła
szkolnego, zaniedbujący swoje obowiązki będą z zespołu wykluczeni
21. O ukaraniu członka zespołu decyzje podejmuje zespół, opiekun radiowęzła w porozumieniu z
dyrekcją szkoły oraz wychowawcą.
22. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
23. Nowy członek zespołu pracuje w towarzystwie doświadczonego dziennikarza
24. Dyżury zmieniamy cyklicznie według harmonogramu

25. Dziennikarze radiowęzła zbierają i ogłaszają podstawowe informacje z życia szkoły.
26. Dziennikarze radiowęzła aktywnie uczestniczą w imprezach szkolnych obsługując nagłośnienie
27. Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych,
świąt państwowych i rocznic
28. Dziennikarze organizują audycje, w których uczestniczą zaproszeni goście.
29. Radiowęzeł posiada własną zakładkę na stronie internetowej szkoły
30. Unikamy muzyki budzącej agresje, stawiamy na muzykę lekką, łatwą i przyjemną zaproponowaną
przez uczniów CKZiU w Środzie Wielkopolskiej
31. Redakcja odpowiada za treść muzyczną i słowną emitowanych audycji Programy przygotowane
przez Zespół dyżurujący nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowski obraźliwych bądź
godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły
32. W miarę potrzeb uzupełniamy skład osobowy
33. Radiowęzeł współpracuje z Samorządem Uczniowskim
34. Radiowęzeł współpracuje z Kółkami Zainteresowań oraz Klubami działającymi na terenie szkoły
(publikuje audycje tematyczne przygotowane przez wybranych przedstawicieli tych grup z
pomocą opiekunów )
35. Radiowęzeł jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz
36. Regulamin jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji, nowe pomysły są na bieżąco
wprowadzane do jego treści.
37. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 80 z 2000r.
poz.904, Dz.U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacja uchwaloną przez Sejm 1
kwietnia 2004 roku (Dz. U z 2004 r. Nr 91 poz.869) instytucje oświatowe, w tym szkoły, mogą
bez zgody twórców artystów wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im
wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, w
celach dydaktycznych
38. Członkowie Radiowęzła po zakończeniu działalności ( w przypadku pracy w radiowęźle przez
cały okres nauki w CKZiU w Środzie Wielkopolskiej) 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.

