
REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO 

 
 

1. Cele i zadania Radiowęzła Szkolnego: 

 –   pełnienie funkcji informacyjnej, edukacyjnej i rozrywkowej 

 –   współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i organami Szkolnego Zarządu Uczniowskiego 

 – przeprowadzanie akcji na rzecz społeczności szkolnej, np. kiermaszu podręczników,    

wydawanie bluz szkolnych. 

 

2. Zespół radiowęzła tworzą uczniowie zainteresowani tą formą działalności i zobowiązujący się z 

pełnym zaangażowaniem ją podjąć. 
 

3. Nad działalnością radiowęzła oraz stanem jego pomieszczenia czuwają opiekunowie powoływani  

przez Dyrektora szkoły. 

 

4. Członkowie zespołu radiowęzła wybierani są raz w roku w październiku, na drodze castingu 

przeprowadzanego przez ekipę radiowęzła pod okiem jednego z opiekunów radiowęzła. 

 

5. Radiowęzeł pracuje w trakcie długich przerw, a jeśli jest taka potrzeba to również na pozostałych 

przerwach (np. szczególnie ważne komunikaty lub wydarzenia). 

 

6. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. 

 

7. Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną muzykę do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. 

 

8. Zespół radiowęzła dba o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia. Sprząta je raz w tygodniu. 

 

9. W radiowęźle mogą przebywać uczniowie tworzący jego zespół oraz, jeśli jest taka potrzeba: 

Dyrekcja, członkowie Rady Pedagogicznej, pracownicy administracji i obsługi. W przypadku 

załatwiania spraw związanych z działalnością radiowęzła (np. zlecanie ogłoszeń, odbiór 

podręczników, bluz szkolnych itp.) w pomieszczeniu może przebywać jeden uczeń spoza jego 

zespołu. 

 

10. Klucze do pomieszczenia radiowęzła znajdują się na portierni. Pobierane są imiennie rano i 

zwracane tego samego dnia, po zakończeniu działalności. Kluczy nie wolno przekazywać osobom 

postronnym. 

 

11.  Wszelkie uszkodzenia w radiowęźle są bezzwłocznie zgłaszane jednemu z opiekunów. 

 

12. Nie wolno wypożyczać żadnych przedmiotów będących wyposażeniem radiowęzła (mebli, sprzętu 

elektronicznego itp.). 

 

13. Radiowęzeł nie może służyć do celów prywatnych, min. nie wolno w pomieszczeniu 

przechowywać przedmiotów nie związanych z jego działalnością ani odbywać spotkań 

towarzyskich. 

 

14. Nie wolno zamykać drzwi pomieszczenia od wewnątrz. 

 

15. Radiowęzeł przerywa nadawanie na czas egzaminów, olimpiad oraz temu podobnych. 

 

16. Poziom natężenia dźwięku emitowanego nie może przekraczać 64dB. 



 

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 80 z 2000 r. 

poz.904, Dz.U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacją uchwaloną przez Sejm 1 

kwietnia 2004 roku (Dz.U z 2004 r. Nr 91 poz.869) instytucje oświatowe (czyli te, które zostały 

wpisane do rejestrów Ministra Edukacji lub kuratora oświaty: szkoły podstawowe, gimnazja, licea, 

szkoły zawodowe, muzyczne itp.) mogą bez zgody twórców, artystów wykonawców, producentów, 

nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i 

pozostałych dóbr pokrewnych, jedynie w celach dydaktycznych. 

 


