
 
 

REGULAMIN RADIOWĘZŁA SZKOLNEGO ZSO8 W GDYNI 
- WICZLINO.FM 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Radiowęzeł szkolny (dalej: radiowęzeł) ma służyć rozwijaniu 
 zainteresowań muzycznych i dziennikarskich uczniów, kształtowaniu 
 samodzielności, odpowiedzialności, punktualności oraz pracowitości, a 
 także upowszechnianiu wśród uczniów umiejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego 
i nagłośnieniowego. 

2. Radiowęzeł Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 8 w Gdyni funkcjonuje pod nazwą 
Wiczlino.FM oraz posiada własną identyfikację wizualna, na którą składają się określone 
barwy i logotyp. Zarówno nazwa, jak i identyfikacja wizualna radiowęzła nie powinny być 
zmieniane częściej niż co 3 lata.   

3. Radiowęzeł podlega bezpośrednio pod Samorząd Uczniowski XVII LO (dalej: Samorząd 
Uczniowski). Samorząd Uczniowski XVII LO jest także (tylko w sprawach związanych z 
radiowęzłem) oficjalnym przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego SP 37. 

4. Treści przekazywane za pośrednictwem radiowęzła nie mogą naruszać godności osobistej 
słuchaczy ani łamać norm pożycia społecznego, w tym zasad dobrego wychowania. 

5. Radiowęzeł służy jako kanał przekazywania informacji społeczności szkolnej przez Dyrekcję, 
Samorząd Uczniowski lub Kadrę ZSO8. Zespół szkolnego radiowęzła powinien dołożyć 
wszelkich możliwych starań, aby umożliwić tym osobom wyemitowanie ogłoszenia, bądź 
spełnienia innych bieżących próśb oficjalnie zgłoszonych do radiowęzła. 

 
II. OPIEKUN RADIOWĘZŁA 

1. Opiekuna radiowęzła (dalej: Opiekun) wyznacza dyrektor szkoły. 
2. Opiekun ma następujące obowiązki: 

a. Odpowiada przed dyrektorem szkoły za działanie szkolnego 
 radiowęzła zgodnie z niniejszymi zasadami. 

b. Nadzoruje proces wybierania składu zespołu redakcyjnego radiowęzła oraz 
szczegółowe zasady jego funkcjonowania. 

c. Sprawuje opiekę merytoryczną nad zespołem redakcyjnym, w 
 szczególności udzielając pomocy w procesie tworzenia 
 harmonogramu dyżurów, redagowania audycji, udzielając rad oraz 
 służąc pomocą we wszelkich sprawach dot. funkcjonowania 
 radiowęzła. 

d. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez zespół redakcyjny zasad 
 zawartych w niniejszych regulaminie. 
 

III. ZESPÓŁ REDAKCYJNY 



1. Zespół redakcyjny radiowęzła wybierany jest w procesie rekrutacji na początku każdego 
nowego roku szkolnego, nie później niż do 10 października. Do czasu przeprowadzenia 
rekrutacji obowiązki w radiowęźle pełni zespół redakcyjny poprzedniej kadencji. 

2.  Obowiązki członka zespołu redakcyjnego nie mogą kolidować z 
 podstawowymi obowiązkami ucznia, takimi jak rzetelna nauka.  

3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, opiekun może wnioskować – 
 w porozumieniu wychowawcą ucznia, którego to dotyczy - do 
 nauczyciela danego przedmiotu o zwolnienie z części lub całości lekcji 
 danego członka zespołu redakcyjnego 

4. Działania zespołu redakcyjnego nadzoruje osoba powołana z ramienia Samorządu 
Uczniowskiego (dalej: koordynator z SU). Do jej obowiązków należy przeprowadzenie 
rekrutacji, wybór zespołu redakcyjnego, opieka od strony uczniowskiej nad zespołem 
redakcyjnym, wsparcie techniczne zespołu redakcyjnego (w szczególności w procesie 
szkolenia jego nowych członków), czuwanie nad treściami emitowanymi w ramach 
codziennych audycji oraz przedstawicielstwo radiowęzła przed Samorządem Uczniowskim. 

5. Członek zespołu redakcyjnego może być zawieszony w pełnieniu 
obowiązków na czas określony, pozbawiony funkcji lub wykluczony z 
zespołu za niewywiązywanie się z przydzielonych mu przez opiekuna 
obowiązków, obowiązków ucznia lub obowiązków przydzielanych przez koordynatora z SU. 
Decyzję taką podejmuje opiekun radiowęzła po uprzednich konsultacjach z wychowawcą i 
koordynatorem z SU. 
 

IV. FUNKCJONOWANIE RADIOWĘZŁA 
1. Harmonogram dyżurów w radiowęźle układa osoba odpowiedzialna za 

przeprowadzenie rekrutacji i naboru do zespołu redakcyjnego. Harmonogram powinien 
zostać zatwierdzony przez opiekuna radiowęzła. 

2. W harmonogramie ustala się po dwóch członków zespołu na każdy dyżur. 
3. Uczeń, który z uzasadnionych powodów nie może być na dyżurze, musi 

powiadomić zespół redakcyjny oraz koordynatora z SU i/lub opiekuna z możliwie dużym 
wyprzedzeniem o swojej nieobecności. 

4. Jeśli osoby wyznaczone na dyżur oraz stałe zastępstwo z uzasadnionych 
powodów nie mogą na niego się stawić, wówczas koordynator z SU i/lub opiekun 
wyznacza na ten dyżur innego członka zespołu. 

5. Klucz do radiowęzła znajduje się w portierni. Mogą go pobrać - za 
pokwitowaniem - jedynie upoważnieni na liście przez opiekuna 
uczniowie. Po zakończonym dyżurze, upoważniony uczeń ma obowiązek 
zwrócić klucz, co również zostaje odpowiednio odnotowane. 

6. Uczeń upoważniony do odbioru klucza do radiowęzła odpowiada za 
pobrany klucz. 

7. W pomieszczeniu radiowęzła może jednocześnie przebywać nie więcej niż 
2 członków zespołu redakcyjnego, w tym uczeń upoważniony do odbioru 
klucza. 

8. Na przebywanie w pomieszczeniu radiowęzła poza harmonogramem 
dyżurów uczeń musi uzyskać zgodę, co najmniej koordynatora z SU lub opiekuna. 
Opiekun lub koordynator z SU może poinformować o tym pracownika wydającego klucz 
do radiowęzła. 

9. Wszelkie nowe przedmioty umieszczane na stałe w pomieszczeniu radiowęzła (w tym 
głównie elementy dekoracji i/lub wystroju) powinny zostać najpierw skonsultowane z 
koordynatorem z SU lub opiekunem. 



10. Uczniowie, upoważnieni do przebywania w pomieszczeniu radiowęzła 
odpowiadają za ład, porządek oraz czystość tego miejsca a także za 
powierzony sprzęt. 

11. Ewentualne celowo wyrządzone szkody w radiowęźle, w tym dot. sprzętu pokrywa 
rodzic ucznia, który je wyrządził. 

12. Zespół redakcyjny jest odpowiedzialny za wybór oraz ustawienie sygnałów dźwiękowych 
(dzwonków). 
 

V. TREŚCI AUDYCJI 
1. Treści audycji nie mogą naruszać niczyjej godności osobistej. 
2. Słownictwo użyte w eterze powinno być zgodne z zasadami kulturalnego 
   oraz poprawnego użytkowania języka. 
3. Emitowana muzyka powinna być dostosowana do wrażliwości odbiorców 
    oraz okoliczności, w których jest emitowana. 
4. Emisja utworów musi być zgodna z obowiązującymi przepisami z zakresu 
   praw autorskich. 

 
VI. KANAŁY KOMUNIKACJI 

1. Celem lepszej komunikacji z społecznością szkoły, członkowie radiowęzła mogą 
prowadzić oficjalne kanały komunikacji (w tym profile społecznościowe w Internecie) 
radiowęzła. 

2. Treść materiałów, systematyczność publikacji oraz odpowiedzialność za informacje 
upubliczniane kanałami komunikacji muszą zostać ustalone z opiekunem i/lub 
koordynatorem z SU. 

3. Zespół redakcyjny radiowęzła bierze odpowiedzialność za publikowane materiały na 
takich samych zasadach jak opisano w rozdziale V (Treści audycji). 

4. Login / hasło do profili społecznościowych powinien być dostępny dla wszystkich 
członków zespołu redakcyjnego. Zespół redakcyjny może umówić się na wyznaczenie 
jednej lub kilku osób odpowiedzialnych za prowadzenie kanałów komunikacji. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje cały zespół redakcyjny - każdy jej członek powinien dokładnie 
zapoznać się z pełną treścią regulaminu. 

2. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 13.09.2021 r. 


