
     VIII Liceum Ogólnokształcące  

     im. Władysława IV 
     ul. Jagiellońska 38, 03-719 Warszawa  
 

Regulamin  

Kółka Dziennikarskiego  

w VIII LO im. Władysława IV 

 

Preambuła  

My Uczniowie VIII LO im. Władysława IV w Warszawie  

w trosce o los szkoły, do której uczęszczamy i którą dumnie pragniemy reprezentować,  

w celu dbania o rozwój uczniów i wolność słowa powołujemy „Kółko Dziennikarskie”.  

 

 

Postanowienia ogólne 

Art.1 

Kółko Dziennikarskie zostało powołane w celu wydawania gazetki szkolnej przez Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego VIII LO im. Władysława IV w Warszawie i należy do organów 

pomocniczych SU. 

 

Art. 2 

Regulamin określa prawa i obowiązki Kółka Dziennikarskiego VIII LO im. Władysława IV 

w Warszawie.  

 

Art. 3 

Kółko Dziennikarskie odpowiada przed Opiekunami SU. 

 

Art. 4 

Kółko Dziennikarskie zachowuje neutralność polityczną wobec działań Prezydium SU. 

 

Art. 5 

Kółko Dziennikarskie wydaje gazetkę szkolną o nazwie: „Dwutygodnik Nieobiektywny”. 

 

Art. 6 

Regulamin może być zmieniony: 

1. przez Przewodniczącego Kółka za zgodą Opiekunów SU i Przewodniczącego 

Prezydium SU; 

2. przez Opiekunów SU, który o zmianach informuje Przewodniczącego Kółka na 7 dni 

przed wejściem ich w życie; 

3. przez Przewodniczącego Prezydium SU za zgodą Opiekunów SU, który o zmianach 

informuje Przewodniczącego Kółka na 7 dni przed wejściem ich w życie. 

 

 

Struktura i członkostwo w Kółku 

Art. 7 

1. Głównym organem Koła jest wyznaczony przez Przewodniczącego Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego VIII LO im. Władysława IV w Warszawie Przewodniczący 

Kółka Dziennikarskiego, pełniący funkcję Redaktora Naczelnego gazetki szkolnej. 
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2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się 1 marca każdego roku przez 

przewodniczącego Prezydium SU za zgodą Opiekunów SU. 

3. Przewodniczący może w każdej chwili zrzec się swojego stanowiska. W przypadku 

skrócenia kadencji Przewodniczącego Kółka wyboru nowego Przewodniczącego 

dokonują Opiekunowie SU spośród członków gazetki szkolnej po konsultacji 

z Przewodniczącym Prezydium SU. 

4. Przewodniczący Kółka Dziennikarskiego może zostać odwołany przez 

Przewodniczącego Prezydium SU w trakcie trwania kadencji za zgodą Opiekunów SU 

lub w przypadku, gdy członkowie Kółka Dziennikarskiego większością 2/3 

w obecności co najmniej połowy członków opowiedzą się za jego odwołaniem za zgodą 

Opiekunów SU. 

5. Zadania Przewodniczącego Kółka: 

a. kierowanie działalnością Kółka; 

b. podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w Kółku; 

c. zlecanie zadań członkom Kółka; 

d. zwoływanie i prowadzenie spotkań Kółka. 

 

Art. 8 

Przewodniczący Kółka Dziennikarskiego może wyznaczyć swojego zastępcę, który w razie 

nieobecności Przewodniczącego będzie wypełniał jego obowiązki. 

 

Art. 9 

Zgromadzenia Kółka Dziennikarskiego: 

1. to odbywające się regularnie spotkania wszystkich członków Kółka; 

2. w spotkaniach za zgodą Przewodniczącego Kółka lub Opiekunów SU mogą 

uczestniczyć osoby niebędące członkami Kółka, ale nie mają one prawa udziału 

w głosowaniach; 

3. terminy spotkań wyznacza Przewodniczący Kółka lub Opiekunowie SU; 

4. Zgromadzenie ma charakter konsultacyjny; 

5. Przewodniczący może prosić Zgromadzenie o podjęcie jakiejś decyzji, która 

podejmowana jest w obecności co najmniej połowy członków Kółka większością 

zwykłą. 

 

Art. 10 

Członkostwo w Kółku: 

1.  jest dobrowolne; 

2. o chęci przystąpienia do Kółka Dziennikarskiego informuje się Przewodniczącego, 

który zatwierdza przyjęcie nowego członka w ciągu 7 dni od otrzymania informacji; 

3. wstąpienie do Kółka oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i obowiązek jego 

przestrzegania; 

4. każdy członek Kółka może podjąć decyzję o wystąpieniu z Kółka, o czym informuje 

Przewodniczącego. 

 

Art. 11 
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Członkostwo w Kółku Dziennikarskim można utracić́ na skutek nieprzestrzegania niniejszego 

Regulaminu lub na skutek niewywiązywania się ze swoich obowiązków: 

1. Przewodniczący może podjąć́ decyzję o wydaleniu ucznia z Kółka Dziennikarskiego 

za zgodą Opiekunów SU, o czym informuje danego ucznia na 7 dni przed wejściem tej 

decyzji w życie; 

2. uczeń może zostać wydalony z Kółka Dziennikarskiego na wniosek Opiekunów SU – 

decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Kółka Dziennikarskiego, o czym 

informuje danego ucznia na 7 dni przed wejściem tej decyzji w życie. 

 

Zasady działania Kółka Dziennikarskiego 

Art. 12 

Zgromadzenie Kółka Dziennikarskiego wspólnie ustala tematy swoich publikacji 

z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Kółka i Opiekunowie SU posiadają prawo zablokowania 

konkretnych artykułów. 

 

Art. 13 

Przewodniczący wyznacza zespoły celowe lub członków Kółka, którzy mają za zadanie 

opracować poszczególne artykuły gazetki. 

 

Art. 14 

Przewodniczący Prezydium SU może wyrazić́ swoją oficjalną dezaprobatę̨ wobec artykułu 

wydanego w gazetce. 

 

Art. 15 

Procedura wydawnicza: 

1. Zespoły celowe lub członkowie Kółka opracowują̨ artykuły do wydania oficjalnego 

gazetki szkolnej, które następnie zostają̨ oddane do Przewodniczącego Kółka 

Dziennikarskiego w wyznaczonym przez niego terminie; 

2. Przewodniczący może przedstawić Zgromadzeniu Kółka artykuł do zaopiniowania. 

3. każdy artykuł zostaje zredagowany i poddany korekcie przez Przewodniczącego 

lub wyznaczonego do tego zadania członka Kółka; 

4. Przewodniczący Kółka Dziennikarskiego lub osoba przez niego wyznaczona 

przekazuje do zaopiniowania przez Opiekuna SU poszczególne artykuły i całe wydanie 

gazetki – Opiekun SU zgłasza poprawki, a po ich uwzględnieniu zatwierdza całe 

wydanie. 

 

Prawa i obowiązki członków Kółka Dziennikarskiego 

Art. 16 

Do obowiązków członków Kółka Dziennikarskiego należy: 

1. obecność na co najmniej jednym Zgromadzeniu w semestrze; 

2. udział w co najmniej jednym zespole celowym w każdym roku szkolnym; 

3. wykonywanie zadań przydzielonych przez Przewodniczącego lub Opiekunów SU, 

z zastrzeżeniem art. 17 pkt 3; 

4. dbanie o dobre imię szkoły; 

5. zachowanie zasad etyki dziennikarskiej. 
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Art. 17 

Do praw członków Kółka Dziennikarskiego należy: 

1. zgłaszanie tematów, materiałów i artykułów do gazetki szkolnej; 

2. wydanie artykułu lub materiału pod pseudonimem lub anonimowo; 

3. zgłoszenie sprzeciwu wobec zadania zleconego przez Przewodniczącego Kółka lub 

Opiekunów SU z uzasadnieniem – zlecający podejmuje decyzję o podtrzymaniu 

zadania lub przekazaniu go innej osobie; 

4. prawo do wyrażania własnych opinii w swoich artykułach. 

 


