
 
 

 

Regulamin „Białej Szkoły” 
Klasy I-VIII 

 
 

Wprowadzenie 
 

„Biała Szkoła” – tygodniowy wyjazd szkolny w okresie zimowym - jest stałym elementem 
programu Szkoły „La Fontaine”. Kurs narciarski stanowi integralną, obowiązkową część „Białej 
Szkoły”. 
Uczestnikami „Białej Szkoły” są wszyscy uczniowie. 
Uczniowie kl. I - VIII uczestniczą w „Białej Szkole” pod opieką nauczycieli oraz instruktorów 
narciarskich.  
Celem „Białej Szkoły” jest szeroko rozumiana integracja uczniów w środowisku pozaszkolnym, 
nauka samodzielności i odpowiedzialności, opanowanie umiejętności jazdy na nartach, 
rozwijanie sprawności fizycznej, poznanie kultury i tradycji regionu Podhala. 
 
 
 

I Transport 
 
 

• Szkoła organizuje transport autokarowy uczniów na Białą Szkołę. 

• Uczniowie jadą pod opieką nauczycieli. 

• Rodzice proszeni są o przygotowanie dziecku prowiantu na drogę (kanapki i picie), 
natomiast słodycze (w umiarkowanej ilości) przekazują wychowawcy klasy do wspólnej 
puli. 

• Na miejscu do dyspozycji nauczycieli i dzieci jest minibus (dojazd na warsztaty i inne 
zajęcia). 

 
 

 
II Zakwaterowanie i wyżywienie 

 

• Dzieci zostaną zakwaterowane w Bukowinie Tatrzańskiej w pensjonatach położonych 
obok siebie, w bezpośrednim sąsiedztwie stoku narciarskiego. 

• Dzieci spożywają posiłki w pensjonatach pod opieką nauczycieli. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III Plan dnia 
 
 

1. 8.00 - Pobudka 
2. 8.30 – Śniadanie 
3. 9.30 – 12.00 Kurs narciarski 
4. 12.00 – 13.00 Przerwa na zupę 
5. 13.00 – 15.30 Kurs narciarski 
6. 16.00 – 16.30 Obiad 
7. 17.00 – 19.00 Zajęcia popołudniowe z nauczycielami 
8. 19.00 – Kolacja  
9. 20.00 – Wieczorna toaleta  

 
 
 

IV Nauczyciele 
 

• Opiekę nad uczniami w czasie Białej Szkoły sprawują nauczyciele. 

• Nauczyciele – instruktorzy, prowadzą kurs narciarski, a także organizują dla dzieci 
zajęcia sportowe (podchody, spacery). 

• Nauczyciele – wychowawcy, sprawują opiekę nad dziećmi w czasie podróży,  
w pensjonacie - organizują dla uczniów zajęcia popołudniowe, na stoku - wspierają   
nauczycieli instruktorów w czasie przerw między treningami. 

 
 
 

V Rodzice 
 

• Rodzice są zobowiązani do: 
o Przygotowania razem z dziećmi kompletnego bagażu (zgodnie z wyprawką). 
o Podpisania walizek, części garderoby i sprzętu narciarskiego. 
o Wypełnienia i przekazania wychowawcy przed wyjazdem informacji  

medycznej zawartej w karcie medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
alergii pokarmowych, leków, które dziecko zażywa lub na które jest 
uczulone. 

• W razie choroby, która uniemożliwia dalszy udział ucznia w Białej Szkole, Rodzice 
zobowiązani są do zabrania dziecka. 
 

• Uwaga! Na Białą Szkołę dzieci nie zabierają: pieniędzy, telefonów komórkowych, 
konsoli, sprzętu elektronicznego, zapasu słodyczy. 
 


