
 
 

Regulamin „Białej Szkoły” 
 

Wprowadzenie 
 

„Biała Szkoła” – tygodniowy wyjazd szkolny w okresie zimowym - jest stałym 
elementem programu Szkoły „La Fontaine”. Kurs narciarski stanowi integralną 
oraz obowiązkową część „Białej Szkoły”. 
Uczestnikami „Białej Szkoły” są wszyscy uczniowie. 
Uczniom kl.CP podczas „Białej Szkoły” powinni towarzyszyć 
rodzice/opiekunowie. 
Celem „Białej Szkoły” jest szeroko rozumiana integracja uczniów klasy 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 na Białą Szkołę autokarem 

• Uczniowie jadą pod opieką nauczycieli  

• Na miejscu dzieci dojeżdżają pod wyciągi minibusem 

• Dla Rodziców może być przewidziany osobny minibus, rozliczany 
bezpośrednio przez osoby z niego korzystające 

 
 

II Zakwaterowanie i wyżywienie 
 

• Dzieci zostaną zakwaterowane w Murzasichlu w Pensjonacie 
„Modrzewiowy Dwór” w pokojach 4-7 osobowych obok nauczycieli. 

• Rodzice zostaną zakwaterowani w Pensjonacie „Modrzewiowy Dwór” (w 
pierwszej kolejności rodzice z młodszym rodzeństwem) oraz w 
Pensjonacie „Tady”, położonym po drugiej stronie ulicy. 

• Dzieci spożywają posiłki razem pod opieką nauczycieli. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III Plan dnia 
 

1. 8.00 - Pobudka 
2. 8.30 – Śniadanie 
3. 9.30 – Odjazd minibusem na stok 
4. 10.00 – 12.00 Kurs narciarski 
5. 12.00 – 13.00 Przerwa na posiłek 
6. 13.00 – 15.00 Kurs narciarski 
7. 15.30 – 16.00 Powrót do pensjonatu 
8. 16.00 – 16.20 Zupa 
9. 16.30 – 17.30 Zajęcia popołudniowe z nauczycielami 
10. 17.30 – Drugie danie 
11. 18.00- 19.00 Zajęcia popołudniowe z nauczycielami 
12. 19.00 – Kolacja + bajka na dobranoc 
13. 19.30 – Wieczorna toaleta + wieczorne czytanie 
14. 20.30 – Cisza Nocna  

 
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, kulig). 

• 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 

 

• Codziennie, przed wyjazdem na stok przygotowują dla dzieci 
odpowiednie ubranie  

     i dbają o skompletowanie sprzętu narciarskiego. 

• Po powrocie do pensjonatu, przebierają dzieci. 

• Dbają o wysuszenie mokrych ubrań. 

• Przejmują opiekę nad dzieckiem w przypadku choroby. 

• Rodzice wspierają nauczycieli w wieczornym rytuale czytania. 
• Rodzice pozwalają swoim dzieciom usamodzielnić się: nie pomagają w 

czynnościach mycia, ubierania, jedzenia oraz usypiania. 


