
 

Regulamin Białej szkoły dla uczniów 

MSP, Gimnazjum i Liceum  „Paderewskiego” w Lublinie 
 

1. Biała szkoła jest wyjazdem dydaktyczno-integracyjnym, organizowanym przez CRH 

Akademos. 

 

2. Głównym celem Białej szkoły jest nauka i doskonalenie jazdy na nartach przez 

uczniów Międzynarodowych Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lublinie. 

 

3. Biała szkoła odbywa się w drugim tygodniu stycznia, od niedzieli do piątku. 

 

4. Kierownikiem  wyjazdu jest koordynator Białej szkoły, powołany przez dyrektora LO 

Paderewski. 

 

5. Wpłaty i zgłoszenia na Białą szkołę są przyjmowane do 15 listopada. 

 

6. Za zgłoszenie ucznia na Białą szkołę uznaje się: 

 złożenie u wychowawcy klasy wypełnionej karty kwalifikacyjnej, 

 wpłatę pełnej kwoty za wyjazd. 

 

7. W Białej szkole uczestniczą obowiązkowo uczniowie klas VII MSP i I LO. Każdy uczeń 

może być zwolniony ze względów zdrowotnych lub losowych z wyjazdu przez 

Rodziców ucznia. 

 

8. Dla ww. klas lekcje nie są w czasie Białej szkoły organizowane. 

 

9. Uczniowie zwolnieni z wyjazdu mają zorganizowane w szkole w czasie Białej szkoły 

zajęcia powtórzeniowe 

 

10. W Białej szkole mogą uczestniczyć chętni uczniowie klas II Gimnazjum i LO, którzy 

uzyskają pozytywną rekomendację wychowawcy klasy (odpowiedni wpis na karcie 

kwalifikacyjnej). 

 

11. Pozytywną rekomendację wychowawcy klasy otrzymują uczniowie, którzy: 

 w trakcie trwania roku szkolnego (II gimnazjum i II liceum) uzyskują przynajmniej 

dobre wyniki w nauce, 

 ich zachowanie jest na poziomie przynajmniej dobrym. 

 

12. Uczniowie klas II są zobowiązani do samodzielnego uzupełnienia zaległości w nauce 

wynikających z ich nieobecności z powodu wyjazdu na Białą szkołę. W klasach II 

lekcje w trakcie trwania Białej szkoły są orgaznizowane w szkole zgodnie z planem. 

 

13. Podczas Białej szkoły wszyscy uczestnicy mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach 

narciarskich. Wyjątek stanowią uczniowie, którzy z przyczyn obiektywnych (zwłaszcza 

zdrowotnych) w zajęciach tych nie mogą brać udziału. 

 

14. Uczniowie powinni posiadać sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy oraz kask 

ochronny. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu są zobowiązani wypożyczyć go na 

koszt własny na miejscu organizacji Białej szkoły. 

 

 

Dyrektor szkoły 


