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REGULAMIN 

REKRUTACJA 2021/2022 
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO THINKING ZONE 
O PROFILU PRZEDSIĘBIORCZO - PSYCHOLOGICZNYM 

 
ETAP 1 – ZGŁOSZENIE MARZEC/MAJ 2021 

 
Zgłoszenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji poprzez wypełnienie formularza na stronie szkoły:  
https://thinkingzone.pl/rekrutacja-2021-2022/rekrutacja-liceum/ 

ETAP 2 – SPOTKANIE Z RODZICAMI MARZEC/MAJ 2021 
 
Spotkanie Rodziców z Przedstawicielem Szkoły.  
Na podstawie zgłoszenia Szkoła kontaktuje się z Rodzicami w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania. 

ETAP 3 – ROZMOWA Z KANDYDATEM MARZEC/MAJ 2021 
 
Kolejnym niezbędnym etapem jest indywidualna rozmowa z Kandydatem o przyszłości, oczekiwaniach i pomysłach. Podczas 
spotkania stwarzamy przestrzeń na przekonanie nas, iż możemy pomóc w osobistym rozwoju oraz chętnie usłyszymy, jak 
Kandydat mógłby wzbogacić naszą społeczność. 
 
Możliwość uzyskania maksymalnie 30 punktów. 

ETAP 4 – PORTFOLIO MARZEC/MAJ 2021 
 
Ten etap to czas pracy twórczej i kreatywnej w zaciszu domu. Prosimy o przesłanie do nas krótkiego filmiku wraz z prezentacją 
dotyczącą dwóch obszarów Twojej edukacji – języka polskiego i języka angielskiego.  
Szczegółowe instrukcje do filmu prześlemy w osobnym mailu. W portfolio przyglądamy się takim kompetencjom jak: 

o Kreatywność, 
o kompetencje językowe z języka angielskiego, w tym mówienie, 
o umiejętności językowe z języka polskiego, w tym konstruowanie wypowiedzi, 
o ubieranie własnych myśli w słowa, 
o autoprezentacja, 
o logiczne myślenie. 

 
Możliwość uzyskania maksymalnie 40 punktów. 
 

ETAP 4 – TEZETON 14 MAJA 2021 
 
Zapraszamy młodzież na spotkanie internetowe TeZeton, gdzie wraz z innymi Kandydatami będzie można wykonać twórczą 
pracę projektową, połączoną z dobrą zabawą! Chcemy spędzić razem trochę czasu, poznać się bliżej, przyjrzeć się 
kompetencjom w zakresie: 

o współpracy, 
o samodzielności, 
o odpowiedzialności, 
o nawiązywania relacji, 
o komunikacji, 
o pro-aktywności. 

 
Po wydarzeniu Kandydaci otrzymają informację zwrotną wraz z ilością punktów uzyskanych w ramach tego etapu rekrutacji. 
 
Możliwość uzyskania maksymalnie 50 punktów. 
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ETAP 5 – WYNIKI 26 MAJA 2021 
 
Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Kandydat/Kandydatka ze wszystkich etapów rekrutacji: 
 

Etapy rekrutacji Liczba punktów 
 

o Rozmowa z Kandydatem 30 
o  

o Portfolio 40 
o  

o TeZeton 50 
 

 

Kandydat/Kandydatka łącznie może uzyskać: 120 punktów 
 
 

ROZSZERZENIA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM THINKING ZONE 
 
W Liceum Ogólnokształcącym Thinking Zone o profilu Przedsiębiorczo – Psychologicznym obowiązują rozszerzenia: 
 

o język polski 
o język angielski 
o matematyka 

Przedmioty, które nas wyróżniają i wspierają podstawową edukację: 

o przedsiębiorczość 
o psychologia 
o uważność 

OPŁATA REKRUTACYJNA 
 
1. Za świadczenie przez Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone usług rekrutacyjnych oraz podjęcie czynności zmierzających 

do ich świadczenia Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązuje się uiścić bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 200,00 
zł w terminie 7 dni od daty spotkania z Przedstawicielem Szkoły. 

Opłata rekrutacyjna: 200,00 zł 
 

2. Wszelkie płatności powinny być regulowane na rachunek bankowy Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone, przy czym 
za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku Liceum. 

Organ prowadzący Liceum: Fundacja Thinking Zone, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
 

Numer konta bankowego: mBank 66 1140 2004 0000 3802 7713 9326 
 

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko Kandydata wraz z dopiskiem „opłata rekrutacyjna LOTZ” 
 

 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku wyboru przez Kandydata Liceum Ogólnokształcącego Thinking Zone i złożenia 
wymaganych przepisami prawa dokumentów oraz zawarcia umowy na świadczenie przez Liceum usług edukacyjnych na 
rok szkolny 2021/2022, Liceum dokona zaliczenia kwoty wskazanej w ust. 1, na poczet opłaty wpisowej, której całkowita 
wartość wynosi 1800,00 zł, a w przypadku rodzeństwa 1620,00 zł za każdego Ucznia. 

4. Liceum zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Kandydata do Liceum z przyczyn leżących po stronie Liceum tj. ograniczona 
liczba miejsc lub indywidualna decyzja Liceum.  

 


