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REGULAMIN 

REKRUTACJA 2021/2022 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA THINKING ZONE 

 

 
ETAP I – ZGŁOSZENIE  

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

ETAP II – SPOTKANIE Z RODZICAMI  
 
Spotkanie Rodziców z Dyrekcją Szkoły.  
Na podstawie zgłoszenia Szkoła kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania. 

ETAP III – ROZMOWA Z KANDYDATEM/ KANDYDATKĄ  
 
Zapraszamy Kandydata/ Kandydatkę na indywidualną rozmowę, o zainteresowaniach, oczekiwaniach i pomysłach! 

ü Jesteśmy ciekawi, do jakiej szkoły przychodziłbyś/ przychodziłabyś z uśmiechem na twarzy? 
ü Jakie przedmioty byłyby w niej najważniejsze?  
ü Jak wyglądałby idealny nauczyciel/ nauczycielka? 

 
ETAP VI – DECYZJA  

 
Decyzja Rodziców oraz Szkoły o wpisaniu Kandydata na listę Uczniów.  
Szkoła przesyła Rodzicom wzór umowy oraz wskazuje miejsce, w którym można zapoznać się ze Statutem Szkoły. 

ETAP VII – FORMALNOŚCI  
 
Informacja dla Rodziców o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. 

OPŁATA REKRUTACYJNA  
 
1. Za świadczenie przez Szkołę usług rekrutacyjnych oraz podjęcie czynności zmierzających do ich świadczenia 

Rodzic/ Opiekun Prawny zobowiązuje się uiścić bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 150,00 zł w terminie 
7 dni od daty spotkania z Dyrekcją. 

Opłata rekrutacyjna: 150,00 zł  
 

2. Wszelkie płatności powinny być regulowane na rachunek bankowy Szkoły, przy czym za dzień płatności uznaje się 
dzień uznania rachunku Szkoły. 

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

Numer konta bankowego: mBank 85 1140 2004 0000 3502 7633 8590 
 

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko Dziecka wraz z dopiskiem „opłata rekrutacyjna SPTZ” 
 

 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku wyboru przez Rodzica Szkoły i złożenia wymaganych przepisami prawa 
dokumentów oraz zawarcia umowy na świadczenie przez Szkołę usług edukacyjnych, Szkoła 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. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Kandydata do Szkoły z przyczyn leżących po stronie Szkoły  
tj. ograniczona liczba miejsc lub indywidualna decyzja Szkoły. 

 


