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REGULAMIN REKRUTACJI  NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MENTAL ARTS 
NA ROK SZKOLY 2021/2022 

 
Rekrutacja do klas w niepublicznej szkole Mental Arts rozpocznie się dnia 23 maja 2021 r. 

Rekrutacja zdalna możliwa jest poprzez wypełnienie wniosku na stronie internetowej szkoły 
(link poniżej): 

 
Formularz rekrutacjny do Mental Arts 

 
Formularze przesyłane przed podaną datą nie będą procesowane. 

 

Informacje ogólne 

Mental Arts to niepubliczna szkoła podstawowa i liceum, która ma być zlokalizowana w nowym 
budynku Palio Office Park, ul. Marynarki Polskiej 197, 80-557 Gdańsk. Założyciele szkoły dołożą 
wszelkich starań, aby było to miejsce przyjazne zarówno dla uczniów jak i rodziców. System 
edukacyjny został przygotowany przez specjalistów i edukatorów, którzy mają wieloletnie 
doświadczenie w tym zakresie. Szkoła stawia na rozwój obszarów pożądanych w przyszłości, ze 
szczególnym uwzględnieniem psychologii, inteligencji emocjonalnej, biznesu, przedsiębiorczości 
oraz nowych technologii. 
 
 

Harmonogram rekrutacji 

1. Zgłoszenie Kandydata 
Zgłoszenie Kandydata do szkoły odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie 
szkoły: Formularz rekrutacjny do Mental Arts do dnia 31.07.2021 r. 
 

2. Spotkanie z Rodzicami  
Na podstawie wypełnionego formularza Szkoła skontaktuje się z Rodzicami, aby 
umówić dogodny termin indywidualnego spotkania z przedstawicielem Szkoły. 
 

3. Spotkanie z Kandydatem  
Kolejnym bardzo ważnym etapem jest indywidualna rozmowa z Kandydatem. 
Spotkanie ma na celu jak najlepsze poznanie Kandydata, jego oczekiwań i pomysłów. 
Podczas rozmowy stwarzamy przyjazną atmosferę, aby Kandydat czuł się swobodnie i 
mógł przekonać nas, że to właśnie on powinien zasilić szeregi naszej Szkoły. 
 
 

https://dioma.pl/projekty/mental-arts/rekrutacja/
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4. Podsumowanie wyników  
 
 
Rodzic/ Opiekun Prawny dziecka zostanie poinformowany o wynikach Kandydata 
drogą mailową. Informacje taką będzie mógł również otrzymać dzwoniąc do Szkoły na 
numer +48 533-020-100, po wcześniejszym potwierdzeniu danych. 
 

Opłata rekrutacyjna  

1. Za świadczenie przez Szkołę Mental Arts usług rekrutacyjnych oraz podjęcie wszelkich 
działań w kierunku  rozpoczęcia nauki przez Kandydata, Rodzic/Opiekun Prawny dziecka 
zobowiązuje się uiścić bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 1.250,00 zł  

2. Opłatę rekrutacyjną należy przelać na rachunek bankowy Szkoły Mental Arts, przy czym 
za dzień płatności uznaje się dzień wpływu na konto szkoły. 
 
Nazwa szkoły:  Mental Arts sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk 

Numer konta bankowego:  
13 1140 2004 0000 3602 8111 8736 

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko Kandydata wraz z dopiskiem „opłata rekrutacyjna” 
 

3. Szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia Kandydata również z przyczyn leżących 
po stronie Szkoły tj. ograniczona liczba miejsc lub ze względu na indywidualną decyzję 
Szkoły. 


