
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM EDUKACYJNEGO 

FUNDACJI HODOS 

DLA UCZNIÓW FRANCISZKAŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W TORUNIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 
 
 
I. Formy pomocy 
 

1. Stypendium edukacyjne przyznawane jest co roku przez Fundację Hodos  

i przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów związanych z procesem nauczania 

we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. 
 

2. Stypendium edukacyjne obejmuje maksymalnie 60% kosztów nauki  

we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. 
 

3. Stypendium jest przyznawane na okres dwunastu miesięcy trwania roku szkolnego (od 

1 września do 31 sierpnia ) lub okres krótszy. 
 
 

II. Kryteria przyznawania stypendiów edukacyjnych 
 

1. Średnia ocen uzyskanych po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej - nie 

niższa niż 3,5 lub średnia ocen po ukończeniu klasy szkoły średniej poprzedzającej 

rok, w którym zostanie przyznane stypendium – nie niższa niż 4,0, bądź 

udokumentowane inne zdolności lub zaangażowanie ucznia (na przykład udział  

w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie, posługa 

lektorska, etc.). W wyjątkowych przypadkach średnia ocen może być niższa
1
. 

 
2. Dokumentację w postaci wniosku i załączników składa się w sekretariacie Fundacji 

Hodos w Toruniu, ul. Poznańska 49, pokój nr 17 na parterze, do dnia 30 lipca 2021 r. 
 

3. W przypadku uczniów aktualnie uczących się we Franciszkańskim Liceum w Toruniu, 

do dnia 10 sierpnia 2021 r. muszą być uregulowane płatności z tytułu czesnego  

za dany rok szkolny. 

 

III. Tryb przyznawania stypendiów 

1. Liczbę przyznanych stypendiów ustala Zarząd Fundacji Hodos najpóźniej do dnia  

20 sierpnia 2021 r. 

2. Kandydat lub jego prawny opiekun uzyskuje informacje i wzory dokumentów, 

potrzebne do sporządzenia wniosku o przyznanie stypendium edukacyjnego, ze strony 

internetowej: www.fundacjahodos.pl lub www.flo.torun.pl. 

3. Po zakończeniu terminu składania wniosków, Zarząd Fundacji Hodos sprawdza je pod 

względem poprawności formalnej i merytorycznej oraz zatwierdza stypendia.  

 

                                                                 
1 Decyzja Zarządu Fundacji Hodos 



IV. Tryb realizacji stypendiów 
 

1. Stypendysta lub jego opiekun prawny otrzymuje drogą mailową informację  

o przyznaniu/nieprzyznaniu oraz o wysokości stypendium najpóźniej do dnia  

20 sierpnia 2021 r. 
 

2. Środki stypendialne są przekazywane w miesięcznych ratach bezpośrednio na konto 

Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu i wliczane na poczet 

czesnego. 

 
 
V. Obowiązki stypendysty 
 

1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój intelektualny i duchowy. 
 

2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące 

w Toruniu w swoim środowisku lokalnym, poprzez odpowiednią postawę moralną, 

właściwe zachowanie i konkretne zaangażowanie społeczne. 
 

3. Stypendysta podejmuje pracę wolontariacką na rzecz Franciszkańskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Toruniu oraz/lub Parafii. Zakres tych działań określa 

deklaracja, którą stypendysta dołącza do wniosku o przyznanie bądź odnowienie 

stypendium. 

 
 
VI. Cofnięcie stypendium 
 

1. Fundacja Hodos ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu stypendium, gdy stypendysta 

przestał spełniać kryteria wymagane do otrzymywania stypendium lub prezentuje 

postawę niegodną stypendysty. 
 
 


