Regulamin rekrutacji
Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
1. Do klasy pierwszej Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przyjmowani są
absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Do klas programowo wyższych, zgodnie ze statutem FLO,
przyjmowani są uczniowie potwierdzający stosownym dokumentem ukończenie klasy programowo
niższej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.
2. Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dostępną dla wszystkich, którzy pragną
realizować w niej swoją edukację; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła
Katolickiego, ani ze względu na status materialny.
3. W przyjmowaniu kandydatów do nauki w szkole daje się pierwszeństwo tym, którzy wywodząc się
z przykładnych katolickich rodzin gwarantują wzrost w chrześcijańskiej dojrzałości. Nie oznacza
to jednak zamknięcia się szkoły na kandydatów rekrutujących się z rodzin niekatolickich,
zobojętniałych religijnie czy niewierzących.
4. Nauka w szkole jest odpłatna. Miesięczne czesne wynosi 510,00 zł. Osoby z trudnościami
materialnymi mogą ubiegać się o dofinansowanie Fundacji Hodos (www.fundacjahodos.pl).
5. Dyrektor szkoły, nie później niż do końca stycznia każdego roku, podaje kandydatom
do wiadomości kryteria przyjęć do szkoły na przyszły rok szkolny.
6. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza dyrektor szkoły.
7. Na postępowanie kwalifikacyjne składa się:
rozmowa (po telefonicznym: 56 662 62 53, osobistym lub mailowym: flo@flo.torun.pl uzgodnieniu
terminu) dyrektora z kandydatem w obecności przynajmniej jednego z jego rodziców (prawnych
opiekunów);
●

●

zestawienie przedmiotów/osiągnięć przeliczanych na punkty (załącznik 1);

złożenie w sekretariacie do dnia 30 czerwca podania o przyjęcie do szkoły ze wskazanymi
załącznikami: ankietą personalną, opinią proboszcza parafii zamieszkania lub katechety (nie dotyczy
niekatolików), opinią wychowawcy klasy, kopią świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, informacją o szczególnych osiągnięciach oraz dowodem
uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 60 zł na rachunek szkoły. Ostateczny termin złożenia
dodatkowych dokumentów (oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty) mija
17 lipca.
●

8. Kandydat nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów przyjętych do klasy
I (ogłoszenie wyników rekrutacji 10 lipca), oraz podpisania przez rodziców (opiekunów prawnych)
umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
w Toruniu.
9. Dyrektor może wydłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów
jest mniejsza od planowanej liczby uczniów.

