
WYBIERAJĄC   NAS: 

 Będziesz uczniem szkoły z tradycjami,        
od lat osiągającej  najwyższe wyniki na ma-
turze (97-100%), to Ty będziesz tworzył 
prestiż naszego miasta i regionu. Zrozu-
miesz, że być uczniem i absolwentem  Barto-
sza to zaszczyt i przyjemność na wiele lat. 

 

Dołączysz do ludzi z pasją, którzy naukę łączą  
z zabawą, wykazują się empatią i wrażliwością, 

nawiązują przyjaźnie szkolne na wiele lat. 

Poznasz przyjaciół z zagranicy, wyjedziesz do Au-
strii, Niemiec … , poznasz świat, będziesz podróżo-
wał do fascynujących miejsc. Weźmiesz udział  
w wymianie młodzieży, goszcząc swoich przyjaciół  
z innych krajów we własnym domu. 

Rozwiniesz sportowy talent. W Bartoszu  funkcjo-
nuje wiele sekcji - piłka siatkowa, koszykowa, lek-
koatletyka, szachy… Zrealizujesz swoje sportowe 
pasje, wyjeżdżając na obozy – np. narciarski. Bę-
dziesz świadkiem wielu imprez sportowych, nawet  
o zasięgu europejskim. 

Otrzymasz wsparcie  
w nauce - nie tylko  
w poszerzaniu wiedzy, 
co skutkuje wieloma 
tytułami laureatów kon-
kursów i olimpiad, ale 
też w sytuacji potrzeby 
jej wyrównania. Poczu-
jesz wsparcie swoich 
nowych nauczycieli. 

Jeśli masz talent muzyczny lub chcesz go odkryć, do-
staniesz jedyną w swoim rodzaju szansę- dołączysz do 
zespołów Bartosz Band i The One, z których wywodzą 
się dziś absolwenci lub studenci Akademii Muzycz-
nych, zabłyśniesz i będziesz świetnie się bawił.  

Dołączysz do wspaniałych społeczników, których 
pasją jest pomagać innym. Jednocześnie wyko-
rzystasz swoją kreatywność, aktywność życiową, 
zyskasz wdzięczność   i szacunek.  

Spotkasz ludzi, dla których tradycja, świat niezmien-
nych wartości i patriotyzm nie są tylko pustymi hasła-
mi, zyskasz wiele okazji, by poczuć się Polakiem. Ha-
sło ,,Honor et Patria” stanie się też Twoim mottem. 

Doświadczysz wielu wzruszeń, poznasz wspaniałych ludzi, 

staniesz się częścią wspólnoty połączonej przeżyciem mnó-

stwa radosnych chwil, będziesz czuł, że jesteś potrzebny  

i doceniony. Poznasz, czym jest dobra zabawa. 



       Dołączenie do nas to świetna decyzja, gdyż:  

 Szkoła ma ponad  stuletnią tradycję w nauczaniu młodzieży, 

wielu naszych absolwentów to ludzie znani w kraju i za grani-

cą. 

 Od wielu  lat zdawalność egzaminu maturalnego w naszej 

szkole była bliska 100 %.  

 Szkoła za wysokie wyniki na egzaminie maturalnym oraz na 

olimpiadach przedmiotowych otrzymuje od kilku lat wyróżnie-

nia w postaci Srebrnej Tarczy w rankingu Perspektyw, znajdu-

jąc się tym samym w grupie 500 najlepszych liceów w Polsce. 

 Zdobywanie wiedzy jest wspomagane poprzez współpracę  

z UMCS w Lublinie w ramach podpisanych umów partnerskich. 

 W poprzednich latach osiągnęliśmy wysokie wskaźniki eduka-

cyjnej wartości dodanej ( Źródło: ewd.edu.pl). 

 W poprzednich  latach uzyskaliśmy siedmiokrotnie tytuł 

„Szkoła Innowacji”. 

 W naszej szkole duża grupa uczniów za wybitne osiągnięcia 

dydaktyczne otrzymuje Stypendia Starosty, wsparcie z projek-

tu „Lubelski wspiera uzdolnionych”  oraz z innych programów 

stypendialnych. 

 Szkoła rozwija zainteresowania uczniów. Nauczyciele prowa-

dzą zajęcia rozwijające talenty i wyrównujące wiedzę z każde-

go przedmiotu. Nauczyciele wychowania fizycznego umożliwia-

ją chętnym udział w zajęciach dowolnej sekcji sportowej. 

 Uczniowie prowadzą działalność społeczną i charytatywną  

w środowisku lokalnym. Nasze zespoły artystyczne: wokalny 

(The One) i muzyczny (Bartosz Band) chętnie powitają nowych 

uczniów  w swoim składzie. 

 Nasza szkoła ma bardzo dobrą bazę dydaktyczną, ciągle posze-

rzaną i unowocześnianą. 

 Pracownie są wyposażone w tablice multimedialne, wizualizery 

i projektory multimedialne. 

 Szkoła współpracuje z wieloma wyższymi uczelniami w realiza-

cji projektów badawczych oraz organizuje wykłady pracowni-

ków wyższych uczelni w naszej szkole. 

 Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w komputery z dostę-

pem do szybkiej sieci internetowej. 

 W budynku szkolnym funkcjonują stołówka i sklepik. Ucznio-

wie zamiejscowi mogą korzystać z internatu międzyszkolnego. 

 Każdego roku wyjeżdżamy w ciekawe miejsca w kraju  

i za granicą, organizujemy też obozy sportowe. 

 Prężnie działa samorząd szkolny, organizując wiele ciekawych 

imprez. 

 Jesteśmy aktywni także na Facebooku: Bartosz.SU 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bartosza Głowackiego  

w Tomaszowie Lubelskim 
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