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Proponujemy
Ci
nie
tylko
spokojne
i skuteczne przygotowanie do matury, ale
także
wysoki
poziom
wyników.
W roku 2013/2014 nasi absolwenci ze
wszystkich przedmiotów uzyskali średnie
nawet o 20-30% wyższe od średnich
powiatu, rejonu i kraju!

DOŁĄCZ DO GRONA

Z NAMI
ZDOBYWAJ LAURY,
ROZWIJAJ PASJE!

WYRÓŻNIONYCH!

BARTOSZ – JEDYNY W POWIECIE
wyróżniony został tytułem
SREBRNEJ TARCZY
w

słynnym

rankingu

PERSPEKTYW,

W roku 2013/2014 wyprzedziliśmy licea
zamojskie

i

oraz

finalistów

przedmiotowych

olimpiad
na

i

etapie

konkursów
wojewódzkim

i centralnym. Pod okiem naszych trenerów
dojrzewają

talenty

sportowe,

nasi

uczniowie zdobywają tytuły mistrzowskie

decydującym o prestiżu szkół.

tomaszowskie,

Z roku na rok rośnie liczba laureatów

biłgorajskie,

awansując o kolejne 100 miejsc.

z

wielu

dyscyplin

sportu,

trenując

na

zajęciach grupowych i indywidualnych oraz
w ramach obozów sportowych.

Dołącz do nich!

Stylowy i przestronny budynek naszej szkoły

Targi edukacyjne

Impreza klasowa

EWD: matematyczno-przyrodnicze EWD: język polski
Źródło: ewd.edu.pl

Edukacyjna wartość dodana to wskaźnik pozwalający ocenić
efektywność kształcenia uczniów w danej szkole. Porównuje
on dane na wejściu (egzamin gimnazjalny) z danymi na wyjściu
(egzamin maturalny). Oś pionowa obrazuje wskaźnik EWD,
a oś pozioma wynik egzaminu maturalnego. Punkt ich przecięcia
oznacza przeciętną szkołę w Polsce, ze średnim wskaźnikiem
EWD i przeciętnym wynikiem egzaminu maturalnego.
Owalami zaznaczono obszary, gdzie znajduje się 90%
i 50% szkół w Polsce, zaś linie przerywane oznaczają średni
wynik szkół w powiecie tomaszowskim. Kolorowy owal to
wyniki uczniów w naszej szkole. W zakresie przedmiotów
matematyczno−przyrodniczych mamy więc wysoki wskaźnik
EWD i wysoki wynik egzaminu maturalnego. Również z języka
polskiego mamy wysoki wynik egzaminu maturalnego i wyższy
od średniej krajowej wskaźnik EWD. Są to wyniki, z których
nasi uczniowie i nauczyciele są niezwykle dumni.

Magdalena Pietnoczko

Michał Zawadzki

Pracownia językowa

Mateusz Turowski

Pracownia biologiczna

Kamil Borowiec

Jan Wołoszyn

TYLKO U NAS…

Z NAMI
ZMIERZAJ DO SUKCESU!

Skorzystasz z opieki, wsparcia
i życzliwości profesjonalnego grona
pedagogicznego w tak szerokim zakresie.

zostań studentem wymarzonego kierunku na
prestiżowej uczelni!
Czy wiesz, że:
W roku 2013/2014 ponad 70% naszych

Oferujemy Ci:
Zajęcia poszerzające wiedzę

absolwentów

z KAŻDEGO PRZEDMIOTU

uzyskało indeksy na Akademię Medyczną

Zajęcia wyrównawcze z KAŻDEGO

(12 osób)

PRZEDMIOTU (także indywidualne)
Kółka przedmiotowe (i inne)
odpowiadające bieżącym potrzebom
uczniów.

Ponad

zainteresowanych

95%

uzyskało

medycyną

indeksy

innych

wymarzonych uczelni zgodnie z ich planami,
w

tym

na

AGH,

Krakowską,

UJ,

UW,

Politechnikę

Politechnikę
Warszawską,

UMCS.

TYLKO NASZA SZKOŁA…

JUŻ TERAZ PAMIĘTAJ!
U nas łączysz naukę z przyjemnością!

promuje akademicki profil nauczania.

Wybierz BARTOSZA a wówczas:

Bartosz realizuje umowy partnerskie z wyższymi
uczelniami i fundacjami proedukacyjnymi. Nasi

wyjedziesz

na

wymianę

młodzieży

Freudenstadt (Niemcy)

uczniowie biorą udział w zajęciach, ćwiczeniach,

weźmiesz

wykładach

szkoły” na wycieczkach edukacyjnych

i

konwersatoriach

w

Instytucie

Historii UMCS, Instytucie Fizyki Państwowej
Akademii Nauk, Akademii Medycznej w Lublinie,
Instytucie

Kulturoznawstwa

UMCS.

Szkoła

współpracuje ze studentami z całego świata
w ramach AISEC „Enter Your Future”.

do

udział

w

zajęciach

„Zielonej

przetrzesz górskie szlaki na wycieczkach
rekreacyjnych
rozwiniesz pasje społecznikowskie, biorąc
udział w akcjach charytatywnych
zagrasz i zaśpiewasz w szkolnym zespole
muzycznym lub wokalnym
przeżyjesz

niezapomniane

szkolnych imprezach!

chwile

na

Uczniowie naszej szkoły uzyskują każdego roku
wysokie wyniki nauczania, osiągają zadowolenie
z postępów w nauce.

Zajęcia kółka językowego

Na zdjęciu klasa II a (średnia w roku 2013/2014 – 4,40)

Zajęcia kółka biologicznego

Zielona szkoła: Noc Biologów

Wyjazd na lodowisko
Podpisanie umowy
z Instytutem Historii UMCS

Zajęcia w Instytucie Chemii
UMCS

Akcja charytatywna

Na warsztatach
w Polskiej Akademii Nauk

Warsztaty na Akademii
Medycznej w Lublinie

Nasi uczniowie we Freudenstadt

