W
BARTOSZU
uczyć można się
też inaczej - poza murami
szkoły na wycieczkach edukacyjnych czy zajęciach zielonej szkoły, na wyższych
uczelniach, w muzeach
itp. Przekonaj się
sam!

Byłem
zaskoczony
ofertą dodatkowych
zajęć. Tu każdy znajdzie
coś dla siebie - projekty
przedmiotowe, przedmaturalne itp. Ty
też!

Tu
czujemy się
świetnie. Jesteśmy szczęśliwe.
Mamy wspaniałych
przyjaciół, przeżywamy cudowne
chwile.

WYBIERZ NAUKĘ U NAS,
BO TYLKO MY
OFERUJEMY JEDNOCZEŚNIE:
▪ Utrzymującą się od lat zdawalność matur od
97% do 100%
▪ Zajęcia dodatkowe – rozwijające i wyrównujące
z KAŻDEGO przedmiotu
▪ Dodatkowe całoroczne zajęcia dla maturzystów
▪ Akademicki profil kształcenia, dzięki współpracy
z Instytutem Kulturoznawstwa, Instytutem Historii UMCS, Instytutem Fizyki PAN, Akademią
Medyczną w Lublinie
▪ Wysoki wskaźnik EWD – porównanie wyników
na początku nauki wobec wyników matury, co
świadczy o szybkim rozwoju uczniów (ewd.edu.
pl)
▪ Średnie wyniki z matur ze wszystkich przedmiotów wyższe nawet o 20-30% od średnich
powiatu, regionu czy kraju
▪ Naukę w jedynej szkole w powiecie wyróżnionej
tytułem SREBRNEJ TARCZY w rankingu PERSPEKTYW oraz certyfikatami Szkoła z Klasą,
Szkoła Innowacji – 2013 i 2014 i innymi
▪ Sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu
centralnym np. Olimpiada Słowa, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Historyczna, Dyktando SŁOWIK i inne,
a także tytuły mistrzowskie w zawodach sportowych
▪ Sukces rekrutacyjny na prestiżowych uczelniach – ponad 95% naszych absolwentów uzyskuje indeksy wymarzonych kierunków
▪ Współpracę ze szkołą we Freudenstadt, studentami z całego świata w ramach AISEC „Enter
Your Future”
▪ Mnóstwo innych walorów, np. wyjazdy edukacyjne, udział w wolontariacie, pracę metodą projektu, itp.
▪ Niezapomnianą, wspaniałą atmosferę.
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My już wybraliśmy najlepiej - sukces i satysfakcję. Ty też WYBIERZ BARTOSZA!
Uwiebiam
sport. W szkole spotkałem
świetnego trenera. Mogę swobodnie się rozwijać, zdobywać tytuły mistrzowskie.
Szkoła zapewniła mi
opiekę. Ty też masz
szansę!

Moją
pasją jest śpiewanie. W BARTOSZU
ludzie tacy jak ja rozwijają
talent. W szkole działają zespoły
- wokalny i muzyczny. Cieszę się,
że uczę się właśnie tu. Skorzystaj z tej szansy!

Jeśli
chcesz dać coś innym,
masz wrażliwe serce, pasję społecznikowską - BARTOSZ jest
miejscem dla Ciebie, tak samo
jak dla mnie - najlepszym!

Jesteście
ambitni i chcecie
zdobyć olimpijskie laury?
Sprawdzić się w konkursach?
Zróbcie to, co ja - wybierzcie
BARTOSZA!

Wycieczki klasowe
dla mnie są niezapomnianym przeżyciem, wędrówki po górskich szlakach,
wspólne wieczorne godziny
zbliżyły nas do siebie. Żal będzie się rozstawać. Przeżyj te radości!

Wzięłam udział w wymianie z niemiecką szkołą
we Freudenstadt. Zwiedziłam
piękne miejsca, poznałam wspaniałych ludzi. Te doświadczenia
mogą stać się też Twoim udziałem!

