My wiemy najlepiej
Ty się jeszcze zastanawiasz?
Przecież tylko BARTOSZ!
To nasza szkoła szczyci się wieloma
tytułami i certyfikatami, które
świadczą o jej wartości: Szkoła
z Klasą, Nauczyciel z Klasą, Przyjazna Szkoła, Szkoła Innowacji—
2013 i 2014, SREBRNA TARCZA
w rankingu PERSPEKTYW

TYLKO
TUTAJ:
świetni ludzie,
megaimprezy, przyjaźnie, dobra atmosfera, spokojna
matura, sukces
w rekrutacji
na studia

TYLKO BARTOSZ

TYLKO Z BARTOSZEM

Zapraszają Was

PRZYJEMNOŚĆ Z UCZENIA SIĘ

ABSOLWENCI!

RADOŚĆ Z SUKCESU

Tu właśnie masz możliwość
pracy metodą projektów, także na
zasadzie „zielonej szkoły” wycieczki edukacyjne, wyjazdowe
warsztaty, spotkania z artystami
znanymi w regionie i kraju. Możesz
wziąć udział w wymianie
międzynarodowej ze szkołą we
Freudenstadt w Niemczech.
Masz możliwość realizacji pasji
społecznikowskich w formie
wolontariatu i innych działań.
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TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

D LA KAŻ D E G O
Start i sukces w każdym wybranym przez
Ciebie konkursie – jeśli tego zapragniesz,
to z pewnością zapewni Ci BARTOSZ!
Każdego roku zdobywamy mnóstwo
tytułów laureatów i finalistów a praca
staje się przygodą i przyjemnością.

Kochasz sport? Nie mogłeś trafić
lepiej! Nasza szkoła też kocha
sportowców - tu rozkwitają
i rozwijają się talenty w tej
dziedzinie. Przyjaźń i rywalizacja to nas napędza w drodze do sportowych sukcesów.

COŚ

… N A J L E P S Z E G O !! !

Masz talent muzyczny lub wokalny?
Nie zastanawiaj się ani chwili w szkole działają zespoły The One
i Bartosz Band - dołącz do ludzi
kochających muzykę - … baw się
z nami!

Matura bez stresu?
Tylko u nas! Prawie 100% zdawalności, wysoko ponad średnią
wyniki ze wszystkich przedmiotów
maturalnych i absolwenci
BARTOSZA na wielu prestiżowych
kierunkach - to dowód, że warto
wybrać tylko nas, by stać się
członkiem tego elitarnego grona.
„MOJA MATURA TO
POTWIERDZA!”

ZOSTAŃ Z NAMI

Jesteś pasjonatem świata nauki?
Tylko z BARTOSZEM poczujesz
atmosferę akademickiego świata!
UMCS, Akademia Medyczna
w Lublinie, PAN w Warszawie …
Te i inne uczelnie goszczą nas
na warsztatach.

Czy wiesz jak wiele podróżujemy?

Jeśli nie lubisz szkolnej nudy
i rutyny - dołącz do nas! Górskie
włóczęgi, wycieczki edukacyjne, rajdy
rowerowe, wyjazdy do Freudenstadt …
to tylko część oferty BATOSZA.

