ZOSTAŃ Z NAMI…
Do naszej szkoły chętnie
przyjeżdżają na prelekcje
wykładowcy wyższych uczelni.
Nasi uczniowie poszerzają
swoją wiedzę na poziomie
akademickim.
Doskonal się z nami!
Na zdjęciu - wykład doktora
Rafała Hakalla z Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

Zajęcia wychowania fizycznego
i pozalekcyjne treningi odbywają się
również w dobrze wyposażonej siłowni.
Ćwiczenia umożliwiają nowoczesne
urządzenia – atlasy, steppery itp.
Zapraszamy do ćwiczeń!

100% ZDAWALNOŚCI MATURY!

Na łasuchów czeka bogata oferta w szkolnym
sklepiku. Sympatyczna obsługa
(nasze koleżanki), nie tylko doradzi
w zakupach, ale też wesprze miłym słowem.
Dla każdego coś dobrego!

TRADYCJA. PROFESJONALIZM. SUKCES.

LIDER WŚRÓD SZKÓŁ
Przestronna hala sportowa służy nie
tylko naszym uczniom. Odbywają się
tu także zawody różnego typu
na poziomie województwa i kraju.
Walcz lub kibicuj z nami!

U nas posilisz się podczas pracy
lekcyjnej. Szkolna stołówka
oferuje smaczne i zdrowe dania.
Zapisz się u nas!

JUŻ WIESZ, ŻE WARTO !!!

Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego
ul. Wyspiańskiego 8
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel. 84 664 24 45
http://www.lo-tomaszow.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DOŁĄCZ DO… NAJLEPSZYCH
To nasi uczniowie stanowią
najliczniejszą w całym
województwie lubelskim grupę
stypendystów, otrzymujących
wsparcie finansowe dla
młodzieży szczególnie
uzdolnionej.
Bądź jednym z nich!

U nas będziesz uczył się w komfortowych
warunkach; w przestronnym budynku
znajdują się dobrze wyposażone,
estetycznie zaaranżowane pracownie
przedmiotowe. Wybierz wygodę pracy!
Na zdjęciu - klasa Ia.

Tylko u nas z roku na rok wzrasta
znacząco procent zdawalności matury.
Ubiegłoroczni absolwenci uzyskali wynik
100% zdawalności, ich średnia o 20
punktów procentowych przewyższyła
z wielu przedmiotów średnią krajową.
Wybierz gwarancję sukcesu!
Na zdjęciu - klasa IIIa z najwyższą
średnią ocen końcoworocznych (4,4).

W ramach naszego projektu wymiany
młodzieży zaprzyjaźnisz się z kolegami
z Niemiec, weźmiesz udział
w lekcjach we Freudenstadt,
przeżyjesz przygodę.
Skorzystaj z szansy!
Na zdjęciu - nasi goście z Niemiec,
podczas akcji sadzenia drzew
przyjaźni.

To właśnie w naszej szkole
każdego roku powiększa się
grono finalistów i laureatów
olimpiad przedmiotowych.
Na zdjęciu - Janek Wołoszyn,
Michał Zawadzki, Mateusz
Turowski
Dołącz do nich!

Nasi uczniowie uczestniczą
w pracach badawczych,
wyjeżdżając do ośrodków
naukowych i kulturalnych.
Na zdjęciu - nasi koledzy
w Instytucie Fizyki PAN.
Rozwijaj z nami swoje pasje!

Tylko tu masz niepowtarzalną
szansę brać udział
w międzynarodowych projektach
naukowych. CERN wyróżnił
naszych uczniów wyjazdem
na sympozjum naukowe
do Genewy.
Skorzystaj!
Na zdjęciu - nasi koledzy
w Centrum Badań Cząstek
Elementarnych

Tylko nasza szkoła może
poszczycić się prawie stuletnią
tradycją, co gwarantuje stałą
troskę o poziom nauczania.
Wśród gości na kolejnych
zjazdach są wybitni politycy,
naukowcy, artyści, dziennikarze,
duchowni – absolwenci
naszej szkoły.
Stań się jednym z nich!

