
Bartosz to szkoła wyjątkowa, gdzie najważniejsi są jej 
uczniowie, ich marzenia oraz przyszłość. Bartosza śmiało 
można nazwać szkołą marzeń. Szkołą, która spełnia 
najróżniejsze marzenia od ponad 100 lat. Bartosz powstał w 
1917 roku realizując marzenie lokalnej społeczności o szkole 
średniej, na wzór elitarnych szkół brytyjskich oraz francuskich 
nowego typu. Zielony kampus, o charakterze uzdrowiskowym 
oraz przepiękny budynek główny projektu prof. Witolda 
Minkiewicza, zajęcia praktyczne oraz dodatkowe, o których 
pisała ówczesna prasa w Chinach to tylko niektóre przykłady 
spełnionych marzeń. Szkoła od początku swojego istnienia 
pomagała spełniać różne marzenia swoich uczniów – w 
relacjach z okresu dwudziestolecia międzywojennego 
możemy przeczytać o projekcie samolotu budowanego w 
piwnicach szkoły, wycieczce rowerowej dookoła II 
Rzeczpospolitej czy sukcesach na studiach na najlepszych 
uczelniach w kraju.
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Bartosz to liceum z ponad stuletnią tradycją i klasami 
uniwersyteckimi. Szkoła należy do grupy pięciuset 

najlepszych szkół średnich w Polsce, odznaczonych 
Srebrną Tarczą w rankingu czasopisma Perspektywy. 

Szkoła sześciokrotnie zdobyła tytuł "Szkoły 
innowacji". Od 1917 roku pomogła spełnić marzenia 

15 tysiącom swoich absolwentów.

Spełniamy najróżniejsze marzenia
od 1917 roku

Bartosz

dyrektor szkoły

Dziś najambitniejsi uczniowie mają możliwość nauki w 
klasach uniwersyteckich tu, w naszym mieście, w Bartoszu. 
Dla wszystkich uczniów przygotowaliśmy bogatą ofertę 
bezpłatnych zajęć dodatkowych. Naszych uczniów 
zachęcamy do działalności pozaszkolnej oraz charytatywnej. 
Bartosz już sześciokrotnie zdobył tytuł szkoły innowacji, 
posiadamy srebrną tarczę Perspektyw oraz tytuł Szkoły z 
klasą Gazety Wyborczej. Te wyniki lokują nas w gronie 
najlepszych szkół w kraju. Posiadamy podpisane umowy na 
wykorzystanie najnowszych narzędzi edukacyjnych Google i 
Microsoft. Niezmiernie miło mi, kiedy rozmawiam z naszymi 
absolwentami o ich spełnionych marzeniach: studiach na 
najlepszych uczelniach w kraju i zagranicą, ciekawej pracy w 
największych międzynarodowych organizacjach, patentach i 
wynalazkach czy własnych startupach.



Oferta dydaktyczna

Aby zostać uczniem naszej szkoły: 
1. Przejrzyj ofertę szkoły i wybierz profile klas, do których chcesz kandydować. 

Możesz wybrać dowolna ̨ liczbę oddziałów w szkole. 
2. Wypełnij podanie, podpisz je i daj do podpisania swoim rodzicom. Złóż 

podanie w sekretariacie szkoły od 8 kwietnia do 15 maja 2019. Druk podania, 
oraz zasady rekrutacji możesz pobrać ze strony internetowej: bartosz.edu.pl

3. Po otrzymaniu w szkole świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, dostarcz te dokumenty do szkoły w dniach 21-25 czerwca 
2019. 

4. Jeżeli złożysz oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ośmioklasisty oraz uzyskasz minimalna ̨ liczbę punktów określona ̨ przez 
komisje rekrutacyjna ̨ będziesz przyjęty do szkoły. 

• Renomowana szkoła: Bartosz aż 6 krotnie zdobył tytuł szkoły 
innowacji, otrzymał srebrną tarczę Perspektyw, tytuł Szkoły z 
klasą, medale za zasługi dydaktyczne. Te wyniki lokują nas w 
gronie najlepszych szkół w kraju

• 100% zdawalności oraz najlepsze uczelnie: Nasi absolwenci 
uzyskują około 100% zdawalność na egzaminie maturalnym 
oraz kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w kraju i za 
granicą (np. Uniwersytet Warszawski, UJ, Politechnika 
Warszawska, SGH, Uniwersytety Medyczne, UMCS)

• Klasa uniwersytecka: Najbardziej ambitnym uczniom 
proponujemy naukę w klasie uniwersyteckiej z zajęciami 
prowadzonymi przez wykładowców UMCS

• Specjalizacja: Posiadamy bogata ofertę specjalistycznych 
profili klas – klasa uniwersytecka UMCS, politechniczna, 
medyczna, ekonomiczno-europejska oraz humanistyczna, 
prawnicza i lingwistyczna.

• Zajęcia dodatkowe: Oferujemy bezpłatne uczestnictwo w 
zajęciach dodatkowych z każdego przedmiotu, sekcjach 
sportowych, zespole wokalnym (The One), muzycznym 
(Bartosz Band) oraz organizujemy akcje charytatywne

• Nowoczesne technologie, wszystkie sale lekcyjne są 
wyposażone w komputery podłączone światłowodem do 
internetu oraz tablice i projektory multimedialne, mamy 
podpisaną umowę edukacyjną z firmą Google.

• Własny, zielony kampus o powierzchni kilku hektarów, 
wzorowany na najlepszych elitarnych szkołach brytyjskich oraz 
francuskich. Nauka odbywa się w odnowionym budynku 
historycznym z 1929 roku a zajęcia sportowe na nowoczesnej 
hali sportowej oraz kilku boiskach. Na terenie szkoły znajduje 
się stołówka oraz sklepik szkolny.

• Doskonała lokalizacja na terenie miasta. Uczęszczając do 
Bartosza nie musisz się martwić o zmarnowany czas, 
niewygodę oraz utrudniony kontakt z kolegami z uwagi na 
dojazdy do większego miasta np. Zamościa. Ten czas możesz 
przeznaczyć na własne zainteresowania i naukę.

• Ponad 100-letnia tradycja w nauczaniu. Bartosz został 
założony w 1917 roku jako elitarna szkoła, która pomaga 
młodzieży z Tomaszowa i okolic spełniać ich ma-
rzenia. Ukończyło ją ponad 15000 absolwentów.

Kl. Profil klasy Rozszerzenia Przygotowanie do studiów Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji

1a Klasa 
uniwersytecka 
UMCS

Język angielski
Matematyka 
Fizyka
Dodatkowe zajęcia: 
matematyka i informatyka

Informatyka, robotyka, 
cyberbezpieczeństwo,  wszystkie 
kierunki politechniczne oraz ścisłe 
uniwersyteckie, studia 
ekonomiczne, wojskowe 

Matematyka
Fizyka
Język obcy 
Język polski

1b Klasa medyczna Biologia, Chemia. 
Przedmioty uzupełniające: 
fizyka, łacina. 

Kierunki lekarskie, farmacja, 
fizjoterapia, dietetyka 

Biologia, chemia 
Język polski
Matematyka

1c Klasa prawnicza, 
humanistyczna i 
lingwistyczna 

Język polski
Historia
J. angielski / WOS 
Dodatkowe godziny drugiego 
j. obcego. 

Prawo i administracja, 
psychologia, lingwistyka, filologia, 
wszystkie kierunki 
humanistyczne, bezpieczeństwo 
publiczne 

Język polski
Historia 
J. angielski lub WOS
Matematyka

1d Klasa 
ekonomiczno-
europejska 

Język angielski
Matematyka / WOS
Geografia

Ekonomia, zarządzanie, finanse, 
stosunki międzynarodowe,  
geodezja, logistyka, transport, 
turystyka

Matematyka
Geografia lub WOS
Język angielski
Język polski

1e Klasa 
politechniczna 

Język angielski
Matematyka 
Fizyka

Informatyka, automatyka, inż. 
produkcji, budownictwo,  
wszystkie kierunki politechniczne 
oraz ścisłe uniwersyteckie

Matematyka
Fizyka
Język obcy 
Język polski

☆

TO NAJLEPSZY WYBÓR!Bartosz

Pobierz komplet informacji
bartosz.edu.pl/rekrutacja


