
Zasady egzaminów do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2022 
 
Droga Kandydatko/Drogi Kandydacie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 

Wbrew nadziejom nas wszystkich, pandemia nadal trwa i po raz trzeci będziemy prowadzić 
rekrutację w warunkach nietypowych, a po części również nieprzewidywalnych. Wymaga to 
od nas wszystkich wzajemnego zrozumienia. 

Zawsze mieliśmy ambicję, by poza dobrą organizacją, nasze egzaminy były interesujące 
i panowała na nich sympatyczna atmosfera. Mają być przede wszystkim spotkaniem, podczas 
którego obdarzeni zaufaniem egzaminatorzy starają się rozpoznać Wasz potencjał, wiedzę, 
umiejętności, ale też motywację, aspiracje i potrzeby. 

Zrobimy wszystko, by duch naszych egzaminów w jak największym stopniu został 
zachowany, zwłaszcza w przypadku zadania zespołowego i rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wobec wspomnianej nieprzewidywalności dalszego rozwoju sytuacji w kraju zastrzegamy, 
że z przyczyn od nas niezależnych, możemy być zmuszeni do odstąpienia od niektórych 
postanowień tego dokumentu. Może się zdarzyć, że na skutek choroby, czy kwarantanny, 
zarówno kandydatów, jak i egzaminatorów, albo wprowadzenia nowych obostrzeń, konieczna 
będzie zmiana form, czy terminów poszczególnych części egzaminu do szkoły, jak również 
terminu ogłoszenia wyników. Decyzja o przystąpieniu do rekrutacji do Bednarskiej 
Szkoły Realnej, wymaga pogodzenia się z taką ewentualnością. 

W tej chwili nie przesądzamy jeszcze, czy rozmowy z kandydatami/tkami odbędą się 
w szkole, czy też w formie wirtualnej. Jeśli sytuacja skłoni nas do wyboru drugiego wariantu, 
to rozmowa kwalifikacyjna przebiegnie prawie tak samo, jak zazwyczaj, będziemy tylko 
nieco dalej od siebie. Będziecie mogły/li pokazać nam, za pośrednictwem kamery i monitora, 
co tylko zechcecie. Będzie też możliwość bezpośredniego udostępnienia na naszych ekranach 
tego, co przygotowałyście/liście na swoim komputerze – prezentacji, zdjęć, filmu, programu 
komputerowego. 

Niezależnie od formy rozmowy, pamiętajcie o przygotowaniu się do odpowiedzi na 
pytanie: z czego jestem dumna/dumny i osiągnęłam/osiągnąłem to sama/sam. Stanowczo 
przypominamy, że nie chodzi nam o Wasz życiorys! Prosimy o przedstawienie nie więcej 
niż trzech wybranych osiągnięć. 

Z dzisiejszej perspektywy zakładamy, że zadanie zespołowe oraz egzaminy pisemne odbędą 
się tradycyjnie, czyli na zasadzie realnego spotkania kandydatów i egzaminatorów. 
Oczywiście absolutnym priorytetem będzie zachowanie bezpieczeństwa i podporzadkowanie 
się uregulowaniom, mającym zapobiegać szerzeniu się epidemii. Jeśli sytuacja będzie tego 
wymagać, te części egzaminu przeprowadzimy w formie, którą określamy jako 
„rozproszoną”. W praktyce będzie to oznaczać spotkania w grupach o niewielkiej liczebności. 
Egzaminy pisemne mogą się wtedy odbywać w wielu salach, w różnych lokalizacjach. 
Decyzja o przystąpieniu do rekrutacji oznacza akceptację takich form organizacji 
egzaminów i związanych z tym ewentualnych niedogodności. 

Terminarz egzaminów i inne szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo w zakładce 
Rekrutacja na stronie szkoły. 

Podstawową formą komunikacji i wymiany informacji podczas zapisów i trwania 
naboru będzie Elektroniczny System Rekrutacji. Tak jak już wspominaliśmy, podczas 
wirtualnego spotkania informacyjnego, postanowiliśmy, że umiejętność skutecznego 
posługiwania się tym systemem i sprawnego funkcjonowania podczas egzaminów będzie 
stanowić element procesu rekrutacji. Zawsze staraliśmy się być cierpliwi, życzliwi i pomocni. 
Tak też będzie w tym roku. Jednak nie jesteśmy w stanie licznym kandydatom/tkom-



zapominalskim wielokrotnie telefonicznie i mailowo przypominać o kolejnych 
formalnościach, których nie dopełnili/ły, albo czekać z rozpoczęciem egzaminu na 
spóźnialskich. Oczekujemy, że każdy kandydat/ka, od chwili zarejestrowania się, aż do 
końca egzaminów, przynajmniej raz w tygodniu zaloguje się do Elektronicznego 
Systemu Rekrutacji i sprawdzi, czy nie ma tam istotnych informacji. Kto by uporczywie 
uchylał się od realizacji tego obowiązku, narazi się na to, że nie dobrnie szczęśliwie do końca 
całego procesu. Przypominamy, że sprawność, punktualność i rzetelność 
kandydatki/kandydata podczas całego procesu rejestracji, komunikacji i rekrutacji umożliwia 
zdobycie 10% z możliwych do zdobycia punktów. 

Respektujemy zaświadczenia poradni psychologicznych, dotyczące trudności i szczególnych 
potrzeb związanych z przebiegiem egzaminu, takich jak przedłużony czas lub konieczność 
pisania egzaminu z języka polskiego na komputerze. Informacje o szczególnych potrzebach 
kandydatki/ta oraz skany stosownych zaświadczeń należy przekazywać za pośrednictwem 
Elektronicznego Systemu Rekrutacji. Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie 
kandydatki/ci, które/którzy w przyszłym roku szkolnym będą mogły/li uczęszczać do 
naszej szkoły. Tak więc nie dopuszczamy do egzaminów uczennic i uczniów klas 
siódmych i młodszych. 

Komisja Egzaminacyjna, za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Rekrutacji, 
poinformuje o wynikach egzaminu. Osoby, które zdadzą egzamin znajdą się na liście 
przyjętych do szkoły lub na liście rezerwowej.  

Osoby które nie zdadzą egzaminu, zainteresowane wynikami uzyskanymi z poszczególnych 
jego części, będą mogły uzyskać informacje na temat swoich wyników, na tle wyników 
uzyskanych przez ogół kandydatów. Będziemy posługiwać się skalą centylową. Dla każdej 
z części egzaminu wskażemy kandydatowi/tce jeden z pięciu przedziałów centylowych, w 
którym się znalazł/a. Będą to przedziały od pierwszego do 20, od 21 do 40, od 40 do 60, od 
60 do 80 oraz od 80 do setnego centyla. Nie przewidujemy przekazywania innych 
informacji zwrotnych na temat przebiegu egzaminów poszczególnych kandydatów. Nie 
udostępniamy do wglądu prac pisemnych poszczególnych kandydatów ani nie 
publikujemy treści naszych egzaminów. 

Na koniec istotne zobowiązanie, które musimy zaciągnąć wobec siebie 
nawzajem. Dotyczy ono naszych praw do szacunku, ochrony prywatności, wizerunku, 
poufności rozmowy. Rozmowy z kandydatami były zawsze wydarzeniami ulotnymi. Jedyny 
ślad po takim spotkaniu pozostawał w pamięci uczestników i ewentualnie w notatkach 
egzaminatorów. Nigdy nie fotografowaliśmy, nie nagrywaliśmy głosu, ani nie filmowaliśmy 
tego, co działo się podczas egzaminu. 

Jeśli rozmowa będzie odbywać się w sposób zdalny, to również podejmujemy takie 
zobowiązanie. Uczeń/uczennica uczestniczący/ca w zdalnej rozmowie kwalifikacyjnej 
powinien/powinna być w pomieszczeniu sam/a, musi mieć komfort samodzielnego 
zdawania egzaminu. Przekaz wizualny i dźwiękowy, przeznaczony dla 
kandydata/kandydatki, nie może być udostępniany na żadne inne urządzenia i do 
żadnych innych osób. Nikt nie może rejestrować, transmitować, ani publikować obrazu, 
dźwięku, ani plików, pochodzących z egzaminów. 

Jeśli będziecie Państwo mieli jakieś dodatkowe uwagi lub sugestie, dotyczące organizacji 
egzaminów, prosimy je przesłać za pośrednictwem komunikatora Elektronicznego Systemu 
Rekrutacji lub, jeśli będą obszerniejsze, na adres mailowy sekretariatu. Wszystkie 
przeczytamy z uwagą i, jeśli tylko będzie to możliwe, uwzględnimy podczas egzaminów. 

Dziękujemy! 


