
Zasady egzaminów do Bednarskiej Szkoły Realnej w roku 2023 
 
Droga Kandydatko/Drogi Kandydacie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 

rekrutacja do Bednarskiej Szkoły Realnej to skomplikowany i wieloetapowy proces. Staramy 
się, by poza dobrą organizacją nasze egzaminy były interesujące i panowała na nich 
sympatyczna atmosfera. Myślimy o nich przede wszystkim jako o spotkaniu, podczas którego 
obdarzeni zaufaniem egzaminatorzy starają się rozpoznać zarówno potencjał, wiedzę, 
umiejętności, jak i motywację, aspiracje i potrzeby kandydatek oraz kandydatów. 

Terminarz egzaminów i inne szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce 
„Rekrutacja” na stronie szkoły. Zwracamy uwagę, że jeśli pozwolą na to warunki 
pogodowe, zadanie zespołowe będzie miało charakter terenowy. Kandydaci i kandydatki 
powinni być gotowi do podejmowania działań w plenerze, bo w takich aktywnościach często 
biorą udział uczennice i uczniowie Bednarskiej Szkoły Realnej. Jesteśmy otwarci na osoby 
z niepełnosprawnościami – zarówno w procesie rekrutacji, jak i w trakcie edukacji szkolnej 
staramy się uwzględniać ich potrzeby. 

Podstawową formą komunikacji i wymiany informacji podczas zapisów 
i przeprowadzania naboru będzie Internetowy System Rekrutacji. Umiejętność 
posługiwania się tym systemem i sprawnego funkcjonowania podczas egzaminów będzie 
stanowić element procesu rekrutacji. 

Zawsze staramy się okazywać cierpliwość i życzliwość, a także służyć pomocą. Nie jesteśmy 
jednak w stanie licznym zapominalskim kandydatom/tkom wielokrotnie telefonicznie 
i mailowo przypominać o kolejnych niedopełnionych formalnościach albo czekać 
z rozpoczęciem egzaminu na spóźnionych.  

Prosimy, żeby każdy/a kandydat/ka od chwili zarejestrowania się aż do końca 
egzaminów przynajmniej raz w tygodniu logował/a się do Internetowego Systemu 
Rekrutacji i sprawdził/a, czy nie ma tam istotnych informacji. Zignorowanie tej prośby 
może negatywnie wpłynąć na wynik w procesie całej rekrutacji.  

Poza wynikami punktowymi uzyskanymi z poszczególnych egzaminów Komisja 
Egzaminacyjna będzie w swoich decyzjach brać pod uwagę sprawność, punktualność 
i rzetelność kandydatek oraz kandydatów podczas całego procesu rejestracji i rekrutacji. 

Ubiegłe lata nauczyły nas pokory, jeśli chodzi o planowanie przedsięwzięć. Sytuacja 
pandemiczna zmuszała nas do poszukiwania bardzo nietypowych i kreatywnych rozwiązań, 
pozwalających na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie procesu rekrutacji. 

Ponieważ w ostatnim czasie obserwujemy bardzo liczne zachorowania i nie wiemy, czym 
jeszcze przyszłość może nas zaskoczyć, zastrzegamy, że z przyczyn od nas niezależnych 
możemy być zmuszeni do odstąpienia od niektórych postanowień tego dokumentu. Może 
się zdarzyć, że na skutek zachorowań, zarówno kandydatów, jak i egzaminatorów, albo 
innych nietypowych sytuacji, konieczna będzie zmiana form czy terminów poszczególnych 
części egzaminu, jak również terminu ogłoszenia wyników. Decyzja o przystąpieniu do 
rekrutacji do Bednarskiej Szkoły Realnej wymaga pogodzenia się z taką 
ewentualnością. 

W tej chwili zakładamy, że rozmowy z kandydatami/tkami odbędą się w tradycyjnej formie, 
na żywo, w budynku szkoły. Jeśli jednak sytuacja zmusiłaby nas do prowadzenia ich online, 
rozmowa kwalifikacyjna przebiegnie prawie tak samo jak zazwyczaj, będziemy tylko nieco 
dalej od siebie. 

Rozmowa potrwa maksymalnie 25 minut i będzie dotyczyć zainteresowań i doświadczeń 
kandydata/tki oraz motywacji do zdawania do naszej szkoły. Na rozmowę można przynieść 
jeden dowolny, ważny przedmiot, jeśli osoba zdająca uzna, że warto go nam pokazać. 



Uwaga! Inaczej niż w poprzednich latach nie prosimy o przygotowanie wypowiedzi na 
zadany temat i nie oczekujemy pokazywania nam prezentacji. 

Z dzisiejszej perspektywy zakładamy, że zadanie zespołowe oraz egzaminy pisemne również 
odbędą się tradycyjnie, czyli w formie spotkania na żywo kandydatów/tek i egzaminatorów.  

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 
Internetowego Systemu Rekrutacji. 

Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie kandydaci/tki, którzy/które w przyszłym roku 
szkolnym będą mogli/ły uczęszczać do naszej szkoły. Nie dopuszczamy zatem do 
egzaminów uczennic i uczniów klas siódmych i młodszych. 

Komisja Egzaminacyjna, za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacji, poinformuje 
o wynikach egzaminu. Osoby, które zdadzą egzamin znajdą się na liście przyjętych do 
szkoły lub na liście rezerwowej. Tym osobom nie przekazujemy żadnej dodatkowej 
informacji zwrotnej.  

Osoby, które nie zdadzą egzaminu, będą mogły uzyskać informacje na temat swoich 
wyników z poszczególnych części na tle ogółu zdających. Będziemy posługiwać się skalą 
centylową. Dla każdej z części egzaminu wskażemy kandydatowi/tce jeden z czterech 
przedziałów centylowych, w którym się znalazł/a. Będą to przedziały od pierwszego do 40., 
od 41. do 60., od 61. do 80. oraz od 81. do setnego centyla. Nie przewidujemy 
przekazywania innych informacji zwrotnych na temat przebiegu egzaminów 
poszczególnych osób. Nie udostępniamy do wglądu prac pisemnych ani nie publikujemy 
treści naszych egzaminów. 

Doświadczenie poprzednich lat wskazuje na to, że szanse na przyjęcie zachowują osoby 
znajdujące się dość daleko na liście rezerwowej. Co prawda z miejsc w szkole rezygnuje tylko 
garstka przyjętych, jednak ruch na liście rezerwowej jest już bardziej energiczny, zwłaszcza 
po ogłoszeniu przyjęć do innych szkół w lipcu i sierpniu. Mamy więc w szkole uczniów 
i uczennice, którym opłaciła się determinacja i cierpliwość. 

Planujemy, podobnie jak w latach ubiegłych, uruchomić dwie klasy pierwsze po 20 osób. 
W związku z ustaleniami dokonanymi w ramach Zespołu Szkół „Bednarska” część miejsc 
w klasach pierwszych Bednarskiej Szkoły Realnej zostanie zarezerwowana dla absolwentów 
i absolwentek Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium „Raszyńska”. Zainteresowani 
uczniowie tej szkoły będą ubiegać się o te miejsca w odrębnym naborze, organizowanym 
w styczniu. 

Osobom spoza Zespołu Szkół „Bednarska” gwarantujemy minimum 27 miejsc. 
W przypadku rezygnacji uczniów z „Raszyńskiej” ta liczba będzie wzrastać. 

W razie jakichkolwiek dodatkowych uwag lub sugestii dotyczących organizacji egzaminów 
prosimy o przesłanie ich za pośrednictwem komunikatora Internetowego Systemu Rekrutacji 
lub, jeśli będą obszerniejsze, na adres mailowy sekretariatu (sekretariat@bsr.edu.pl). 
Wszystkie przeczytamy z uwagą i, jeśli tylko będzie to możliwe, uwzględnimy podczas 
egzaminów. 

 

Dziękujemy i osobom 
kandydującym życzymy 

powodzenia! 


