
 

Zasady przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych 

dla kandydatów do klas 1  

Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie 

na rok szkolny 2020/2021 
 

I. Rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów zgłoszonych w I terminie naboru (do 31 marca 2020) 

zostaną przeprowadzone w dniach 3-4 kwietnia 2020 r. 

Rozmowy będą przeprowadzane poprzez wideorozmowę online, co 20 minut i będą 

przeprowadzane w języku angielskim. 

 

Każdy kandydat przystępujący do rozmowy rekrutacyjnej online powinien: 

● mieć możliwość korzystania z łącza internetowego (obraz i dźwięk), 

● uczestniczyć w rozmowie rekrutacyjnej samodzielnie, w rozmowie nie mogą uczestniczyć osoby 

postronne - w przypadku zakłócenia rozmowy rekrutacyjnej będzie ona przerywana i 

anulowana, 

● posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem/paszport pozwalający egzaminatorom na 

weryfikację tożsamości kandydata. 

 

II. Rozmowę rekrutacyjną online można podzielić na etapy: 

1) nawiązanie łączności online komisji rekrutacyjnej z kandydatem 

 

Jak rozpocząć rozmowę online? 

poprzez komputer 

Tuż przed wskazaną godziną połączenia, od członka komisji rekrutacyjnej otrzymasz link z 

zaproszeniem do rozmowy na podany przez Ciebie adres mejlowy, należy w niego kliknąć. 

Zostaniesz przekierowany do Google Meet, kliknij “chcę dołączyć”. Zostaniesz poproszony o 

potwierdzenie “obrazu” i “dźwięku”, zatwierdź oba komunikaty. 

Aby dołączyć do spotkania wideo, nie potrzebujesz specjalnego programu ani konta gmail. 

Google Meet działa w aktualnej wersji wymienionych poniżej przeglądarek: Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari. 

 

poprzez telefon komórkowy  

Tuż przed wskazaną godziną połączenia, od członka komisji rekrutacyjnej otrzymasz link z 

zaproszeniem do rozmowy na podany przez Ciebie adres mejlowy/komunikator, należy w niego 

kliknąć lub otworzyć w przeglądarce. 

Aby dołączyć do spotkania wideo, musisz mieć aplikację mobilną Meet.  

● jeżeli nie masz konta do Google Suite otrzymasz powiadomienie o możliwości pobrania 

takiej aplikacji. Pobierz aplikację, zaloguj się. Kliknij aplikację Hangouts Meet na urządzeniu, 

by ją otworzyć. Teraz będziesz mógł rozpocząć rozmowę po ponownym wpisaniu 

podanego linku. Zostaniesz przekierowany do spotkania online, klikając “dołącz”. 

● jeżeli masz konto w Google Suite, zostaniesz przekierowany do spotkania online, klikając 

“dołącz”. 

2) sprawdzenie tożsamości kandydata 

Po nawiązaniu połączenia komisja rekrutacyjna poprosi Cię o przedstawienie ważnego 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

 

3) po weryfikacji tożsamości kandydata rozpocznie się ok. 15-minutowa rozmowa rekrutacyjna. 

 

 

W razie dodatkowych pytań: 

 kontakt koordynator ds. rekrutacji Anna Wojciechowska a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl  
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