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Trwa nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP –
zachęcamy do wysyłania zgłoszeń
Trwa nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze
Edukacji Narodowej. Będzie to piąta kadencja Rady, która jest organem pomocniczym
Ministra. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także
absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. Zachęcamy
do wysyłania zgłoszeń. Termin mija 11 września.

Zgłoszenia do Rady Dzieci i Młodzieży
Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci szkół,
którzy do 11 września br. nie ukończą 21. roku życia. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy:

wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady,
przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do Ministerstwa Edukacji Narodowej
(decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności
uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania
następujących kryteriów:

zaangażowania w wolontariat,
zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie
publiczne,
osiągane wyniki w nauce.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdują się na
stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania
zgłoszeń mija 11 września br.

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor


Narodowej
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od
2016 r. Składa się z 16 członków (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców. Jest
organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów
dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w
edukacji.

Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z
powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej.

Więcej informacji dotyczących naboru do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu
zgłoszeniowym. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym MEN, nr tel.
22 34-74-140.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń!
 

Metryczka
Data publikacji 03.09.2020
Data modyfikacji 22.12.2020

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej

Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak


