
Formularz zgłoszeniowy kandydata 
do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej 

przy Ministrze Edukacji Narodowej 1

Imię kandydata:

Nazwisko kandydata:

Data urodzenia:

Ulica, nr domu, mieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

Województwo, w którym 
mieści się szkoła:

1 W przypadku kandydatów niepełnoletnich jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata (1) na jego udział w rekrutacji do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Ministrze Edukacji Narodowej (dalej: Rady) oraz uczestnictwo w pracach Rady, (2) na przetwarzanie 
danych osobowych kandydata (tj. imienia i nazwiska kandydata, miejsca zamieszkania (miejscowości), adresu 
poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz informacji o szkole, do której uczęszcza) do celów związanych 
z rekrutacją do Rady i uczestnictwem w pracach Rady, w tym na upublicznienie tych danych, a także na 
udostępnienie tych danych do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych 
i komunalnych jednostek organizacyjnych, (3) na rozpowszechnianie (publikacja w formie papierowej lub 
elektronicznej) wizerunku utrwalonego podczas prac Rady, czy innych wydarzeń związanych z jej pracami, 
z możliwością kadrowania i innego przetwarzania utrwalonego wizerunku, a także (4) na rejestrację dźwięku 
i obrazu podczas posiedzeń Rady i innych wydarzeń związanych z jej pracami, w tym na upublicznienie opinii 
i propozycji kandydata opracowanych w ramach prac Rady. Zgoda może być w każdym czasie odwołana, 
co skutkować będzie zakończeniem uczestnictwa w pracach Rady. 



Uzasadnienie

Proszę uzasadnić (maksymalnie: 4000 znaków – 2 strony formatu A4), dlaczego Pana/Pani 
kandydatura powinna zostać wyłoniona do udziału w pracach drugiej kadencji Rady Dzieci 
i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.2 Uzasadnienie 
powinno zawierać w szczególności informacje świadczące m.in. o woli aktywnego działania 
i uczestnictwa w pracach Rady oraz zaangażowaniu kandydata w życie społeczności lokalnej 
i projekty społeczne. Kandydat może wskazać również swoją aktywność w samorządzie 
szkolnym, harcerstwie, zajęciach pozalekcyjnych, instytucjach charytatywnych, a także 
osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.

1. Do niniejszego zgłoszenia załączam moje CV, wraz z załącznikami3.

2. Wyrażam zgodę (1) na udział w rekrutacji do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży 
Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (dalej: Rady) oraz 
uczestnictwo w pracach Rady, (2) na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia 
i nazwiska, miejsca zamieszkania (miejscowości), adresu poczty elektronicznej, numeru 
telefonu oraz informacji o szkole, do której uczęszczam lub uczęszczałem/uczęszczałam) 
do celów związanych z rekrutacją do Rady i uczestnictwem w pracach Rady, w tym na 
upublicznienie tych danych, a także na udostępnienie tych danych do organów 
państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych i komunalnych 
jednostek organizacyjnych, (3) na rozpowszechnianie (publikacja w formie papierowej 
lub elektronicznej) wizerunku utrwalonego podczas prac Rady, czy innych wydarzeń 
związanych z jej pracami, z możliwością kadrowania i innego przetwarzania utrwalonego 
wizerunku, |a także (4) na rejestrację dźwięku i obrazu podczas posiedzeń Rady i innych 
wydarzeń związanych z jej pracami, w tym na upublicznienie moich opinii i propozycji 
opracowanych w ramach prac Rady. Jestem świadomy/świadoma, że mam prawo dostępu 
do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, 
iż mogę w każdym czasie odwołać zgodę, co skutkować będzie zakończeniem 
uczestnictwa w pracach  Rady.

………………………………
(Miejscowość, data)

……………………………………
(Podpis kandydata)

……………………………………
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata niepełnoletniego)

2 Dopuszcza się możliwość dodania załączników do uzasadnienia, zawierających grafiki, ilustracje, tabele, 
wykresy i inne podobne formy przedstawienia treści.

3 Do CV mogą zostać dodane w szczególności: listy gratulacyjne, dyplomy, referencje i inne dokumenty.
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