
ДОДАТОК 1
Виписка з протоколу засідання про рішення про делегування представника для 

участі в установчих зборах до складу молодіжної ради при виконкомі
Покровської міської ради

Витяг з протоколу
засідання правління самоврядування загальноосвітньї школи І-ИІ ступенів 
№12 Покровської міської ради

24 травня 2021 року № З
м. Покровськ
Присутні: голова учнівського самоврядування Касьянова К.Д.
Члени організації: всі представники самоврядування у кількості 32 осіб.

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з обрання складу 
молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної ради 
при виконкомі Покровської міської ради
Чопенко Алісу Олексіївну
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: Касьянова К.Д,

(]

Головуючий Касьянова К.Д.

Секретар Мироненко Д.С.



ДОДАТОК З
Біографічна довідка уповноваженого представника 

на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

Чопенко Аліси Олексіївна

Число, місяць і рік народження 07.02.2007

Посада, місце роботи Учениця, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 

Освіта середня незакінчена

Володіння мовами українська, російська та англійська 

Нагороди, почесні звання Нагороджена грамотами від керівника закладу 

освіти в номінації: “Активна життєва позиція”,’’Проектні генії “, за перемоги в 

міських учнівських олімпіадах з трудового навчання.

Досвід громадської діяльності Заступник голови учнівської ради з питань 

спортивного розвитку учнів. Член учнівського самоврядування. Учасниця 

шкільного підприємства. Головний редактор шкільної газети. Учасниця 

проекту “Відкривай Україну”. Закінчені тренінги з журналістики, відеозйомці 

та відео монтажу. Перемога у конкурсі “Наш пошук і творчість -  тобі, 

Україно !”

Напрямок та мотивація роботи у молоджній раді Мені, як людині з 

активною життєвою позицією не байдуже, що відбувається в громаді. Серед 

ключових напрямків моєї діяльності в молодіжній раді - проведення заходів, 

освітній напрямок (тренінги, семінари, конференції) та написання грантових 

проектів, досвід написання яких в мене вже є. Моя мета - побачити, як працює 

система місцевого самоврядування та можливо, в майбутньому долучитися до 

неї.

Контактна інформація: +380994869080 ,marianna200725@gmail.com

Дата 24.05.2021 Підпис

mailto:marianna200725@gmail.com


ДОДАТОК 6

Інформація про результати діяльності

ІНФОРМАЦІЯ* 
про результати діяльності

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради
2. ЗОШ№12
3. Вулиця Маршала Москаленка, 151. +380669996163
4. Впровадження здорового способу життя, виховання активної життєвої позиції . 
Забезпечення сприятливого середовищя в місцях проживання для активного 
дозвілля мешканців.
5. Я зараз є представником учнівського самоврядування.
7. Підготовка та проведення загальношкільних свят та лінійок: Свято 
першого дзвоника, Школа має талант, день Збройних Сил України, новорічні 
свята, свято Миколая, свято 8-го березня, «Сузір’я талантів» тощо, участь у 
міських заходах таких як: 100 питань дорослому, у квесті присвяченому дню 
Европи .
Як учасник команди ЗОШ№12 «Покоління Z» участь в всеукраїнському 
освітньому проекті «Відкривай Україну» і стала фіналастом, перемога в 
конкурсі від Донецького прес-центру в рамках проекту з розбудови шкільних 
медіа та «Моє місто WOW-Схід» у рамках проекту Youth MediaLab-East, 
участь у проектах «Школа змін», «Агенти змін», «Цінуй, бережи, дій», тощо. 
Для того, щоб залучити молодші класи до активного життя в школі, були 
організовані динамічні перерви, тематичні виховні години .
Як голова комітету волонтерської групи учнів, роботу якої спрямовує комітет 
волонтерського руху. Організація допомоги учням з малозабезпечених сімей, 
сиротам, напівсиротам, організатор акцій «Турбота про птахів», « Пташині 
їдальні» по встановленню годівничок; акції «Нарру Мяу для Мурчика», 
метою якої є допомога безпритульним тваринам. Організація та участь у 
прибиранні й посадці квітів і дерев на території школи; Участь у проекті 
«Друге життя відходів у школах», метою якого є свідоме роздільне 
сортування відходів, так на території школи встановлені спеціальні баки і 
контейнери для сортування, регулярно проводжу інформаційні хвилинки для 
учнів, щодо необхідності роздільного сортування сміття.
Я є активним учасником шкільного підприємництва у своїй школі. Наша 
команда відвідала тренінги у місті Краматорську організації за підтримки 
“Молодіжний рух Шифт”. Після цього ми виробляємо продукцію на 
продаж.

Голова учнівського самоврядування К.Д.Касьянова


