
У К Р А Ї Н А
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Покровської міської ради Донецької області 
м-н Південний, буд.35 м. Покровськ Донецької області,.85301, 

Тел.: (0623) 52-55-92 E-mail pkrschool2@gmail.com

від 31.05.2021_№'3,М Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
для формування нового складу молодіжної ради 
при виконкомі Покровської міської ради

Біографічна довідка уповноваженого представника 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

ПІБ Сенькова Олена Русланівна

Число, місяць і рік народження 11.08.2005
Посада, місце роботи ЗОШ №2, учениця 10 класу, ШУС «Спрага життя»
Освіта Базова середня
Науковий ступінь, вчене звання Не має
Володіння мовами Англійська, українська
Нагороди, почесні звання Не має
Досвід громадської діяльності Участь у загальношкільних, Всеукраїнських та міських проектах

«Відкривай Україну», «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів», «Хештег 
марафон», «Спільно.Сильно», «Різдвяний вертеп», член ШУС Спрага

Особисті досягнення Грамоти і дипломи шкільних, міських та обласних конкурсів образотворчого мистецтва
Контактнаднформація
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М-н Лазурний 67-6 кв 61, +380667233621 
Мистецтво, культура, театральна діяльність;
Можливість проявити свою активну громадянську позицію та долучитися до реалізації власних 
ідей та просувати ініціативи шкільної спільноти на рівні міста.

Н. Д. Ібрагімова
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Витяг з протоколу

засідання шкільного учнівського самоврядування «Спрага життя» 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Покровської міської ради Донецької області
від 27.05.2021 №3 
м. Покровськ

Присутні: Президент ШУС Спрага життя, учениця 11 класу Хоменко Софія, 
куратор, заступник директора з виховної роботи Макогон В.В. 
члени організації: 9 учнів

1. Про участь представника ШУС «Спрага життя» в установчих зборах з обрання складу Молодіжної ради при виконкомі 
Покровської міської ради.

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради 
Сенькову Олену Русланівну, учениці 10 класу.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Порядок денний:

Вирішили:

Відповідальні: Хоменко С., Холод В..

Г оловуючий 
Секретар
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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності

1. Назва: Шкільне учнівське самоврядування «Спрага життя» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Покровської 
міської ради Донецької області

2. Скорочена назва: ШУС «Спрага життя»
3. Адреса, контакти:
м-н Південний, буд.35 м. Покровськ Донецької області,.85301, Тел.: (0623) 52-55-92 E-mail pkrschool2@gmail.com

4. Мета та напрями діяльності:
Створення умов для формування в учнів школи активної громадянської позиції, лідерських якостей та навичок 

самоврядування, відповідальності, побудови траєкторії самореалізації та самовдосконалення,
Організація змістовного дозвілля школярів,
Активізація волонтерської діяльності.
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Правова просвіта та здоровий спосіб життя
Загальноміська, міжрегіональна та міжнародна співпраця
5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах

Сенькова Олена є членом ШУС «Спрага життя», відповідає за сектор «Оберіг».
7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, тощо, протягом року до 

дня подання заяви.

За час роботи в ШУС «Спрага життя» Сенькова Олена зарекомендувала себе як активна, ініціативна, творча особистість. 
Вміє вести діалог. Має гарні акторські дані та дизайнерський хист.. Активна учасниця загальношкільних, міських свят, 
мистецьких виставок, конкурсів та заходів. Призер конкурсів юних художників. Лідер команди Спільно.Сильно. Ініціатор 
загальношкільних мистецьких акцій «Сучасна Моно Ліза», «Вернісаж Марії Примаченко».

Національно-патріотичні проекти: «Відкривай Україну», «Оберіг», «Різдвяний вертеп»(збереження мови, співпраця з ГО 
«Патріоти українського Донбасу»,

Волонтерські проекти: соціально-блапгочинні «Промені тепла», «Майстри див»
Просвітницькі проекти: «Скажи:НІ», «No smoking» (у співпраці з Каланчацькою ЗОШ №1 Херсонської області)
Хештег-Марафон #SafetyChallenge (всеукраїнське змагання шкіл з безпеки дорожнього руху )
Соціальні проекти «Промені тепла», «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів»
Навчальні проекти: «Енергоефективна школа: нова генерація», «STEAM-проект»

Директор ЗОШ №2 Н.Д.Ібрагімова


