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

Число, місяць і рік 
народження

Огниста Карина Іванівна
20 квітня 2007 року народження

Посада, місце роботи Здобувай освіти 8 класу
Освіта

Володіння мовами Українська та російська

Нагороди, почесні 
звання

2017 рік:
- Сертифікат у міжнародному конкурсі з 

інформатики «Бебрас 2017»
- Сертифікат за участь у II обласному фестивалі 

«Шукай краси, добра шукай»
- Диплом II ступеня за перемогу у Всеукраїнському 

конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За 
нашу свободу»

2018 рік:
- Диплом за І місце в змаганнях з початкового 

технічного моделювання (2018 рік)
- Сертифікат у міжнародному конкурсі з 

інформатики «Бебрас 2018»
- Грамота за активну участь в житті школи та 

міських заходах 2018 рік
- Сертифікат за участь у І Всеукраїнській інтернет- 

олімпіаді «На урок» з англійської мови
- Сертифікат за участь у Всеукраїнській 

укранознавчій грі «Соняшник»
2019 рік:

- Сертифікат у міжнародному конкурсі з 
інформатики «Бебрас 2019»

- Подяка за активну участь у розвитку позашкільної 
освіти міста та активну участь у житті Центру 
творчості та дозвілля.

2020 рік:
- Грамота за зайняте І місце в міській виставці 

дитячої творчості «Наш пошук і творчість тобі



Україно!»
- Грамота за активну участь у конкурсі дитячого 

малюнка «Охорона праці очима дітей»
- Диплом переможця на шкільному рівні за 

перемогу в міжнародній грі зі світової літератури 
«Sunflower»

- Диплом переможця на шкільному рівні у 
Всеукраїнській україномовній грі «Соняшник»

- Грамота за активну участь в житті школи
- Диплом за зайняте І місце у Всеукраїнському 

фестивалі «Зірки та зіроньки»

2021 рік:

Досвід громадської діяльності Активна участь в міських святах та заходах 
приурочених святковим та пам'ятним датам протягом останніх 3 років.

Контактна інформація тел. 066-27-61-797, електронна пошта 
ognistaakarina@gmail.com

Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді покращіти розваги у нашому 
місті
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Виписка з протоколу засідання правління учнівського самоврядування
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської міської ради 

Донецької області (рішення про делегування представника для участі з 
установлених зборів та до складу молодіжної ради при виконкомі

Покровської міської ради)

Витяг з протоколу

Засідання учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
№15 Покповської міської палиX 1 ' ’

15 березня 2021 року 
м. Покровськ
Присутні: Мальцева Ірина Юріївна, директор школи

роботи
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Дубина Юлія Костянтинівна, заступник директора з виховної

Пелих Анастасія Романівна, педагог-організатор 
Представники учнівського самоврядування 7-9 класів (10

Порядок денний:
1. Про участь представника учнівського самоврядування в установчих 

зборах 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 Огнисту Карину 
Іванівну, здобувач освіти 8 класу

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах. 
Відповідальні: Дубина Ю.К.

Г оловуючий 
Секретар

Ю.К. Дубина 
А.Р. Пелих



Шкільне самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №15 Покровської

міської ради Донецької області

Офіційною наЗвОЮ О р іо н у  уЧгіівСЬКиїО С а м о в р я д у в а н н я  воі о л ьг іО О С віїньи і ШКОлИ I- 

II ступенів №15 Покровської міської ради Донецької області є шкільний учнівський 
парламент «Світ активістів», який є добровільним самостійним, демократичним 

об'єднанням учнів, що об'єднує на добровільних засадах учнів школи задля сприяння 

створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення 

захисту нрав та інтересів учнів іа їхню участь в управлінні загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів №15 Покровської міської ради.
Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними 

громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з 

педагогами та батьками.

Шкільний парламент «Світ активістів» діє на принципах:

- Добровільність 
Чемність

- Взаємодопомога 

Демократичність 

Творчість 

Взаєморозуміння 
Активність 

Ініціативність 

Толерантність 

Самокритичність

Мета та завдання учнівського самоврядування

1. Метою учнівського самоврядування є: формування навичок самоврядування 

учнів, формування соціальної активності та відповідальності у 

старшокласників, відстоювання прав та інтересів учнів школи, забезпечення 
виконання учнями своїх обов'язків.

2. Завданням учнівського самоврядування є: залучення учнів до організації та 

проведення різноманітних виховних, пізнавальних та розважальних заходів, 

організація змістовного дозвілля учнів в позаурочний час, пропаганда здорового



способу життя, співпраця з адміністрацією, центром виховної роботи, співпраця 

з органами учнівського самоврядування шкіл міста.

3. Мета, завдання права та обов'язки шкільного парламенту «Світ активістів» 

визначаються цим Статутом та узгоджується з адміністрацією школи.

4. Символом учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
№15 Покровської міської ради є герб, гімн, емблема учнівського 

самоврядування


