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

Самойлова Олександра Сергіївна
Число, місяць і рік 
народження: 23
жовтня 2005 р.н.

Посада, місце
роботи: учениця 10 
класу міського ліцею 
«Надія»
Освіта: загальна
середня
Науковий ступінь, 
вчене звання: немає

Володіння мовами:
українська, російська, 
англійська

Нагороди, почесні 
звання: немає

Досвід громадської діяльності: участь у шкільному тижні активізму «Спільно- 
сильно», участь у зйомках ролика соціальної реклами «Скажімо НІ насильству».

Особисті досягнення: участь у військово-патріотичній грі «Джура»

Контактна інформація: 0997093823

Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді: представляти та захищати 
громадські та соціальні права молоді, розширювати можливості особистісного 
розвитку, активна участь у житті міста, удосконалення навичок роботи з 
громадськими проектами, волонтерство.

27.05.2021 р.



Витяг з протоколу

засідання правління учнівського самоврядування міського ліцею «Надія»

м. Покровськ

Присутні:
БогуславІван 
Самойлова Олександра 
Грінке Марія 
Курінна Ольга 
Поливко Злата 
Звягінцева Тетяна

1. Про участь представника учнівського самоврядування 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 Самойлову 
Олександру Сергіївну.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах. 
Відповідальні: Богуслав Іван, Грінке Марія.
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Порядок денний:

Г оловуючий

Секретар



Інформація про результати діяльності

1. Назва: Учнівське самоврядування Красноармійського міського ліцею 
«Надія»

2. Скорочена назва: Учнівське самоврядування КМЛ «Надія»
3. Адреса, контакти: м. Покровськ, вул. Поштова, 1; 0506513090
4. Мета та напрями діяльності.
Мета. Розвиток творчого потенціалу ліцеїстів, захист їх прав та інтересів, 

залучення до участі в громадському житті.
Напрямки діяльності:
1. Створення в ліцеї ефективної системи учнівського самоврядування.
2. Забезпечення розвитку дитячо-юнацьких осередків (груп), підтримки їхніх 

програм та проектів.
3. Пошук ефективних моделей організації життєдіяльності особистості в ліцеї 

і надання їй підтримки з боку ровесників.
4. Проведення суспільно-значущих акцій, конкурсів, проектів і програм, 

фестивалів і форумів.
5. Забезпечення інформованості членів учнівського самоврядування про її 

діяльність, власні можливості участі засобами інформаційного центру, 
друкованого органу.

6. Започаткування та реалізація соціальних проектів для дітей та юнацтва.
7. Розробка програми спільних дій з батьківською радою, педагогічним 

колективом ліцею.
8. Пошук партнерів з метою здійснення спільних проектів.
9. Формування іміджу учнівського самоврядування ліцею.
5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: немає
6. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви.
1. Організація та проведення олімпійського тижня.
2. Участь у військово-патріотичній грі «Джура».
3. Організація та проведення Дня доброти.
4. Благодійна акція «Зіронька кожній дитині» до Дня Св. Миколая.
4. Зйомка соціальної реклами «Розірви коло насилля».
5. Участь у громадянському тижні активізму «Мріємо та діємо», реалізація 

проекту «Ми любимо спорт».
6. Участь у міському челенджі «Квіти пам’яті» до Дня пам’яті та примирення.
7. Участь у квесті до Міжнародного дня працівників музею.

Заступник директора з ВР Ю. М. Ненад


