Біографічна довідка уповноваженого представника
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради
Мерзлікіна Єлизавета Артемівна
Число, місяць і рік
народження

10.10.2003

Посада, місце роботи

З 21.02.2019 по наступний час Президент учнівського
самоврядування Багатопрофільної гімназії
З 01.09.2016 по наступний час - здобувач середньої освіти
Багатопрофільної гімназії

Освіта
Володіння мовами

Українська, російська, англійська, німецька

Нагороди,
звання

почесні

Неодноразовий призер міських та учасник обласних олімпіад
з української мови та літератури, імені Шевченка, зарубіжної
літератури, російської мови, правознавства; конкурсів
ораторського мистецтва. Волонтер «Центру підтримки сім’ї»
проекту «UNICEF» «Червоного Хреста України». Учасник
проекту «Локальна Школа Успіху» «Фонд Кличко».

Досвід
громадської
діяльності

З початкової школи - староста класу; активний учасник усіх
класних, гімназійних та міських заходів, президент
учнівського самоврядування. З 2016 року є волонтером
проекту «UNICEF», у якому я допомагала ВПО (переселенцям
з тимчасово окупованих територій) задовольнити різні
потреби (проведення культурних заходів для дітей та
дорослих, різних соціальних акцій, флешмобів і тд)

Особисті досягнення

Найголовнішим досягненням стала посада президента
учнівського самоврядування, але я вбачаю досягнення
особистими лише тоді, коли мої дії приносять задоволення
оточуючим, моїм близьким, однокласникам та школярам. Це я
ціную найбільше, бо, коли в тебе вірять люди, тоді все під
силу.

Контактна інформація

+380951051817
lizavetamerzlikina@gmail.com

Напрямок
та
мотивація роботи у
молодіжній раді

Для мене найголовніше це - люди, для яких ти це робиш.
Тому я прагну спрямовувати свою роботу так, щоб вона не
мала характер «анти» молодіжного та сучасного, але й не була
підвладна проханням, що несуть погану та шкідливу мету.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності
1.
Назва
Учнівське самоврядування Багатопрофільної гімназії Покровської міської ради
2.
Скорочена назва
Учнівське самоврядування БПГ
3.
Адреса, контакти: м.Покровськ, пр. Університетський , 31
тел. (806239)2-13-29(секретар); 2-85-30(директор)
bpgimnazia@gmail.com
4.
Мета та напрямидіяльності
Мета: разом з оновленою командою активу підтримувати високий рівень та
позитивний імідж нашої гімназії, висувати сміливі ідеї та їх реалізовувати, креативити та
творити.
Н а п р ям и д ія л ь н о с т і'.

У
впровадження в гімназійне життя більшої кількості заходів, які будуть
створювати саме учні, їх думки та інтереси, а педагог-організатор буде їм в цьому
допомагати: Свято «З гімназією в серці»(у цей день кожен клас показує свої таланти у
вигляді номерів учнівської діяльності); «День Дурника»(на це свято проводиться
жеребкування, за яким всі класи поділяються на пари та свої власні ідеї реалізовують у
вигляді мініатюр, танцювальних чи пісенних номерів)
■S
створення цікавих проектів шкільного, міського та обласного масштабу та їх
реалізація; участь у конкурсах на гранди та фінансове спонсорування(Гімназійний хаб,
учнівське радіо, «Дошка Вітань», «Smartschool»)
У
запровадження нових ідей та поглядів у проведені заходів: «День
учнівського самоврядування»(учні зможуть відчути себе у ролі вчителя улюбленого
предмету); «FREE-day» або «День без ФОРМИ»(у цей день гімназисти можуть прийти до
школи в улюбленому вбранні) і т.д.
5.
Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах
У цьому році за ініціативи президента учнівського самоврядування у рамках нової
форми - неформальної освіти, почалося впровадження у гімназійне життя ідеї участі
школярів в управлінні державними та суспільними справами у вигляді регулярних заходів
«День учнівського самоврядування»
6.
Інформація про проведені заходи, реалізовані проекти тощо розміщені на
офіційному
сайті
Багатопрофільної
гімназії
Покровської
міської
ради
http ://bpgim iiazia. k lasna.com/
та
на
офіційній
сторінці
у
Facebook
https //www.facebook com/groups/1404163603034828/

Президент учнівського самоврядування

гіі>

Є.А.Мерзлікіна

