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

Левенцова Олександра Віталіївна
Число, місяць і рік 
народження
Посада, місце роботи

01.07.2005 року

учениця 8 А класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
№ 6 Покровської міської ради

Освіта неповна базова загальна середня.

Науковий ступінь, 
вчене звання

не має

Володіння мовами українська, англійська, російська

Нагороди, почесні 
звання

не має

Досвід громадської діяльності: не має 

Особисті досягнення: не має 

Контактна інформація 0501580763

Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді: національно-патріотичний та 
художньо-естетичний.

04.04.2019 р.



Інформація про результати діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності

1. Загальноосвітня школа І -  II ступенів №6 Покровської міської ради.
2.30Ш№ 6 Покровської міської ради.
3. м. Покровськ, вул. Таманова 22 А.
4. Національно -  патріотичний, художньо естетичний.
5. Не має..
7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви.
Учнівське самоврядування нашої школи проводить цілеспрямовану, 

конкретну, систематичну роботу зі школярами. Ця робота спрямована на 
формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, 
усвідомлення взаємозв’язків між індивідуальною свободою, правами людини та її 
громадянською відповідальністю, готовністю до компетентної участі у житті 
суспільства.

Основні завдання, що ставить перед собою шкільне самоврядування:
• виховувати гармонійно розвинену особистість;
•формувати активну громадську позицію, почуття власної гідності, готовності 

відповідати за свої дії, рішення;
• формувати особистість, яка керується законами доброти, честі, поваги і 

любові до рідних, близьких людей, взаємодопомоги, взаємовиручки, 
безкорисливості;

Співдружність міністерств шкільного учнівського самоврядування, що діють 
у школі, дозволяє урізноманітнити, конкретизувати, виконати завдання та функції 
самоврядування, дає можливість кожному учневі знайти саме свою справу, яка 
йому ближча за інтересами та здібностями.

У 2018-2019 навчальному році учнівським самоврядуванням було проведено 
велику роботу по залученню учнів до активного шкільного життя. Упродовж 
2018-2019 навчального року згідно з планом роботи учнівського самоврядування 
було проведено: *

- «Увага! На дорозі -  діти»;
- «Акція милосердя»
-  « Як ти готуєшся до уроку»
- « Як ми записуємо домашнє завдання»
- «Тиждень правознавства»
- «Скажемо наркотикам: “Ні !»;
- «Запали свічку»;
- «Молодь за здоровий спосіб життя»;

*

- «Права дитини»
- «Допоможи братам нашим меншим»
Рейди-перевірки: . _______________________



- стану підручників,
- стану ведення щоденників;
- по виявленню учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин.
Завдяки участі дітей у різних виховних заходах зростає соціальна активність 

та відповідальність в процесі практичної громадської діяльності школярів; 
розвиваються творчі риси характеру, а саме: цілеспрямованість, винахідливість, 
готовність до виправданого ризику.

Члени республіки спланували роботу на наступний 2019 рік . Перш за все - це 
вшанування пам'яті Т.Г.Шевченка, проведення шкільного проекту «З Україною в 
серці!» активна участь дітей в житті школи та міста.

Лідери учнівського самоврядування організовували ряд загальношкільних 
форм виховної діяльності, а саме:

- участь у мітингу, присвяченому визволенню м. Покровськ від фашистських 
загарбників;

- вітання зі святом Захисника України військових шпиталю;
- конкурс малюнків «Ми за мирне небо!»;
-Трагічна сторінка історії України- голодомор 1932-1933рр.;
- привітання з нагоди дня вчителя;
-проведення тематичних лінійок;

« - проведення агітбригад;
- допомога у підготовні та проведенні предметних тижнів;

- підготовка та проведення Новорічного свята, Дня Святого Миколая;
- участь у відкритті міської ялинки «Свято Миколая»
- лінійки пам’яті «Герої не вмирають» присвячені Небесній Сотні;
- флешмоб до Дня Європи «Україна -  це Європа»
- театралізовану постановку «Казками дитинства»
- лінійки пам’яті присвячені Великому терору 1937х років;
- До дня боротьби зі СНІДом провели тематичну вставку малюнків 

«Зупинимо СНІД, доки він не зупинив'нас!”.
- Організували проведення ранкової зарядки.
- Проведені флешмоби, присвячені визначним датам України;

Директор ЗОШ№ 6


