Біографічна довідка уповноваженого представника
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради
Моісєєнка Михайла Сергійовича
Число, місяць і рік
народження

02.06.1989

Посада, місце роботи

Вчитель інформатики Шевченківської загальноосвітньої
школи І-Ш ступенів №33 Покровської міської ради

Освіта

Повна вища, у 2012 році закінчив Слов’янський
державний педагогічний університет за спеціальністю
«Технологічна освіта» та здобув кваліфікацію вчителя
технологій,
профільного
навчання
(автосправа),
креслення і інформатики.

Науковий ступінь,
вчене звання

не має

Володіння мовами

Українська, російська

Нагороди,
звання

Не має

почесні

Досвід громадської діяльності
член виборчої комісії, керівник занять з
комп’ютерної грамотності для пенсіонерів смт. Шевченко
Особисті досягнення
та радіо
Контактна інформація

створив в школі комунікаційні технології : телебачення

тел. 0955974705

Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді спортивний
25 березня 2019р.
-

Н.М.Ніколаєва

Інформація про результати діяльності

БЛАНК
ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності
1. Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Покровської
міської ради
2. Шевченківська ЗОШ №33
3. смт.Шевченко, вул.Шкільна, 2
Ел. адреса shev.zzso33@gmail.com
4 . Мета та напрями діяльності.
Формування усвідомленої потреби в освоєнні цінностей здоров’я,
фізичної культури і спорту;
Удосконалення фізичного потенціалу юнаків і дівчат, що забезпечить
досягнення необхідного та достатнього рівня розвитку їхніх фізичних
якостей, системи рухових умінь і навичок;
Фізкультурна освіта молоді, спрямована на засвоєння нею
інтелектуальних, технологічних, моральних, етичних і естетичних
* цінностей фізичної культурі.
5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів.
7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані
програми, друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви.
Моісєєнко Михайло Сергійович бере активну участь у міських та
обласних методичних формах роботи. Учасник проекту «PLAY AWAY,
PLAY EVERYWHERE», форуму для шкіл «Кар’єра зі школи: Вибір і
планування».
Створив у школі телебачення та радіо.
Є активним учасником з підготовки до першого Покровського
марафону.
Учасник занять з 3D моделювання «Набуття та вдосконалення роботи з
3D принтером».
«
Є організатором спортивно-масової роботи у школі: змагання з футболу,
волейболу, спортивні естафети, «Олімпійський тиждень», «Тиждень фізичної
культури та спорту», «Козацькі забави».
Директор
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Н.М.Ніколаєва

