Додаток З
Біографічна довідка уповноваженого представника
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради
Ярова Анастасія Олексіївна
Число, місяць і рік
народження

03.12.2003

Посада, місце роботи

Учениця 9-А класу

Освіта
Науковий
ступінь,
вчене звання

Не має

Володіння мовами

українська

Нагороди,
звання

Не має

почесні

Досвід громадської діяльності 1 рік
У

Особисті досягнення
Учениця обласної очно-заочної школи МАН «Юний
дослідник» при Донбаському педагогічному університеті, диплом II ступеня II
етапу обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив»,
2-ге місце у обласному конкурсі «Майстер слова», учасниця Всеукраїнського
проекту «Відкривай У країну!»
Контактна інформація 0994887653

*

Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді є можливість отримати
перший досвід створення, впливу та контролю над суспільною політикою; набуття
знань, вмінь та цінностей необхідних для управління суспільною політикою та
самоврядуванням. Можливість навчанню взаємодії із владними структурами та
недержавними організаціями при вирішенні соціально важливих проблем та
можливість відчути свою приналежність до молодіжної ради, ідентифікувати себе з
нею, знайти своє місце у суспільстві,
04.04.2019

В.о.директора ЗОНІ №9

В.В.Рудик

Додаток 4
Інформація про результати діяльності
учнівського самоврядування
у 2018-2019 навчальному році
Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим
успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації
особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко
змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління діяльністю колективу,
допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки.
Так, метою роботи учнівського самоврядування є спільна колективна творча справа, яка має
об’єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати
свої сили, розкрити здібності та можливості; виховання бережливості у всьому, поваги і любові до
своєї

родини,

виховання

громадянина

України

-

носія

національних

цінностей

та

загальнолюдських надбань; залучення учнів школи до проведення навчального та виховного
процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості.
Основними напрямками діяльності є якнайширше залучення учнів до активної участі в житті
школи; розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості, її моральний та духовний
ріст; захист прав та інтересів членів учнівського самоврядування;організація просвітницької
роботи серед своїх однолітків та організація життя та діяльності шкільного учнівського колективу.
У школі існує «Шкільний парламент», до складу якого входять наступні комісії:

комісія

ст арост , комісія навчання, комісія дозвілля, комісія спорту, комісія прес-центру, комісія
т урбот а т а комісія дисципліни та порядку. До складу кожної комісії входять представники від

класу. Голову кожної комісії обирають самі учні. За кожною комісією закріплений учительконсультант, який надає учням методичну і практичну допомогу.
*

У 2018-2019 навчальному році «Шкільний парламент» працював над удосконаленням моделі
самоврядування, Положенням та іншими документами, які регулюють роботу учнівського
*

самоврядування та пошук цікавих форм навчання.
Зусиллями комісії навчання двічі на рік (у І та II семестрі) були проведені рейди-перевірки
стану підручників. За участі комісії дозвілля та найактивніших учнів школи відбулися концерти до
Дня Вчителя, Нового Року, 8 Березня, до Дня Закоханих та ще планується проведення шкільного
свята до Дня Матері, що робить учнівське дозвілля цікавим і змістовним. До пам’ятних та
знаменних дат, вчителі-консультанти проводять інформаційні хвилинки та разом з учнівським
самоврядуванням створюють інформаційні листи.
Учні комісії дозвілля, прес-центру, комісії турботи долучилися до Всеукраїнського проекту
«Відкривай Україну!», під час якого вони виготовляли штучні квіти для актової зали і ти самим
створювали красу та затишок у шкільному приміщенні.

/
Учні комісії дисципліни і порядку займаються пропагандою здорового способу життя. Двічі на
місяць організовується проведення «рейдів-перевірок» відвідування і запізнення учнів школи.
Комісія спорту є організатором та учасником всебічних флешмобів, таких як «Протидія торгівлі
людьми», «Україна - єдина», «» та спортивних змагань «Козацькі розваги», «Ну-мо, хлопці»,
«Олімпійське лелеченя», проведення шкільних змагань з футболу та волейболу.
Комісія старост збирається кожного тижня для обговорення важливих питань, разом планують
роботу учнівського самоврядування та вносять пропозиції щодо організації та проведення заходів.
Робота учнівського парламенту в ЗОШ №9 налагоджена досить добре. Є надбання і помилки, з
якими приходить досвід. Закладено підвалини великої справи - залучення учнів до участі у
шкільних справах.
Учнівське самоврядування надихає на осмислення власної ролі у життєдіяльності шкільного
колективу і є фактором формування демократичних, правових засад у міжособистісному
спілкуванні учнівської молоді, їх підготовки до розбудови громадського суспільства нашої
України.

