ДОДАТОК 1
Біографічна довідка уповноваженого представника
на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради
ЗАВОЛОКА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІІВНА
Число, місяць
народження

рік

Посада, місце роботи
Освіта

27 липня 2004 р.н.

Учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №
15 Покровської міської ради Донецької області, член Ради
учнівського самоврядування, активний діяч у раді
шкільного
самоврядування.
Закінчила
курси
журналістики «Школа універсального журналіста»
Національного університету «Острозька академія».

Науковий ступінь,
вчене звання
Володіння мовами

Українська, англійська (зі словником)

III місце у обласному конкурсі ораторського мистецтва
"Заговори, щоб я тебе побачив", І місце в І (міському)
етапі обласного конкурсу «Заговори, щоб я тебе побачив»;
Диплом І ступеня в Міжнародній грі зі світової
(української та зарубіжної) літератури «Sunflower» 2018»;ІІІ місце у конкурсі виразного читання «Майстер
слова», учасник шкільних та міських олімпіад.
Досвід громадської діяльності: ініціатор та учасник в закладі міської акції «Чисте
довкілля», учасник міського мітинга з нагоди Дня народження Т.Г.Шевченка,
організатор в закладі Всесвітньої вуличної акції «Скасуємо рабство всюди і
назавжди».
Особисті досягнення: Анастасія - цілеспрямована, докладає усіх зусиль для
досягнення поставленої мети. Відповідально ставиться до виконання доручень, має
активну громадянську позицію. Веде здоровий спосіб життя. Завжди дотримується
правил і норм суспільної поведінки. Комунікабельна, щира, доброзичлива у
стосунках з однолітками.
Контактна інформація: т. +380957403233
Напрямок та мотивація роботи у молоджній раді: Згуртування учнівської молоді
для тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, для створення та
реалі^атаьдщсавих молодіжних проектів на території нашого міста, навчального
Нагороди,
звання

почесні
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ДОДАТОК З

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності
1. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Покровської міської ради Донецької області(Рад£
учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 15 Покровської місько'
ради Донецької області)
2. ЗОШ № 15 (Рада учнівського самоврядування ЗОШ №15).

3. 85302, Донецька область, місто Покровськ, вул. Гоголя 2а,
E-mail: school 15pokrovsk@gmail.com, т. (06239) 2-16-01
3. Основною метою Ради учнівського самоврядування є: формування і розвиток соціальне
активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадськок
позицією, почуттям національної гідності, надання учням можливості виявити себе ш
ділі;розвиток організаторських здібностей в учнів школи, залучення їх до проведенню
навчального та виховного процесу;виховання національної свідомості, соціальної активност
особистості ;любові до рідної землі свого народу;формування правової культури, естетичного
світовідчуття; прищеплення та розвиток моральних почуттів;організація здорового способу
життя .Рада створює для учнів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх ні
досягнення соціально корисної мети, індивідуальної і суспільної, залучає до реформаторський
процесів школи, забезпечує захист прав учнів, відвертає їх увагу від асоціальних форь
поведінки.
4. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів: відсутній.

6. Рада учнівського самоврядування проводить засідання на теми «Мої права та обов’язки)
(Конвенція ООН про права дитини»), «Чи потрібне у школі учнівське самоврядування», «Яким маї
бути учнівське самоврядування в школі», «Роль органів учнівського самоврядування в боротьбі :
поширенням шкідливих звичок», «Роль органів учнівського самоврядування стосовно правопорушені
у школі».
З метою виховання свідомої любові до Батьківщини, поваги до героїчного минулого свого народу
пробуджувати позитивні почуття і викликати засудження аморального, антигуманного, виховуваті
повагу до традицій свого народу, виховувати в учнів усі якості громадянина, який братиме активи;
участь у формуванні майбутнього своєї держави було організовано: урочиста лінійка, присвячена Дна
визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників; упорядкування братської могили загибли:
воїнів; привітання ветеранів війни.
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України
військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння подальшому зміцненню в суспільств
патріотичного духу було організоване та проведено: виставка малюнків «Честь і слава вам, мужн
захисники»; шкільний конкурс презентацій до Дня захисника України; виставка квіткових композиції
«Рідна, єдина моя Україна».

З метою формування розуміння єдності і цілісності України, усвідомлення себе українцем, почуття
особистої відповідальності за долю держави, готовність служити Батьківщині та стати на захист
державних інтересів країни: флешмоб «під гаслом «Я - українець, значить я - європеєць!»;тематична
виставка до Дня Гідності та Свободи України.
З метою збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування у школярів ставлення до здорового
способу життя Радою учнівського самоврядування в школі було організовано: Флешмоб "Ми обираємо
здоровий спосіб життя!" до Всесвітнього Дня здоров’я; виготовлення буклетів з метою пропаганди
здорового способу життя та провели бесіду у 1-4 класах; музичні перерви для учнів молодшої ланки;
конкурс малюнків "Здоров'я дітей - здоров'я нації".
З метою поліпшення роботи із запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму,
формуванню навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах, удосконалення і узагальнення знань з
безпеки дорожнього руху, правил пішоходів, безпечного поводження під час руху до школи і додому
проведено Тиждень безпеки життєдіяльності: мультгодини "Безпека нашого життя";конкурс малюнків
'Будьте, діти, обережні!" перегляд відеолекцій "Як вижити в надзвичайних ситуаціях?", "Цивільна
оборона населення у надзвичайних ситуаціях".
Учнівська рада шкільного самоврядування має потужний виховний потенціал, розвиває лідерські
якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє
усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, задоволенню потреб у спілкуванні з
однолітками, самоствердженню в суспільно-значимій діяльності, захищає від негативних впливів
соціального середовища, виховує активних громадян держави.

І.Ю. Мальцева

