«Лідер у кожному з нас»
















Депутати РРУС «Альянс»
на обласних зборах ОРДК

Вечір для старшокласників
«Любов врятує світ»
Флешмоб «Хвилина пам’яті»
Всеукраїнська акція «Зробимо
Україну чистою!»
Виставка конкурс творчих робіт
«Візерунки Великодня»
Районні збори лідерів учнівського
самоврядування району
Тиждень фізичної культури і
спорту
Акція «Ми за мир»
Спільна заключна сесія Баришівської районної ради VI скликання
та РРУС «Альянс» приурочена
дню Київщини
Заходи по волонтерству
Halloween
Збір кричешок на протези воїнам
АТО
Проект «Подаруй тепло дитині»
Акція «Діти—воїнам АТО»

https://vk.com/
young_people_alience

Районна рада учнівського
самоврядування
Баришівщини «Альянс»

Керівний склад
Загорулько Оксана
Володимирівна
Посада: координатор
Як знайти в інтернеті: vk.com/
id116593153
Пащук Тетяна
Григорівна
Посада: координатор
Як знайти в інтернеті: vk.com/
id136601355

Бусел Яна
Посада: голова РРУС «Альянс»
Дата народження: 17.07.1999
Місце навчання: Морозівський НВК
Як знайти в інтернеті:
vk.com/id136601355
Іващенко Сабіна
Посада: заступник голови РРУС
«Альянс»
Дата народження: 11.12.2000
Місце навчання: Баришівкий НВК
"гімназія-середня загальноосвітня
школа 1-3 ступенів"

Бородавка Віталій
Посада: заступник голови РРУС
«Альянс»

Дата народження: 05.07.2001

Місце навчання: Баришівкий НВК
"гімназія-середня загальноосвітня
школа 1-3 ступенів"

Як знайти в інтернеті: https://
vk.com/id151233033

Комісії районної ради учнівського
самоврядування Баришівщини:
 комісія з питань партнерства та зв’язків
з громадськістю
 комісія з питань преси та інформації
 комісія по роботі з дітьми молодшого та серед
нього шкільного віку
 комісія з питань спорту та здорового способу
життя
 комісія з питань культури та дозвілля
 комісія з питань екології та захисту навколишнього середовища
 комісія з питань толерантності, духовного
розвитку та волонтерства

Збори лідерів учнівського самоврядування
РРУС «Альянс» на базі дитячого санаторію
«Поляна» та дитячого табору «Ювілейний»
1. Осіння школа лідерів (24.10.2007- 26.10.2007)
Тема: «Вибори керівного складу РРУС «Альянс»,
робота над створенням установчих документів»
2. Весняна школа лідерів (26.05.2008-28.05.2008)
Тема: «Робота над створенням проектів РРУС «Альянс».
Визначення напрямків роботи ради»
3. Осіння школа лідерів (29.10.2009-31.10.2009)
Тема: «Організація роботи комісій РРУС «Альянс»
4. Зимова школа лідерів (04.12.2010-06.12.2010)
Тема: «Засоби масової інформації та їх роль в роботі
осередків учнівського самоврядування»
5. Весняна школа лідерів 23.04.2012-25.04.2012)
Тема: «Організація роботи комісій»
6. Осіння школа лідерів (23.10.2012-25.10.2012)
Тема: «Вибори керівного складу РРУС «Альянс», вдосконалення роботи ЗМІ»
7. Зимова школа лідерів (04.12.2013-06.12.2013)
Тема: «Активізація роботи органів учнівського самоврядування»
8. Зимова школа лідерів (28.01.2015-30.01.2015)
Тема: «Вибори керівного складу РРУС «Альянс», робота над створенням патріотичних проектів»
9. Осіння школа лідерів (10.11.2015-12.11.2015)
Тема: «Організація роботи комісій РРУС «Альянс»

