CONSILIUL ELEVILOR
 CE ESTE?


Un organism al elevilor, ales în mod democratic, care urmăreşte:
 să reprezinte interesele elevilor;
 să contribuie la îmbunătăţirea activităţii generale din şcoală;
 să contribuie la creşterea responsabilităţii elevilor faţă de bunurile școlii;
 să sesizeze eventualele disfuncţionalităţi şi să propună remedierea acestora;
 să elaboreze proiecte pentru obţinerea de finanţări extrabugetare;
 să se implice în acţiuni caritabile;
 să desfășoare acţiuni de sprijinire a tinerilor performanţi;
 să propună activităţi de petrecere a timpului liber;
 să desfășoare acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev.



Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XII-a, pentru a
participa la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

 CUM FUNCŢIONEAZĂ?


Se constituie în întâlnire extraordinară în prima săptămână din luna octombrie în care se
alege şi comitetul de conducere.



Întâlnirile curente au loc au loc în mod regulat, de preferinţă în acelaşi loc şi sunt
prezidate de preşedintele C.E. / profesorul coordonator, reprezentantul profesorilor în
C.E. / Consilierul educativ;



C.E. se poate convoca şi în şedinţă extraordinară.



Activitățile iniţiate de C.E. nu pot perturba activităţile la clasă şi nu trebuie să
contravină Regulamentului de ordine interioară, Regulamentului şcolar şi legilor ţării.



Deciziile luate în cadrul şedinţelor C.E. sunt notate de secretar şi afişate într-un loc
public.



Orice membru al C.E. are dreptul să propună o moţiune pe care Consiliul o supune
votului în cazul în care este susţinută şi de un alt membru.

 RESPONSABILITĂŢI


Consilerii participă la întâlniri cu toţi elevii clasei pentru a discuta problemele care
urmează să fie ridicate în consiliu şi raportează colegilor de clasă tot ce se discută în
şedinţele consiliului.



Secretarul scrie procesele verbale şi este responsabil pentru elaborarea agendei
întâlnirii, pe care o face cunoscută tuturor consilierilor; agenda conţine probleme
ridicate de elevi sau de cadre didactice.



Preşedintele întâlnirii se asigură că se urmează agenda stabilită, că discuţiile sunt
corecte şi civilizate şi că toţi membrii îşi exprimă opinia.



Se pot stabili responsabilităţi temporare pentru diferite activităţi sau proiecte iniţiate de
C.E.; fiecare activitate extracurriculară sau proiect trebuie să fie coordonat de cel puţin
un profesor din şcoală.

 CUM ASIGURĂM EFICIENŢA ACTIVITĂŢII CONSILIULUI?


Reprezentanţii claselor să fie aleşi în mod democratic.



C.E. să nu existe doar ca organism decorativ, ci să fie cu adevărat o voce a elevilor, care
să fie auzită şi luată în consideraţie de conducerea şi cadrele didactice ale şcolii.



Hotărârile C.E. să fie făcute publice la nivelul şcolii.



Membrii C.E. să fie conştienţi că reprezintă interesele colegilor şi că sunt răspunzători
în faţa acestora.

