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I. Ce este Consiliul Școlar al Elevilor?
Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă
un factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin
intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza
principiului reprezentativităţii. Pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot
elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
Consiliul Școlar al Elevilor:
•

Reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi
privat din România la nivel şcolar, local, județean și național;
• Este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului (M. E. C. T. S.);
• Este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat
prin Ordinul M. E. C. T. S., nr. 4247 din data de 21.06.2010, publicat în
Monitorul Oficial.

II.

Constituirea Consiliului Școlar al Elevilor
• Alegerea Consiliului Școlar al Elevilor se face la începutul anului școlar;
• Membrii Consiliului Școlar al Elevilor sunt aleși prin vot și cu acordul
dirigintelui clasei, după ce elevilor claselor li s-au prezentat câteva din
calitățile pe care trebuie să le aibă reprezentanții în Consiliu;
• Consiliul Școlar al Elevilor este constituit din cel puțin unul sau mai
mulți reprezentanți de la fiecare clasă a IX – a, a X – a, a XI – a și a XII – a.
La clasele a XII – a, având în vedere programul de pregătire pentru
examenul de bacalaureat și admitere la facultate, cei 14 membrii vor
participa doar la ședințele la care se impune prezența lor;
• Profesorul reprezentant nu trebuie să exercite nici o influență
inhibitoare și trebuie să prezinte conducerii liceului problemele ridicate
de elevi. Acest rol revine, în acest an școlar, coordonatorului de proiecte
și programe educative, prof. Cristina Cazacu;
• La ședințe pot participa și alte cadre didactice pentru a răspunde
anumitor sesizări ale reprezentanților Consiliului Școlar al Elevilor sau
pentru prezentarea unor proiecte.
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Rolul și atribuțiile Consiliului Școlar al Elevilor
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Exprimă interesele tuturor elevilor;
Realizează acţiuni cu scop caritabil;
Redactează şi editează reviste pentru elevi;
Realizează şi administrează un site şi a un forum;
Se implică în probleme legate de disciplina elevilor;
Reprezentanții claselor trebuie să vină la ședințele Consiliului pregătiți să
trateze concis o anumită problemă care, eventual, a fost în agenda întâlnirii;
Reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor se vor întâlni în mod obișnuit, o
dată la o săptămână sau ori de câte ori este cazul și își vor informa colegii
asupra aspectelor discutate în urma ședințelor;
Membrii Consiliului au dreptul să discute orice fel de probleme și de a
propune soluții legate de activitatea curriculară și extracurriculară care să
aducă beneficii educaționale;
Consiliul Școlar al Elevilor va participa activ la realizarea proiectelor
liceului, la inițierea și desfășurarea activităților cultural-artistice și sportive;
Încurajează cooperarea și îmbunătățește atmosfera disciplinară/rezolvarea
conflictelor în școală.
Promovează încrederea socială, valori personale și atitudini democratice.
Informează elevii în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor aşa cum
rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale;
Colaborează cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, Casele de cultură, redacţii
media, pentru organizarea de proiecte şi activităţi de informare, dezbatere
publică, comunicare;
Realizează de materiale informative despre societatea civilă, acţiuni şcolare
şi extraşcolare;
Identifică cauzele care generează absenteism, mediocritate şcolară şi
organizează programe specifice pentru prevenirea lor;
Organizează discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de
droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din
viaţa elevilor;
Implică elevii în activităţi de educaţie non-formală referitoare la orientarea
profesională şi planificarea carierei;
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IV. Regulamentul ședințelor
1. Ședințele Consiliului au loc, de regulă, o dată pe săptămână sau la două
săptămâni, iar în cazul unor probleme grave sau a inițierii unor proiecte,
înâlnirile pot avea loc de câte ori este necesar;
2. Toți consilierii, de la clasele a IX – a, a X – a, a XI – a, sunt îndatoriți să participe la
ședințe;
3. Consilierii sunt desemnați pentru un an și pot fi înlocuiți numai în cazul unor
abateri disciplinare sau la solicitarea întemeiată a dirigintelui clasei;
4. În cazul în care un consilier însumează 3 absențe nemotivate, va fi exclus, iar
clasa poate pierde locul in Consiliu sau se va alege un nou consilier;
5. Secretarul Consiliului are obligația să anunțe toți consilierii cu privire la
întâlniri, aceștia semnând un convocator;
6. Întrunirile sunt prezidate de președintele/vicepreședintele Consiliului;
7. Membrii Consiliului vor respecta anumite reguli pentru o bună desfășurare a
ședințelor:
• Vor fi punctuali;
• Nu vor părăsi sala în timpul ședințelor decât dacă este cazul;
• Se vor înscrie la cuvânt prin ridicare de mână;
• Vor asculta opiniile celorlalți.

V. Responsabilitățile membrilor Consiliului Școlar al Elevilor
• Fiecare consilier va respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Consiliului Școlar al Elevilor (R.O.F. – CȘE) și se va asigura că și ceilalți
membri vor proceda la fel;
• Membrii Consiliului Școlar al Elevilor vor prezenta tot ceea ce s-a discutat
claselor din care fac parte;
• Membrii sunt răspunzători în a ridica problemele în fața Consiliului din
partea clasei lor și sunt responsabili cu privire la verdicitatea acestora.
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DEPARTAMENTELE
CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
Departamentele din cadrul unui C.Ș.E. sunt comisii specializate pe un anumit tip
de activitate (mediu/ecologie, cultural-artistic, de sport, financiar, de informare,
Avocatul Elevului, mobilitate, informare și formare, etc.). Fiecare departament are un
responsabil de departament și membrii din C.Ș.E. sau din rândul elevilor.

Departamentele sunt:
❖
❖
❖
❖
❖

Concursuri școlare și extrașcolare;
Cultură, educație și programe școlare;
Sport și programe de tineret;
Avocatul Elevului;
Mobilitate, informare, formare.

❖ Concursuri școlare și extrașcolare
Acest departament se ocupă de organizarea de concursuri, competiții,
simpozioane pe diverse teme incluse în programa școlară sau pe domenii ce țin de
activitatea extrașcolară.

❖ Cultură, educație și programe școlare
Departamentul se ocupă de informarea cu privire la evenimentele culturale,
oportunități pentru elevi, activități educative, programe școlare în curs de
desfășurare. Implicarea C.Ș.E. în respectiva activitate (eveniment cultural,
oportunitate educativă, programe destinate elevilor) prin realizarea de parteneriate
între C.Ș.E. și organizatori.
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❖ Sport și programe de tineret
Departamentul Sport și programe de tineret va avea în componența sa membri
care vor dezvolta o strategie de promovare a unei vieți sănătoase prin activități de
tipul:
• Campanii de informare;
• Activități propriu-zise pentru încurajarea obiceiurilor sănătoase;
• Organizarea de activități sportive (competiții, campionate, etc.).

❖ Avocatul Elevului
Promovează și respectă drepturile elevului în instituție, în conformitate cu
prevederile Convenţiei Drepturilor Copilului, a Legii 272/2004, ale Convenţiei
Europene privind Drepturile Omului. Obiectivele avocatului sunt:
• Educarea elevilor pentru cunoașterea drepturilor lor şi a
responsabilităților corelate acestora;
• Crearea în şcoli a unui context favorabil pentru exercitarea de către elevi a
dreptului lor la opinie şi liberă exprimare;
• Constituirea unor mecanisme şi instrumente viabile pentru cunoaşterea
şi soluţionarea cazurilor de încălcare a drepturilor elevului în şcoală;
• Formarea şi dezvoltarea de deprinderi şi atitudini specifice pentru
viitoarea viaţă de adult a elevilor, într-o societate democratică;
• Cooperarea dintre profesori și elevi pentru îmbunătăţirea climatului de
muncă în şcoală şi a relaţiilor dintre elevi - profesori și elevi – elevi.

❖ Mobilitate, informare, formare
Acest departament se constituie în cadrul C.Ș.E. și oferă următoarele facilități:
• Realizează sondaje / aplică chestionare;
• Informează în permanență oportunitățile pentru tineret, evenimente
culturale, utilități, evenimente locale, pentru tineret;
• Asigură legătura cu profesorii formatori în vederea asigurării unor grupe
de formabili.

