Liceul tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu,Liteni
REGULAMENTUL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
AN ȘCOLAR 2019-2020

1. Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an,
la începutul primului semestru.
2. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea
reprezentantului lor.
3. Fiecare clasă va avea câte un reprezentant și 2-3 membri elevi, la întruniri.
4. Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă
interesele elevilor din învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de
învăţământ.
5. Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu
problemele care îi afectează în mod direct.
6. Există un membru reprezentant al personalului didactic – cadru didactic
coordonator, care prezidează întrunirile.
7. Cei care alcătuiesc agenda întrunirilor sunt membri C.Ș.E.
8. Persoana care conduce întrunirea este președinte C.Ș.E împreună cu un
cadru didactic coordonator.
9. Elevii consilieri participă la întruniri, pregătiți să vorbească concis despre
problemele avute în discuție.
10.C.Ș.E se întrunește o data pe lună.
11.Deciziile luate sunt transmise tuturor elevilor și profesorilor.
12.Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor
Consiliul Şcolar al elevilor are următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie,
directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al
elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia;
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează
încălcarea lor;
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii,
informând conducerea unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând
soluţii;
d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;
e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri,
excursii etc;
g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi
speciale/provenind din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele
asemenea;
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h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată
unitatea de învăţământ preuniversitar;
i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi
extraşcolare;
j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ;
k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar,
la termen sau în cazul în care posturile sunt vacante;
l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie,
conform legii;
m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în
Consiliul de Administraţie;
n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al
Elevilor, în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de
Prevenire şi Combatere aViolenţei şi orice altă comisie din care reprezentanţii
elevilor fac parte, conform legii;
o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor
educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza
opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate.
Consiliul Şcolar al Elevilor :
~ Vornicu Andrei XI-B -preṣedinte
~ Chihaia Elena IX-A -vicepreṣedinte
Muraru Denisa IX-B -vicepreṣedinte
Ţârdea Emanuela X-A -vicepreṣedinte
~ Chiriac Narcisa-Maria X-A -secretar.
Reprezentanţii departamentelor : Ivan Andreea Fernanda XII-A, Ilinca
Onofrei IX-B, Ţibichi Alexandra IX-B, Parasca Sebastian IX-A, Ioniṭă
Andreea-Denisa XII-A.
Reprezentantul elevilor in Consiliul de Administraţie - Iacob Delia, XII-B
Responsabil cu activitatea CŞE -prof.Atănăsoaie Alexandra-Violeta
Responsabil cu relaţia familie –ṣcoală -prof.Poenaru Gabriela
Consilier educativ, prof.Sburlea Cecilia
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