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I. DISPOZIŢII GENERALE 

ART. 1 Consiliul Scolar al Elevilor este o structura consultativa a Colegiului Economic 

“Virgil Madgearu” şi reprezinta la nivel local elevii din aceasta instituţie de 

învaţamânt. 

ART. 2 Consiliul Şcolar al Elevilor este organizat şi funcţioneaza conform prezentului 

regulament, ca anexa a Regulamentului Intern. El este dezbatut si avizat  de Consiliul 

Profesoral şi aprobat de Consiliul de Administraţie. 

ART. 3 Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor se desfaşoara pe principiul 

reprezentativitaţii, la nivel de clasa şi are ca obiect dezbaterea eventualelor probleme 

ale elevilor din Colegiul Economic “Virgil Madgearu”. 

 

II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI  ŞCOLAR AL 

ELEVILOR 

ART. 4 

- Consiliul Şcolar al Elevilor este o structura consultativa şi partener al unitaţii de 

învaţamânt şi este format din liderii elevilor de la fiecare clasa, al caror mandat expira la 

dorinţa acestora sau daca nu au competenţa necesara unei astfel de funcţii; 

- Liderii de clasa sunt înlocuiţi, în situaţii speciale, de catre un elev responsabil din clasa 

respectiva; 

- Incetarea calitaţii de elev sau demiterea din funcţia de şef al clasei atrage  

     dupa sine demiterea din Consiliul Şcolar al Elevilor. 

ART.5   Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor se desfaşoara prin adunari generale, 

la care sunt convocaţi toţi membrii de drept ai Consiliului Şcolar al Elevilor. Întrunirile 

sunt validate numai în condiţiile prezenţei a jumatate plus unu din membrii Consiliului 

Şcolar al Elevilor. 

ART. 6 Consiliul Şcolar al Elevilor emite hotarari, valabile cu votul a jumatate plus 

unu dintre membrii prezenţi, care devin obligatorii pentru toţi elevii numai dupa 

validarea lor în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral; 

ART. 7  Orice hotarâre comunicata elevilor fara a fi validata de catre Consiliul de 

     Administraţie este nula de drept.    

ART. 8  Consiliul Şcolar al Elevilor îşi desfaşoara activitatea în sala 205 a Colegiului 

Economic “Virgil Madgearu”. Conducerea liceului va pune la dispoziţia Consiliului 

Şcolar al Elevilor logistica necesara desfaşurarii activitaţii în condiţii optime (copiator, 

computer, tabla etc.). 

ART. 9  Structura operativa a Consiliului Şcolar al Elevilor este Biroul Executiv, ales 

prin vot democratic dintre membrii consiliului şi este format din 4 elevi, care 

îndeplinesc urmatoarele funcţii: 

 un preşedinte (cu un mandat de 2 ani) 

 doi vicepreşedinţi (cu mandate de 2 ani) 

 un secretar (cu un mandate de 2 ani) 
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 Consiliul Şcolar al Elevilor are în componenţa comisii de lucru: comisie pentru 

concursuri şcolare şi extraşcolare, comisii pentru cultura, educaţie şi programe 

de tineret, comisie pentru sport, comisie pentru mobilitate, comisia pentru 

informare, comisia pentru formare, avocatul elevului. Fiecare membru al 

Consiliului Şcolar al Elevilor poate face parte din cel mult doua comisii. O 

comisie nu poate avea mai mult de 9 membrii. Fiecare comisie are un preşedinte 

de comisie cu un mandat de 2 ani.  

 

ART. 10   Atribuţiile şi responsabilitaţile Consiliului Şcolar al Elevilor sunt:  

a. asigura comunicarea între elevi şi conducerea liceului, prin identificarea, receptarea şi 

propunerea spre dezbatere a problemelor, ideilor, soluţiilor, aspectelor vieţii şcolare ale 

acestora; 

b. desemneaza reprezentanţi pe nivele (câte unul pentru fiecare clasa – a IX-a, a X-a, a XI-

a şi a XII-a) pentru o transmitere mai buna a informaţiilor catre membrii Consiliului 

Şcolar al Elevilor; 

c. Formuleaza propuneri pentru îmbunataţirea vieţii şcolare, a proiectelor şcolare şi 

extraşcolare; 

d. prezinta Consiliului de Administraţie raportul de activitate al Consiliului Şcolar al 

Elevilor; 

e. Efectueaza sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare; 

f. Comunica permanent cu elevii şi ofera consiliere şi asistenţa; 

g. Elaboreaza proiecte locale proprii sau în colaborare cu diverse ONG-uri. 

 

 

ART. 9  Atribuţiile preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor: 

a.reprezinta liceul la diverse manifestari/evenimente la nivel municipal; 

b.exprima opinii, puncte de vedere ale Consiliului Şcolar al Elevilor; 

c.aproba, promoveaza şi implementeaza politica de imagine a Consiliului Şcolar al 

Elevilor, pe care o propune spre avizare Consiliului de Administraţie; 

d.conduce întâlnirile Biroului Executiv; 

e.prezideaza şedinţele Consiliului Şcolar al Elevilor; 

f.pregateşte ordinea de zi a şedinţelor; 

g.asigura respectarea prezentului regulament de catre toţi membrii Consiliului Şcolar al 

Elevilor ; 

h.asigura desfaşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea 

disciplinei şi a libertaţii de exprimare a tuturor membrilor Consiliului Consultator al 

Elevilor; 

i.propune spre adoptare hotarârile Consiliului Şcolar al Elevilor; 

j.pregateşte agenda şedinţelor Consiliului Şcolar al Elevilor şi o face cunoscuta membrilor 

cu o saptamâna înainte. 

ART. 10   Atribuţiile vicepreşedinţilor: 

a) asigura transpunerea în fapt a hotarârilor Consiliului Şcolar al Elevilor; 
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b) asigura consiliere şi suport elevilor, la solicitarea acestora. 

c) Elaboreaza programul de activitaţi ale Consiliului Şcolar al Elevilor; 

ART. 11  Atribuţiile secretarului: 

a) redacteaza procesele verbale ale întâlnirilor, le da preşedintelui Consiliului Şcolar al 

Elevilor pentru a-l înmâna reprezentantului Consiliului de Administraţie responsabil cu 

supravegherea activitaţii Consiliului Local; 

b) înregistreaza şi urmareşte fluxul unor documente ca: procesele verbale, ordine de zi, 

propuneri de proiecte şi alte documente ale Consiliului Şcolar al Elevilor. 

ART. 12  Mandatul membrilor Biroului Executiv înceteaza în urmatoarele cazuri: 

a. demisie (trebuie anunţata Biroului Executiv cu cel puţin doua saptamâni înainte); 

b.imposibilitate în exercitarea mandatului pe o perioada mai mare de şase luni; 

c.transfer la o alta unitate de învaţamânt; 

d.Conform deciziei Consiliului Şcolar al Elevilor, pe baza evaluarii activitaţii desfaşurate 

sau la încetarea calitaţii de elev. 

   ART. 13  Convocarea Consiliului Şcolar al Elevilor se face bisemestrial sau ori de câte 

ori este nevoie. În convocare, se va preciza data, ora, locul şi ordinea de zi a întâlnirii. 

ART. 14 Adunarea generala a Consiliului Şcolar al Elevilor este legal constituita daca 

sunt prezenti jumatate plus unu din membrii delegaţi. Daca la prina convocare  

nu se întruneşte minimul necesar de membri, se va proceda la o convocare în cel mai 

scurt timp. 

ART. 15   Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Şcolar al Elevilor se poate schimba doar 

prin votul majoritaţii. 

ART. 16  Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor trebuie sa aiba o experienţa de 

membru în Consiliul Şcolar al Elevilor de cel puţin un an sau o experienţa de voluntar 

în organisme nonguvernamentale de minim un an, atestata de catre ONG-ul  

     respectiv şi sa nu fie elev în clasa a IX-a. 

ART. 17  Mandatul membrilor Biroului Executiv este de maxim doi ani. 

ART. 18  Schimbarea din funcţie a preşedintelui sau a unui membru din Biroul 

Executiv se poate face la propunerea Consiliului de Administraţie sau la cererea a 2/3 

din membrii Consiliului Şcolar al Elevilor. 

ART. 19  La întâlnirile reprezentanţilor Consiliului Şcolar al Elevilor pot participa şi 

reprezentanti ai Consiliului de Administraţie. De asemenea, la aceste întâlniri pot 

participa şi reprezentanţi ai ONG-urilor sau ai altor instituţii care solicita acest lucru, 

cu acordul conducerii liceului. 
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