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Capitolul I

Misiunea Consiliului Elevilor

Articolul 1

Consiliul Elevilor este o structuri rcprezentativd a elevilor la nivel institulional

implicatd in identifi carea qi solulionarea problemelor care ii privesc, in parteneriat cu

echipa manageri aI6, cadrele didactice gi pdrinlii, in beneficiul elevilor gi al comunitdlii.

Capitolul II

Scopul , obiectivele, func{iile Consiliului Elevilor

Articolul 2

Scopul Consiliulzi este de a acfiona ca un organ reprezentativ al elevilor in

chestiuni importante, in strinsdlegdturi cu echipamanageriald, profesori gi pdrinli.

Articolul 3

O biectivele Consilittlui elevilor :

o sd ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ qi institulionalizat de comunicare

intre elevi, echipa manageriald gi organul de conducere;

o sd contribuie la organizarea activit[1ilor didactice gi extra-curriculare, bazate pe

nevoile gi interesele tinerilor;

o sd imbundtdleascd inlelegerea qi cooperarea intre elevi, cadre didactice, echipa

managerialS gi organul de conducere;

. sd prezinte un sondaj aI stdrii de spirit a mediului institulional pentru echipa

manageriald gi organul de conducere;

o sd factliteze schimbdri in ambianla instituliei de inv6!6mdnt gi in relaliile cu

comunitatea.

Articolul 4

Func{iile Consiliului Elevilor (CE)

4.1 Lucreazdinstrinsd colaborare cu echipamanageriald,profesorii gi parinfii;

4.2 Consulti elevii, profesorii gi pdrinlii asupra diferitor aspecte gi prezintd echipei

manageriale propria opinie.



4.3 Participd la evaluarea instituliei impreund cu managerul instituliei, cadrele didactice,

pdrinlii gi liderii comunitari, pentru a determina situalia in institulia de invdJdmint, a

identifica problemele principale gi a elabora un plan de acliuni.

4.4 Contribuie in mod activ Ia dezvoltarea politicii instituliei in cele mai diverse domenii,

a$a ca prevenirea'hd4uirii, violenlei gi abuzurilor, linuta vestimentard ih cadrul instituliei,

alimentarea sdndtoasS, regulile de comportament, programul de 
.activitate, 

activitilile

extra-curriculare gi altele.

4.5Suslinerea dezvoltirii gi a progresului educafional.

4.6Promovarea unei bune comunicdri in cadrul instituliei de invdldmint

4.TAsistenld pentru adaptarea elevilor la trecerea la o altdtreaptd de gcolaritate.

4.8Consiliul Elevilor poate asista echipa manageriald in elaborarea gi organizarea

activitelilor sportive, culturale, artistice, recreative in cadrul instituliei qi in comunitate.

4.9 Asigu rarealegdturilor cu alte organizalii.

Capitolul III
Crearea gi alegerea Consiliului Elevilor

Articolul 5

5.1 Directorul instituliei emite un ordin privind crearea sau realegerea Consiliului prin care

stabilegte procedurile, termenele gi responsabilii. Ordinul este fbcut public atdt pentru

cadrele didactice, c6t gi pentru pdrin{i qi elevi.

Directorul instituliei se asigur[ cd Consiliul este constituit la inceputul fiecdrui an

qcolar gi desemneazdunresponsabil de activitatea acestuia din partea echipei manageriale.

5.2 Numdrul gi componenfa Consiliului este determinatd de cdtre echipa managerialS, dupd

consultdri cu elevii gi oblinerea acordului acestora. Membrii Consiliului pot fi doar elevii

din Colegiu.

Articolul 6

6.1 Alegerea membrilor CE poate fi fdcutd prin alegeri directe de cdtre toli elevii inscrigi

in institulie sau prin delegare de cdtre fiecare grupe a unui rcprezentarfi, in urma

organizdrii alegerilor in grupa respectivS.



6.2EIevii ar putea sd se nominalizeze inqiqi sau pot fi propugi de cdtre colegi cu solicitarea

acordului. Elevii nu pot fi impugi de colegi sau adul1i sd candideze. Candidalii nu pot fi

recomandali sau alegi de cdtre profesori sau echipa manageriald.

6.30 comisie creatd, din reprezentan[i ai echipei manageriale, profesori, elevi numdrd

voturile gi stabilegte o listd a membrilor alegi in Consiliu in ordine descrescdtoare, precum

gi o listd de rczewd,. a ' .

6.4 Organizarea alegerilor in CE se efectueazd odatd la doi ani

6.5 Calitatea de membru al Consiliului poate fi retrasd in caz de:

. neprezentarea repetatd la gedinlele CE;

o lipsd de angajament fa[d de obiectivele gi activitalile Consiliului, neindeplinirea

responsabilitdlilor asumdte ;

o comportament indecent, abateri de la principiile gi regulile Consiliului.

Consiliul decide retragerea calitdlii de membru prin vot majoritar numai dupd

examinarea cazului, sau la solicitarea echipei manageriale, membrilor CE, altor elevi, la

prezentarea motivelor gi argumentelor de rigoare.

6.6 Dizolvarea CE se face numai in circumstanlele specificate gi in baza unor evenimente

de naturd serioasi, a$a ca:

a) implicarea unui numdr semnificativ de membri ai CE intr-o incilcare gravd a

Regulamentului de ordine intern6;

b) comiterea de fraude in alegerea Consiliului;

c) activitdli realizate de cdtre Consiliu prin care sint puse in pericol bundstarea elevilor qi

a personalului institufiei,

d) comiterea incdlcdrilor financiare.

e) dacd echipa manageriald preconizeazd dizolvarea Consiliului inainte de expirarea

mandatului, echipa va consulta opinia elevilor, profesorilor gi a pdrinJilor inainte de a

lua decizia finald. Va fi informat CE gi vor fi explicate motivele pentru dizolvare.

f)in cazul in care CE a fost dizolvat, se anun!6 alegerea unui nou Consiliu.

6.7 Desfd$urarea qedinlelor Consiliului necesiti o participare minimd de 213 din totalul

membrilor acestuia.



Capitolul IV

Structura Consiliului Elevilor

Articolul 7

Pre gedintele Consiliului are urmdtoarele atribu{ii :

a) conduce lucrdrile Consiliului;

b) asigur[ respectarea Regulamentului gi menginerea ordinii in timfiul gedinlelor;

c) reprezintd Consiliul gi institulia;

d) semneazd,Iegll,e, hotdrdrile adoptate de Consiliu;

e) delimiteazd atribuliile ale Vicepregedintelui gi a Secretarului;

f) convoacd gedinlele Consiliuhri din propria iniliativd, Ia solicitarea directorului sau la
solicitarea scrisd a cel puJin o treime din numdrul membrilor Consiliului;

g) asigurS legdtura dintre Consiliul qi conducerea institufiei;

h) prezintd Raportul de Activitate;

i) indeplinegte alte atribulii prevdzute de prezentul Regulament sau insdrcindrile date de

Consiliu;

7.1 Vicepregedintele

Vicepreqedintele asistd Preqedintele gi ii preia funcliile atunci cind Pregedintele este

absent de la gedin!6. Vicepregedintele de asemenea poate reprezenta Consiliul la gedinlele

echipei manageriale, precum gi la alte intruniri atit in institulie, cit gi in afara acesteia.

7.2 Secretarul

a) Programeazd activitdlile in cadrul Consiliului.

b) Elaboreazd, structurat Planul de Activitate al CE.

c) Intocmegte procesul verbal.

d) Program eazd intrunirile gi identifi cd ordine a ziIei.

e) Indeplinegte orice alte sarcini asumate in cadrul gedinlelor de lucru.

7.3 Responsabilul de comunicare qi rela{iile cu publicul

Acesta oferi informalii despre activitelile Consiliului tuturor elevilor din institufie,

precum gi profesorilor, pdrinfilor, echipei manageriale gi altor institulii sau persoane din

afara scolii.



7 .4 P rofesorul-coordonator

a) participareala gedinlele CE gi ghidarea, consultarea gi informarea consilierilor;

b) desfbgurarea activitdlilor de instruire gi consolidare a echipei Consiliului;

c) asistarea CE in comunicarea cu echipa managerialS gi corpul profesoral;

d) incurajarea'profesorilor sd invite membrii CE la qedinlele corpului didactic qi vice-

versa; 
-_,..

e) asigurarea faptului cd CE este parte in toate aspectele vielii institujiei, inclusiv la

procesele decizionale;

f) asigurarea cd subiectele gi demersurile CE sunt incluse pe agenda gedinlelor echipei

manageriale gi a corpului profesoral;

g) monitorizareagi evaluareadezvoltdrii CE impreund cu meinbrii consilieri.

Capitolul V

Organizarea activititii Consiliului Elevilor

Articolul 8

Consiliul elevilor se poate intruni in gedinle ordinare lunar, qi daca este cazul, in

gedinle extraordinare, dar nu in exces.

Articolul 9

Fiecare gedinld are o agendd, elaborati de cdtre Pregedintele sau Secretarul Consiliului

gi consultatd cu membrii acestuia.

Articolul 10

$edinlele Consiliului sunt publice. Ele sint anunlate din timp gi elevii care doresc s6

asiste la gedinle se pot inscrie. in acest sens, este important ca ora gedinlei sd fie potrivitd

gi pentru elevii care s-au inscris sd participe la gedinfd.

Articolul 11

$edinlele Consiliului sunt asistate de cel pulin un membru al echipei manageriale.

Capitolut VI

Dispozifii finale

Articolul 12.

Fiecare membru al Consiliului Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NLJ, sau de a

se abline de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, in funclie de hotdrdrea Consiliului.



Articolul 13.

Membrii Consiliului Elevilor trebuie sd respecte toate regulile gi convenliile adoptate

de cdtre Consiliul gi sd asigure aplicarea in rdndul elevilor a hotdrdrilor luate.

Articolul 14.

Prezentul Regulament aclioneazd,in cadrul Colegiului Internalional de Administrare 9i

Business, poate fi modificat in cadrul qedinlelor extraordinare. --' '


