Ce este un

Consiliu al Elevilor?
Un grup de elevi, care reprezintă interesele și opinia tuturor elevilor din școală.
Un mijloc de colaborare între elevi, profesori, administrație, părinți și autorități.

C e f a ce u n C o n s i l i u a l e l e v i l o r :
Consultă elevii privind toate aspectele vieții școlare, precum
învățămîntul gratuit și obligatoriu, programul de studii, calitatea educației,
stagiile de practică, condițiile de trai în cămin, alimentația, timpul liber etc.
Identifică problemele semenilor, le comunică
administrației școlii și/sau Ministerului Educației și
contribuie la soluționarea acestora.
Deleagă reprezentanții săi
în calitate de membri ai Consiliului de
Administrație și în alte structuri consultative
din școală. Pune în discuție la ședințele
acestora subiecte care îi preocupă pe elevi.
Participă la elaborarea
Regulamentului intern și a altor
documente care-i vizează pe elevi.

Informează
permanent elevii
despre deciziile luate
la ședințe și acțiunile
întreprinse pentru
soluționarea problemelor.

Contribuie la planificarea și organizarea diferitor activități
extra-curriculare, bazate pe nevoile și interesele elevilor. Încurajează
participarea tuturor elevilor în aceste activități.

Elaborează Regulamentul de creare și
funcționare a Consiliului elevilor. Organizează,
anual, alegeri democratice și transparente pentru
o nouă componență a consiliului.

Colaborează cu alte Consilii
de elevi, organizații și grupuri de
tineri din țară şi de peste hotare.

C e n u f a ce u n C o n s i l i u a l e l e v i l o r :
Nu colectează bani de la elevi sub nici o formă, sub
nici un pretext, de exemplu, procurarea mobilei, echipamentelor,
obiectelor de decor, cadouri, diferite taxe ilegale etc.
Nu se preocupă de disciplinarea elevilor la
lecții, în timpul pauzelor, la cantină, cămin etc.
Nu obligă colegii să participe în
activități care nu corespund intereselor,
nevoilor și capacităților lor.

Nu poartă
răspundere
pentru absența de la ore
și reușita academică a
altor elevi.

Nu se implică în examinarea cazurilor de violență
dintre elev – elev, adult – elev și a situației familiale a elevilor.
Nu îndeplinește sarcini ce țin de accesul la date
cu caracter personal ale colegilor, de exemplu, scrierea în registru,
calcularea mediei notelor, evidența absențelor, completarea
dosarelor personale și a carnetelor de note etc.
Nu participă la cercetarea abaterilor
disciplinare ale elevilor și/sau personalului din școală și nu
aplică sancțiuni. Aceasta este, în exclusivitate, responsabilitatea
administrației și a Consiliului profesoral.
Nu organizează activități care ar pune în pericol viața
și securitatea elevilor, de exemplu, „de serviciu” la intrarea în
școală, evidența vizitelor persoanelor străine etc.

Vrei sa afli mai multe despre Consiliul elevilor din școala ta?
Contactează președintele Consiliului elevilor, profesorul-coordonator
sau dirigintele clasei/grupei tale.
Informație prezentată conform Instrucțiunii privind constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor,
aprobată de Ministerul Educației prin ordinul nr. 331 din 30.04.2014 / nr. 136 din 26.03.2013.
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