Raport de activitate a activității Consiliului Elevilor
________________________

Consiliul Elevilor *instituția de învățământ*_____________, este o structură reprezentativă a
elevilor la nivel instituțional (instituţia de învăţămînt secundar profesional și mediu de
specialitate) implicată în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc, în parteneriat
cu echipa managerială, cadrele didactice şi părinţii, în beneficiul elevilor și al comunității.
Scopurile Consiliului Elevilor este de a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni
importante, în strînsă legătură cu echipa managerială, profesori şi părinţi.
Obiectivele Consiliului elevilor:
● să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ şi instituționalizat de comunicare între
elevi, echipa managerială și organul de conducere;
● să contribuie la organizarea activităţilor didactice şi extra-curriculare, bazate pe nevoile şi
interesele tinerilor;
● să îmbunătățească înțelegerea și cooperarea între elevi, cadre didactice, echipa
managerială și organul de conducere;
● să prezinte un sondaj al stării de spirit a mediului instituțional pentru echipa managerială
și organul de conducere;
● să faciliteze schimbări în ambianța instituţiei de învăţămînt și în relațiile cu comunitatea.
Activitatea Consiliului Elevilor s-a desfășurat conform planului de activitate, a
regulamentului-cadru al consiliului, dar și a regulamentului intern al instituției
___________________________.
*Descrierea pe scurt a activității consiliului*
I. Prezentarea echipei Biroul Executiv (BP):
Președinte Vicepreședinte Secretar Coordonator _____II. Prezentarea Consiliului Elevilor:
a. Descriere
*descrierea structurii consiliului, departamentee, nr de voluntari/consilieri în fiecare departament
+ nr total de membri ai CE*
Obiectivele pe care trebuia să le îndeplinit:
_____________________________

Obiectivele pe care le-am îndeplinit:
___________________________
b. Alegerile Biroului Executiv
Perioada înscrierii candidaților ___________, pentru mandatul anului _________.
Etapele alegerilor:
1.Depunerea dosarului/candidaturii - _______
2.Desfășurarea campaniei electorale - ___________
3.Dezbaterile electorale - _________
4.Votarea - _______
5.Anunțarea voturilor - _________
Candidații:
__________________
__________________
__________________
__________________
Rezultatele alegerilor:

Nume/Prenumele
candidatului

Numărul total de voturi

%

Activitățile întreprinse de Consiliul Elevilor:
Denumirea
activității
1.

III. Concluzii finale:

Data evenimentului

Descrierea
evenimentului

Rezultatul

