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Regulamentul intern al Consiliului Elevilor

Capitolul l

DispoziSii generale

aJ.r. Consiliul elevilor colegiului de Medicind Veterinard qi Economie Agrard din Brdtugeni se

orgarizeazii conform Regulamentului de ordine interioar[ , a Regulamentului de organizare gi

funclionare al Colegiului, statutul Colegiului qi a prezentului regulament. Este o structuri

asooiativ6 de elevi , destinatd promovdrii intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de

dezvoltare a personalitS{ii qi capaciti{ii fiecdrui elev'

Art.2.Consiliul elevilor este un grup de elevi aleqi democratic care urmdreqte ca elevii s6-9i

exprime opinia in legaturi cu problemele din colegiu care-i afecteazhgi le reprezintS interesele,

ftrd deosebire de sex, confesiune, na{ionalitate ori convingeri politice.

Art.3. Consiliul elevilor este un organism democratic prin care elevii exerseaz1 practicile

democratice.

Art.4.Consiliul elevilor promoveazi cooperarea, parteneriatul, munca in echipd, dezvoltarea

personald a elevilor.

Art.s. Consiliul elevilor ap6r6 drepturile qi pune in discuJie situalii cind acestea sunt incdlcate'

Art.6. Consiliul elevilor contribuie la imbun[ti]irea stdrii disciplinare a colegiului (absenteismul,

abandonul gcolar, delicvenla juvenill)'

Art.T.Consiliul elevilor irn1iaz6, organizeazdqi desfiaEoar[ activitd{i extracurriculare'

Art.g. Consiliul elevilor sprijina proiectele qi programele educative in care este implicat colegiul'

Art.9. Consiliul elevilor organizeazd ac{iuni in comunitate ( strdngere de fonduri pentru copii cu

nevoi speciale, acliuni pe probleme de mediu)'

Art.10. Consiliul elevilor include un cadru didactic, qeful lucrului educativ' care arQ rolul de a

sprijini qi indruma activitatea lui.

Art.ll. Consiliul elevilor se organize azd qifunclioneazS potrivit prezentului regulament aprobat

de cdtre reprezentanlii grupelor desemnali in consiliu'

Art.l2. ActivitdXile iniliate de cE nu trebuie si contravind Regulamentului de ordine interioara'

regulamentului ;colar qi legilor {nrii'

Art.l3. Reprezentanlii CE participd in comisia pentru rcpartizarca elevilor in c6min, in comisia

pentru bursa qi pot inainta spre exmatriculare elevii, conform legislaliei in vigoare qi statutului

colegiului.
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Art.14. Scopul Consiliului elevilor este :

- Dezvoltarea capacitalii de asociere qi organizare aelevilor;



- Stimularea gi sprijinirea elevilor in domeniul inifierii, accesdrii gi deruldrii de proiecte gi

progmme educative destinate formdrii comportamentului psihosocial, participativ-activ al tinerei

- Formarea atitudinilor qi comportamentelor necesare ludrii deciziilor;

- Manifestarea spiritului de implieare, creativitate, flexibilitate qi respect reciproe;
:Comunicarea eficientd qi relalionarea pozitivd a membrilor consiliului cu ceilalli elevi ai

colegiului.

- Rol consultativ pe ldngd CA in problemele legate de procesul instructiv-educativ curricular qi

rol de decizie in activitdtile extracurriculare.

Obiective

Art 15. Obiective generale ale Consiliului elevilor:
* Crearea unui mediu educativ curat, primitor, care sI le asigure elevilor securitate ;

- Promovarea increderii intre parteneri qi afirmarea valorilor personale ;

- incurajarea cooperdrii, utilizarea energiilor pozitive ale elevilor gi reducerea indiferenlei,
izolLni qi instrdindrii acestora fatd de problemele qcolii;

- Cregterea motivaliei elevilor fald de educa{ie;

- Sporirea prestigiului gcolii prin actiunile qi programele desfigurate;

- Educarea gi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul instituliei in relaliile profesor-elev-

pdrinte;

- Realizarea unei oryarizdri administrative mai bune prin identificarea intereselor comune qi prin
luarea unor decizii care sd satisfacd nevoile comune ale elevilor, pdrinlilor c6t qi ale profesorilor;

- Depistarea factorilor care genereazd situa[ii conflictuale, negocierea qi medierea lor;

Art.15. Obiective specifice ale Consiliului elevilor CMVEA:

- Argantzarea de dezbateri, consfttuiri , precum qi alte activitdti similare pe teme propuse de

elevi;

- Editarea, tipdrirea gi difuzarea de materiale-care au in centru activitdtile- gi interese{c elevilor
din qcoal6;

- Sesizarea anumitor disfunc{ionalitd}i din qcoald gi remedierea acestora;

- Organizarea acjiunilor caritabile;

- Organizarea activitdtilor de petrecere a timpului liber;

- Efectuarea ac{iunilor de stimulare a poten}ialului creativ al fiecdrui elev;
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Art.l7. Organizarea qi funclionarea Consiliului elevilor al CMVEA:
* Consiliul elevilor este alcituit din liderul fiecdreia dintre grupele academice sau un
reprezentant al acestor grupe, alegi in mod democratic, in primele trei sdptdmAni de la inceperea

fiecirui an qcolar. in cazul in care reprezentanhrl unei grupe absenteazd, la qedinfa consiliului
asis1.d un loeliitor al sdu, a-les din timp de gr-upd.
* CE este coordonat de qeful lucrului educativ
* Consiliul elevilor otganizeazi alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor in Consiliul
de administralie, pregedintelui, vicepregedintelui qi secretarului CE.
* Reprezentanlii grupelor promoveazd interesul acestora la nivelul Consiliului elevilor.
* Reprezentan{ii grupelor sunt alqqi prin vgt demoeratic pe perioada unui an.



Art.18. Un bun reprezentant al unei grupe in CE ar trebui s6 intruneascd urmitoarele calitdti :

a

-i.

a

Dispozilia de a accepta responsabilitdli;

Abilitatea de a lucra cu oamenii;

Capacitatea de a motiva membrii echipei;

Capacitateade a organiza, decide qi a stabili prioritdli;

. Personalitatecreativ5;

. Tenacitate in rcalizarea sarcinilor;

. Responsabilitatesocial4.

Art.19. Demiterea reprezentantului unei grupe se face in urmStoarele situalii:

* in cazul in care un reprezentant iqi prezinlddorin{a de a demisiona din aceastd func}ie trebuie

sdrealizeze o cerere scrisd in dublu exemplar, cdtre preqedintele Consiliului elevilor qi cbtre

dirigintele grupei in care si-qi motiveze decizia. Apoi elevii grupei respective trebuie sd aleagd

un nou reprezentant.
* in cazul ?n care elevii grupei nu sunt multumiti de prestatia reprezentantului acegtia trebuie sI
realizeze o cerere scrisb in dublu exemplar c6tre preqedintele CE gi cdtre dirigintele grupei, in

care s6-qi motiveze decizia, iar CE este cel care decide demiterea, sanctionarea gi organizarea de

noi alegeri in interiorul clasei.
* Dacd reprezentantul ales nu va aduce la cunogtinla Consiliului Administrafiei problemele

propuse de elevi, acesta fiind revocat de CE.
* DaeS absenleazAne-mot-ivat cel mllt de trei ori d,e la Wdinjele/activitlfile CE.

Art.20. CE se constituie in int6lnire extraordinard in a treia sdptdm6nd din luna septembrie , in

care igi alege gi biroul de conducere.

Art.21. Biroul de conducere al CE este format din :

-preqedinte

-vicepreqedinte/vicepreqedinf i
-secretar

Art.22. intrunirile Consiliului elevilor se vor desfbqura de qase ori pe an, sau de c6te ori este

nevoie.

Art.23. To{i consilierii sunt obliga{i sd participe la intruniri.

tn cazul in care reprezentantul unei grupe absenteazi, la qedinla consiliului asistd un locliitor al

siu, ales din tirnp de grup6.

Art24. CE igi desfrqoari activitatea pebazaurrui plan semestrial propus de birou gi aprobat de

CE qi a unui grafic de intruniri (problematica 9i data).

Art.25, La intrunirile CE se iltocmesc procase verbale.Toate deciziile luate de consiliu vor fi
notate de secretar.



Art.zfi.intrunirite CE vor fi conduse de pregedintele CE gi coordonate de qeful lucrului educativ.
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Atr ibuliil e E i r e spons ab ilit dtil e membr il or
Art.21 . Consiliul eleviior se subordoneazd Consiliului de administralie.
i

Art.28. Preqedintele Consiliului elevilor:

Este reprezentantul elevilor in Consiliul de administralie al colegiului.

Conduce intrunirile Consiliului elevilor.

Mandatul preqedintelui este de I an.

Este purtdtorul de cuvint al Consiliului elevilor.

Asigurd desfbgurarea disculiilor intr-un spirit de corectitudine, precum qi respectarea

ordinii qi a libert5{ii de exprimare.

. Are obligalia de a aduce la cunogtinla Consiliului de administralie toate problemele

discutate in cadrul gedintelor Consiliului elevilor.

. Poate hotiri excluderea unui membru , dacd acesta nu igi respecti atribuliile, sau nu

respectd regulamentul.

. Elaboreazd programul de activitdti.

Mandatul pregedintelui inceteazl in urmitoarele cazuri:

- Demisie - demisia trebuie anuntat[ cu cel pu]in doud sdptimini inainte de phrdsirea

Consiliului.

- Imposibilitatea de a-gi exercita mandatul pe o perioadd mai mare de trei luni.

- Schimbarea unitafi de invdtim6nt.

- ie qazul dEciziei mem-brilor Con-siliulgi elevil-or bazalhpe evalrrarea periodicd a activtli{ii
acestuia.

- Schimbarea din funclie a preqedintelui se poate face la propunerea motivati a% +l din
numdrul membrilor Consiliului elevilor, prin hotdrdrea adoptati de votul unei majoritatt de % din

numdrul membrilor.

Art.29.1n caz de demisie/demitere din func{ie a preqedintelui, in cel mult o lund de la data

hotdr6rii, Consiliul elevilor va organizaprin hotdrdrea majoritd{ii simple a membrilor, alegeri

pentru postul vacant de preqedinte.

Art.30. Vic epre gedintele Consiliului elevilor :

- Monitori zeuzA activitatea membrilor consiliului.

- Preia atributiile qi responsabilitatile pregedintelui in absen{a motivatd a acestuia.

- Mandatrl este de I an.



Art.31. Secretarul:

- Mandatul este de I an.

- tntocmeqte procesele verbale ale lnt6lnirilor.

-in cazde absenfi, atribuliile acestuia sunt preluate de unul din membrii consiliului delegat de

proqedinle.
jRedacteazd programul de activitdti, il expune laavizienil Consiliului elevilor.

- inqtiinleazi membrii Consiliului elevilor despre data, locul qi ora desfrgurdrii qedinlelor.

Dispozi{ii finale:

l Fiecare r.n€mb{u al Consiliului elevilor are dre.ptul de a vota prin DA sau NU, sau ds a se

abline de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, in functie de hotirdrea Consiliului.

2. Membrii Consiliului elevilor trebuie sd respecte toate regulile qi convenliile adoptate de cdtre

Consiliu qi sd asigure aplicarea in rdndul elevilor a hotirdrilor luate.

3. Membrii Consiliului elevilor au obligalia de a prezenta probleme specifice procesului

instructiv educativ cu care se confrunti colectivele de elevi din care fac parte in cadrul orelor de

diriginlie.
Tematica discu{iilor va avea ca obiectiv efrcientizarea deruldrii procesului instructiv educativ

curricular qi extracurricular, imbun6t6lirea condiliilor de studiu ale elevilor qi organizarea unor

aetlvitAf cu ea{a.ster extraqcolar de larg in"teres penlru elevi, activitSli carg su$ i.q compgtenta

colegiului ca desfigurare.

4, Reprezentantii CE participd in comisia penffu repartizarcaelevilor in edmin, in eomisia pentru

bursa qi pot inainta spre exmatriculare elevii, conform legislaJiei in vigoare qi statutului

colegiului.

5. Consiliul de administrali e va aviza orice proiect propus de consilieri dacl acesta nu contravine

normelor legale in vigoare, bunului siml qi eticii.

6. Nu sunt admigi in Consiliul elevilor reprezentan{ii claselor care au media generali pe anul

anterior mai micd de 8,50 sau care au penalit6fi.

7. Profesorii pot asista la intruniri ca observatori.

8, Direstorul Colegiului esle implicat in pr.oblematisa CE,

9. Deciziile luate sunt transmise tuturor profesorilor qi elevilor.

10. Discutiile din cadrul CE se transmit in rezumat tuturor elevilor in cadrul orei de dirigenlie.


