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Cuprins

INTRODUCERE
Ghidul de față se
adresează elevilor şi cadrelor
didactice şi are rolul de a
explica organizarea și
funcționarea Consiliilor
Elevilor.
Ghidul vine în
completarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Național al Elevilor,
și are rol de metodologie pentru
unele proceduri de funcţionare
a Consililor Elevilor la nivel de
şcoală, judeţ, regiune şi
naţional.
Ghidul a fost elaborat de
membri ai Consiliul Naţional al
Elevilor.
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CE ESTE CONSILIUL ELEVILOR
Consiliile Elevilor sunt o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un
factor important al democratizării şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui
cadru de organizare elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului
reprezentativităţii. Elevii pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Modalităţile prin care sunt realizate aceste
procese sunt determinate de cultura organizaţională a şcolii.
Consiliul Național al Elevilor ca organizație națională, reprezintă interesele elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi
naţional
 este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului (M. E. C. T. S.);
 este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010,
publicat în Monitorul Oficial;
 are un caracter apolitic nefiind subordonată niciunui interes de partid.
Consiliile Elevilor sunt structuri prin care elevii pot contribui la îmbunătăţirea
societăţii din care fac parte. Fie că îşi reprezintă un coleg în faţa profesorilor, fie că
organizează activităţi extraşcolare: training-uri, concursuri, acţiuni caritabile etc., Consiliul
Național al Elevilor este singura structură condusă şi organizată de elevi, pentru elevi.

SCURT ISTORIC
La nivelul Uniunii Europene organizația reprezentativă a elevilor este Uniunea
Europeană a Consiliilor Elevilor – OBESSU (The Organising Bureau of European School
Student Unions). Dezvoltarea acestui organism a fost una firească, iniţiativa a apărut la
nivelurile de jos, iar pe parcurs a cuprins şi formele superioare de organizare, ajungând în
anul 1975 să aibă structuri la nivelul Uniunii Europene. Apariţia OBESSU a fost un răspuns
la o nevoie a elevilor de a studia într-un cadru democratic.
Consiliul Naţional al Elevilor din Romania a fost înfiinţat în baza OMECT nr.
2782/2007. În ciuda faptului că nu aveau o bază legală, Consilii ale Elevilor au funcţionat încă din anul 1992. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învățământ
preuniversitar din 2005 emis de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prevede constituirea Consiliului Elevilor în fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular. Astfel, există cadrul legal,
respectiv obligativitatea, constituirii acestor Consilii ale Elevilor. În prezent, Consiliul Națio nal Elevilor funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin
ordin de ministru nr. 4247 din 26.06.2010. și are structuri la nivel regional, județean, local și
școlar.
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Aceste consilii sunt organizaţiile care apără interesele elevilor, promotoare a
dezvoltării climatului şcolar, dar oferă şi un cadru de dezvoltare, de educaţie civică autentică
şi de formare a unor cetăţeni responsabili.

CADRU LEGISLATIV
Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.) funcționează în conformitate cu prevederile Legii
Educației Naționale şi urmărește obiective cuprinse în documente naționale și internaționale
precum:


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,

adoptată de Adunarea Generală a Organizaţie Naţiunilor Unite, 10 decembrie 1948;


Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului,

unde la art. 15, se prevede:
- statele părţi recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere şi la libertatea de reuniune
paşnică;
- exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect al niciunui fel de restricţii, altele decât cele
impuse în conformitate cu legea şi care sunt necesare, într-o societate democratică în interesul
securităţii naţionale, al siguranţei sau al ordinii publice sau pentru a proteja sănătatea sau pentru
morala publică sau pentru drepturile şi libertăţile altora;


Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

de unde cităm:
- Art. 11: Libertatea de exprimare şi informare
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de
opinie şi libertatea de a primi sau de a transmite informaţii sau idei fără amestecul
autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
- Art. 12: Libertatea de întrunire şi de asociere
(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere la
toate nivelurile şi în special în domeniul politic, sindical şi civil, ceea ce implică dreptul
oricărei persoane de a înfiinţa împreună cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la acestea
pentru apărarea intereselor sale.


Constituţia României:

care printre altele prevede:
- Art. 30: Libertatea de exprimare (1,7)
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(1)
Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea
creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin imagini, prin sunet sau prin alte mijloace de
comunicare în public, sunt inviolabile.
(7)
Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la
ură naţională, de clase sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la
violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
- Art. 45: protecţia copiilor şi a tinerilor (1,5)
(1)
Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în exercitarea
drepturilor lor.
(5)
Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru o
participare liberă a tinerilor în viaţa socială, economică, culturală a ţării.

DE CE ESTE NEVOIE SĂ EXISTE UN CONSILIU AL ELEVILOR?
Nevoia existenţei unui Consiliu al Elevilor vine în primul rând din nevoia elevilor de
a-şi exprima opiniile şi de a-şi pune în aplicare ideile. Elevii au nevoie de o structură în care
să se poată manifesta independent, pe care să o administreze şi organizeze, cadru de învățare
și maturizare. Această structură îi ajută pe elevi să înţeleagă mai bine societatea în care
trăiesc oferindu-le experienţa necesară pentru a începe o viaţă pe propriile puteri.
Inițierea și dezvoltarea unor astfel de consilii apropie învățământul românesc de
norme ale învățământului din Uniunea Europeană.
De asemenea, în contextul noii Legi a Educației Naționale în care elevii sunt
poziționați în centrul demersului educațional, ca beneficiari primari, este firesc ca ei sa fie
consultați în legătură cu deciziile ce influențează mediul școlar.

UNDE EXISTĂ UN CONSILIU AL ELEVILOR?







Consiliul Elevilor trebuie să existe în fiecare unitate de învăţământ liceală (şi în
unităţile gimnaziale) din România. El este structurat pe mai multe niveluri:
Consiliul Şcolar al Elevilor – C. Ş. E. (la nivel de unitate de învăţământ, reune ște
reprezentanţii claselor şi este condus de un Birou Executiv);
Consiliul Local al Elevilor – C. L. E. (la nivel de localitate, acolo unde există minim
cinci licee în localitate);
Consiliul Judeţean al Elevilor – C. J. E. (la nivel de judeţ, reuneşte reprezentanţii
Consiliilor Elevilor din toate unităţile de învăţământ, e condus de un Birou Executiv);
Consiliul Regional al Elevilor – C. R. E. (în fiecare regiune de dezvoltare economică
a ţării) este format din preşedintele şi vicepreşedintele C.J.E.–urilor din regiunea
respectivă, este condus de un preşedinte care are funcţie de vicepreşedinte la nivel
naţional;
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Consiliul Naţional al Elevilor - C. N. E. (la nivel naţional, reuneşte toţi preşedinţii
Consiliilor Judeţene ale Elevilor şi a Consiliul Municipal al Elevilor Bucureşti, şi este
condus de un Birou Executiv).
Opţional, poate funcționa:
 Consiliul Zonal al Elevilor – C. Z. E. (la nivel de localităţi apropiate din acelaşi judeţ facultativ);1


SCOPUL
Consiliul Elevilor își propune dezvoltarea gradului de asociativitate şi
responsabilizare socială în rândul elevilor şi asigurarea unui climat educațional democratic şi
de calitate.

VIZIUNEA CONSILIULUI ELEVILOR
Consiliul Național al Elevilor își dorește ca elevii să fie priviţi sub unitatea sa și să
reprezinte o forţă în societate, atât în procesul decizional care priveşte viaţa şcolară şi a
comunităţii, cât şi în schimbarea şi îmbunătăţirea acesteia.

VALORILE CONSILIULUI ELEVILOR
Principiul fundamental al Consiliului Elevilor este democraţia. Consiliul Elevilor
reprezintă elevii și oferă oricărui elev posibilitatea de a participa activ la viața școlii.
Valorile care stau la baza Consiliului Elevilor sunt :
* Integritate
* Loialitate
* Respect
* Pasiune
* Sustenabilitate
* Implicare
* Voluntariat
* Ambiţie
* Determinare
* Inovaţie
* Unitate

1

Pentru simplificare, mai departe o să folosim prescurtările C. Ş. E., C. L. E., C. Z.

E., C. J. E.,

C. R. E., C. N. E.
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OBIECTIVELE CONSILIUL ELEVILOR
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

realizarea şi derularea unui parteneriat educaţional funcţional în sistemul preuniversitar
românesc, unde elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul
decizional;
informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor aşa cum rezultă ele
din documentele internaţionale şi naţionale;
desfăşurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă;
organizarea de acţiuni şi activităţi extraşcolare menite să dezvolte comportamentul
activ şi atitudinea civică, non-discriminarea, concurenţa loială, munca în echipă;
colaborarea cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, organizațiile studențești, asociații ale
elevilor, Casele de cultură, redacţii media, pentru organizarea de proiecte şi activităţi de
informare, dezbatere publică, comunicare;
realizarea de materiale informative despre societatea civilă, acţiuni şcolare şi
extraşcolare;
identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate şcolară şi organizarea de
programe specifice pentru prevenirea lor;
organizarea de discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum de droguri,
abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor;
mediatizarea burselor, subvenţiilor şi a altor posibilităţi de recompensă a elevilor;
implicarea elevilor în activităţi de educaţie non-formală referitoare la orientarea
profesională şi planificarea carierei;
atragerea specialiştilor în acţiuni care să conducă la promovarea unui stil de viaţă
sănătos;
dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de educaţie, cultură, sport şi mediu;
organizarea de activităţi cultural-artistice sub forma taberelor, excursiilor,
spectacolelor, baluri, etc. Promovarea şi susţinerea tinerelor talente din rândul elevilor;
redactarea şi editarea de reviste pentru elevi;
realizarea şi administrarea unui site şi a unui forum;
realizarea de acţiuni cu scop caritabil;
realizarea de parteneriate cu instituţii sociale, administrative, culturale şi educative,
precum: Poliţia, Consiliul Judeţean, Prefectura, Primăriile, sau alte instituţii pentru
derularea de acţiuni;
realizarea unor emisiuni cu tematică şcolară în parteneriat cu unul din posturile de radio
sau televiziune;
realizarea unor activităţi specifice pentru întărirea parteneriatului şcoală-comunitatefamilie;
realizarea de studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiilor
elevilor în instituţii de educaţie;
elaborarea de propuneri şi amendamente legislative şi organizatorice menite a sprijini
drepturile elevilor.
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ATRIBUȚIILE CONSILIULUI ELEVILOR
În general, atribuțiile unui Consiliu al Elevilor la orice nivel sunt armonizate cu
obiectivele, altfel:
Consiliile Elevilor:


















Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ.
Asigură comunicarea între elevi şi cadre didactice.
Dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte.
Implică elevii în activităţile desfăşurate.
Alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare.
Se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească
soluţii.
Apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor.
Contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul şcolar,
delicvenţa juvenilă, etc.).
Veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la
elaborarea lui prin președintele consiliului.
Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare.
Sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala.
Organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale,
acţiuni pe probleme de mediu etc.).
Organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii.
Organizează alegeri sau realegeri pentru funcţia de preşedinte dacă C.J.E. semnalează
faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile.
Consiliile Școlare și Județene ale Elevilor au în componenţă departamente precum:
- Concursuri şcolare şi extraşcolare;
- Cultură, educaţie şi programe şcolare;
- Sport şi programe de tineret;
- Avocatul Elevului;
- Mobilitate, informare, formare.

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIAŢA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
Consiliul Elevilor are următoarele rolurile specifice:


reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale şcolii (reprezentativ);



implicarea activă în propunerea, elaborarea şi implementarea unor programe, proiecte,
actiuni, evenimente pentru elevi (organizatoric);
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reprezintă legătura dintre conducerea scolii, cadrul didactic şi elevi, responsabilitatea
acestuia este de a ajuta comunicarea dintre profesori şi elevi, de a sustine interesele
elevilor, de a organiza proiecte cu si pentru elevi, de a disemina informaţii despre
evenimente şi oportunităţi, strângerea feedback-ului din partea elevilor;



complementează cunoştinţele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum,
informează grupul ţintă în legătură cu oportunităţi profesionale, evenimente competitive
oferă o alternativă divertismentului negativ în forma activităţilor de grup;



se implică în asigurarea procesului unui învățământ de calitate.

Rolul Consiliul Elevilor în formarea viitorilor lideri
Implicarea elevilor în activitatea Consiliului Elevilor oferă o şansă de formare şi
dezvoltare personală specifică elevilor din liceu. Experienţele câştigate prin munca în echipă,
dezbateri de idei, căutarea consensului, comunicare, negociere, organizare de evenimente,
managementul conflictelor, constituie oportunităţi deosebite de autocunoaştere şi formarea
competenţelor, care devin resurse importante în planificarea şi dezvoltarea carierei lor
viitoare.
Consiliul Elevilor îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces
important al democraţiei este regăsit în funcţionarea consiliului.

CINE SE OCUPĂ DE CONSILIUL ELEVILOR?
C. Ş. E. funcţionează în colaborare cu consilierul educativ din respectiva unitate de
învăţământ, elevii au și posibilitatea prin vot să își desemneze profesorul coordonator din
rândul cadrelor didactice din școală;
C. Ş. E. colaborează cu conducerea unităţii de învăţământ, profesori, autorităţi locale,
ONG-uri de tineret, organizaţii care corespund profilului, asociaţiile de părinți.
C. J. E. funcţionează în colaborare cu Inspectorul Şcolar cu activitatea educativă şi sunt
consiliaţi (coordonați) de un profesor cu statut de metodist, ales de către o comisie paritară
formată din membri ai Inspectoratului Şcolar Judeţean şi ai C. J. E.;
C. N. E. funcţionează în colaborare cu departamentului educativ din cadrul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Deciziile într-un Consiliu al Elevilor sunt luate DOAR de către elevi, cadrele didactice şi
orice alte persoane externe având rol consultativ.

CE POT FACE PENTRU CONSILIUL ELEVILOR?
Această întrebare se adresează în primul rând cadrelor didactice. Un Consiliu al
Elevilor are nevoie de sprijin din partea profesorilor. Întotdeauna avem nevoie de un sfat, de
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o mână de ajutor, de o idee. De la directorii unităţilor de învăţământ avem nevoie în primul
rând de sprijin, susţinere şi încredere, pentru a ne putea desfăşura cât mai bine activităţile. În
consilierii educativi şi profesorii coordonatori dorim să vedem un sprijin permanent. De la
profesori avem nevoie de înţelegere, susţinere şi aşteptăm în orice moment sfaturi sau idei
noi.

ROLUL PROFESORULUI CONSILIER AL CONSILIULUI ELEVILOR
Profesorul consilier al Consiliului Elevilor are rol de facilitator – el asigură cadrul optim
în care membrii grupului îşi desfăşoară activitatea. Responsabilitatea sa este sprijinirea
formării echipei elevilor, monitorizarea şi sustinerea activităţii şi a deciziilor consiliului.
Un consilier este familiarizat cu nevoile, problemele şi posibilităţile elevilor din
Consiliul Elevilor, respectă diferenţele individuale şi cunoaşte caracteristicile de vârstă ale
acestora. Cunoaşterea proceselor de dinamică de grup vine în sprijinul activităţii acestuia.
Profesorul consilier:
•

Oferă elevilor sprijn. Eficienţa grupului elevilor depinde de o prezenţă susţinută, dar
nu permanentă la întâlnirile Consiliului Elevilor. Ajuta în stabilirea obiectivelor şi
organizarea evenimentelor.
•

Profesorul consilier ajută consiliul, însă deciziile aparţin în totalitate elevilor.

•

Activităţile consilierului au în vedere şi cadrul didactic. Acesta poate fi o punte de
legatură între Consiliu şi cadrele didactice.
•
Profesorul coordonator la nivel de Consiliu Județean al Elevilor, împreună cu
președintele C.J.E. și membri ai Biroului Executiv monitorizează activitatea Consiliilor
Școlare ale Elevilor, semnalează si iau măsuri pentru îndreptarea situației acolo unde ele nu
funcționează la parametrii doriți, la nivel național coordonatorul C.N.E.și Biroului Executiv
au aceleași atribuții în cazul C.J.E.-urilor care au o activitate deficitară.
STRUCTURILE CONSILIULUI ELEVILOR

Consiliul Şcolar al Elevilor
În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular cu clasele IX-XII/XIII se constituie
Consiliul Şcolar al Elevilor (C.Ș.E.) format din liderii elevilor de la fiecare clasă, aleşi în mod
democratic. Se pot constitui structuri ale Consiliului Elevilor și la clasele V-VIII pentru ca
elevii să se familiarizeze cu mecanismele de funcționare ale acestora și să cunoască
obiectivele consiliilor. Aleșii celor la nivel de gimnaziu pot participa la activitățile Consiliilor
Județene ale Elevilor, pot participa la procesul de luare a deciziilor în cazul diferitelor
proiecte sau activități.
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C.Ș.E. este o organizaţie a elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar care vine în
sprijinul elevilor unităţii de învăţământ pe care o reprezintă.
Calitatea de membru al C.S.E. se dobândeşte prin vot democratic în cadrul fiecărei clase.
Fiecare membru al C.Ș.E. reprezintă nu doar interesele clasei din care provine, ci interesele
tuturor elevilor din şcoală.
C.Ș.E. îşi desemnează reprezentantul, elev în clasele IX – XII/XIII sau din învăţământul
post-liceal, pentru a participa ca membru observator la şedinţele Consiliului de Administraţie
al unităţii cu drept de contrasemnare a proceselor verbale.
Strategia constituirii C.Ș.E.
La începutul anului şcolar, consilierul educativ din fiecare unitate de învăţământ
împreună cu membrii Biroul Executiv al C.Ș.E. are rolul de a asigura suportul informativ
diriginţilor cu privire la procesul de desfăşurare a alegerilor reprezentaţilor claselor (VXII/XIII).

IERARHIA CONSILIULUI ELEVILOR
Consiliul Elevilor funcţionează pe principiul reprezentativităţii. Astfel, fiecare clasă are
un reprezentat în Consiliul Şcolar al Elevilor, după organizarea alegerilor la nivel de unitate
școlară unde toți elevii au drept de vot, președintele ales devine membru al Consiliului
Județean al Elevilor.
Consiliul Județean al Elevilor este o structură care reunește toți președintii de Consilii
Școlare ale Elevilor din județul respectiv sau din municipiul București.
Președintele Consiliului Județean al Elevilor și vicepresedintele Consiliului Județean al
Elevilor aleși în urma Adunării Generale la nivel de C.J.E. devin membrii al Biroului
Executiv al Consiliului Regional al Elevilor structură care acoperă cele opt zone de
dezvoltare economică a României. În acelaș timp, președintele de C.J.E. este și membru al
Consiliului Național al Elevilor.
Preşedintele C. R. E. ocupă funcția de vicepreşedinte în Biroul Executiv al C. N. E..
Pentru a face parte din Consiliul Elevilor este necesar ca persoana respectivă să aibă
calitatea de elev.
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Calendarul și procedura alegerilor pentru Biroul Executiv C.Ş.E.
PERIOADA
19 sept. - 21 oct.

ACTIVITĂȚI
Alegeri la nivel de clasă,
în toate unitățile școlare.

19 sept. - 8 oct.

Depuneri candidaturi
online www.wedu.ro

9 - 10 oct.
11 - 21 oct.

Validare candidaturi
Alegeri președinte C.Ș.E.

22 – 31 oct.

Alegeri C.J.E.

2 nov.

•

•

•

DETALII



prin vot
participă toți elevii din clasă

Dosarul de candidatură trebuie să conţină
urmatoarele documente:
• Curriculum Vitae al candidatului în
format Europass;
• Plan de activităţi pentru C.Ş.E. pe
anul şcolar respectiv;
• Scrisoare de motivaţie;
• Acordul părintelui.
Acesta este ales prin vot direct şi secret de
către toţi elevii unităţii de învăţământ. În
funcție de numărul de elevi din unitatea de
învățământ pot fi aleși 1-3 vicepreședinți
(până la 500 de elevi, un vicepreședinte,
între 500 și 800 elevi, 2 vicepreședinți,
peste 800 de elevi, 3 vicepresedinti).
Vicepreşedintele/ţii vor fi aleşi ca urmare a
obţinerii locurilor doi/trei la alegeri.
Secretarul va fi ales prin vot de către
membrii C.Ș.E.
Se aleg președintele, vicepreședinții,
secretarul și cei cinci responsabili de
departamente.

Comunicarea
către
responsabilul M.E.C.T.S. a
reprezentanților aleși –
C.Ș.E.-uri și C.J.E.-uri.

După validarea dosarelor va începe campania propriu – zisă care poate dura între 3 şi 10 zile
(afişe, fluturaşi şi alte materiale specifice campaniei) care se va finaliza cu susţinerea
candidaturii în faţa întregului colectiv al elevilor din unitatea de învăţământ. Unitatea de
învăţământ va pune la dispoziţie resursele necesare organizarii alegerilor.
În cadrul fiecărei școli se vor organiza dezbateri, fiecare candidat va avea un timp special
alocat pentru a-şi prezenta programul de candidatură (prin discurs, prezentare Power Point,
prezentare audio-video etc.), restul timpului fiind alocat pentru întrebări din public.
Alegerile propriu-zise vor fi organizate de către o comisie formată din directorul
şcolii/directorul adjunct, consilierul educativ/ profesor-psiholog, secretar, foşti membrii ai
Consiliului care obligatoriu nu mai participă la alegeri.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comisiei îi vor fi puse la dispoziţie tabelele nominale cu elevii din unitatea de învăţământ.
Buletinul de vot va fi acordat prin semnare în cadrul tabelului.
La alegeri trebuie să participe observatori externi (membri ai unor ONG-uri, reprezentanţi ai
C. J. E., C. N. E., Inspectoratul Şcolar Judeţean, M.E.C.T.S. etc.).
În şcoală se va organiza un spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea alegerilor într-un mod
democratic. Votul se realizează pe buletine de vot ștampilate, care vor fi introduse într-o urnă
sigilată. Deschiderea urnei şi numărarea voturilor este realizată de Comisia de validare după
încheierea procesului de votare.
Votul va avea loc pe timpul unei zile lucrătoare.
Doar persoanele care îndeplinesc calitatea de elev au dreptul să voteze.
Alegerea aparţine doar elevilor. Cadrele didactice nu au drept de vot şi nu se pot împotrivi
alegerii elevilor.
Se va vota doar pe baza carnetului sau adeverinţei / legitimaţiei de elev vizată la zi.
În cazul în care numărul de voturi este egal, se va relua procesul de vot.
Comisia de validare va întocmi un proces verbal la închiderea alegerilor.
Şedintele C.Ș.E. sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de către
vicepreşedinte. Aceştia pot fi asistaţi de către consilierul educativ, la iniţiativa C.Ș.E.
Şedinţa se suspendă dacă nu sunt prezenţi jumătate plus unu din membrii C.Ș.E.
Dacă reprezentantul unei clase nu poate participa la o şedinţă, acesta este înlocuit de
un alt coleg agreat de clasa respectivă.
Dacă locul unui membru al C.Ș.E. devine vacant, se fac din nou alegeri în clasa din
care acesta provine.
Pentru a păstra evidenţa activităţii C.Ș.E. din şcoală se alcătuieşte Mapa Consiliului
Şcolar al Elevilor. Aceasta conţine:
Componenţa CSE
Regulamentul CSE
Agenda întâlnirilor
Procesele verbale ale întâlnirilor
Alte documente ce reprezintă iniţiativele C.Ș.E. (Rapoarte de activitate, fotografii,
proiecte, etc.)
Întrunirile se desfăşoară în mod regulat.






C.Ș.E. funcţionează pe baza unui Regulament propriu elaborat adaptat la specificul şi
nevoile şcolii, anexă la Regulamentul intern al unităţii de învăţământ, dar care respectă
Regulamentul Cadru de Organizare și funcționare al Consiliului Național al Elevilor elaborat
prin OM. C.Ș.E. se poate întruni, la nevoie, în şedinţe extraordinare şi în afara agendei
dinainte stabilite. Agenda întâlnirilor se realizează pe baza sugestiilor venite din partea
elevilor prin intermediul reprezentanţilor lor.
Şedinţele pot avea loc în pauze sau după orele de curs.
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C.Ș.E. îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu amenajat în incinta instituţiei de
învăţământ, care va pune la dispoziţia C.Ș.E. logistica necesară desfăşurării activităţii
acestuia.

CE SUNT DEPARTAMENTELE C.Ş.E.? LA CE FOLOSESC?

Departamentele din cadrul unui C.Ş.E. sunt comisii specializate pe un anumit tip de
activitate (mediu/ecologie, cultural-artistic, de sport, financiar, de informare, Avocatul
Elevului, mobilitate, informare si formare etc.). Fiecare departament are un responsabil de
departament şi membrii din C.Ş.E. sau din rândul elevilor.
Departamentele sunt:
•
Concursuri şcolare şi extraşcolare;
•
Cultură, educaţie şi programe şcolare;
•
Sport şi programe de tineret;
•
Avocatul Elevului;
•
Mobilitate, informare, formare.
11Concursuri şcolare şi extraşcolare
Acest departament se ocupă de organizarea de concursuri, competiţii, simpozioane pe diverse
teme incluse în programa şcolară sau pe domenii ce ţin de activitatea extraşcolară.
11Cultură, educaţie si programe şcolare
Departamentul se ocupă de informarea cu privire la evenimente culturale, oportunităţi pentru
elevi, activităţi educative, programe şcolare în curs de desfăşurare.
Implicarea C.J.E.-ului în respectiva activitate (eveniment cultural, oportunitate educativă,
programe destinate elevilor) prin realizarea de parteneriate între C.J.E. şi organizatori.
Organizarea activităţilor specifice, proprii C.J.E. , în colaborare cu I.S.J., M.E.C.T.S., alte
instituţii sau ONG-uri de tineret.
11Sport și tineret
Departamentul Sport va avea în componența sa membri C.J.E. din licee sportive şi nu num ai,
care vor dezvolta o strategie de promovare a unei vieţi sănătoase prin activităţi de tipul :
-

Campanii de informare;

-

Activităţi propriu-zise pentru încurajarea obiceiurilor sănătoase;

-

Organizarea de activităţi sportive, competiţii, campionate, etc.

44 Avocatul Elevului – obiectivele acestui departament (conform strategiei Avocatul Elvu-

lui 2009) sunt :
- respectarea drepturilor omului / copilului în instituţiile şcolare;
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-

înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;

-

asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire,
posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social;

-

însuşirea unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate, în clasă, interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul – tacit sau explicit
– între elevi;

-

crearea unui mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea
socială, astfel încât fiecare elev să simtă că aparţine acelei şcoli şi că şcolii îi pasă de
el;

-

dezvoltarea unui sistem stabil şi eficient de cooperare a şcolii cu familia şi comunitatea în vederea sprijinirii tuturor elevilor (şi a familiilor lor) pentru a putea depăşi momentele dificile şi problemele întâlnite.

11Informare, mobilitate, formare si consiliere
Acest departament se constituie în cadrul C.E., pe baza unui parteneriat între instituţia şcolară
şi programul european EYCA, care oferă următoarele facilităţi:
-

Informare;

-

provider informaţie de calitate;

-

dezvoltarea unor “jurnalişti de tineret”;

-

realizarea de sondaje / aplicarea chestionarelor;

-

informarea permanentă asupra oportunităților pentru tineret, evenimente culturale,
utilități, evenimente locale, pentru tineret;

-

mobilitate – distributia cardurilor Euro<26;

-

formare de noi lideri, din rândul elevilor, de tineri voluntari care să aducă apoi
schimbarea și în mediul local;

-

consiliere – suport informativ și de ajutor elevilor pentru problemele întâmpinate;

-

asigură partea de P.R.;

-

asigură legătura cu profesorii formatori în vederea asigurării unor grupe de formabili.

Acestea sunt conduse de către un responsabil de departament.
C.Ş.E. promovează cooperarea, parteneriatul, munca în echipă, dezvoltarea personală
a elevilor.
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MEMBRII
-Membrii C.Ș.E. respectă regulile şi convenţiile stabilite şi raportează colegilor de clasă tot ce
se discută la întruniri;
-Discuţiile din cadrul C.Ș.E. se transmit în rezumat tuturor elevilor, preferabil în cadrul orelor
de dirigenţie.
-Desemnează un înlocuitor dacă nu poate participa la o şedinţă.
-Propun spre dezbatere în C.Ș.E. sugestiile colegilor de clasă.
-Sesizează C.Ș.E. cu privire la neregularităţile pe care le observă în şcoală.
- Propun proiecte.
- Participă la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor.
- Respectă Regulamentul de ordine interioară a şcolii şi Regulamentul C.Ș.E.
- Păstrează legătura între clasa pe care o reprezintă şi C.Ș.E.
- Implică colegii în activităţile C.Ș.E.
- Propun demiterea preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului dacă sesizează nereguli,
încălcări ale regulamentului sau incompetenţă din partea acestora.

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul
 Atribuţiile preşedintelui
În decursul mandatului său are următoarele atribuţii:
-

Conduce întrunirile şi se asigură că discuţiile respectă punctele menţionate pe agenda
de lucru.

-

Participă la şedintele Consiliului de Administraţie al Şcolii în cadrul căruia reprezintă
interesele elevilor.

-

Veghează la respectarea Regulamentului C.Ș.E.

-

Păstrează ordinea şi disciplina în cadrul şedinţelor C.Ș.E.

-

Reprezintă C.Ș.E. la evenimentele la care este invitat.

-

Se consultă cu C.Ș.E. înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în numele C.Ș.E.

-

Reprezintă elevii şcolii în C.L.E./C.J.E.

-

Comunică C.Ș.E. hotărârile luate în cadrul C.J.E. şi veghează la îndeplinirea sarcinilor
primite.

-

Verifică periodic actualizarea dosarelor C.S.E.

-

Semnează procesele verbale la sfârşitul şedinţelor.

-

Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii şi însărcinări date de C.J.E.
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Atribuţiile vicepreşedintelui

Vicepreşedintele preia atribuţiile preşedintelui, în cazul în care acesta se află în
imposibilitatea de a le îndeplini şi colaborează cu acesta în privinţa organizării C.Ș.E.,
implementării şi organizării de proiecte, promovării C.Ș.E.
Vicepreşedintele exercită şi atribuţiile ce îi sunt delegate de către preşedinte sau de C.Ș.E.

-

Atribuţiile secretarului

Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului.
Scrie procesele verbale ale şedinţelor, le semnează şi le depune în Mapa C.Ș.E.
Actulizează dosarele C.Ș.E.
Poate îndeplini şi alte responsabilităţi primite din partea consiliului, preşedintelui sau
a vicepreşedintelui.
Reprezintă Biroul Executiv al C.Ș.E.
Elaborează ordinea de zi şi se asigură de respectarea ei.
Păstrează evidenţa proiectelor elaborate şi a iniţiativelor C.Ș.E.
Ţine legătura cu organizaţiile cu care C.Ș.E. colaborează.

CUM SE TRANSMITE INFORMAȚIA ÎNTRE C.Ş.E ȘI ELEVI?
Comunicarea este cel mai important lucru într-o echipă. Aşadar, pentru a comunica cu
membrii C.Ş.E., se recomandă crearea unui Yahoo! Group unde să aibă loc discuţii, şi unde
să fie anunţate din timp şedinţele. De asemenea, C.Ș.E. poate avea un panou informativ, unde
să fie prezentată activitatea şi să fie anunţate viitoarele actiuni. Legătura cu fiecare clasă
trebuie ţinută prin membrii C.Ş.E., care au obligaţia să-şi anunţe colegii de fiecare activitate
desfăşurată de C.Ş.E. şi, de asemenea, să comunice conducerii C.Ş.E. fiecare propunere
venită din rândul elevilor.
CINE POATE PARTICIPA LA O ȘEDINȚĂ C.Ş.E.?
La şedinţele C.Ş.E. participă obligatoriu reprezentantul din fiecare clasă şi membrii
departamentelor. Cadrele didactice sau alte persoane externe trebuie să aibă acceptul
majoritatii C.Ş.E. pentru a participa la şedinţe.

•

Drepturi
Dreptul de a alege și de a fi ales.
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•

•





Activitatea şi prezenţa la şedinţe a fiecărui membru este trecută în Mapa C.Ș.E . La
încheierea unui an de activitate cei care au participat activ la şedinţe şi s-au implicat în
activităţi primesc diplome şi adeverinţe semnate de către președinte C.Ș.E , directorul din
unitatea şcolară.
C.Ș.E. poate găsi şi alte modalităţi de a recompensa membrii implicaţi (tabere, excursii,
premii etc.)
Obligatii
Participarea la ședințele și la activitațiile C.Ș.E.
Informarea colegilor despre acțiunile și activitățile C.Ș.E.

Consiliul Judetean al Elevilor (CJE) / Consiliul Municipal Bucuresti al
Elevilor (CME)
Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE)/Consiliul Municipal Bucureşti al Elevilor (CME)
este structura reprezentativă a elevilor la nivel judeţean/municipal, subordonată Consiliului
Regional al Elevilor şi Consiliului Naţional al Elevilor, care coordonează activitatea
Consiliilor Locale ale Elevilor (CLE) şi a Consiliilor Şcolare ale Elevilor (CSE).
CJE/CME se constituie din elevi, reprezentanţi ai tuturor Consiliilor Școlare ale Elevilor
din unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.
În localităţile cu peste cinci unităţi de învăţământ se pot constitui Consilii Locale ale
Elevilor cu acordul CJE/CME. Acestea funcţionează după Regulamentul elaborat de
CJE/CME.
CJE/CME pot beneficia de serviciile/sprijinul unui profesor consilier. Profesorul
consilier/coordonator este selectat în urma depunerii dosarului de candidatură la secretariatul
ISJ. Din comisie vor face parte inspectorul școlar general/inspectorul școlar general adjunct,
inspectorul școlar responsabil cu activitățiile educative și președintele și Biroul Executiv al
Consiliului Județean al Elevilor.
Statutul profesorului coordonator va fi acela de metodist și colaborează cu
inspectorului responsabil cu activitatile educative. Se recomandă ca profesorul coordonator să
fie și formator în rețeaua CNE, dat fiind specificul activității.
La întâlnirile reprezentanţilor CJE/CME, precum şi la şedinţele Biroului Executiv pot
participa şi reprezentanţi ai MECTS şi ISJ/ISMB, cu acordul membrilor CJE/CME. De
asemenea, la aceste întâlniri pot participa şi reprezentanţi ai ONG-urilor sau a altor instituţii
care solicită acest lucru şi care au protocoale de colaborare încheiate cu CJE/CME şi cu
acordul membrilor Biroului Executiv al CJE/CME. Și la nivel CJE/CME funcționează
departamentele mentionate în cadrul CȘE cu aceleași atributii.
Principalele atribuţii şi responsabilităţi a CJE/CME sunt:
- Reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor.
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- Asigură comunicarea între elevi şi conducerea ISJ/ISMB identificând, receptând şi
propunând spre soluţionarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, problemele, ideile şi aspectele
vieţii şcolare a elevilor din judeţ.
- Consiliul Judeţean al Elevilor monitorizează la nivel judeţean respectarea Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Elevilor de la nivelul unităţilor de învăţământ.
- Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare a proiectelor şcolare şi
extraşcolare.
- Organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau
cursuri pentru formarea elevilor.
- Efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolare.
- Comunică permanent cu C.Ş.E. şi C.L.E. şi le oferă consiliere.
- Organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate cazurilor sociale.
Pentru atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului Consiliului Judeţean al
Elevilor, vezi articolele 66, 67, 68 din ROF.

Mandatul membrilor
Mandatul membrilor Biroului Executiv este de un an, iar în situații excepționale când din
motive obiective CNE/CJE nu se poate întruni în AG este de maximum 2 ani.
Elevii din an terminal nu mai pot deţine funcţii de conducere în cadrul CJE. Președintelui
de C.Ș.E./C.J.E. aflat în an terminal de liceu nu i se va accepta/valida candidatura pentru
alegerile într-o funcție de conducere în C.Ș.E./C.J.E. (președinte, vicepreședinte sau secretar).
Menționăm însă că este acceptată depunerea candidaturii pe propria răspundere, în funcție de
responsabilul de departament.
Reprezentarea în Consiliul de Administraţie
Preşedintele C. J. E. sau un alt membru al Biroului Executiv participă la şedin țele
Consiliului de Administraţie ale I. S. J. şi trebuie să fie implicat prin expunerea unor opinii cu
privire la hotărârile ce urmează a fi luate şi care vizează direct elevii pe care îi reprezintă.
Unde îşi desfăşoară activitatea C.J.E.?
C. J. E./C. M. E. îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu amenajat în incinta Palatului C
opiilor sau în alte sedii stabilite de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti
(DTJ, instituţii de învăţământ liceal,etc.). I. S. J./I. S. M. B. va pune la dispoziţia C. J. E./C.
M. E. logistica necesară desfăşurării activităţii acestuia (fax, conectare internet, scaner,
computer, cost telecomunicaţii).
Cum se alege Biroul Executiv al C. J. E.?
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Structura operativă a CJE/CME este Biroul Executiv, ales prin vot democratic dintre membrii
C.J.E. şi format din elevi care îndeplinesc următoarele funcţii: preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi (în
funcţie de mărimea judeţului), 1-2 secretari (executivi).
Imediat după finalizarea alegerilor în C. Ş. E.-uri este convocată o şedinţă a C. J. E., în cadrul
căreia vor avea loc alegeri. Acest lucru este anunţat în prealabil, pentru ca potenţialii candidaţi să
îşi poată pregăti dosarele. Candidaţii pentru funcţii îşi vor depunde dosarele de candidatură
comisiei formate din fostul B.E.X CJE.
• Un dosar de candidatură pentru o funcţie în Biroul Executiv al C. J. E. trebuie să
conţină:
1. Curriculum Vitae;
2. Scrisoare de motivaţie;
3. Proces-verbal de la şedinţa de alegeri pe unitatea de învăţământ;
4. Formular de candidatură;
5. Propunere de proiect judeţean;
6. Strategia de dezvoltare a CJE/CME, în viziune personală.
• Candidaţii selectaţi/ validaţi de către Comisia de Validare îşi vor susţine candidatura
în cadrul Adunării Generale. Candidatul care va întruni cel mai mare număr de voturi va fi
ales preşedinte, pentru fiecare dintre posturile vacante urmând a se vota în parte.

Cine convoacă şedinţele C. J. E.?
Şedinţele sunt convocate de Biroul Executiv al C. J. E.. Pot avea loc şedin’e
extraordinare la solicitarea inspectorului educativ/ inspector general, profesor consilier, care
are rolul de a trimite o convocare oficială către toate unităţile de învăţământ pe fax şi/sau
mail. În caz că preşedintele nu poate participa, este obligat să desemneze un înlocuitor din
Biroul Executiv al C. Ş. E..
Cu cine poate colabora C. J. E.?
•

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, CJE/CME colaborează cu departamentul educativ
de la nivelul Inspectoratelor Şcolare Judeţene/al Municipiului Bucureşti, Palatul şi Cluburile
copiilor, cu Direcţiile Judeţene pentru Tineret cu structurile asociative ale părinţilor, cu alte
instituţii şi organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale,
guvernamentale sau neguvernamentale.

Despre promovarea C. J. E.
•

Foarte importantă este colaborarea structurii cu mass media. Un C. J. E. trebuie să aibă
legături foarte bune cu publicaţiile şi televiziunile locale şi să îşi promoveze fiecare acţiune
prin aceste mijloace. Pentru o imagine mai bună, este indicat ca fiecare C. J. E. să aibă o
siglă, un site, un imn sau alte însemne reprezentative.
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•

Departamenele
La nivel de C.J.E. funcționează aceleași departamente ca și la nivel de C.Ș.E. având
aceleași atribuții. Pentru departamentul Avocatul Elevului există un regulament distinct (vezi
Anexa 6).

Consiliul Regional al Elevilor (C.R.E.)
•










Consiliile Regionale ale Elevilor se constituie din preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor
Judeţene ale Elevilor, fiecare judeţ având dreptul la doi reprezentanţi. Preşedintele și
vicepreședintele C.R.E. trebuie sã deţină calitatea de preşedinte C.J.E.
În România există opt C.R.E.-uri:
Regiunea Nord-Est (Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui);
Regiunea Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş);
Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj);
Regiunea Centru (Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov);
Regiunea Sud-Est (Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Buzău, Constanţa);
Regiunea Sud Muntenia (Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu,
Teleorman);
Regiunea Bucureşti-Ilfov (Bucureşti şi Ilfov);
Regiunea Sud-Vest Oltenia (Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj).

Proceduri de functionare a structurilor Consiliilor Elevilor
•

•
•

Fiecare C. R. E. este condus de un Biroul Executiv format dintr-un preşedinte, un
vicepreşedinte şi un secretar. Biroul Executiv al C. R. E. va monitoriza activităţile C. J. E.urilor din subordine şi va interveni în caz de activitate deficitară. De asemenea, la nivelul
unei regiuni se vor desfăşura conferinţe şi activităţi comune.
Alegerile pentru C.R.E. au loc in cadrul unei Conferinte Regionale, unde participă câte doi
reprezentanți din fiecare județ (președinte și vicepreședinte C.J.E.).
Potențialii Candidaţi pentru funcţii îşi vor depunde dosarele de candidatură la comisia de
validare, formată din foștii membrii ai Biroului Executiv ai C.R.E.-ului. Candidații
considerați eligibili își vor susține candidatura, fiind aleși prin vot democratic la nivelul
fiecărui județ, fiind valide două voturi.
Fiecare Consiliu Regional al Elevilor îşi asumă responsabilitatea de a organiza anual
minimum trei întâlniri regionale dupa un grafic stabilit la alegerile regionale, în cazul
nerespectarii graficului, președintele C.R.E. este demis.
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Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.)
Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) reprezintă interesele elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat şi privat din România la nivel naţional.
Consiliul Naţional al Elevilor este structură consultativă, partener al Ministerului
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (M.E.C.T.S.).
Consiliul Naţional al Elevilor, este organizat şi funcţionează conform Regulamentului
aprobat prin ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247/2010.
Activitatea Consiliului Naţional al Elevilor se desfăşoară la nivel naţional respectând
principiul reprezentativităţii. C.N.E. coordonează Consiliile Regionale ale Elevilor care la
rândul lor coordonează Consiliile Judeţene ale Elevilor.
Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor Consiliului Naţional al Elevilor la
Adunările Generale, conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru, constând în transport, cazare,
masă, vor fi suportate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin
Inspectoratele Şcolare Judeţene/ISMB. Decontul legat de deplasarea membrilor
C.N.E./C.R.E./C.J.E. se face de către ISJ/ISMB în baza ordinului de deplasare.
Consiliul Naţional al Elevilor va avea prioritate în utilizarea pentru scopuri
organizatorice, educative, ştiinţifice şi recreative a patrimoniului taberelor şcolare,
actualmente centre de recreere şi divertisment pentru tineret.

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA C.N.E.
Consiliul Naţional al Elevilor este format din 45 de membri, după cum urmează:
- 41 preşedinţi ai Consiliilor Judeţene ale Elevilor (C.J.E.),
- preşedintele şi 3 vicepreşedinţi ai Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti (C.M.E.).
Membrii Consiliului Naţional al Elevilor sunt aleşi prin vot democratic la nivelul
fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti.
Încetarea calităţii de elev sau după caz, demiterea din funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean al Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor Bucureşti, atrage după sine
pierderea calităţii de membru C.N.E.
Organismele de conducere a Consiliului Naţional al Elevilor sunt:
• Adunarea Generală,
• Biroul Executiv
Pentru detalii consultaţi ROF, capitolele II 1 si II 2.
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La întâlnirile reprezentanţilor Consiliului Naţional al Elevilor, precum şi la şedinţele
Biroului Executiv pot participa şi reprezentanţi ai M.E.C.T.S. De asemenea, la aceste întâlniri
pot participa şi reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale sau ai altor instituţii cu
care colaborează Consiliul Naţional al Elevilor, cu acordul membrilor Biroului Executiv al
Consiliului Naţional al Elevilor.
Relaţia dintre Consiliile Regionale şi Judeţene ale Elevilor si Consiliul Naţional al
Elevilor, prin Biroul Executiv este una de subordonare, parţial cu caracter de mentorat. În
cazul când aceste organisme nu funcţionează, Consiliul Naţional al Elevilor poate interveni şi
aplica Regulamentul mergând până la destituirea conducerilor acestor organisme şi
organizarea de noi alegeri.
Pentru atributiile membrilor CNE, a presedintelui, vicepresedintilor, secretarilor CNE
vezi articolele 28, 31, 34 din cadrul ROF.

CONSILIUL CONSULTATIV al C.N.E.
Este format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, foşti membri C.N.E.
şi/sau persoane care sprijină activ C.N.E., alese de către membrii Consiliului Naţional al
Elevilor pe o perioada de 3 ani pentru a oferi consultanţa şi pentru a facilita
predarea/preluarea atribuţiilor, pe mandate diferite, în cadrul C.N.E. Este coordonat de către
un cadru didactic, numit coordonator C.N.E. care are rolul de a monitoriza și facilita
activitatea la nivel național, primeste rapoartele de activitate și emite recomandari.
Pentru detalii consultati ROF, capitolul III.4

Statutul seniorilor
Cine sunt ? – Seniorii sunt acele persoane care au deținut o funcție de reprezentare în
cadrul C.S.E., C.J.E., C.R.E., C.N.E., cărora li s-a încheiat mandatul și nu mai au drept de
candidatură, fiind elevi în an terminal de liceu sau absolvenți de liceu.

Ce atribuții au?
– seniorii pot participa la sedințele C.S.E., C.J.E., unde vor avea rol consultativ;
- seniorii nu au drept decizional în cadrul C.S.E., C.J.E.;
- seniorii pot împărtași idei de proiecte și activități pentru dezvoltarea C.S.E., C.J.E.
pe baza experienței lor.
Grupul seniorilor este format din toţi membrii C.N.E. care şi-au încheiat mandatul. Aceştia
pot rămâne în club pe o perioadă nedeterminată.
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Rolul Seniorilor este de sprijinire a CNE atât pe parte de finanţe, cât şi pe parte de relaţii şi
oportunităţi.
Membrii clubului seniorilor beneficiază de recomandări din partea Biroului Executiv a
C.N.E.-ului pentru organizaţiile studenţeşti.

Încetarea mandatului de membru al Consiliului Elevilor are loc în următoarele
condiţii:
- încetarea calitatății de elev;
- este făcută o propunere motivată de excludere din Consiliu din partea membrilor şi e
susţinută de către jumătate plus unu dintre membrii;
- demisionează;
- încalcă regulamentul C.Ș.E.;
- este sancţionat conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului
Elevilor;
- nu îşi respectă atribuţiile de membru al Consiliului Elevilor.

Cum pot fi evaluaţi membrii unui CŞE/CJE/CRE/CNE?
Membrii CSE/CJE/CRE/CNE pot fi evaluaţi în funcţie de procentajul cât şi utilitatea
participărilor la şedinţe/proiecte/activităţi. Aceştia au obligaţia de a participa activ la toate
şedintele. La 3 absenţe consecutive nemotivate şi fără a fi delegat un înlocuitor, membrul va
fi demis iar după caz vor fi organizate noi alegeri în cel mai scurt timp.
Cum pot fi evaluaţi membrii Biroului Executiv ai CŞE/CJE/CRE/CNE?
Preşedintele CŞE/CJE/CRE/CNE poate fi evaluat în baza unui raport de activitate
întocmit semestrial. Totodată preşedintele CSE/CJE/CRE/CNE poate fi evaluat după modul
de coordonare a unei şedinte/proiect/activităţi. Acesta are obligaţia de a comunica mereu cu
membrii CŞE/CJE/CRE/CNE. Membrii Biroului Executiv pot fi evaluaţi în funcţie de gradul
de îndeplinire a atribuţiilor care le revin conform ROF.
Cum pot fi sancţionaţi membrii Biroului Executiv al unui CŞE/CJE/CRE/CNE?
Membrii Biroului Executiv CŞE/CJE/CRE/CNE pot fi sancţionaţi prin avertisment
verbal, scris iar apoi demitere. Dacă situaţia impune aceştia pot fi demişi la prima abatere
afectezează în mod negativ imaginea CŞE/CJE/CRE/CNE.

Comisia de observatori , numărărea și validarea alegerilor pentru funcția de președinte
C.Ș.E.
Prevederile cu privitre la observatorii pentru alegerile C.Ș.E.
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Observatorii externi sunt aleși de către CJE/CMEB din partea unor ONG-uri sau massmedia,
Oobservatorii interni sunt aleși din rândul unor membri ai Birourilor Executive ai
C.Ș.E. în exercițiu.
Consiliul Județean al Elevilor/ Consiliul Municipal al Elevilor București înaintează către
ISJ/ISMB lista cu observatorii externi sau interni, repartizați la fiecare unitate de învățământ
pre-universitar liceal din județul respectiv. ISJ/ISMB semnează și trimite în fiecare unitate de
învățământ preuniversitar liceal lista cu observatorii externi cu mențiunea aprobată.
Directorii instituțiilor de învățământ vor lua la cunoștință nota trimisa de ISJ/ISMB și
vor fi de acord cu intrarea în unitatea de învățământ a observatorului extern și cu
responsabilitățile acestuia în verificarea dosarelor de candidatură și a procesului de vot.
Observatorul extern semnalează problemele întâlnite în procesul de vot către ceilalți membri
ai comisiei pentru alegerile C.Ș.E. spre soluționare, în caz contrar problema se va semnala în
termen de maxim 2 ore către CJE/CMEB cu mențiunea “Nerezolvată”.
Model de tabel cu observatorii externi
Nr Nume și prenume Unitatea de
crt. observator extern învățământ de
proveniență

Unitatea de
învățământ
observată

Data și ora
de
observare

Semnătura
observatorului
extern

1

Evaluarea dosarelor de candidatură pentru funcția de președinte al C.Ș.E.
Pentru validarea dosarelor este necesară completarea tuturor câmpurilor din formularul
postat pe www.wedu.ro și în format listat.
Dosarul va fi validat de către președintele C.Ș.E. în exercițiu și președintele C.J.E. în
exercițiu.
În cazul în care președintele CSE/CJE este în incompabilitate de exercitare a func ției,
responsabilitatea va fi preluată de prim-vicepreședinte sau/și secretar.
Termenul de depunere a dosarelor de candidatură este de o săptămână.

Candidatura singulară sau lipsa candidaturii
În cazul în care există un singur candidat, se vor face alegeri. Rezultatul va fi stabilit
prin votul majorității simple. Dacă majoritatea nu este de acord cu candidatul, se va acorda un
termen de o săptămână, timp în care potențialii candidați pot să își depună dosarele. În
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această situație, depășirea termenului atrage dupa sine pierderea dreptului de a candida la
nivel județean.
În cazul în care majoritatea nu este de acord cu candidatul respectiv sau în lipsa unui
alt candidat, C.J.E. va desemna o echipă de analiză a situației care va discuta cu elevi și
profesori și va întocmi un raport.
În situația unui rezultat negativ, C.J.E. va trimite în școala respectivă o echipă care va
informa și motiva elevii pentru implicarea lor în C.S.E., C.J.E. Vor avea loc prezentări,
discuții, dezbateri cu scopul conștientizării de către fiecare elev importanța reprezentativității
în Consiliul Elevilor.

Comisia de observatori pentru alegerile președintelui C.Ș.E.
Observatorii alegerilor pentru functia de președinte C.Ș.E. sunt formați din:
-

Reprezentant legal din fostul Birou Executiv al C.Ș.E. (președintele sau
vicepreședintele);

-

Director sau director adjunct ;

-

Consilierul educativ cu rol în monitorizarea procesului de vot ;

-

Reprezentant legal din alt Consiliu Școlar al Elevilor al unei unități de învățământ
preuniversitar liceal din județul respectiv. C.J.E. desemnează reprezentantul legal
dintr-un C.Ș.E. pentru a avea rol de observator extern în unitățile de învățământ în
care este repartizat ;

-

Observatorii externi vor avea în posesie la intrarea în unitatea de învățământ în care
sunt repartizați o delegație din partea Inspectoratului Școlar Județean prin care să-și
ateste calitatea și scopul vizitei.

Numărarea și validarea alegerilor
Membrii comisiei de numărare a voturilor pentru funcția de președinte C.Ș.E. vor fi :
-

Consilierul educativ din unitatea de învățământ respectivă;

-

Reprezentantul legal din Biroul Executiv în exercițiu care să nu candideze la funcția
de președinte C.Ș.E. în unitatea de învățământ preuniversitară liceală respectivă ;

-

Reprezentant legal dintre membrii C.Ș.E. ;

-

Validarea alegerilor pentru funcția de președinte C.Ș.E. va fi făcută de către
Reprezentantul legal din fostul Biroul Executiv al C.Ș.E. (președintele sau
vicepreședintele), director sau director adjunct al unității de învățământ și Consilierul
Educativ al unității de învățământ.
26

CONSILIUL NAȚIONAL AL ELEVILOR
Contestațiile
În cazul suspiciunilor de fraudă (voturi în plus, în minus, buletine de vot lipsă, favorizări
sau defavorizări, nerespectarea întrutotul a procedurilor de alegeri, neacordarea termenelor
stabilite pentru campanie și alegeri), candidații pot contesta rezultatul alegerilor.
Contestațiile se depun în termen de maxim 24 de ore lucrătoare la Inspectoratul Școlar cu
mențiunea: “În atenția președintelui Consiliului Județean al Elevilor”. În acest caz,
Inspectoratul este obligat să anunțe președintele în cel mai scurt timp posibil.
Modelul de contestație este anexat în acest ghid (Anexa 5).

1. Modalități de rezolvare a contestațiilor:
-

renumărarea voturilor;

-

compararea procesului-verbal cu numărul total de buletine de vot și cu listele
votanților;

-

refacerea alegerilor (în cazul în care modalitățile prezentate mai sus relevă a fi
neconcordante);

-

refacerea alegerilor cu o mai strictă supraveghere din partea C.J.E. (schimbarea
echipei sau mărirea numărului de observatori).

2.

Favorizări sau defavorizări, nerespectarea întrutotul a pașilor de alegeri,
neacordarea termenelor stabilite pentru campanie și alegeri
Voturi în plus, în minus, buletine de vot lipsă.

*În cazul în care se descoperă nereguli majore se va propune către ISJ/ ISMB demiterea
consilierului educativ din respectiva unitate de învățământ.

Calendarul alegerilor pentru anul școlar 2011-2012
•
•
•

Alegerile la nivel de Consiliu Școlar al Elevilor încep pe data de 19.09.2011 și se
desfășoară până pe data de 21.10.2011.
La nivel județean, alegerile vor avea loc de pe 21.10.2011 până pe data de
02.11.2011.
La nivel regional alegerile se vor desfășura de pe 04.11.2011 până pe data de
24.12.2011.

Se are în vedere organizarea alegerilor regionale în cadrul unei singure întâlniri care
să aibă loc odată cu Adunarea Generală unde să fie finalizat întreg procesul de alegeri.
27

CONSILIUL NAȚIONAL AL ELEVILOR
Mandatul va dura un singur an, urmat de o posibilă recandidare în cazul în care candidatul nu se află în situația anului terminal.
În cadrul alegerilor din unitățile de învățământ și la nivel județean si regional este
obligatorie prezența unui observator extern.

ANEXE
ANEXA 1

Model proces verbal de şedinţă
Consiliul Judeţean al Elevilor ............
(siglă consiliu)
Proces verbal,
Încheiat astăzi, ___________, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean al Elevilor
_____________
Ordinea de zi cuprinde:
-......................
-......................
-......................
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-......................
/etc.
La şedinţă au fost prezenţi ........ de Preşedinţi C. Ş. E. din totalul de ................., un
număr de ....... lipsind motivat, iar restul de ....... nemotivat.
Discuţii:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Drept pentru care am încheiat acest proces verbal.
Preşedinte C. J. E. ...................,
Întocmit,
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ANEXA 2

Formular de candidatură
Conform anexei 1 din Regulamentul de organizare si Funcționare a Consiliului
nașional al Elevilor.

ANEXA 3

Acord părinte/reprezentant legal
Subsemnatul .............................................................în calitate de părinte, posesor al
CI/BI seria………. nr…………… CNP……………………………., domiciliat in loc.
…………………….., strada…………………...,nr……..,bl……., scara…….., ap……….,
tel………………., e-mail……………….., îmi dau acordul cu privire la înscrierea
candidaturii copilului meu …………….................................., posesor al CI/BI seria……….
nr…………… CNP……………………………., domiciliat in loc. ……………………..,
strada…………………..., nr…….., bl……., scara…….., ap………., tel………………., email……………….., la alegerile pentru Consiliul Şcoalar al Elevilor/ Consiliul Judeţean al
Elevilor/ Consiliul Regional al Elevilor/ Consiliul Naţional al Elevilor. Totodată, în
cunoştinţă de cauză, îmi exprim acordul pentru implicarea copilului meu în toate activităţile
ce ţin de statutul său de membru în consiliu (în cazul în care va fi ales) fără a-i afecta, însă,
activitatea şcolară, recuperarea materiei în cazul absenţelor fiind obligatorie.
Prezentul acord reprezintă garanţia unei bune colaborări între mine ca
părinte/reprezentant legal şi Consiliul Şcolar al Elevilor/ Consiliului Judeţean al Elevilor/
Consiliului Naţional al Elevilor de câte ori va fi necesar (în cazul în care va fi ales).
De asemenea, suntem de acord cu deplasările la seminarii, conferinţe, congrese sau
alte activităţi asemănătoare organizate de Consiliul Şcoalar al Elevilor/ Consiliul Judeţean al
Elevilor/ Consiliul Regional al Elevilor/ Consiliul Naţional al Elevilor .

Data.........................

Semnătura părinte,
........................................
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ANEXA 4

Raport de activitate
Consiliul Şcolar/Judeţean al Elevilor ............
(siglă consiliu)
Nume proiect:
Coordonator proiect:
Perioada de desfăşurare:
Locaţia:
Scurtă descriere/Rezumat:
Grup ţintă:
Beneficiari:
 Direcţi
 Indirecţi
 Indirecţi prin multiplicare
Parteneri:
Resurse:
 Umane:
 Materiale:
 Financiare:
Parteneri/sponsori:
Observaţii:
La raport se pot ataşa: fotografii, filmari, articole din mass-media, feedback din partea
beneficiarilor, etc.
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ANEXA 5

Domnule/ Doamnă președinte,
Subsemnatul/Subsemnata……………………………, elev/ă în clasa…………,
la…………………………………. ( Unitatea de învățământ), din județul ………………..,
doresc să contest rezultatul alegerilor din liceul din care provin, pe motiv
că………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Menționez că am candidat la alegerile pentru funcția de președinte C.Ș.E.

Data

Semnătura

În atenția președintelui C.J.E………………
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Anexa 6
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL DEPARTAMENTULUI „AVOCATUL ELEVULUI”

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Cadrul legal de înfiinţare şi funcţionare a Avocatului Elevului este oferit de următoarele
documente:
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului;
Legea 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (2002);
Legea Educaţiei nr.1/2011;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliul Naţional al Elevilor aprobat prin OM
4247/21/06/2010
Art. 2 Avocatul Elevului este departamentul din cadrul Consiliului Elevilor care promovează şi
asigură respectarea drepturilor elevului în şcoală, în conformitate cu prevederile Convenţiei
Drepturilor Copilului, a Legii 272/2004, ale Convenţiei Europene privind Drepturile Omului.
11
11
11
11
11

Art. 3 Departamentul Avocatul Elevului este organizat şi funcţionează conform prezentului
Regulament – cadru.
Art. 4 Activitatea departamentului Avocatului Elevului se desfăşoară la nivel școlar/jude țean
respectând principiul reprezentativităţii.
Art. 5
4.1 Atribuţiile departamentului Avocatul Elevului
C.Ş.E( Consiliul Şcolar al Elevilor)
- Identificarea problemelor / a unor situaţii de încălcare a drepturilor elevilor;
- Facilitarea legăturii elevilor / părinţilor cu conducerea unităţii de învăţământ şi cu cadrele didactice ;
- Propunerea de soluţii de comun acord cu cadrele didactice abilitate şi cu părinţii;
- Medierea unor situaţii conflictuale din şcoală;
- Sesizarea organelor abilitate în cazul situaţiilor care depăşesc competenţele instituţiei.
- Monitorizarea rezolvării problemei.
- Sesizarea la nivelul Consiliului Judeţean al Elevilor a cazurilor care depăşesc competenţa membrilor
departamentului la nivel şcolar.
- Asigurarea confidenţialităţii cazurilor printr-o declaraţie scrisă
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C.J.E (Consiliul Judeţean al Elevilor)
-

Contribuirea la soluţionarea problemelor care depăşesc competenţa departamentului la nivel
şcolar.
- Facilitarea comunicării dintre organele abilitate şi Consiliul Şcolar al Elevilor, la nivelul
fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ, în vederea soluţionării problemelor din
cadrul departamentului.
- Monitorizarea rezolvării problemelor apărute la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din
judeţ.
- Asigurarea confidenţialităţii cazurilor printr-o declaraţie scrisă.
Art. 6 Obiectivele departamentului Avocatul Elevului sunt:
•
•
•
•
•

Educarea elevilor pentru cunoaşterea drepturilor lor şi a responsabilităţilor corelate acestora;
Crearea în şcoli a unui climat favorabil pentru exercitarea de către elevi a dreptului lor la
opinie şi liberă exprimare;
Identificarea și utilizarea unor mecanisme şi instrumente viabile pentru cunoaşterea şi
soluţionarea cazurilor de încălcare a drepturilor elevului în şcoală;
Formarea şi dezvoltarea de deprinderi şi aptitudini specifice pentru viitoarea viaţă de adult a
elevilor, într-o societate democratică;
Cooperarea dintre profesori, elevi şi părinţi pentru îmbunătăţirea climatului de muncă în
şcoală şi a relaţiilor dintre elevi – profesori, elevi – elevi şi elevi părinţi.
CAPITOLUL II – ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 7 (1) La nivelul Consiliului Şcolar al Elevilor, departamentul Avocatul Elevului este format
după cum urmează:
•
•
•

5 membri din rândul elevilor
1 cadru didactic
1 reprezentant al părinţilor
(2) Departamentul Avocatul Elevului este coordonat de directorul departamentului Avocatul
Elevului şi se află în subordinea preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor.
(3) Membrii departamentului Avocatul Elevului sunt aleşi în mod democratic, la nivelul
fiecărui Consiliu Şcolar al Elevilor.
(4) În cazul elevilor, încetarea calităţii de elev, duce la pierderea calităţii de membru al
departamentului Avocatul Elevului.
Art. 8 (1) Selecţia membrilor Avocatului Elevului se va face în fiecare unitate şcolară pe baza
depunerii dosarului de candidatură urmat de susţinerea unui interviu.
(2) Comisia de evaluare a dosarului de candidatură este formată din:
- preşedinte– preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor
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- secretar – secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor
- directorul departamentului Avocatul Elevului aflat încă în exerciţiu
- coordonatorul de proiecte şi programe educative din respectiva unitate de învăţământ.
Art.9 Membrii departamentului Avocatul Elevului sunt aleşi pe o perioadă de 1 an cu drept de
realegere.
Art.10 Membrii departamentului Avocatul Elevului se vor întâlni o dată la două săptămâni sau ori de
câte ori este nevoie pentru soluţionarea unei situaţii de urgenţă.
Art.11 (1) La întâlniri nu este obligatorie participarea tuturor membrilor departamentului, dar în cazul
luării unei decizii este necesară prezenţa a cel puţin 3 membrii titulari.
(2) În cazul luării unei decizii este necesară prezenţa directorului departamentului Avocatul
Elevului, iar în cazul în care acesta nu îşi poate îndeplini atribuţiile, deleagă unul din membrii titulari.
Art.12 (1) Deciziile vor fi luate cu acordul majorităţii simple a membrilor, exprimate prin vot
democratic.
(2) Deciziile vor respecta principiile promovate de Convenţia ONU cu privire la Drepturile
Copilului, astfel:
- Avocatul elevilor va garanta tuturor elevilor care i se adresează libertatea de exprimare şi
dreptul la opinie;
- Avocatul elevilor va promova în orice situaţie principiile nediscriminării sub orice formă.
- În toate soluţiile propuse se va urmări interesul superior al copilului.
(3) În deciziile luate, Avocatul elevului va urmări asigurarea imparţialităţii, iar în gestionarea
cazurilor se va asigura confidenţialitatea celor implicaţi.
Art.13 (1) Colectarea cazurilor se va realiza în funcţie de resursele fiecărei şcoli, astfel:
(2) Printr-o urnă special amenajată, cu luarea în considerare exclusiv a sesizărilor semnate;
(3) Prin intermediul şefilor de clasă, profesorilor diriginţi, celorlalţi profesori, părinţilor,
membrilor Consiliului Elevilor;
(4) În mod direct de către „avocaţi” de la elevii care au nevoie de ajutorul lor:
(5) Prin e-mail
Art.14 (1)Avocatul elevilor se va autosesiza în situaţii de încălcare a drepturilor elevilor sau de
nerespectare a prevederilor Regulamentului şcolar.
Art.15 (1)Conducerea şcolii va pune la dispoziție un spaţiu pentru întâlniri şi păstrarea documentelor.
(2)Fiecare caz va fi înregistrat şi va avea un număr de ordine.
Art.16 Întâlnirile Avocatului Elevilor vor fi consemnate într-o bază de date. În funcţie de posibilităţi,
baza de date poate fi electronică.
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Art.17 (1)La nivelul Consiliului Judeţean al Elevilor departamentul Avocatul Elevului este condus de
un Director de departament, ales din rândul Directorilor de departament de la nivelul Consiliilor
Şcolare ale Elevilor, în conformitate cu prevederile Art. 7 (1)(2) din prezentul Regulament.
(2)Directorii Departamentului Avocatul Elevului din cadrul Consililor Judeţene ale Elevilor
asigură buna funcţionare a departamentului în cadrul Consiliilor Şcolare ale Elevilor şi monitorizează
aplicarea prevederilor prezentului Regulament.

CAPITOLUL III – ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Art.18 Departamentul Avocatul Elevului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
(1) Membrii Avocatului elevului trebuie să aibă o conduită adecvată departamentului din care
face parte.
(2) Respectă drepturilor omului / copilului în instituţiile şcolare înţelegerea, acceptarea şi
respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de
gen.
(3) Asigură egalitatea de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire,
posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social.
(4) Adoptă un mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate,
în clasă, interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul – tacit sau explicit – între elevi.
(5) Crează un mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea
socială, astfel încât fiecare elev să simtă că este parte integrantă a unităţii de învăţământ din care face
parte.
(6) Dezvoltă un sistem stabil şi eficient de cooperare a departamentului Avocatul Elevului cu
familia şi comunitatea în vederea sprijinirii tuturor elevilor (şi a familiilor lor) pentru a putea depăşi
momentele dificile şi problemele întâlnite.
(7) Promovează drepturile copilului în învăţămâtul din România.
(8) Identifică problemele / situaţiile de încălcare a drepturilor elevilor.
(9) Facilitează legătura elevilor / părinţilor cu conducerea unităţii de învăţământ și cu cadrele
didactice.
(10) Propune soluţii de comun acord cu membrii din departamentul Avocatul Elevilor.
(11) Mediază situaţiile conflictuale din şcoală;
(12) Sesizează la nivel de Consiliul Școlar al Elevilor și al Consiliului Jude țean al Elevilor,
organele abilitate în cazul situaţiilor care depăşesc competenţele departamentului.
(13) Monitorizează rezolvarea problemei.
(14) Încurajează comportamentul participativ al tinerilor.
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(15) Avocatul elevului va conlucra cu profesorii diriginţi pentru cunoaşterea de către toţi elevii
a drepturilor copilului şi a responsabilităţilor care le revin.
(16) Avocatul elevului va prezenta profesorilor diriginţi soluţiile propuse pentru situaţii care
vizează elevii din clasa respectivă pentru a le analiza. În funcţie de necesităţi, aceasta va fi prezentată
conducerii şcolii
(17) Avocatul elevilor trebuie să informeze corect şi obiectiv conducerea şcolii despre
activităţile şi cazurile aflate în desfăşurare. Situaţiile care nu pot fi soluţionate la nivelul şcolii se vor
adresa , prin intermediul conducerii şcolii, instituţiilor abilitate (servicii publice de asistenţă socială,
direcţii de asistenţă socială şi protecţia copilului, poliţie, Avocatul poporului etc.)
(18) Avocatul elevilor va păstra o legătură strânsă cu Comitetul de părinţi şi, după caz, Asociaţii
ale părinţilor. Cu sprijinul acestora şi a conducerii şcoli, va asigura prezentarea drepturilor copilulu în
cadrul lectoratelor cu părinţii.
(19)Între Avocatul elevilor şi ceilalţi elevi trebuie să se stabilească relaţii de cooperare, încredere
şi înţelegere reciprocă;
(20)Avocatul elevilor va informa, cu sprijinul profesorilor diriginţi, elevii cu privire la drepturile
şi responsabilităţile lor în şcoală şi în societate.
(21)Avocatul elevilor va analiza situaţiile de abuz şi violenţă exercitate asupra copiilor şi va
propune măsuri pentru stoparea acestora;
(22)Avocatul elevilor va promova şi încuraja cooperarea în cadrul şcolii în vederea asigurării
dreptului la educaţie ţinând cont de egalitatea şanselor.

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE
Art. 19 Membrii Avocatului elevilor vor înainta către conducerea liceului şi colegii lor informări
periodice asupra activităţii desfăşurate, menţionând numărul de cazuri soluţionate / în curs de
soluţionare, problemele întâmpinate etc.
Art. 20 Informarea despre Avocatul elevilor în şcoala respectivă se va face în funcţie de posibilităţi,
prin:
• membrii Consiliului elevilor
• întâlniri organizate cu acest scop
• comitetul/asociaţia părinţilor
• fluturaşi
• postere
• ecusoane
• revista şcolii
• staţia de radio
• avizierul şcolii
Art.21(1) Prezentul Regulament este adoptat în plenul Adunării Naţionale a Avocatului Elevului.
(2)Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui.
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(3) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi membrii CNE, respectiv
CJE/CŞE.
4.2 Sancţiuni în vederea nerespectării atribuţiilor
Sancțiunile vor fi în conformitate cu Regulamentul de organizare si func ționare a Consiliului
Național al Elevilor. Sancțiunea de demitere poate fi luată de Birourile Executive sau Adunarea
Generală după ce situația e supusa analizei.

38

