
CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

COMPONENȚA BIROULUI EXECUTIV: 

 

• Președinte: Terecoasă Ionela Elena- clasa a X-a MI 

• Vicepresedinte: Botoacă Dragoș Stelian – clasa a X-a MI 

• Secretar: Spurcaciu Mihaela – clasa a X-a MI 

• Departamentul: 

➢ Avocatul Elevului : Năsulea Ioana – clasa a XII-a MI 

➢ Comunicare și Relații Publice: Botoacă Alexandra - clasa a XII-a U 

➢ Resurse umane, financiare și de voluntariat: Moacă Mihaela – XII-a MI 

➢ Cultura, Sport și Educație pentru tineret: Burlacu Roberto – clasa a X-a MI 

➢ Formare și Educație nonformală: Păișan Andreea – Clasa  a XI-a MI 

 

OBIECTIVE: 

Obiectivele propuse de membrii Consiliului Școlar al Elevilor în anul școlar 2016-2017: 

- implicarea cât mai multor elevi în activitățile pe care aceștia intenționează să le 

realizeze.  

- Scopul principal al Consiliului Scolar al Elevilor este de a apăra și promova drepturile 

și interesele elevilor și de a implica elevii în actul educațional, viața civică, socială și 

culturală. Acesta are datoria de a reprezenta mai departe elevii în Consiliul de 

Administrație al unității școlare. 

 

Activități derulate pe timpul semestrului I: 

1. Dăruind, vei caștiga! 

Proiectul ‘’Dăruind, vei caștiga!’’ s-a desfășurat în luna decembrie în cadrul liceului și al 

Casei de Cultură a orașului, scopul proiectului fiind acela de a le face o bucurie celorlalți în 

preajma sărbătorilor. Implicarea în acest proiect a constat în organizarea diferitelor activități: 

vînzare de prăjituri, fotografierea copiilor alături de personaje din basme, formarea unui grup de 

colindători și realizarea unei seri de bal cu program artistic 

Activitățile au fost desfășurate de un numar de 30 de liceeni. Obiectele valorificate au fost 

donate de către elevi, acest lucru ajutând foarte mult la realizarea proiectului. Donațiile făcute de 

elevi, parinți și comunitate au fost distribuite elevilor bolnavi sau cu situații mai puțin favorabile 

din orașul nostru. Finalizarea proiectului a fost dusă la bun sfârșit cu ajutorul cadrelor didactice. 

 

2. Gândește verde, gândește curat! 

Scopul acetui proiect-concurs este acela de a extinde procesul de educație ecologică de la 

elevi către adulți, în spiritual respectului față de natură. Acest proiect de desfășoară din luna 

ianuarie 2017 și se află in desfasurare. În acest proiect s-au implicat în jur de 10 elevi ai clasei a 

X-a Matematică-Informatică, sub îndrumarea cadrelor didactice.  

 

Consiliului Școlar al Elevilor din Liceul ‘’Simion Stolnicu’’ iși propune următoarele 

activități în mandatul 2016-2017 /semestrul al II-lea: 

➢ Realizarea unei activități de ‘’Dragobete’’ 

➢ Activități extrașcolare și extracurriculare dedicate Zilei Copilului-1 iunie 

➢ Derularea proiectului ‘’Viața- o poveste’’ 



 


