
Informează-te despre... 

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 
 

1. Ce este Consiliul Elevilor ? 

R: Consiliul Elevilor este o formă de organizare a elevilor la diferite nivele care are ca scop 

reprezentarea elevilor. Un alt obiectiv al Consiliului Elevilor este de a iniţia şi organiza proiecte care 

să se plieze pe nevoile şi interesele elevilor din şcoală, judeţ sau regiune. 

2. Cine face parte din Consiliul Elevilor? 

R: Reprezentanţii claselor formează Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor (CŞE). Orice 

elev poate deveni membru în Consiliul Şcolar al Elevilor. Preşedinţii de CŞE constituie Adunarea 

Generală a Consiliului Judeţean al Elevilor(CJE), membri cu drept de vot. Preşedinţii de CJE au 

dreptul de candida pentru funcţii de conducere în Consiliul Regional al Elevilor şi Consiliul 

Naţional al Elevilor. 

3. De ce să faci parte din Consiliul Elevilor? 

R: Experienţa dobândită în cadrul acestei structuri nu poate fi obţinută prin mijloace formale, 

aptitudinile obţinute te vor ajuta foarte mult în dezvoltarea personală. Vei beneficia de module de 

training gratuite şi de experienţe inedite. Ai ocazia să te afirmi într-un mediu competitiv, 

profesionist şi să fii vocea colegilor tăi. 

4. Pentru ce sunt alegerile în Consiliul Elevilor? 

R: Elevii îşi aleg reprezentanţii prin vot democratic, ca aceştia să-i reprezinte în structurile 

superioare ale Consiliului Elevilor şi în relaţie cu conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 

alte instituţii şi organizaţii din domeniul educaţional. 

5. Cine poate candida la alegerile pentru Consiliul Şcolar al Elevilor? 

R: Orice elev al unităţii de învăţământ, de stat sau privat, poate candida. Acest drept este asigurat 

prin OM 4247/21.06.2010. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul online de candidatură 

de pe site-ul CNE (în cazul în care candidezi pentru funcţii de conducere în Biroul Executiv al CŞE - 

preşedinte/ vicepreşedinte/ secretar) şi apoi să îţi realizezi dosarul de candidatură în format fizic. 

6. Chiar şi elevii claselor a XII-a pot candida? 
R: Da, însă doar în conducerea departamentelor. 



7. Ce face preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor? 

R: Organizează întâlniri regulate cu elevii (şedinţe), participă la şedinţele Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ, coordonează activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, 

aprobă proiecte propuse de elevi, reprezintă elevii în structurile superioare, participă la şedinţele 

Consiliului Judeţean al Elevilor. 
 

8. Care este rolul vicepreşedintelui? 

R: Vicepreşedinţii sunt mâna dreaptă a preşedintelui şi sprijină toată activitatea acestuia. 

Preşedintele are dreptul să delege din atribuţiile sale vicepreşedinţilor. 

9. Care este rolul secretarului? 

R: Secretarul se ocupă de partea birocratică a Consiliului Elevilor: realizează procese verbale, 

convoacă elevii la întâlniri, actualizează mapa Consiliului Elevilor. 

10. Ce sunt departamentele Consiliului Şcolar Elevilor? 

R: Departamentele Consiliului Şcolar al Elevilor sunt structuri suport care propun proiecte pe 

diverse domenii. Acestea sunt coordonate de către un director de departament. Cele 5 

departamente sunt: 

1. Departamentul pentru resurse umane, financiare şi voluntariat 

2. Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice 

3. Departamentul Avocatul Elevului 

4. Departamentul pentru programe de cultură, sport, educaţie şi tineret 

5. Departamentul de formare şi educaţie nonformală 

11.  Cum se aleg directorii de departamente în cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor? 

R: Elevii care candidează pentru funcţia de director de departament al unui CŞE trebuie să 

înmâneze dosarul de candidatură, în format fizic, profesorului coordonator de programe şi proiecte 

educative (prof. Mariana Gurzun). Dosarul trebuie să cuprindă: 

1. Curriculum Vitae Europass şi documente doveditoare care să susţină declaraţiile din CV 

2. Scrisoare de intenţie 

3. Acordul părintelui 

4. Declaraţie pe proprie răspundere de neapartenenţă politică 

Directorii departamentelor CŞE sunt aleşi prin vot democratic de către Adunarea Generală a 

Consiliului Şcolar al Elevilor, respectiv reprezentanţii claselor. 

12. Ce trebuie să cuprindă dosarul de candidatură al unui candidat pentru funcţia de 

preşedinte/vicepreşedinte/secretar al Consiliul Şcolar al Elevilor? 

R: Dosarul de candidatură în format fizic trebuie să cuprindă: 

1. Curriculum Vitae Europass şi documente doveditoare care să susţină declaraţiile din CV 

2. Scrisoare de intenţie 

3. Formular de candidatură 

4. Acordul părintelui 

5. Declaraţie pe proprie răspundere de neapartenenţă politică 

6. Strategia de dezvoltare şi planul de acţiune a CŞE din perspectivă personală, având în vedere 

funcţia pentru care se candidează. 

Pe lângă dosarul în format fizic, candidaţii pentru funcţii de conducere în Biroul Executiv al CŞE 

(preşedinte/vicepreşedinte/secretar) trebuie să completeze şi formularul online de pe site-ul 

Consiliului Naţional al Elevilor, www.wedu.ro. 
 

http://www.wedu.ro/


13. Cui trebuie înmânat dosarul de candidatură? 

R: Dosarul trebuie înmânat profesorului coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare/ consilierului educativ (prof. Mariana Gurzun). 

14. Cine validează dosarele de candidatură? 

R: Comisia de concurs şi validare a dosarelor de candidatură este constituită din: 

1. preşedinte - preşedintele CŞE aflat încă în exerciţiu 

2. secretar - secretarul CŞE aflat încă în exerciţiu 

3. vicepreşedinte - vicepreşedintele CŞE aflat încă în exerciţiu 

4. membru evaluator - un reprezentant al CJE 

5. membru evaluator - profesorul consilier educativ 

În cazul în care vreunul din membrii comisiei de concurs şi validare participă în cadrul sesiunii 

electorale din postura de candidat sau nu poate fi prezent, atribuţiile şi responsabilităţile acestuia 

sunt preluate de către un membru delegat de Biroul Executiv al CŞE. 

15. Ce trebuie să fac ca să fiu ales? 

R: Să obţii votul colegilor tăi. Pentru acest lucru vei avea alocată o anumită perioadă de timp în care 

îţi poţi desfăşura propria „campanie electorală" în şcoală. 

 

 

 


