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RAPORT DE ACTIVITATE 

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 
 

Anul școlar 2018-2019 

 

Consiliul Școlar al Elevilor s-a constituit prin votul liber exprimat al 

elevilor Liceului cu Program Sportiv Arad pe baza Regulamentului de 

Organizare și Funcționare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a 

alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor nr. 118/21.08.2015 

 

Conform acestui regulament, CŞE este constituit din:  

PREŞEDINTE: Tertelici Ștefan, clasa a XI-a B  

VICEPREŞEDINTE: Borteș Sergiu, clasa a XI-a B;  

SECRETAR CSE: Koromi Roland, clasa a XI-a A.  

 

DIRECTORI DE DEPARTAMENTE: 

 

1. Concursuri școlare și extrașcolare: Damian Elena, clasa a IX-a B; 

2. Cultura, educație și programe școlare: Vițelaru Noris, clasa a IX-a B; 

3. Sport si programe de tineret: Creța Patric, clasa a IX-a A; 

4. Mobilitate, informare, formare: Tulcan Raluca, clasa a IX-a A. 

 

 

Şedințele CSE s-au ţinut de câte ori a fost nevoie, participarea 

responsabililor claselor fiind de 78%. În cadrul acestor ședinţe: 

- s-au dezbătut probleme ce vizează preocupările adolescenţilor, pe 

departamente, alese și organizate prin voluntariat; 

- au fost promovate proiecte și parteneriate școlare; 

- s-au analizat propunerile făcute de reprezentanții claselor; 

- a fost proiectat planul managerial; 

- s-a solicitat implicarea elevilor în diferitele activități cu tradiție în 

unitatea noastră școlară; 
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- au fost aleși și numiți responsabilii cu organizarea și derularea 

evenimentelor marcante de-a lungul anului școlar; 

- s-au implementat diferite campanii naționale. 

 

 

Dintre activitățile desfăsurate pe parcursul anului scolar 2018-2019, fac 

parte: 

 

1. Discutarea ROI al Liceului cu Program Sportiv Arad; 

2. Depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte, respectiv 

vicepreședinte, secretar sau director de departament, urmată de campania 

de promovare și susținere a lor, și în final de alegerile libere prin vot; 

3. Constituirea Biroului Executiv CSE; 

4. Dezbatere pe tema „Drepturilor Copilului”, în cadrul campaniei „Sunt om, 

deci am drepturi”; 

5. Diseminarea activităților, mobilităților și rezultatelor parțiale ale proiectului 

ROSE – Bacalaureatul – o poveste de succes. 

8. Organizarea activității cu ocazia Zilei Naționale a României ; 

9. Organizarea serbării de Crăciun; 

10. Organizarea activității „Bibliografia lui Alexandru Ioan Cuza” pentru 

marcarea zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii și a activității „Eminescu – actual 

sau perimat” 

11. Organizarea programului „Școala Altfel”, 17-21 decembrie 2018. 

 

Fiecare dintre aceste activități au fost diseminate la nivelul colectivelor de elevi 

ai claselor din cadrul Liceului cu Program Sportiv Arad de către șefii pe clasa. 

Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor a urmărit, pe parcursul anului școlar 2018 – 

2019, semestrul I, creșterea prestigiului și a calității activității unității de învățământ 

prin activitățile desfășurate de către elevii și profesorii liceului nostru, prin forme de 

parteneriat cu reprezentanți ai comunității locale, agenții economici din zonă, ONG-

uri sau prin rezultatele obținute de către elevi la orele de curs și la concursurile 

școlare și extrașcolare. 

 

Consiliul Școlar al Elevilor a avut ca obiectiv principal stimularea și 

valorizarea potențialul elevilor prin îndrumarea și sprijinirea acestora în 

organizarea activităților cuprinse în agenda CSE, în urma întocmirii planului de 

activități de către directorii de departamente. 
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Privind în retrospectivă, activitatea Consiliului Școlar al Elevilor, putem 

vorbi și de puncte tari și de puncte slabe, care pe viitor pot constitui puncte de 

plecare spre obținerea progresului în activitatea educativă. 

 

Puncte tari: 

 

- varietatea activităților; 

- implicarea elevilor în proiecte și parteneriate; 

- relații bune între membrii CSE; 

- comunicarea eficientă cu colegii; 

- buna cooperare cu CJE 

 

 

Puncte slabe: 

 

- lipsa unor proiecte inițiate de elevi; 

- chestionare date elevilor pe probleme de interes ale tinerilor, propuse 

chiar de către membrii departamentelor. 

 

Pe baza acestui raport, Consiliul Școlar al Elevilor își propune ca în 

semestrul următor să își îmbunătățească activitatea în colaborare cu 

coordonatorul de programe școlare și extrașcolare, prof. Bogdan Lucia, cu 

profesorii diriginți și cu directorii de departamente; sporirea credibilității CSE; 

creșterea implicării elevilor în activitățile extrașcolare; încurajarea elevilor de a-și 

exprima opinia în legătură cu diferitele activități ale CSE. 

 
 
 

             Director adjunct, 
Prof. Kuschausen Cristina 

 
 
 

Președinte Consiliul Scolar al 
Elevilor, 

       Tertelici Ștefan 


