REGULAMENTUL
DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE
A CONSILIULUI ELEVILOR
DIN SCOALA GIMNAZIALA „M. EMINESCU”
1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Consiliul Elevilor este alcătuit din reprezentantii elevilor din
fiecare clasa din scoala (sau de un supleant al acestuia, desemnat de acesta).
Art. 2. Consiliul Elevilor funcţionează pe baza Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a învăţământului Preuniversitar.
Art. 3. Consiliul Elevilor este o organizaţie al cărei principal obiectiv
este organizarea activităţilor extracurriculare, precum şi instruirea şi
educarea elevilor.
2. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
Art. 4. Conducerea şi structura CE se aleg prin vot direct şi secret la
începutul fiecărui an şcolar.
Art. 4.1. Schimbarea conducerii CE se face prin votul a 2/3 din totalul
membrilor CE.
Art. 4.2. CE trebuie să aleagă membrii Biroului Permanent format din
5 membri aleşi prin vot conform dispoziţiilor Art. 4 şi pot fi schimbaţi
conform Art. 4.1.
Art. 4.3. Mandatul membrilor conducerii CE este de un an, cu
excepţia cazului precizat în Art. 4.1.
Art. 5. CE se întruneşte, de regulă, de două ori pe semestru sau ori de
câte ori este nevoie.
Art. 5.1. Agenda întâlnirilor se realizează pe baza sugestiilor venite
din partea membrilor.
3. MODUL DE LUCRU
Art. 6. Prezenţa la întrunirile Consiliului este obligatorie şi necesară în
scopul informării periodice asupra activităţilor şi obiectivelor propuse.

Art. 6.1. În cazul neprezentării la două întruniri într-un an şcolar se
vor adopta sancţiuni ce pot viza destituirea respectivului membru din funcţia
ce o deţine, ajungând chiar la demiterea din Consiliu.
Art. 7. Sedinţa este executivă în cazul prezenţei a jumătate plus unu
din membri.
Art. 7.1. Convocarea sedinţei se face cu cel puţin o săptămână înainte
de data stabilită pentru şedinţă. Preşedintele si profesorul coordonator au
obligaţia de a anunţa toţi membrii.
Art. 7.2. Consiliul poate invita la şedinţe persoane din afară, dacă
prezenţa acestora se consideră necesară.
Art. 7.3. Profesorul coordonator întocmeşte procesul verbal în care
consemnează: ziua, data, locul, prezenţa, ordinea de zi, prezentarea pe scurt
a problemelor discutate, propunerile făcute, hotărârile luate.
Art. 8. Statutul Membrilor.
Art. 8.1. Funcţia este incompatibilă cu încadrarea în categoria de elevi
cu rezultate nesatisfăcătoare (corigenţi, repetenţi, elevi cu sancţiuni).
Art. 8.2. Membrii CE au următoarele atribuţii:
- să-i determine pe ceilalţi elevi din clasa pe care o
reprezintă să sprijine activitatea Consiliului Elevilor
- să informeze corect şi la timp elevii pe care îi reprezintă
asupra activităţii CE
- să promoveze interesele celor ce i-au ales
- să participe activ şi responsabil la toate şedinţele
Consiliului.
Art. 8.3. Preşedintele CE are,în plus, următoarele atribuţii:
- reprezintă CE în relaţiile cu alte instituţii publice şi
private, mass-media, asociaţii, organizaţii
- contribuie la respectarea Drepturilor Copilului.
4. DISPOZIŢII FINALE
Art. 9. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia
de către Consiliul Elevilor.

