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Raport de activitate pe sem. I, 2021/2022 - Consiliul Școlar al Elevilor 

Nr. înregitrare: 258/14.02.2022 

 
Raportul de activitate al Consiliului Școlar al Elevilor, pe sem. I,  

an școlar 2021-2022 

 
În semestrul I s-au propus 6 (șase) activități care au fost realizate cu succes. În realizarea 

activităților s-au implicat toți membrii Consiliului Școlar al Elevilor dând dovadă de implicare și 

dăruire. La aceste activități s-au adăugat campaniile de informare. 

Activitatea Consiliului Școlar al Elevilor a fost relativ bună. Au avut loc întâlniri în care s-au 

discutat probleme organizatorice  (regulamente, activități, drepturile și îndatoririle elevilor) și s-au 

așteptat propuneri din partea elevilor pentru activități extrașcolare care urmau a fi desfășurate de-a 

lungul semestrului I, în școală. S-a discutat Ordinul MENCS, nr. 5447/2020, privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în vederea 

revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ. De asemenea, în 

cadrul Consiliului Școlar al Elevilor s-a dezbătut Procedura operațională privind accesul/plecarea 

elevilor și persoanelor străine în/din școală, Ordinul de ministru nr. 3.243/05.02.2021 privind structura 

anului școlar 2021-2022, ORDIN nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Conducerea Consiliului Școlar al Elevilor: 

1. președinte: Botean Cosmin Adrian, clasa a XI-a B, 

2. vicepreședinte: Zăgrean Narcisa Andreea, clasa a XI-a B, 

3. secretar: Pop Georgiana-Floina, clasa a X-a A, 

4. reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație: Găurean Daiana-Roxana, 

clasa a XII-a B. 

Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităților desfășurate de 

Consiliul Școlar al Elevilor au fost: 

1. cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

Școlar al Elevilor; 

2. informarea elevilor cu privire la activitățile extrașcolare; 

3. implicarea elevilor în activități extrașcolare; 

4. promovarea activității Consiliului Școlar al Elevilor; 

5. informarea elevilor în legăturile cu măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2; 

6. realizarea unui cadru propice informării elevilor. 

Aceste obiective au fost atinse prin realizarea următoarelor activități: 

1. alegerea președintelui și a vicepreședintelui C.Ș.E.: 

- depunerea candidaturii pe suport scris și în format on-line, campania electorală, organizarea votării; 

2. activități școlare și extrașcolare: 

a) 5 octombrie - Ziua Mondială a Educației (4 octombrie 2021); 

b) 10 octombrie - Ziua Produselor Tradiționale Românești (11 octombrie 2021); 

c) Halloween - Sărbătoarea dovlecilor luminoși (31 octombrie 2021); 

d) Ziua Națională a României (26 noiembrie 2021); 

e) „Tradiții de Crăciun” (decembrie 2021); 

3. Săptămâna Educației Globale - s-a desfășurat în perioada 15-21 noiembrie 2021 având ca temă 

„Este lumea noastră, să acționăm împreună!”. 

4. campanii de informare și prevenire: 



LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL  

425100 BECLEAN 

BISTRITA-NASAUD 
Str. Piata Libertatii, nr. 2, tel/fax 0263-343449  

 

2 

Raport de activitate pe sem. I, 2021/2022 - Consiliul Școlar al Elevilor 

a) Campanie de prevenire a traficului de persoane. 

Menționez că toate activitățile desfășurate în unitatea școlară au păstrat normele de prevenire și 

combtere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

b) Promovarea învățământului agricol la nivel superior de către studenții USAMV Cluj-Napoca 

(noiembrie 2021). 

Puncte tari: 

- mediatizarea activităților în presa locală, în revista școlii „Gotika”, pe siteul/facebookul școlii; 

- relații foarte bune între membrii C.Ș.E.; 

- colaborarea bună cu C.J.E. din B.-N.; 

- existența panourilor de promovare a activităților C.Ș.E.; 

- implicarea elevilor în proiecte și parteneriate; 

- comunicarea eficientă cu elevii, profesorii, biblioteca școlii, direcțiunea; 

- feedbackuri pozitive din partea elevilor; 

- eficiență. 

Puncte slabe: 
- lipsa de comunicare între elevii claselor și șefii acestora; 

- lipsa de exprimare a ideilor unor membri ai Consiliului Școlar al Elevilor. 

Oportunități: 

- creșterea implicării elevilor în activități extrașcolare. 

Amenințări: 

- incapacitatea de a finaliza proiectele din lipsa implicării elevilor. 

 

Măsuri de ameliorare a rezultatelor obținute în urma desfășurării activităților: 

 1. atragerea elevilor în activitățile Consiliului Școlar al Elevilor prin popularizarea mai eficientă a 

acestora; 

2. încurajarea elevilor de a-și exprima opinia în legătură cu nemulțumirile acestora; 

3. implicarea unui număr și mai mare de elevi în realizarea activităților. 

 

 

Responsabil,                                                                                            Întocmit, 

prof. Sandu Loredana-Aurelia                                                                  președintele C.Ș.E., 

                                                                                                       Botean Cosmin-Adrian, XI B 

 

 

Câteva dovezi din activitățile noastre: 
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