
1 

 

 

  PLANUL DE ACTIVITATE  
 al Consiliului Elevilor 

din cadrul Instituția Privată Liceului 

 „Da Vinciˮ 
 

ANUL DE STUDII 2021-2022 
 

  

Principiile generale de activitate ale Consiliului Elevilor: 

 egalitatea tuturor membrilor săi. 

 participarea obligatorie la activitățile Consiliului. 

 îndeplinirea obligațiunilor stipulate. 

 

Scopul principal al Consiliului este de a acționa ca un organ reprezentativ al elevilor în 

chestiuni importante pentru viața lor școlară, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesorii 

și părinții. 

 

Obiectivele generale ale Consiliului Elevilor: 

 să ofere elevilor un mod organizat, reprezentativ și instituționalizat de comunicare între elevi, 

echipa managerială și organul de conducere; 

 să contribuie la organizarea activităților școlare și extrașcolare, bazate pe nevoile și interesele 

copiilor și tinerilor; 

 să îmbunătățească înțelegerea și cooperarea între elevi, cadrele didactice și echipa managerială; 

 să prezinte un sondaj al stării de spirit al mediului școlar pentru echipa managerială și/sau 

organul de conducere; 

 să faciliteze schimbări în ambianța liceului și în relațiile cu comunitatea. 

 

Obiective operaționale: 

 creează un mediu educațional pozitiv și constructiv; 

 dezvoltă resursele și facilitățile bibliotecii școlare; 

 contribuie la organizarea concursurilor la disciplinele școlare, conferințelor  științifice; 

 asistă echipa managerială în elaborarea și organizarea activităților sportive,       culturale, artistice 

în cadrul liceului; 

 elaborează și implementează împreună cu echipa managerială politici anti-  violență, hărțuire și 

abuz în liceu; 

 împreună cu echipa managerială propagă un climat favorabil elevilor și modul sănătos de viață; 

 contribuie la îmbunătățirea comunicării în cadrul comunității școlare. 
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Nr. 

d/o 

Conținutul tematic Termen de 

realizare 

Forma și 

metoda de 

organizare 

Locul 

desfășurării 

Responsabili 

1. Ședința nr.1 

1. Constituirea noului Consiliu al 

Elevilor și distribuirea funcțiilor; 

2. Aprobarea Planului de activitate 

a Consiliului Elevilor. 

3. Examinarea Regulamentului de 

funcționare a CE, în conformitate 

cu Instrucțiunea cu privire la 

formarea și activitatea 

Consiliului Elevilor, aprobată 

prin Ordinul         ministrului 

educației. 

4. Diverse. 

Octombrie 

2021 

Alegeri ; 

Ședințele CE. 

Sala de 

ședințe 

(et.2 al 

Liceului); 

Sala de 

festivități. 

 

Directorul 

liceului; 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii CE. 

2. Ședința nr.2 

1. Stabilirea relațiilor de colaborare 

cu Centre pentru copii și tineret; 

2. Asistarea echipei manageriale        în 

elaborarea și organizarea 

Evenimentelor: 

 Ziua profesorului (Proiect 

școlar: „Inscripție pe ziua de 

azi a unui profesor”, octombrie 

2021); 

 „Hollywood & Da Vinci” (zi 

transdisciplinară); 

3. Diverse. 

Octombrie 

2021 

Activități 

artistice; 

Iarmaroace; 

Jocuri, 

Concursuri; 

Ședințele CE. 

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al Liceului); 

Curtea 

Liceului. 

 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii 

CE. 

3. Ședința nr.3 

1. Implicarea în organizarea 

campaniilor: 

 Campaniei de prevenire a 

abuzului față de copii derulată 

în perioada 01-30 noiembrie 

2021. Proiect educațional de 

prevenire și combatere a 

violenței în mediul școlar – 

Lunarul: „STOP 

VIOLENȚEIˮ. 

 

 Ziua Sfântului Martin; 

 

 Ziua Mondială a Comemorării 

Victimelor Accidentelor 

rutiere; 

 

 Ziua Internațională a 

Toleranței; 

 

 Ziua Internațională de 

Prevenire a Abuzului față de 

 

 

 

01 - 30 

noiembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

11 noiembrie 

2021 

15 noiembrie 

2021 

 

 

16 noiembrie 

2021 

 

19 noiembrie 

2021 

Concursul 

gazetelor de 

perete 

referitor la 

temele 

propuse; 

Ședințele CE. 

Sala de 

festivități ; 

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al liceului); 

Curtea 

Liceului. 

 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii CE. 
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Copii; 

 

 Ziua Internațională a 

Drepturilor Copilului; 

 

2. Diverse. 

 

 

20 noiembrie 

2021 

4. Ședința nr.4 

1. Implicarea în amenajarea 

decorului și organizarea 

activităților dedicate 

sărbătorilor de iarnă, 

implicit a activității 

transdisciplinare: „Da Vinci 

înconjoară lumea”; 

2. Organizarea unor acte de caritate 

pentru copiii din familiile social-

vulnerabile cu genericul: 

 „Împreună pentru fiecare”,     

 „Cadoul din cutia de pantofi”. 

3. Evaluarea activității 

 Consiliului Elevilor pentru 

Semestrul I; 

4.     Diverse. 

Decembrie 

2021 

Activități 

distractive; 

Activități 

filantropice; 

Ședințele CE. 

Sala de 

festivități; 

Sălile de clasă 

ale Liceului 

Da Vinci; 

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al Liceului). 

 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii CE. 

5. Ședința nr.5 

1. Implicarea CE în organizarea 

concursurilor la disciplinele 

școlare, conferințelor  științifice, 

etc. 

2. Diverse. 

 

Ianuarie 

2022 

Olimpiade; 

Concursuri,

Conferințe; 

Ședințele CE. 

Sălile de clasă  

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al Liceului). 

 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii 

CE. 

6. Ședința nr.6 

1. Valorificarea lucrului           

Cercurilor școlare; 

2. În colaborare cu conducătorii 

cercurilor sportive (antrenorii), 

asigurarea proiectării și 

desfășurării competițiilor 

sportive; 

3. Implicarea în organizarea și 

desfășurarea Zilei Internaționale 

a Internetului. 

4. Diverse. 

 

Februarie 

2022 

Pe parcursul 

anului școlar 

 
 

Concursuri; 

Competiții 

sportive; 

Ședințele 

CE. 

Sala de 

festivități; 

Sala de 

sport; 

Bazin; 

Terenul de 

fotbal; 

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al Liceului). 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii CE. 
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7. Ședința nr.7 

1. Stabilirea relațiilor de colaborare 

cu centre pentru copii și tineret; 

2. Implicarea în amenajarea 

decorului și organizarea 

activităților dedicate 

sărbătorilor de primăvară, 

implicit a activității 

transdisciplinare: „8 

Martie”; 

3. Diverse. 

Martie 2022 Preluare de 

experiență; 

Activități 

distractive; 

Ședințele CE. 

Curtea 

Liceului; 

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al Liceului). 

 
 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii CE. 

8. Ședința nr.8 

1. Susținerea copiilor orfani/ 

nevoiași prin donarea unei case 

de locuit, cadou de   Paște;  

2. Ghidații de echipa managerială     

urmează a se organiza o zi 

sanitară  pentru curățirea și 

amenajarea, salubrizarea unui 

teren (în cadrul lunarului 

ecologic); 

3. Diverse. 

Aprilie 2022 Acte de 

binefacere; 

Activități de 

salubrizare; 

Ședințele 

CE. 

În afara 

liceului; 

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al Liceului). 

 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii CE. 

9. Ședința nr.9 

1. Inițierea grupurilor de ajutor 

reciproc în vederea pregătirii 

elevilor pentru teze, examene; 

2. Realizarea unor excursii 

naționale/internaționale pentru 

treapta gimnazială și liceală; 

3. Raportul de activitate al CE pentru 

anul de studiu 2021-2022; 

4. Diverse. 

Mai 2022 Colaborare 

școlară; 

Excursii; 

Ședințe CE. 

Săli de clasă; 

În afara 

Liceului;  

Biblioteca 

Liceului; 

Sala de 

ședințe (et.2 

al Liceului). 

 

Echipa ce 

asistă 

directorul; 

Directorul 

adjunct 

pentru 

educație; 

Președintele 

CE; 

Membrii 

CE. 
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