
Liceul Teoretic “Marin Preda” 

Bucuresti – Sector 6 

 

Plan de activitati - an scolar 2017-2018 

Consiliul Scolar al Elevilor 

 

Consiliul Elevilor liceului Teoretic “Marin Preda” are misiunea de a reprezenta elevii din şcoala 

şi de a asigura un mediu propice dezvoltării personale şi profesionale a elevilor prin susţinerea 

acestora în activităţiile şi acţiuniile pliate pe interesele şi nevoile acestora. 

In anul scolar 2017-2018 au avut loc alegerile pentru noua componenta Consiliului Elevilor al 

liceui nostru. Imediat ce s-au terminat procesele verbale s-a facut sedinta si s-au stabilit 

activitatile si obiectivele pentru intreg anul scolar. S-a ales prin vot si noul membru al Consiliului 

de administratie. 

Componenta Consiliului Scolar al Elevilor din Liceul Teoretic "Marin Preda" 

Nr. Crt. Nume, prenume Functia 

1.  Petre Vlad Presedinte 

2.  Ganea Vanesa Vicepresedinte 

3.  Lupu Cosmin Vicepresedinte 

4.  Filimon Amira Vicepresedinte 

5.  Marin Theodor Catalin Dir. departament “Concursuri scolare si extrascolare” 

6.  Antofe Bianca Dir. departament “Cultura-educatie-programe scolare” 

7.  Munteanu Adelin Dir. departament “Sport si programe de tineret” 

8.  Stoica Daria Dir. departament “Avocatul elevului” 

9.  Filip Stefania Loredana Dir. departament 

“Mobilitate-informare-formare-consiliere” 

Membrii biroului executiv au participat la toate sedintele pe municipiu si pe sector. 

Obiective: 

- Formarea membrilor din Consiliul Elevilor; 

- Promovarea activităţiilor din Consiliul Elevilor; 

- Diseminarea informaţiilor în rândul eleviilor; 

- Implicarea elevilor în activităţiile Consiliul Elevillor şi Voluntariat; 

- Desfăşurarea unor activităţi pliate pe nevoile şi dorinţele elevilor; 

- Propunerea unor activităţi pentru „Săptămâna altfel”; 

- Realizarea unor activităţi cu scop caritabil 



 

Temele sedintelor lunare sunt: 

Noiembrie- “Debate” – cu participari la proiecte 

Decembrie:   “Ghetuta lui Mos Nicolae” –prezentari ppt, voluntariat in parteneriat cu teatrul 

Ion Creanga, intruniri 

Ianuarie: “ Noi si Tehnolohia” – prezentari ppt, dezbatere 

Februarie: “Ziua Armatei Romane” Club European 

Martie: “O floare pentru fiecare” – cu expozitie de martisoare 

Aprilie: “Generatia in miscare” – filmulet – Tinere talente 

Mai : “Cariera” – prezentari ppt, dezbateri  

Iunie: Bilant la sfarsit de an scolar 

 

In cadrul sedintelor lunare se discuta  atat problemele de securitate, de disciplina, 

atributiile impuse de liceu – uniforma obligatore,  cat si propunerile elevilor privind diverse 

aspecte legate de scoala, consemnate in procese verbale 

 

 De fiecare data cand a fost nevoie, CE s-a intrunit si s-au discutat eventualele probleme.  

           Consiliul Scolar al Elevilor si-a desfasurat activitatile conform Programului de Activitati 

propus la inceput de an scolar si in conformitate cu Regulamentul de Organizare a Consiliului 

Scolar al elevilor. 

 

 

 

 

 

 

Responsabil Consiliul Elevilor, 

Prof. Negoita Boiangiu Milena 


