
 

 
Raport de activitate al Consiliului Şcolar al Elevilor 

An școlar 2016-2017 

 

Activitatea noastră a început cu ședinta a Consiliul Școlar al  Elevilor (CȘE) condusă 

de noul Birou Executiv, ales în urma desfășurării procesului electoral din 13 octombrie 

2016. Am adus la cunoștința colegilor cu ce se ocupă CȘE, Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Elevilor, am  stabilit împreună planul de activități pentru anul 

școlar 2016-2017. 

         În perioada 14-18 noiembrie am organizat ,,Săptămâna legumelor și fructelor 

donate”. Elevi ai claselor primare, cât și elevi ai claselor de gimnaziu și liceu, au donat 

legume și fructe pentru a aduce o bucurie persoanelor aflate în dificultate. Campania 

socială s-a bucurat de participarea unui număr mare de elevi, cadre didactice și părinți. 

            ,,O alta faptă bună devenită tradiție” este titlul unei alte activități. La începutul lunii 

decembrie, am hotărât să răspundem apelului lansat de Primăria orașului Techirghiol, cu 

scopul de a face sărbătorile mai frumoase unor copii cu situație materială deosebită. 

Inițiativa a fost susținută de un număr mare de elevi și cadre didactice. S-au donat jucării, 

cărți, haine, rechizite și dulciuri, acestea ajungând  la copii pe 6 decembrie, de Moș 

Nicolae. 

         Și nu ne-am oprit aici. Pe parcursul semestrului al II –lea, activitățile au fost mult mai 

multe și mult mai variate:  

         ,,Un gând frumos de primăvară’’. La începutul lunii martie am organizat o expoziție 

cu vânzare, care a constat în realizarea de mărțișoare de către elevi ai claselor primare și 

de gimnaziu. Acestea au fost expuse și vândute, iar suma de bani colectată a fost donată 

unei eleve din liceul nostru, pentru a o ajuta în lupta sa cu problemele de sănătate. 

       ,,Gânduri frumoase în așteptarea Sfintelor sărbători Pascale”:  pe data de 15 aprilie  

am organizat o expoziție cu vânzare de produse culinare făcute de elevii claselor de 

gimnaziu si liceu, cu scopul de a veni în ajutorul celor aflați în suferință, prin donarea 

sumei colectate. 
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         În perioada 18-19 mai 2017 s-a desfășurat Tărgul Ofertelor Educaționale la Liceul 

Teoretic ,,Emil Racoviță” Techirghiol. Cu acest prilej, liceul din Techirghiol și Liceul 

Tehnologic Topraisar și-au  prezentat oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018. 

Prima zi a târgului s-a bucurat de prezența unui număr mare de elevi ai unităților de 

învățământ din localitățile apropiate: Biruința, Movilița, Mereni, Topraisar, Potârnichea. 

În calitate de președinte CȘE, am participat la amenajarea standului și am fost 

prezentă pe tot parcursul desfășurării târgului. 

        În final, țin să menționez că am participat la toate ședințele Consiliului  Județean al 

Elevilor. 

 

          Întocmit,  

Președinte CȘE, Picoiu Denisa 

 

 

      

     


