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Raport de activitate al Consiliului Şcolar al Elevilor 

An Şcolar 2017-2018 

 

        La începutul anului școlar 2017-2018, în cadrul primei întâlniri, în calitate de Președinte al 

Consiliului Școlar al Elevilor mi-am prezentant Raportul de activitate pentru anul școlar 2016-2017. 

Având în vedere că raportul a fost aprobat de Adunarea Generală, mandatul meu a fost prelungit cu 

încă un an.  

Am adus la cunoștința colegilor mei cu ce se ocupă CŞE, Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Elevilor și am stabilit împreună planul de activități pentrul anul școlar 

2017-2018.  

         În perioada 20-24 noiembrie 2017 am organizat Campania socială  ,,Săptâmâna  legumelor și 

fructelor donate''. Implicarea unui număr foarte mare de preșcolari, elevi, părinți și cadre didactice a 

făcut ca și în acest an cantitatea de legume și fructe donate să fie impresionantă și să aducă zâmbetul 

pe buze personalelor aflate în dificulatate. 
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        Pe data de 27 noiembrie am participat la organizarea Zilei Liceului ,,Emil Racoviță’’. 2017 a 

fost anul în care s-a împlinit un deceniu de când școala noastră poartă numele marelui savant Emil 

Racoviță. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă, precum primarul orașului 

Iulian Constantin Soceanu, viceprimarul Florin Zisu, consilieri locali, reprezentantul Asociației 

„Cultul Eroilor”, colonel în rezervă Mihail Gavril Andreescu, reprezentanți ai părinților. 

 

 

 

        La începutul lunii decembrie, Consiliul Şcolar al Elevilor, alături de cadrele didactice, a 

răspuns inițiativei Primăriei Orașului Techirghiol și a participat la proiectul ShoeBox, oferind 

dulciuri, haine, rechizite sau jucării copiilor cu situație materială precară.  

       În preajma Sărbătorii de Crăciun, am organizat și desfășurat proiectul ”Dăruiește de Crăciun!” 

care a constat în colectarea de haine, jucării, rechizite, pentru a le dona copiilor de la Centrul de 

Plasament ”Delfinul” din Agigea. În urma implicării unui număr foarte mare de cadre didactice, elevi 

și părinți, la copiii de la Agigea au ajuns daruri frumoase și oferite din suflet. 
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      La începutul semestrului al II-lea, am participat la activitatea organizată de domnul Primar  

Iulian Constantin Soceanu, unde am primit titlul de Primar al Copiilor din Orașul Techirghiol. 

Această inițiativă a fost de fapt o apreciere și o recunoaștere a activității deosebite, desfășurată ca 

Președinte al Elevilor din cadrul Liceului ,,Emil Racoviță''. Am primit din partea dumnealui eșarfa 

tricoloră și diploma prin care se conferă acest titul. 

       

     În perioada 24 februrarie - 3 martie am realizat formularul Feedback semestrial 2017-2018. În 

temeiul art.7, lit. aa) din Statutul Elevului, adoptat la data de 10.08.2016, și intrat în vigoare în 

Monitorul Oficial al României, partea I, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice, conform articolului 80, alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, privind 

”dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fișe de feedback 

anonime. Scopul acestui proiect a avut la bază îmbunătățirea relației profesor- elev. 

    În perioada 19-20 aprilie s-a desfășurat Târgul Ofertelor Educaționale la Liceul Teoretic ,,Carmen 

Sylva'' din Eforie Sud. Cu acest prilej, Liceul Teoretic ,,Emil Racoviță'' din Techirghiol și-a prezentat 

oferta educațională pentrul anul școlar 2018-2019. În calitate de președinte CŞE, am participat la 

amenajarea standului și am fost prezentă pe tot parcursul desfășurării târgului. 
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       Pe data de 1 iunie am raspunsul apelului lansat de domnul primar Iulian Constantin Soceanu și 

am ajutat la organizarea  Zilei Internaționale a Copilului.  

 Încă de la primele ore ale dimineții cei mai mici dintre locuitorii orașului nostru au realizat 

desene pe asfalt, au alergat și s-au întrecut cu bicicletele. Însoțiți de părinți și cadrele didactice, copiii 

din Terchirghiol au fost răsplătiți de ziua lor cu dulciuri și premii  pregătite de Primăria Techirghiol. 

  

 

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

 

 

                                           Întocmit,  

                                                             Președinte CŞE , Picoiu Denisa 


