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INFORMARE
ACTIVITATEA CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018
SEMESTRUL I

Activitatea C.Ş.E. din acest an şcolar a debutat în luna octombrie 2017 cu o şedinţă
condusă de responsabil C.Ş.E. prof. Trifan Oana, consilier educativ, prof. Teleagă Daniela
Isabela, la care au participat reprezentanţii Consiliilor de elevi pe clase din toate cele 5 structuri
cu clasele V-VIII din comuna Udești: Udești, Plăvălari, Reuseni, Poieni, Știrbăț.
În cadrul acestei activităţi s-a făcut o trecere în revistă a activităților anterioare, s-a
prezentat Raportul de activitate pentru anul şcolar 2016-2017 şi au avut loc noi alegeri C.Ş.E..
În urma voturilor liber exprimate conducerea Consiliului Şcolar al Elevilor de la Şcoala
Gimnazială Acad. H. Mihăescu, Udeşti, pentru anul şcolar 2017-2018 le revine următorilor:

 Bolohan Roxana (clasa a VIII – a), Școala Gimnazială Plăvălari – preşedinte;
 Bernicu Sebastian Ionuț (clasa a VIII–a B), Școala Gimnazială Udești –
vicepreşedinte;
 Butnariu Aura Dumitrița (clasa a VII-a B), Școala Gimnazială Udești – secretar;
și CȘE este format din 22 membri.
Tot în cadrul acestei şedinţe au fost propuse teme pentru Programul activităţilor CŞE, an
școlar 2017-2018.
Astfel, membrii CŞE de la Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti, jud. Suceava au
desfăşurat următoarele activităţi:
La sfârșitul lunii noiembrie 2017 a avut loc activitatea „5 pentru România”, care s-a
desfășurat sub forma unui concurs de PPT-uri, 5, câte unul de la fiecare structură, pentru a
sărbători Ziua Națională a României. Toate aceste 5 PPT-uri au fost premiate pentru
originalitate, creativitate, patriotism, documentare și prezentare. Diplomele au fost acordate după
cum urmează:
Nr. crt.
1.

STRUCTURA
Şc. Gimnazială
UDEȘTI

2.

Şc. Gimnazială
POIENI

3.

Şc. Gimnazială

Titlul PPT-ului
„Mândri că suntem români,

Categoria
ORIGINALITATE

bucovineni, udeșteni!”
„Și noi suntem stejari ai

PATRIOTISM

României!”
,,România, țara mea!’’

DOCUMENTARE

ȘTIRBĂȚ
4.

Şc. Gimnazială

„Mândru că sunt român!”

REUSENI

5.

CREATIVITATE

Şc. Gimnazială

„Sunt suflet în sufletul

PLĂVĂLARI

neamului meu!”

PREZENTARE

În luna decembrie 2017 a avut loc activitatea „Balul bobocilor. Poveste de iarnă”,
membrii CȘE au participat activ la organizarea acestui bal care a avut loc la Căminului Cultural
„Mircea Motrici” din Udeşti și care a unit participanți din toate structurile școlii noastre. În
cadrul activității, ei au popularizat acest eveniment; au vândut bilete cu scopul de a strânge
fonduri pentru a cumpăra cadouri copiilor din Complexul de Servicii de Tip Rezidenţial „Micul
Prinţ” Suceava; au fost gazde perfecte prezentând balul .
Pe tot parcursul semestrului I şi mai ales în luna decembrie 2017 , C.Ş.E. s-a implicat în
proiecte şi activităţi desfăşurate în şcoala noastră cum ar fi proiectul de voluntariat, ,,Îmi pasă de
alţii!”.
De asemenea, cu prilejul întâlnirilor CȘE, s-a urmărit identificarea problemelor cu care se
confruntă elevii și găsirea de soluții optime, în vederea creării unui climat propice învățării.

Responsabil Consiliul Şcolar al Elevilor,
Prof. Trifan Oana

