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LEGEA colectivului de elevi 
 

În baza Statutului Liceului si a Regulamentului de Ordine Internă, propunem pentru 

activizarea tinerilor următoarele articole: 

Articolul 1. Fiecare licean are dreptul să-si exprime deschid şi liber opinia, dacă nu 

încalcă drepturile altei persoane; 

Articolul 2. Liceenii au dreptul să activeze în cadrul organelor de Autoconducere 

scolară. Cel putin o dată în an va fi oprganizată Ziua Autoconducerii în Liceu; 

Articolul 3. Elevii vor comunica si colabora cu profesorii pentru ca programul de 

studii să fie alcătuit astfel, ca 30 % din ore să aibă caracter practic. Cel putin 10 % din ore să 

se defăsoare la aer liber; 

Articolul 4. Liceenii vor fi implicati activ în proiectarea si desfăsurarea lectiilor si 

activitătilor extracurriculare. Cel putin 10% din ore vor fi prezentate de elevi în baza 

acordului de comun cu profesorii; 

Articolul 5. În timpul de după ore se vor organiza activităti de învătare reciprocă, 

unde elevii care au suucese la unele disciplini îi pot pregăti pe colegii lor, la dorintă, pentru 

a corecta temele, în pregătirea de sesiune, concursuri sau olimpiade; 

Articolul 6. Liceenii au dreptul să elaboreze o revistă/ziar al, clasei/liceului pe 

paginile cărora vor fi reflectate momente din viata scolară si extrascolară; 

Articolul 7. Liceenii au dreptul să se prezinte în anumite zile în formă liberă (de 

comun acord cu colegii, profesorii si membrii administratiei); 

Articolul 8. Liceenii au dreptul să alcătuiască imnul clasei/liceului, să dispună de 

atrubute şi simboluri acceptate de majoritatea membrilor; 

Articolul 9. Cel putin odată în semestru în clasă va fi organizată Actiunea ”CRITICA 

PERFECTIONEAZĂ PERSONALITATEA”; 

Articolul 10. Orele de sâmbătă să aibă un caracter de dezvoltare intelectuala si 

culturala, corectie sau autoperfectionare, fara lucrul pentru acasa si fara notare. Să fie 

rezervat timp pentru excursii, vizite, activitatea cercurilor si a cluburilor pe interese; 

Articolul 11. Fiecare licean are dreptul să-şi aleagă conducătorul ştiinţific pentru a 

realiza o teză de curs într-un domeniu preferat; 

Articolul 12. Sarcinile de bază să fie prelucrate în timpul lecţiilor, lucrul pentru acasă 

să fie pentru consolidarea materialului şi pentru extindere la alegere; 

Articolul 13. După ore să fie organizate cercuri de aprofundare sau cluburi pe 

interese şi să nu fie confundate cu consultaţiile; 

Articolul 14. Fiecare licean are nevoie de respect şi înţelegere şi trebuie să-i respecte 

pe ceilalţi din jur; 

Articolul 15. Să se determine clar diferenţa dintre profilul real şi umanist. 


