COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR O DIRECTORA
Article 15 Són competències del director o directora:
1. Dirigir i coordinar totes les activitats de l'institut cap a la consecució del seu projecte
educatiu, d'acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències
atribuïdes al consell escolar de l'institut i al claustre.
2. Exercir la representació del centre i representar l'administració educativa a l'institut,
sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.
3. Complir i fer complir les lleis i restants disposicions vigents.
4. Col·laborar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en tot allò relatiu a la
consecució dels objectius educatius de l'institut.
5. Designar el cap o la cap d'estudis, el secretari o secretària i qualsevol altre òrgan
unipersonal de govern que puga formar part de l'equip directiu llevat de l'administrador
o administradora, proposar-ne els nomenaments i cessaments a l'administració
educativa, així com designar i separar els caps de departament i els tutors, d'acord amb
el procediment establit en aquest reglament.
6. Exercir la direcció de tot el personal adscrit a l'institut, així com dirigir la gestió dels
mitjans materials d'aquest.
7. Afavorir la convivència al centre i imposar les correccions que corresponguen, d'acord
amb el que establisca la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i en compliment dels
criteris fixats pel consell escolar de l'institut.
8. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats de
govern de l'institut, i executar els acords adoptats en l'àmbit de la seua competència.
9. Autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost de l'institut, ordenar els pagaments
i visar els certificats i documents oficials de l'institut.
10. Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministraments d'acord amb la
legislació.
11. Coordinar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar i
procurar els mitjans necessaris per a l'execució més eficaç de les seues atribucions.
12. Elaborar amb l'equip directiu el projecte educatiu i la programació general anual de
l'institut, d'acord amb les directrius i els criteris establits pel consell escolar i amb les
propostes formulades pel claustre, l'associació de pares i mares d'alumnes i el consell
de delegats.
13. Promoure les relacions amb els centres de treball per a la formació de l'alumnat i la
seua inserció professional.
14. Promoure l'ús vehicular i social del valencià en les activitats de l'institut, d'acord amb
la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i la normativa de desplegament.

15. Impulsar i promoure les relacions de l'institut amb les institucions del l'entorn.
16. Presentar la memòria anual d'activitats i de la situació general de l'institut al director
o directora territorial de Cultura i Educació.
17. Garantir i facilitar la informació sobre la vida de l'institut als diferents sectors de la
comunitat escolar i a les seues organitzacions representatives, lliurant còpia dels
documents que li siguen requerits en els termes que estableix la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
18. Garantir i facilitar el dret de reunió del professorat, alumnat, pares i mares d'alumnes
i personal d'administració i serveis, d'acord amb la Llei Orgànica Reguladora del Dret a
l'Educació i la legislació vigent que regule els òrgans de representació i la negociació
col·lectiva dels empleats públics.
19. Facilitar l'adequada coordinació amb altres serveis educatius de la seua demarcació.
20. Subministrar la informació que li siga requerida per les autoritats educatives
competents.
21. Proposar actuacions anuals al consell escolar i al claustre de professors que
despleguen les línies bàsiques del programa presentat per a la seua elecció, i presentar
una informe al final del curs sobre la seua realització.
22. El director o directora i l'equip directiu realitzaran informes trimestrals de les
activitats i de la situación general de l'institut dirigits al claustre de professors i al consell
escolar.
23. Qualsevol altra que legalment o reglamentàriament li siga atribuïda.

