COMPETÈÈNCIES DEEL SECRETTARI O SEC
CRETÀRIA
A
Articlle 24 Són competències del secretari o secretàriaa:

1. Orrdenar el rèègim admin
nistratiu dee l'institut, de conform
mitat amb les directriu
us del
direcctor o directtora.
2. Acctuar com a secretari o secretària dels òrgaans de govern col∙legiiats de l'insstitut,
amb veu però sense
s
vot, estendre
e
less actes de le
es sessions i donar fe dels acordss amb
el visst‐i‐plau dell director o directora.
3. Cu
ustodiar els llibres i arxius oficials de
d l'institutt.
4. Exxpedir els certificats
c
q requeriisquen les autoritats i els interessats o els seus
que
repreesentants leegals en la llegua oficiaal que els so
ol∙liciten.
5. Reealitzar l'invventari de l'institut i mantenir‐lo
m
o actualitzatt, amb la co
ol∙laboració
ó dels
caps de departaament.
6. Cu
ustodiar i organitzar
o
laa utilització
ó de la bibllioteca, mittjans audiovvisuals, maaterial
didàcctic i qualseevol altre material inveentariable.
7. Exercir,
E
sotta l'autorittat del director o directora, la direcció
ó del perrsonal
d'adm
ministració i serveis ad
dscrit a l'insttitut.
8. Elaaborar el prrojecte de pressupost
p
d l'institut.
de
9. Ordenar el règim econ
nòmic de l'institut, de
e conformitat amb lees directriu
us del
direcctor o direcctora, segon
ns el pressu
upost aprovvat pel consell escolarr. Realitzar‐‐ne la
comp
ptabilitat i retre'n
r
comptes davant el consell escolar i less autoritatss correspone
ents.
10. Vetlar
V
pel mantenimen
m
d l'institut en tots els aspectes.
t material de
11. Vetlar
V
pel co
ompliment de les espeecificacions del pla de normalitzac
n
ció lingüísticca pel
que fa
f a l'ús adm
ministratiu del
d valenciàà.
12. Participar
P
en
n l'elaboracció de la pro
oposta de programació
p
ó general an
nual, junt am
mb la
restaa de l'equip directiu.
13. Donar
D
a co
onéixer i difondre
d
dee forma pú
ública i sufiicient a tota la comu
unitat
educcativa, la in
nformació sobre
s
norm
mativa, disp
posicions leegals i assu
umptes d'in
nterés
geneeral o professsional que arribe al ceentre.
14. Diligenciar,
D
ordenar el procés d'aarxivament i custodiarr els expediients acadè
èmics,
els llibres d'esco
olaritat i totts els docum
ments oficials que sigueen generatss a l'institut.
15. Qualsevol
Q
altra funció que li encomane el dirrector o la directora,
d
d
dins el seu àmbit
à
de co
ompetènciaa.

