ATRIIBUCIONSS DEL CON
NSELL ESCO
OLAR
Articcle 68 El consell
c
esccolar de l'institut tind
drà les atrribucions que legalme
ent li
correesponguen i,específicament, les seegüents:
1. Establir les diirectrius per a l'elaboraació del pro
ojecte educatiu de l'insstitut, aprovvar‐lo
una vegada elaborat i avaluar‐lo, sen
nse perjudicci de les competènciess que el claaustre
de professors té atribuïdes en relació
ó amb la planificació i l'organitzaació docentt. Així
mateeix, establirr els procediments peer a la seua revisió quan
q
l'avalu
uació intern
na ho
acon
nselle.
2. Eleegir el direcctor o directtora del cen
ntre.
3. Prroposar la revocació
r
del nomenam
ment del director o diirectora, deesprés de l'aacord
dels membres adoptat
a
per majoria de dos terços.
4. Deecidir sobree l'admissió de l'alumn
nat, amb subjecció estrricta al quee estableix la Llei
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5, de20 de novembre
n
i les disposicions que laa desenvolu
upen.
5. Reesoldre elss conflictess i imposarr les correcccions amb
b finalitat pedagògicaa que
correesponguen a les condu
uctes de l'allumnat que
e perjudiqueen greumen
nt la convivvència
al centre, d'acorrd amb les normes
n
quee regulen els drets i deures d'aqueest.
6. Ap
provar el pro
ojecte de pressupost de
d l'institut i la seua execució.
7. Ad
doptar criteeris per a l'elaboració
ó de la pro
ogramació general
g
anual de l'insstitut,
aprovar‐la i avaaluar‐la,resp
pectant en tot cas els aspectes docents quee competeixxen al
clausstre de proffessors.
8. Elaaborar les directrius
d
p a la programació i la realitzacció de les acctivitats esccolars
per
comp
plementàriees, així maateix aprovaar aquestess activitats en el pla general an
nual i
avalu
uar‐les en laa memòria anual.
a
9. Establir relaciions de col∙∙laboració, amb
a
fins cu
ulturals i edu
ucatius, am
mb altres cen
ntres,
entittats i organismes.
10. Promoure
P
l renovació de les in
la
nstal∙lacionss i de l'equ
uipament eescolar, aixíí com
vigilaar‐ne la consservació.
11. Supervisar,
S
analitzar i valorar l'activitat
l
general
g
de l'institut een els asp
pectes
administratius i docents.
12. Emetre
E
informe sobre la memòriaa de les activitats i la situació
s
gen
neral de l'institut
que amb
a
caràcteer anual preesente l'equ
uip directiu.
13. Analitzar
A
i avaluar
a
l'evo
olució del procés
p
d'enssenyament i aprenentatge al centre, a
travéés dels resu
ultats de lees avaluacio
ons i de l'anàlisi que en
e aquest ssentit realittze el
clausstre de proffessors.
14. Analitzar
A
i avaluar
a
quallsevol informe i els ressultats de lees avaluacio
ons que sob
bre el
centrre realitze l'administració educativa.

15. Conéixer
C
i emetre
e
info
orme sobre els projecttes de convvenis de coll∙laboració entre
l'insttitut i els centres
c
de treball en relació am
mb la formaació de l'alu
umnat i la seua
inserrció professsional.
16. Aprovar
A
el pla de no
ormalització
ó lingüísticca del centtre i, si esscau, el dissseny
particular del prrograma d'eeducació billingüe que tinga
t
autoriitzat el centtre.
17. Establir elss criteris ssobre la participació en activitats culturaals, esportives i
n què el ceentre puga prestar la seua
recreeatives, i taambé les accions assisstencials en
col∙laaboració.
18. Aprovar
A
el reeglament de règim inteern.

