ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΦΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Θέση Προαγωγής)
Η κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη Α13: €39013, 40553, 42093, 43633, 45173, 46713, 48253. Σην κηζζό απηό
πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθό
επίδνκα, ζύκθωλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό.
Σύκθωλα κε ην ηζρύνλ Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα
έρνπλ ωο εμήο:
2. Κ α ζ ή θ ν λ η α θ α η Δ π ζ ύ λ ε ο:
(1) Έρεη επζύλε γηα(α)

ηελ νξγάλωζε ηνπ Σρνιείνπ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη θαη ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία
ηνπ,

(β)

ηα επίπεδα επίδνζεο ηνπ ζρνιείνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ,

(γ)

ηε δεκηνπξγία παηδεπηηθήο αηκόζθαηξαο θαη δωήο ζην ζρνιείν,

(δ)

ηελ ηήξεζε θαη θύιαμε ηωλ αξρείωλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ.

(2)

Καζνδεγεί θαη ζπκβνπιεύεη ην δηδαθηηθό θαη ππαιιειηθό πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηελ
εξγαζία ηνπ.

(3)

Δθηειεί ζπληνληζηηθά θαζήθνληα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ.

(4)

Αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην πιαίζην ηνπ ωξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.

(5)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ, γηα ην ζπκθέξνλ ηωλ καζεηώλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο γεληθά.

Σεκεηώζεηο:
(1) Ο πξναγόκελνο ζηε ζέζε απηή ηνπνζεηείηαη ζε ζρνιεία Μέζεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο.
(2)

Τα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο ηεο ζέζεο αλαθέξνληαη πην αλαιπηηθά ζηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο
Γεκόζηωλ Σρνιείωλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Κύπξνπ.

3. Α π α η η ν ύ κ ε λ α π ξ ν ζ ό λ η α:
Υπεξεζία ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζηε ζέζε Βνεζνύ Γηεπζπληή Α΄ Σρνιείωλ Μέζεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο.
Σεκεηώζεηο:
(1) Ο Τνκέαο Δθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή θαηά ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα πιήξωζε ηεο
ζέζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
(2) Ο πξναγόκελνο ζηε ζέζε έρεη ππνρξέωζε λα παξαθνινπζήζεη εηδηθό ελδνϋπεξεζηαθό πξόγξακκα ζρεηηθό κε
ηελ νξγάλωζε θαη δηνίθεζε ζρνιείωλ, όπωο ήζειε απαηηεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή.

