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2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ (ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ)

(Θέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ)
Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:
Α8:

€17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208,
24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593.

A10:

€25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318,
33.519, 34.720.

A11:

€29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890,
38.091, 39.292.

πλδπαζκέλεο
Κιίκαθεο

ηνλ πην πάλσ κηζζφ πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθφ
επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Καζήθνληα θαη επζχλεο:
(α)

Αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ
λεπηαγσγείνπ.

(β)

πκκεηέρεη ελεξγά ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.

(γ)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη
γεληθά ηεο εθπαίδεπζεο.

εκεηψζεηο:
1.

Οη λεπηαγσγνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κνλνζέζηα ζρνιεία αλαιακβά λνπλ ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ. ηελ πεξίπησζε δηζέζησλ ζρνιείσλ, ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ έρεη ν αξραηφηεξνο
λεπηαγσγφο ή βνεζφο δηεπζπληήο, αλ ηνπνζεηεζεί.

2.

Σα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο ηνπ λεπηαγσγνχ θαζνξίδνληαη πην αλα ιπηηθά ζηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο
Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ ρνιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.

Απαηηνχκελα πξνζφληα:
(1)

Απνιπηήξην Γ΄ ηάμεο ιπθείνπ ή η΄ ηάμεο εμαηάμηνπ αλαγλσξηζκέλνπ ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο.

(2)

Γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ΄ ηάμεο ιπθείνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο
Κχπξνπ, πνπ λα κπνξεί λα απνδεηρζεί(α)

κε απνιπηήξην Γ΄ ηάμεο ιπθείνπ ή η΄ ηάμεο εμαηάμηνπ αλαγλσξηζκέλνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ κέζεο
εθπαίδεπζεο· ή

(β)

κε επηηπρία ζε εμέηαζε ζηα Νέα Διιεληθά ζε επίπεδν Γ΄ ηάμεο ιπθείνπ πνπ δηεμάγεηαη απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο.

(3)

Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο.

(4)

Πηπρίν λεπηαγσγνχ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ή πηπρίν
λεπηαγσγνχ Σκήκαηνο Παηδαγσγηθψλ Διιεληθνχ Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή πηπρίν λεπηαγσγνχ απφ
εγθεθξηκέλν, κε βάζε ηνπο πεξί Ιδησηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ (Ίδξπζε, Λεηηνπξγία θαη Έιεγρνο ) Νφκνπο [109(Ι)
ηνπ 2005, 197(Ι) ηνπ 2007, 90(Ι) ηνπ 2008, 75(Ι) ηνπ 2010, 115(Ι) ηνπ 2010, 74(Ι) ηνπ 2011], πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηδησηηθνχ παλεπηζηεκίνπ ηεο Κχπξνπ–
ή
Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ, πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ πιήξε θνίηεζε είηε ζε
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ είηε ζε εγγεγξακκέλε ηδησηηθή ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο
Κχπξνπ ηεο νπνίαο ν αληίζηνηρνο θιάδνο είλαη εθπαηδεπηηθά αμηνινγεκέλνο - πηζηνπνηεκέλνο,
λννπκέλνπ φηη έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην Κππξηαθφ πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ
(ΚΤ..Α.Σ..) ε ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ κε ην Πηπρίν λεπηαγσγ νχ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο
Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.

εκεηψζεηο:
1.

Κάηνρνη δηπιψκαηνο ή ηίηινπ παλεπηζηεκίνπ ή άιινπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ
πξνδεκνηηθή εθπαίδεπζε, ην νπνίν δίπισκα ή ηίηινο αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί
Αλαγλψξηζεο Γηπισκάησλ ή Σίηισλ Αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Άιισλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ
ηνπ Δμσηεξηθνχ Νφκσλ [41(Ι) ηνπ 1993, 69(Ι) ηνπ 1996, 69(Ι) ηνπ 2003, 133(Ι) ηνπ 2014], κπνξνχλ λα είλαη
ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε λεπηαγσγνχ, λννπκέλνπ φηη θαηέρνπλ πηζηνπνηε ηηθφ επηηπρνχο ζπκπιήξσζεο
εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζηα αθφινπζα ζέκαηα, ζην επίπεδν θαη ηε δηάξθεηα πνπ απηά
εθάζηνηε πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ(α)

Ιζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο (ΔΠΑ 105)

(β)

Γισζζηθή Αγσγή ζην Νεπηαγσγείν (ΔΠΑ 323)
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(γ)

Μνξθέο Γισζζηθήο Έθθξαζεο (ΔΠΑ 324)

(δ)

Κνηλσληθά ζέκαηα (ΔΠΑ 348)

(ε)

Γηδαθηηθή Διιεληθήο Γιψζζαο II (ΔΠΑ 422)

(ζη)

Υξηζηηαληθή Ηζηθή θαη χγρξνλνο Κφζκνο (ΔΠΑ 481)

(δ)

Νενειιεληθή Γιψζζα Ι (ΒΝΔ 193)

(ε)

Νενειιεληθή Γισζζά II (ΒΝΔ 195).

Πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηα πξνζφληα ζχκθσλα κε ηε εκείσζε 1 ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε
Νεπηαγσγνχ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ Αξ. 42.514 εκεξ. 12.5.1995,
κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ ζηε ζέζε Νεπηαγσγνχ.

