ΘΔΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΔΥΘΥΝΤΗ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΜΔΣΗΣ ΓΔΝΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ
(Θέση Προαγωγής)
Η κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη Α12: €32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42187, 43727. Σην κηζζό
απηό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθό
επίδνκα, ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό.
Σύκθσλα κε ην ηζρύνλ Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα
έρνπλ σο εμήο:
2. Κ α ζ ή θ ν λ η α θ α η Δ π ζ ύ λ ε ο
(1) Βνεζά ην Γηεπζπληή ζηελ νκαιή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη.
(2)

Μεηέρεη ελεξγά ζε όιεο ηηο εξγαζίεο, εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.

(3)

Έρεη επζύλε γηα ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Γηεπζπληήο.

(4)

Αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.

(5)

Δθηειεί ζπληνληζηηθά θαζήθνληα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ.

(6)

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

Σεκεηώζεηο:
(1) Οη πξναγόκελνη ζηε ζέζε απηή ηνπνζεηνύληαη ζε ζρνιεία Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο.
(2)

Τα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο ηνπ Βνεζνύ Γηεπζπληή αλαθέξνληαη πην αλαιπηηθά ζηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο
Λεηηνπξγίαο Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Κύπξνπ.

3. Α π α η η ν ύ κ ε λ α Π ξ ν ζ ό λ η α
(1) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε εηδηθόηεηα πνπ λα δίλεη ζηνλ ππνςήθην δηθαίσκα
δηνξηζκνύ ζε ζέζε Καζεγεηή ζηηο Κιίκαθεο Α8-Α10.
(2)

Αλαγλσξηζκέλε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία δώδεθα ηνπιάρηζηνλ εηώλ, από ηα νπνία ηα πέληε ζηε ζέζε Καζεγεηή
ζε δεκόζηα ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηεο Κύπξνπ, ζηελ θαζνξηζκέλε εηδηθόηεηα.

Σεκ.: (1)
(2)

O ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη θαηά ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα πιήξσζε ηεο ζέζεο, αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Ο Βνεζόο Γηεπζπληήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζήζεη εηδηθό ελδνϋπεξεζηαθό πξόγξακκα, ζρεηηθό
κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζρνιείσλ.
(Αξ.Φαθ. 15.15.22)

