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ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

υποψήφιων

εκπαιδευτικών

αυξημένων

ακαδημαϊκών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη ως
αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016, για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά
Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως
ισχύει».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), όπως ισχύει, ιδίως δε των άρθρων 41
και 48, το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών, στο
πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά
προσόντα για το σχολικό έτος 2015 – 2016
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καλεί
τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο
διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. να υποβάλουν αίτηση προς το Ε.Π.Ε.Σ. του Σχολείου (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) από
Πέμπτη, 10/09/2015 έως και Τετάρτη, 16/09/2015 , συνυποβάλλοντας απαραιτήτως και τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

(i)

τίτλους

σπουδών

(διδακτορικά,

μεταπτυχιακά,

πιστοποιητικά

επιμόρφωσης/μετεκπαίδευσης κλπ.) (ii) πιστοποιητικά απόδειξης γλωσσομάθειας (iii) πιστοποιητικά
χρήσης

και

αξιοποίησης

των

ΤΠΕ

Α΄

και

Β΄

επιπέδου

(iv)

βεβαιώσεις

διδακτικής

εμπειρίας/προϋπηρεσίας .

Οι κλάδοι/ειδικότητες, για τους οποίους καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, είναι οι
ακόλουθοι:

Κλάδος/ειδικότητα
Κοινωνιολόγοι

ΠΕ10

Αριθμός θέσεων
/

Πολιτικών

&

Νομικών 1

Σπουδών ΠΕ13
Βιολόγοι ΠΕ04.04

1

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας κατ’ ανώτατο όριο για πέντε θέσεις
σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, που έχουν εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, θα υποβληθεί στη σχολική
μονάδα μας, μόνο εφόσον αυτή αποτελεί την πρώτη προτίμηση του ενδιαφερομένου. Εφόσον ο
υποψήφιος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης του ίδιου κλάδου/ειδικότητας
και σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο-που έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση -είναι
απαραίτητη και η συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα στην ίδια αίτηση :

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

2η
3η
4η
5η
Ο συνολικός πίνακας κατάταξης που θα καταρτισθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. θα αναρτηθεί σε
κάθε σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί
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δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά του ως άνω πίνακα κατάταξης εντός προθεσμίας δύο
(02) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή του. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Ε.Π.Ε.Σ.
της σχολικής μονάδας πρώτης προτίμησης , στο οποίο υποβλήθηκε και η αίτηση. Μετά την
εξέταση των ενστάσεων θα καταρτισθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης, ο οποίος επίσης θα
αναρτηθεί σε κάθε σχολική μονάδα και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π.Ε.Σ. ΤΟΥ 1ΟΥ Πειραματικού ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ - ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λόντος Χαράλαμπος
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Α Ι Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθήνας

ΕΠΩΝΥΜΟ :
…………………………………….

ΟΝΟΜΑ :
……………………………………….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :
………..…………………..

ΚΛΑΔΟΣ :
………………………………………

Σας
παρακαλώ
να
δεχτείτε
την
υποψηφιότητα μου για την θέση
αναπληρωτή
αυξημένων
προσόντων
κλάδου
ΠΕ………….
την
οποία
προκηρύξατε για τις ανάγκες του σχολείου
σας.
Δηλώνω ότι επίσης ενδιαφέρομαι να
υποβάλλω
υποψηφιότητα
για
την
αντίστοιχη προκήρυξη στην οποία έχουν
αναγγείλει και τα άλλα Πρότυπα ή
Πειραματικά Σχολεία της Περιφέρειας
Αττικής, με την εξής σειρά προτίμησης
…………………………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :
…………………………………

ΣΕΙΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:………………………………….

2η
3η

……………………………………………
……….

4η
5η

Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
:
………………………………….

Ημερομηνία
Αθήνας,

9/09/2015

……………………………………………
……….
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΚΙΝΗΤΟ :
……………………………………….
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