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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή/τριας των
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) " Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΦΕΚ 1340 / τ.Β΄ / 2002 " Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων Διδασκόντων".
3. Τις διατάξεις όλων των άρθρων του κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υπουργική Απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
5. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/45/95435/Ε3/16-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
13. Την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οδηγίες σχετικά
με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών-Υποδιευθυντών
1.

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής , για
την πλήρωση της θέσης του/της Υποδιευθυντή/τριας των 3ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης
και Δημοτικού Σχολείου Καλλονής, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 31-08-2016 έως 02-092016
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση στο συγκεκριμένο σχολείο και
εφόσον ανήκουν οργανικά σ’ αυτό.
Ως υποδιευθυντές/τριες δημοτικών σχολείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον
διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η
επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς
διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Στο σχολείο θα συγκροτηθεί τριμελής εφορευτική επιτροπή για την πραγματοποίηση της μυστικής
ψηφοφορίας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016.
Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής θα αποστείλει στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Λέσβου την
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και το πρακτικό επιλογής

(από το βιβλίο πράξεων του σχολείου)
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα με ευθύνη των Διευθυντών και Προϊσταμένων
των Σχολικών Μονάδων όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.
Η Διευθύντρια Π.Ε.
Αικατερίνη Στρατάκη -Συβρή

