ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΜΟΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-2016
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΕΝΣΤΠΟ Α (ΠΕ16.01 ΚΑΙ ΣΕ16) – ΑΦΟΡΑ Ε ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η
Οι υποψιφιοι αναπλθρωτζσ ζχουν δικαίωμα τριάντα επιλογών ςε κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ. Οι
ωρομίςκιοι ζχουν δυνατότθτα επιλογισ μιασ Περιφζρειασ.
Όςοι κάνουν αίτθςθ για πρϊτθ φορά ι ζχουν κάνει πριν το 2012:
Α] Βαςικά δικαιολογητικά (ςελ. 20):
1) Σαυτότθτα
2) ΑΦΜ
3) Σίτλοσ ςπουδϊν
4) (Μόνο για ΣΕ16) Πιςτοποίθςθ Ελλθνομάκειασ (ςελ. 21-22)
Β] Ειδικζσ περιπτώςεισ:

1)
2)
3)

Πτυχίο εξωτερικοφ(ςελ. 21-22):
Φωτοαντίγραφο τίτλου ςπουδϊν με επικυρωμζνθ μετάφραςθ
Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ (για περιπτϊςεισ ιςοτιμίασ χωρίσ αντιςτοιχία βλζπε ςελ. 22)
Απολυτιριο Λυκείου ι πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ

 Πολφτεκνοι (ςελ. 23-24):
1) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (τελευταίου τριμινου)
2) Πιςτοποιθτικό Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδασ (εν ιςχφι)

 Σρίτεκνοι (ςελ.24):
1) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ (τελευταίου τριμινου)

 Ειδικι κατθγορία λόγω αςκενειϊν (ςελ. 24):
1) Πιςτοποιθτικό ΚΕΠΑ εν ιςχφι (Πριν από 01-9-2011 γίνεται δεκτι και γνωμάτευςθ Α/κμιασ ι Β/κμιασ
υγειονομικισ επιτροπισ εν ιςχφι.)

 Προχπθρεςία ςε ιδιωτικά ςχολεία (ςελ. 25):
1) Βεβαίωςθ προχπθρεςίασ ςυγκεντρωτικι από τθ Δ/νςθ Εκπ/ςθσ που ανικει το ιδιωτικό ςχολείο
2) Ζγγραφο απόλυςθσ από τθ Δ/νςθ Εκπ/ςθσ που ανικει το ιδιωτικό ςχολείο

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνεται α) ποια από τισ δφο προχπθρεςίεσ κζλουν να
προςμετρθκεί για τθν ζνταξθ ςτον πίνακα αναπλθρωτϊν, θ ιδιωτικι ι θ δθμόςια και β) ότι ο εκπ/κόσ
δεν εργάηεται ςε άλλο ιδιωτικό ςχολείο.



Εκκλθςιαςτικά ςχολεία (ςελ. 26) – Αφορά μόνο τουσ εκπ/κοφσ κλ. ΠΕ16.01 και ΣΕ16 με ειδίκευςθ
«Θεωρθτικά Βυηαντινισ Μουςικισ»:
1) Βιογραφικό ςθμείωμα
2) Τπεφκυνθ Διλωςθ
3) Προαιρετικά ςυςτατικι επιςτολι
ΕΝΣΤΠΟ Β (κλ. ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΣΕ16) ΑΦΟΡΑ ΣΑ ΜΟΤΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ
 Όλα όςα αναφζροντα ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ
 Ζχουν δικαίωμα μζχρι ςαράντα τζςςερισ (44) επιλογζσ
 Μποροφν να δθλϊςουν ζωσ δφο (02) ειδικότθτεσ
Απαιτοφμενα προςόντα για κάκε κλάδο ςελ. 34-35
ΑΙΣΗΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣΕΧΝΩΝ
Όςοι ζχουν ξανακάνει αίτθςθ το 2012, 2013 και 2014:
1) Αίτθςθ
2) Τπεφκυνθ Διλωςθ για επαρκι γνϊςθ του μουςικοφ οργάνου που προτίκεται να διδάξει
3) Πιςτοποίθςθ ελλθνομάκειασ
Όςοι κάνουν αίτθςθ για πρϊτθ φορά ι ζχουν κάνει πριν το 2012:
1)
2)
3)
4)
5)

Αίτθςθ
Τπεφκυνθ Διλωςθ για επαρκι γνϊςθ του μουςικοφ οργάνου που προτίκεται να διδάξει
Πιςτοποίθςθ ελλθνομάκειασ
Σαυτότθτα
ΑΦΜ
Ζχουν δικαίωμα να δθλϊςουν μόνο μια Περιφζρεια και μόνο μια ειδίκευςη. Οτιδιποτε επιπλζον
κατακζςουν, πρζπει να προςκομίςουν το αντίςτοιχο ζντυπο (ςελ. 36)

 χετικά με πιςτοποίθςθ Ελλθνομάκειασ ςελ. 21-22
 χετικά με Παιδαγωγικι Επάρκεια ςελ. 27-31

