∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
(Εκπ/κών στη ∆ιάθεση του ΠΥΣ∆Ε)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ: .……….
.………. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (1)

ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΟΙ 2010

ΚΛΑ∆ΟΣ:……………………………………………………

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:………………………………………………..

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………

ΤΗΛ: …………………………………..

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ :……………………………………………….

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
∆/ΝΣΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΤΕ : ………………………………………………………………………………………………………………………………........
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ∆/ΝΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΤΕ: ……………………………………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ή ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΑΓΑΜΟΣ/H :

ΕΓΓΑΜΟΣ/H :

∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/H:

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ/H:

ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ:

(ο ίδιος και όχι παιδί πολυτέκνων) (2)

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ :
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ:
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : (εκτός πολυτέκνων) (3)
Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ : (4)
∆ΗΜΟΣ :
∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ:
(5)
Γ. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ :
∆ΗΜΟΣ :
∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ:
∆. ΜΟΡΙΑ ∆ΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ :
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ:
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ : (χωρίς να υπολογίζετε την εντοπιότητα και τη συνυπηρέτηση)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ:
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Είδος Άδειας στην οποία µπορεί
µπορεί να βρίσκεστε:
Υπηρ. Εκπαίδευτική
Γονική

Κύησης
Λοχείας

Ηµεροµηνία Λήξης της Άδειας:

/

Μακροχρόνια
/

.

Με την ανακοίνωση των οργανικών κενών στην περιοχή µου και την ειδικότητά µου δηλώνω ότι επιθυµώ να τοποθετηθώ στα
παρακάτω σχολεία του ΠΥΣ∆Ε Ζακύνθου και µε την εξής σειρά προτίµησης : (6)
1.
4.
7.
10.
2.

5.

8.

11.

3.

6.

9.

12.

∆ηλώνω υπεύθυνα
υπεύθυνα ότι: Ο ∆ήµος που ανήκουν τα σχολεία που δηλώνω δεν είναι έδρα ιδιωτικού σχολείου ή φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών, του οποίου ο ιδιοκτήτης έχει πρώτου βαθµού συγγένεια εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας µε εµένα..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …./…./……….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣΟ∆ΗΓΙΕΣ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ











Η «περιοχή µετάθεσης» Α’ ή Β’ Ζακύνθου, πρέπει να συµπληρωθεί απ’ όλους.
δηλώνετε «ΝΑΙ» εάν είστε γονέας τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα, ή σπουδάζοντα, ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και ταυτόχρονα πρέπει να προσκοµίσετε πρόσφατη βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από τον ∆ήµο εγγραφής. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σπουδάζοντα τέκνα, ή τέκνα που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία πρέπει να προσκοµίσετε πρόσφατο πιστοποιητικό .
(3) συµπληρώνετε «ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ», αν πάσχετε από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία και «ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Κ.Π.», αν πάσχετε από
σκλήρυνση κατά πλάκας. Ως αποδεικτικά των ιδιοτήτων αυτών προσκοµίζετε πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή ή κρατικό νοσοκοµείο.
(4) πρέπει να έχετε συµπληρώσει, µέχρι την 30η Νοεµβρίου του τρέχοντος σχολικού έτους, τουλάχιστον µια διετία ως
δηµότης του αντίστοιχου ∆ήµου και να προσκοµίσετε πρόσφατο πιστοποιητικό (εάν δεν το έχετε ήδη καταθέσει).
(5) πρέπει ο/η σύζυγος να έχει συµπληρώσει, µέχρι την 30η Νοεµβρίου του τρέχοντος σχολικού έτους, τουλάχιστον µια
διετία ως εργαζόµενος στην περιοχή του αντίστοιχου ∆ήµου και να προσκοµίσετε πρόσφατο πιστοποιητικό(εάν δεν το
έχετε ήδη καταθέσει).
(5) να αναφέρετε συνολικά µόνο τα µόρια συνολικής υπηρεσίας και τα µόρια δυσµενών συνθηκών (και ΟΧΙ τα µόρια
εντοπιότητας, συνυπηρέτησης και περιοχής 1ης προτίµησης).
(6) να δηλώσετε όχι µόνο τα σχολεία που παρουσιάζουν οργανικά κενά, αλλά όλα τα σχολεία της περιοχής διότι είναι
δυνατό να δηµιουργηθούν και άλλα κενά µε τις µετακινήσεις καθηγητών από τις βελτιώσεις.
Τη δήλωση αυτή τη στέλνετε στη ∆.∆.Ε. Ν. Ζακύνθου στο Fax: 26950 44552, υπόψη Γραµµατείας του ΠΥΣ∆Ε, τηλ.
26950 22272.
Τα σχολεία της Α και Β Περιοχής Μετάθεσης ΠΥΣ∆Ε Ζακύνθου και τα µόρια δυσµενών συνθηκών για το καθένα είναι τα
ακόλουθα:
(1)

(2)

Β΄ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α’ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

1

1ο Γυµνάσιο (3 µόρια)

1

Γυµν. Βανάτου (5 µόρια)

2

2ο Γυµνάσιο (3 µόρια)

2

Γυµν. Λιθακιάς (6 µόρια)

3

3ο Γυµνάσιο (3 µόρια)

3

Γυµν. Κατασταρίου (6 µόρια)

4

Εσπερινό Γυµνάσιο & Λ.Τ. (3 µόρια)

4

Γυµν. Μαχαιράδου (6 µόρια)

5

1ο Γενικό Λύκειο (3 µόρια)

5

Γυµν.& Λ.Τ. Βολιµών (9 µόρια)

6

2ο Γενικό Λύκειο (3 µόρια)

6

Γενικό Λύκειο Κατασταρίου (6 µόρια)

7

ΕΠΑ.Λ. (5 µόρια)

8

ΕΠΑ.Σ. (5 µόρια)

