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ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ – ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ  

 
 
Σν Αζιεηηθό ρνιείν (Λύθεην) άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε δύν πόιεηο, Λεπθσζία θαη 
Λεκεζό, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007 κε ππνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία εγθξίζεθε 
από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ (παράρηημα 1, αριθμηηικά δεδομένα Αθληηικών 

Στολείων Στολικής Χρονιάς 2014-2015). 
Μεηά από σποσργική απόθαζη, από ηη ζτολική τρονιά 2015-2016 ηο Αθληηικό Στολείο 
έτει επεκηαθεί και ζηον  Γσμναζιακό κύκλο, ζε δύο πόλεις, Λεσκωζία και Λεμεζό. 
Από ηη Στολική Χρονιά 2016-2017 λειηοσργούν Αθληηικά Γσμνάζια ζε όλες ηις 
επαρτίες ηης Κύπροσ. 
 

ΚΟΠΟ 

Η πνιύπιεπξε ζηήξημε ησλ καζεηώλ-αζιεηώλ γηα ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη 
πεηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαη αζιεηηθή ζηαδηνδξνκία. 

 

ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

- Η δηαηήξεζε ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ κε ην Γπκλάζην. 
- Η δηεπθόιπλζε ησλ καζεηώλ-αζιεηώλ γηα ηξεηο (3) πξσηλέο πξνπνλήζεηο ηελ 

εβδνκάδα. 
- Η ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ καζεηώλ-αζιεηώλ.  
- Η ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ-αζιεηώλ. 

 

ΧΡΑΡΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ / ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

- Χξάξην θαη σξνιόγην πξόγξακκα Γπκλαζίνπ εθηόο από ηηο δύν πξώηεο 
πεξηόδνπο (07:30 – 09:00) ηεο Γεπηέξαο, Σεηάξηεο θαη Παξαζθεπήο θαηά ηηο 
νπνίεο νη καζεηέο ζα πξνπνλνύληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο ρώξνπο εθηόο ρνιείνπ. 
 

- Οη 6 ώξεο πξνπόλεζεο εμνηθνλνκνύληαη από  ην ζρνιηθό πξόγξακκα σο εμήο: 
Α΄ Σάμε: 3,5 πεξίνδνη από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 1 πεξίνδνο  από ηε 
Μνπζηθή, 1 πεξίνδνο από ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη 0,5 πεξίνδνο από ηνλ 
ρεδηαζκό θαη Σερλνινγία. 

 
B΄ Σάμε: 3 πεξίνδνη από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 1 πεξίνδνο  από ηε 
Μνπζηθή, 1 πεξίνδνο από ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη 1 πεξίνδνο από ηνλ 
ρεδηαζκό θαη Σερλνινγία. 
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Γ΄ Σάμε: 3 πεξίνδνη από ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, 1 πεξίνδνο  από ηε 
Σέρλε, 1 πεξίνδνο από ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη 1 πεξίνδνο από ηελ 
Πιεξνθνξηθή. 
 

- Δπηζεκαίλεηαη όηη νη καζεηέο-αζιεηέο ζα ζρνιάλνπλ θαλνληθά ζηηο 13:35, όπσο 
όια ηα παηδηά ηνπ ππόινηπνπ ζρνιείνπ. 
 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ (Προπονητές) 

- Οη πξνπνλεηέο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ πξνπνλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ 
καζεηώλ είλαη πηπρηνύρνη εθπαηδεπηηθνί Φπζηθήο Αγσγήο κε εμεηδηθεπκέλε 
εκπεηξία ζηελ πξνπνλεηηθή ηνπ θάζε αζιήκαηνο. 
 

ΔΠΟΠΣΔΙΑ 

- Σελ επζύλε επνπηείαο ησλ Αζιεηηθώλ Σκεκάησλ αλαιακβάλεη έλαο Βνεζόο 
Γηεπζπληήο Α΄ ή Βνεζόο Γηεπζπληήο Φπζηθήο Αγσγήο ή Καζεγεηήο Φπζηθήο 
Αγσγήο,   ν νπνίνο νξίδεηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.  
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

- Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο πξσηλήο πξνπόλεζεο ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο 
ησλ ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
 

- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ν καζεηήο-αζιεηήο ππνρξενύηαη λα 
παξνπζηάδεη δηαγσγή Κνζκηνηάηε. ε πεξίπησζε κείσζεο ηεο δηαγσγήο ν 
καζεηήο-αζιεηήο απηόκαηα ράλεη ηε ζέζε ηνπ ζην Αζιεηηθό ρνιείν. 

 
- Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ν καζεηήο-αζιεηήο ππνρξενύηαη λα 

παξνπζηάδεη θαιή αθαδεκατθή επίδνζε κε ειάρηζηε βαζκνινγία 15/20.  
 

- ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο παξακείλεη ζηάζηκνο είηε από ειιηπή θνίηεζε είηε 
ιόγσ αθαδεκατθήο επίδνζεο απηόκαηα ράλεη ηε ζέζε ηνπ ζην Αζιεηηθό ρνιείν. 

 
- Δθηόο από ηηο πξσηλέο πξνπνλήζεηο, ν καζεηήο-αζιεηήο ππνρξενύηαη λα 

ζπκκεηέρεη  θαη ζηηο απνγεπκαηηλέο πξνπνλήζεηο, όπσο επίζεο θαη ζηηο 
αγσληζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ ρνιείνπ ηνπο θαζώο θαη ηεο νκάδαο / ζπιιόγνπ 
ηνπ. Η αλαίηηα κε ζπκκεηνρή ηνπ επηθέξεη απνθιεηζκό από ην Αζιεηηθό ρνιείν. 
 

ΒΔΒΑΙΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

- Καηά ηελ απνθνίηεζε ησλ καζεηώλ-αζιεηώλ απνλέκεηαη, πέξαλ ηνπ 
απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ, θαη βεβαίσζε θνίηεζεο ζην Αζιεηηθό ρνιείν, ηελ 
νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο αθαδεκατθήο ηνπο 
ζηαδηνδξνκίαο. 
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ΔΡΓΟΜΔΣΡΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ / ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

- Οη καζεηέο-αζιεηέο ππνβάιινληαη δσξεάλ ζε εξγνκεηξηθέο εμεηάζεηο  θαη 
εμεηδηθεπκέλεο αλαιύζεηο ζην Κέληξν Αζιεηηθώλ Δξεπλώλ Κύπξνπ (ΚΑΔΚ.)  

 
ηνπο καζεηέο-αζιεηέο (όπνπ ρξεηάδεηαη)  ιόγσ ηεο ππεξθόξησζεο ηνπ 
ζπλδπαζκνύ «καζεηή-πξσηαζιεηή» παξέρεηαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε από 
εηδηθό Αζιεηηθό Φπρνιόγν. 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΣΧΝ 

Οη ππνςήθηνη γηα θνίηεζε ζηα Αζιεηηθά Γπκλάζηα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ όια ηα 
πην θάησ θξηηήξηα. Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ δηαζέζηκν αξηζκό 
ζέζεσλ αλά επαξρία. 
 

- Πξνπνλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε Οιπκπηαθό Άζιεκα. 

 

- Τθηζηάκελε εγγξαθή ζε αζιεηηθά ζσκαηεία ή νκίινπο  πνπ ππάγνληαη ζηηο 

αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. 

 
- Γηα Αηνκηθά Αζιήκαηα:  

1ε – 3ε Παγθύπξηα ζέζε ζε αγώλεο (ζην αηνκηθό θαη όρη ζην δηπιό ε ζην 

νκαδηθό) Οκνζπνλδηώλ θαη ΔΤΑΑ. 

 

Γηα ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο ζα ηεξεζεί πξνηεξαηόηεηα βάζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο 

(Ranking system) ησλ Οκνζπνλδηώλ. 

 

 ηα αζιήκαηα ηνπ ηίβνπ θαη ηεο Κνιύκβεζεο ε εηζδνρή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζα 

θαζνξίδεηαη θαη από ηελ επίδνζε ηνπ αζιεηή/ηξηαο ζε πξνθαζνξηζκέλεο λόξκεο 

επίδνζεο. Oη λόξκεο πηζαλόλ λα κεηαβάιινληαη θάζε αγσληζηηθή ρξνληά ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ νηθία νκνζπνλδία.  

 

- Οκαδηθά Αζιήκαηα:  

Γηελεξγείηαη πξαθηηθή δνθηκαζία αμηνιόγεζεο ηερληθώλ δεμηνηήησλ από εηδηθή 

επηηξνπή ζε παγθύπξην επίπεδν. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ηειηθή απόθαζε γηα εηζδνρή ησλ αζιεηώλ γίλεηαη κε βάζε 

ηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ αλά άζιεκα.                                                                              

Ο αξηζκόο ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ αλά άζιεκα  ζα θαζνξίδεηαη από ηα εμήο: 

Α. Από ην πιεζπζκηαθό κέγεζνο ηεο θάζε επαξρίαο. Σα Α ηεο Λεπθσζίαο 
θαη Λεκεζνύ δηαζέηνπλ δύν ηκήκαηα αλά έηνο θαη ηα Α ηεο Λάξλαθαο, 
Πάθνπ θαη Ακκνρώζηνπ 1 ηκήκα. 
Β. Από ηνπο δηαζέζηκνπο εμεηδηθεπκέλνπο-θαηάιιεινπο ρώξνπο 
πξνπόλεζεο. 
Γ. Από ηνπο δηαζέζηκνπο πξνπνλεηέο αλά άζιεκα.  

 
 
Παξάιιεια κε ηελ αζιεηηθή αμηνιόγεζε ιακβάλεηαη ππόςε θαη ην καζεζηαθό 
επίπεδν ησλ αηηνύλησλ αζιεηώλ. 
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ΑΙΣΗΔΙ ΦΟΙΣΗΗ 

- Οη αηηήζεηο θνίηεζεο (κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά)  γηα θάζε ρνιηθή Υξνληά 

ππνβάιινληαη ζηνλ Τπεύζπλν ηνπ Αζιεηηθνύ ρνιείνπ ηνλ κήλα *Απξίιην. 

 

- Οη Πξαθηηθέο Γνθηκαζίεο ησλ Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ πξαγκαηνπνηνύληαη ηνλ 

κήλα *Μάην. 

 
- Η γλσζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ νλνκάησλ ησλ παηδηώλ πνπ 

έρνπλ επηιεγεί λα θνηηήζνπλ ζην Αζιεηηθό ρνιείν γίλεηαη αξρέο *Ινπλίνπ πξηλ 

ηελ εγγξαθή ησλ καζεηώλ ζηελ Α΄ Σάμε Γπκλαζίνπ. 

 

*εκείσζε: Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλώλνληαη έγθαηξα από ην Γξαθείν 

Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ αιιά θαη από ην 

Αζιεηηθό ρνιείν. 

 

 

 


