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                                                                                                                  26 Μαρτίου 2020 

Διευθυντές, Διευθύντριες  
Δημοτικών Σχολείων  
 

Θέμα: Τρόπος Λειτουργίας Αθλητικού Γυμνασίου 
 

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε  τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, τους κηδεμόνες και  
τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριές σας για τα ακόλουθα αναφορικά με την πιθανή φοίτησή 
τους στο Αθλητικό Γυμνάσιο. (Επισυνάπτεται τρίπτυχο) 

Λειτουργία Αθλητικού Γυμνασίου 
 
Αποστολή Αθλητικών Γυμνασίων 
 

1. Η πολύπλευρη στήριξη και προώθηση των ταλέντων στον αθλητισμό. 

2. Η ενίσχυση της προπονητικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών-αθλητών/τριών. 

3. Η συνεχής παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών/τριών- 

αθλητών/τριών. 

4. Η υιοθέτηση ορθής αθλητικής συμπεριφοράς (Ευ αγωνίζεσθαι). 

Τρόπος λειτουργίας 
 

1. Το πρόγραμμα του Αθλητικού Γυμνασίου ακολουθεί το πρόγραμμα και τους 

κανονισμούς λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. 

2. Κάθε  Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τις δύο πρώτες περιόδους (7:30 μέχρι 9:00) 

οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες προπονούνται, συνολικά έξι (6) περίοδους, σε 

συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.  

3. Παρέχονται εργομετρικές εξετάσεις από το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου 

(ΚΑΕΚ). 

4. Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους/στις μαθητές/τριες-αθλητές/τριες, όπου αυτή 

κρίνεται αναγκαία. 

Ωράριο Λειτουργίας 
 

1. Το πρόγραμμα του Αθλητικού Γυμνασίου ακολουθεί το ωράριο και ωρολόγιο 

πρόγραμμα του Γυμνασίου εκτός από τις δύο πρώτες περιόδους (7:30 μέχρι 9:00) κάθε  

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες-αθλητές/τιες 

προπονούνται, συνολικά έξι (6) περίοδους, σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.  
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2. Για την Α΄ τάξη Γυμνασίου γίνεται απαλλαγή μίας περιόδου από τα μαθήματα Οικιακής 

Οικονομίας και Μουσικής και μισής περιόδου από το μάθημα Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας.  

3. Για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου γίνεται απαλλαγή μίας περιόδου από τα μαθήματα Οικιακής 

Οικονομίας, Μουσικής και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.  

4. Για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου γίνεται απαλλαγή μίας περιόδου από τα μαθήματα Οικιακής 

Οικονομίας, της Τέχνης και Πληροφορικής.  

Διδακτικό Προσωπικό  
 
Ως προπονητές/τριες επιλέγονται πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, µε εμπειρία στην προπονητική 
του αθλήματος.  
 
Εποπτεία Αθλητικού Γυμνασίου  
 
Την ευθύνη της εποπτείας αναλαμβάνει ένας/μία Βοηθός Διευθυντής/ντρια Α΄ ή Βοηθός 
Διευθυντής/ντρια ή καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής.  
 
Αξιολόγηση  
 
Για την προπόνηση, δίνεται σύντομη περιγραφική αξιολόγηση κάθε τετράμηνο, σε ειδικό 
έντυπο.  
 
Κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίδοση του/της μαθητή/τριας-αθλητή/τριας, η συνέπειά του/της 
και η βελτίωση των αθλητικών του/της δεξιοτήτων. 
 
Βεβαίωση Παρακολούθησης  
 
Με τη συμπλήρωση του κύκλου φοίτησης δίνεται από το σχολείο βεβαίωση φοίτησης 
στους/στις μαθητές/τριες-αθλητές/τριες των αθλητικών τμημάτων.  
Εκτός από τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας-αθλητή/τριας, αναγράφονται το άθλημα, οι 
προβλεπόμενες περίοδοι προπόνησης (ετησίως) και ο αριθμός των απουσιών. 
Προϋπόθεση για την παραχώρηση της βεβαίωσης είναι η τακτική φοίτηση. 
 
Εργομετρικές Εξετάσεις  
 
Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες υποβάλλονται σε ειδικές εργομετρικές εξετάσεις στο Κέντρο 
Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ).  
 
Κριτήρια Επιλογής  
 
Οι υποψήφιοι/ες για φοίτηση στα Αθλητικά Γυμνάσια θα πρέπει να πληρούν όλα τα πιο κάτω 
κριτήρια. Ωστόσο, η τελική επιλογή γίνεται με βάση τον αριθμό θέσεων, που κάθε επαρχία 
ορίζει. 

1. Αγωνιστική δραστηριότητα σε άθλημα/αγώνισμα, που καλλιεργείται από τις 

αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες  Ολυμπιακών Αθλημάτων. 

2. Αγωνιστική δραστηριότητα σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους, που υπάγονται στις 

αθλητικές Ομοσπονδίες (πιστοποίηση από επίσημο σωματείο/ομοσπονδία). 

3. Για ατομικά αθλήματα 1η, 2η, 3η παγκύπρια θέση (ανάλογα με το άθλημα) σε αγώνες 

Ομοσπονδιών και Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ). 

Επίσης, λαμβάνεται υπ’ όψιν η σειρά κατάταξης (ranking system) του/της μαθητή/τριας-

αθλητή/τριας στα αθλήματα, όπως εφαρμόζεται από την αρμόδια ομοσπονδία. 

4. Στα αθλήματα στίβου και κολύμβησης η εισδοχή τους καθορίζεται και από 

προκαθορισμένες νόρμες επίδοσης, όπως αυτές καθορίζονται από τις ομοσπονδίες και 

από το γραφείο Φυσικής Αγωγής. 
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5. Για ομαδικά αθλήματα διενεργείται  πρακτική δοκιμασία αξιολόγησης τεχνικών 

δεξιοτήτων από ειδική επιτροπή σε Παγκύπριο επίπεδο.  

6. Η εισδοχή των μαθητών/τριών-αθλητών/τριών γίνεται με βάση τον αριθμό των 

διαθέσιμων θέσεων ανά άθλημα, ο οποίος καθορίζεται: 

- από το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε επαρχίας  

- από τους διαθέσιμους εξειδικευμένους και κατάλληλους προπονητικούς χώρους, και  

- από τους διαθέσιμους προπονητές και προπονήτριες ανά άθλημα. 

Μετά την αθλητική αξιολόγηση ζητείται ενημέρωση από τα Δημοτικά Σχολεία για το μαθησιακό 
επίπεδο των μαθητών/τριών (στήριξη, αλφαβητισμός κ.λπ.).  
 
Διαδικασία Εγγραφής 
 
Ο/Η μαθητής/τρια-αθλητής/τρια εγγράφεται κανονικά στο Γυμνάσιο που καθορίζεται από τη 
Σχολική Εφορεία. Ταυτόχρονα, υποβάλλει δήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής στο Αθλητικό 
Γυμνάσιο και καταθέτει τα σχετικά δικαιολογητικά τον Απρίλιο. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των αιτήσεων ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες  και στις πινακίδες ανακοινώσεων 
του αντίστοιχου Αθλητικού Γυμνασίου. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής, 
διενεργείται άμεσα η μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας-αθλητή/τριας στο Αθλητικό Γυμνάσιο. 
Οι μαθητές/τριες-αθλητές/τριες, που προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση και επιθυμούν 
να φοιτήσουν στα Αθλητικά Σχολεία, υποβάλλουν τη δήλωση ενδιαφέροντος τον μήνα Απρίλιο 
στα αντίστοιχα Αθλητικά Γυμνάσια, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε 
περίπτωση αποδοχής της αίτησης εγγραφής, για να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή του/της 
μαθητή/τριας-αθλητή/τριας στο Αθλητικό Γυμνάσιο πρέπει  να ακολουθήσει τη διαδικασία 
εγγραφής, όπως προβλέπεται στον «περί λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης 
Εκπαίδευσης κανονισμών του 2017» κανονισμό 12 2(γ), 2(δ), 3(α), 3(β), 3(γ), 3(δ), 3(ε) και 
3(στ). Σε μερικές περιπτώσεις προβλέπεται να παρακαθίσει και να πετύχει σε κατατακτήριες 
εξετάσεις. 
 
Διαδικασία Αποβολής από Αθλητικό Γυμνάσιο  
 
Ο/Η μαθητής/τρια-αθλητής/τρια αποβάλλεται από το Αθλητικό Γυμνάσιο όταν: 

- σταματήσει να συμμετέχει (αναίτια) σε αγώνες και πρωταθλήματα των Σχολείων και 

των ομοσπονδιών, 

- παρουσιάσει ασυνέπεια με τις απογευματινές του/της προπονήσεις 

- δεχθεί μείωση της διαγωγής  από τον Καθηγητικό Σύλλογο του σχολείου του/της, 

- παραμείνει στάσιμος/η είτε από ελλιπή φοίτηση είτε λόγω ακαδημαϊκής επίδοσης. 

Όταν μαθητές/τριες-αθλητές/τριες αποβάλλονται για τους πιο πάνω λόγους ή όταν για 
οποιοδήποτε λόγο αποφασίσουν να μη φοιτήσουν ή να διακόψουν τη φοίτησή τους στο 
Αθλητικό Γυμνάσιο, ενημερώνεται το Επαρχιακό Γραφείο και υποχρεωτικά γίνεται μετεγραφή 
στο σχολείο, το οποίο υπάγεται στην εκπαιδευτική περιφέρεια της διεύθυνσης διαμονής τους 
ή σε οποιοδήποτε άλλο Γυμνάσιο αποφασίσει ο Επαρχιακός Επιθεωρητής.  
 
Αθλητικά Γυμνάσια λειτουργούν: 
 
Λευκωσία   Γυμνάσιο Έγκωμης     τηλ. 22666150,   
Λεμεσός    Λανίτειο Γυμνάσιο       τηλ. 25692250  
Λάρνακα    Γυμνάσιο Βεργίνας     τηλ. 24824846  
Πάφος    Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου     τηλ. 26913263  
Αμμόχωστος    Γυμνάσιο Παραλιμνίου   τηλ. 23811644 
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Για περισσότερες Πληροφορίες / Διευκρινίσεις :  

Απευθυνθείτε   στα πιο πάνω τηλέφωνα των Αθλητικών Σχολείων καθώς και στο Γραφείο 
Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (τηλέφωνο 22809535).  

 

                                                                                                     
 

  Δρ Σοφία Ιωάννου Γεωργίου 

Αναπλ. Διευθύντρια 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

 
Κοιν.   :  Γ.Ε.Δ.Ε. 

:  Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 

: Ο.Ε.Δ.Ε. 

: Π.Ο.Ε.Δ. 

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

 

 
 


