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Διευθυντές, Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Τρόπος Λειτουργίας Αθλητικού Γυμνασίου
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, τους
κηδεμόνες και τελειόφοιτους μαθητές σας για τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά την πιθανή
φοίτησή τους στο Αθλητικό Γυμνάσιο.
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τα Αθλητικά Γυμνάσια έχουν ως αποστολή την ενίσχυση της προπονητικής
δραστηριότητας των μαθητών-αθλητών, τη συνεχή αξιολόγηση και προώθηση των
ταλέντων στον αθλητισμό, τη συνεχή παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου τους
καθώς και την υιοθέτηση ορθής αθλητικής συμπεριφοράς (Ευ Αγωνίζεσθαι).
Τρόπος λειτουργίας
 Κανονισμοί Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
 Προπόνηση τρεις φορές την εβδομάδα (∆ευτέρα -Τετάρτη- Παρασκευή 2
πρώτες περίοδοι) σε συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.
 Εργομετρικές εξετάσεις/ εξειδικευμένες αναλύσεις στο Κέντρο Αθλητικών
Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ).
Ωράριο Λειτουργίας
Ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου, εκτός από τις δύο πρώτες περιόδους της
∆ευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής, κατά τις οποίες οι μαθητές προπονούνται σε
συγκεκριμένους αθλητικούς χώρους.
Στην Α’ Γυμνασίου οι ώρες προπόνησης εξοικονομούνται Ως ακολούθως: μία περίοδος
από τα μαθήματα Οικιακής Οικονομίας και Μουσικής και μισή περίοδος από το μάθημα
της Τεχνολογίας.
Διδακτικό Προσωπικό
Οι προπονητές που επιλέγονται για την προπονητική δραστηριότητα των μαθητών
είναι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής με εξειδικευμένη εμπειρία στην
προπονητική του κάθε αθλήματος.
Εποπτεία
Την ευθύνη της εποπτείας αναλαμβάνει ένας Βοηθός Διευθυντής Α’ ή Βοηθός
Διευθυντής ή καθηγητής Φυσικής Αγωγής ο οποίος εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο.
Αξιολόγηση
Για την προπόνηση, δίνεται σύντομη περιγραφική αξιολόγηση ανά δίμηνο, σε ειδικό
έντυπο. Κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίδοση του μαθητή, η συνέπειά του και η
βελτίωση των αθλητικών του δεξιοτήτων.
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Βεβαίωση φοίτησης
Στο τέλος του σχολικού έτους, δίνεται από το σχολείο βεβαίωση φοίτησης στους
μαθητές των αθλητικών τμημάτων. Εκτός από τα στοιχεία του μαθητή, σε αυτήν
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 αθλητές-μαθητές υποβάλλονται σε εργομετρικές εξετάσεις και αναλύσεις δύο φορές
το χρόνο, στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου.
Κριτήρια Επιλογής
Οι υποψήφιοι για φοίτηση στα Αθλητικά Γυμνάσια θα πρέπει να πληρούν όλα τα πιο
κάτω κριτήρια. Η τελική επιλογή θα γίνεται με βάση τον διαθέσιμο αριθμό θέσεων ανά
επαρχία:
 Προπονητική δραστηριότητα σε Ολυμπιακό Άθλημα
 Υφιστάμενη εγγραφή σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους που υπάγονται στις
αθλητικές Ομοσπονδίες
 Για ατομικά αθλήματα 1η-3η παγκύπρια θέση σε αγώνες Ομοσπονδιών και
ΕΣΥΑΑ
 Για ομαδικά αθλήματα διενεργείται πρακτική δοκιμασία αξιολόγησης τεχνικών
δεξιοτήτων από ειδική επιτροπή σε παγκύπριο επίπεδο.
Παράλληλα με την αθλητική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη και το μαθησιακό επίπεδο
των μαθητών.
Διαδικασία Εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Αθλητικό Γυμνάσιο και
καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τέλος Απριλίου (συγκεκριμένες
ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών θα γνωστοποιούνται μέσω των
ιστοσελίδων των Αθλητικών Σχολείων). Για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των
αιτήσεων ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας από τον Υπεύθυνο του Αθλητικού
Γυμνασίου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, ο μαθητής εγγράφεται
στο σχολείο που καθορίζει η Σχολική Εφορεία της περιφέρειάς του.
Αθλητικά Γυμνάσια λειτουργούν:
Λευκωσία: Γυμνάσιο Έγκωμης, τηλ. 22666150
Λεμεσός: Λανίτειο Γυμνάσιο, τηλ.25692250
Λάρνακα: Γυμνάσιο Βεργίνας, τηλ. 24364913
Πάφος: Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου, τηλ. 26932413
Αμμόχωστος: Γυμνάσιο Παραλιμνίου, τηλ. 23826609
Για περισσότερες Πληροφορίες:
Πέτρος Πατσιάς ΒΔ Α’, Σύμβουλος Αθλητικού Σχολείου ΥΠΠ, τηλ. 22809535
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