
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΦΟΥ (μέχρι 20 Μαΐου κάθε τρέχουσας σχ. χρονιάς)   ΣΧ.ΧΡΟΝΙΑ………………… 

  
Γυμνάσιο  στο οποίο φοιτά ο/η  μαθητής/τρια για το τρέχον σχολικό έτος: ……………………………………………………….. 
 
Λύκειο της εκπαιδευτικής   περιφέρειας στο οποίο θα εγγραφεί  ο/η μαθητής/τρια …………………………….............. 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας : ............................................................................................................................................ 
Τηλέφωνο: ................................................... 
Διεύθυνση: ........................................................................................................................................ 
Αριθμός ταυτότητας: ...............................................Αριθμός δελτίου υγείας: ................................... 
Ημερομηνία γέννησης: ........................................... 
 
Όνομα -Τηλέφωνο:    1.Πατέρα....................................Τηλέφωνο …………………………………….. 
                       2.Μητέρας ................................Τηλέφωνο ...………………………………….. 
                                   3.Κηδεμόνας (αν είναι άλλος από τους γονείς ) ................................ …….....                       
   Ονοματεπώνυμο .............................................................................. 
                    
Α. Σημειώστε σε κύκλο την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: 1η - 2η -3η - 4η  
 
Β. Αθλητική Δραστηριότητα :  
 
Ομοσπονδία: ........................................................ Σωματείο: ........................................................ 
Αγώνισμα: ...........................................................  Επίδοση :........................................................... 
Προπονητής: ......................................................   Τηλέφωνο : ...................................................... 
 
Γ. Να συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά/διπλώματα : 
 
1. Βεβαίωση αθλητικής θέσης-επίδοσης από αθλητική ομοσπονδία 
2. Βαθμολογίες Α΄ τετραμήνου 
3. Βαθμολογία απολυτηρίου  Γυμνασίου (να υποβληθεί τον Ιούνιο) 
  
 Δ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ <<κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της   μαθητή/τριας>>   υποχρεούται να πληροί τα πιο κάτω : 

 1.  Καλή ακαδημαϊκή επίδοση με ελάχιστη βαθμολογία 15/20. 

 2. Διαγωγή Κοσμιοτάτη. Σε περίπτωση μείωσης της διαγωγής ο/η  μαθητής/τρια  αυτόματα χάνει τη θέση του στο Αθλητικό Σχολείο. 

 3. Προαγωγή στην επόμενη τάξη. Σε περίπτωση που ο/η  μαθητής/τρια  παραμείνει στάσιμος είτε από ελλιπή φοίτηση είτε λόγω 
 ακαδημαϊκής επίδοσης αυτόματα χάνει τη θέση του στο Αθλητικό Σχολείο. 

4. Εκτός από τις υποχρεωτικές πρωινές προπονήσεις/σχ.αγώνες ο/η  μαθητής/τρια υποχρεούται να συμμετέχει και στις απογευματινές 
προπονήσεις του Σωματίου/ Συλλόγου του/της(μίνιμουμ συμμετοχή πέντε  φορές την εβδομάδα ) ,όπως επίσης και στις αγωνιστικές 

υποχρεώσεις τους. Η αξιολόγηση της συμμέτοχης/ενδιαφέροντος θα γίνεται κάθε τετράμηνο και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς από 
τον προπονητή του αθλητικού  σχολείου (πρωί)  και από τον προπονητή του συλλόγου του το απόγευμα (εξαίρεση αν είναι ο ίδιος  
προπονητής). Η αναίτια μη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας επιφέρει αποκλεισμό από το Αθλητικό Σχολείο. 

 

Αφού μελέτησα και τους κανονισμούς <<κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου>> στο Αθλητικό Σχολείο δηλώνω ότι  
Αποδέχομαι  και επιθυμώ να φοιτήσω στο Λύκειο  Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ ( Αθλητικό Λύκειο). 
 
Ημερομηνία: ....../....../....... Υπογραφή μαθητή/τριας: .................................................................................................. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Έλαβα γνώση για την πιο πάνω δήλωση του γιου/κόρης μου και συμφωνώ με αυτή. 
 
Ημερομηνία: ....../....../....... Υπογραφή πατέρα/μητέρας: ............................................................................................. 
        
                                      Πλήρες όνομα: ................................................................................................................... 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Διοικητικός Υπεύθυνος  Β.Δ Τοουλιάς Κώστας  / Τηλέφωνο  : 26821055  / Φαξ : 26948236 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ  ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η΄ 

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ   (Σωματείο ή Σύλλογος  


