
 

 

ΤΠΟΦΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

ΔΙΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 
1 - 6 Ιοςλίος, 6-11 Ιοςλίος ή 11-16 Ιοςλίος, Αγπόρ 2016 

 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 

Η Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Εηαηξεία αλαθνίλωζε ηε δηνξγάλωζε ηνπ 26
νπ

 Καινθαηξηλνύ Μαζεκαηηθνύ 

ρνιείνπ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη θέηνο ζε ηξείο θάζεηο. Από 1 – 6 Ινπιίνπ, από 6-11 Ινπιίνπ θαη 

από 11-16 Ινπιίνπ 2016. 

 

Οη καζεηέο πνπ δηθαηνύληαη ζπκκεηνρή είλαη από Ε΄ ηάμε Δεκνηηθνύ έωο Α΄ ηάμε Λπθείνπ. 

Οη καζεηέο ηεο Ε΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ Δεκνηηθνύ ζα ζπκκεηέρνπλ ΜΟΝΟ ζηελ 1
ε
 Εβδνκάδα ηνπ 

Καινθαηξηλνύ ρνιείνπ.  

 

Οη καζεηέο ηεο Ε΄ Δεκνηηθνύ έωο Α΄ Λπθείνπ ζα δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν «ΡΟΔΟΝ» ζηνλ Αγξό 

θαη ηα καζήκαηα (ηξεηο πεξίνδνη ηελ εκέξα) ζα γίλνληαη ζην Απεήηεην Γπκλάζην Αγξνύ. 

 

Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλωζε θαη ζωζηό πξνγξακκαηηζκό ηνπ Μαζεκαηηθνύ ρνιείνπ, όζνη 

ζπλάδειθνη Καζεγεηέο Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθήο Αγωγήο επηζπκνύλ λα δηδάμνπλ ζην 26
ν
 

Καινθαηξηλό Μαζεκαηηθό ρνιείν ζα πξέπεη λα ζηείινπλ ην έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη ζηα 

γξαθεία ηεο ΚΤ.Μ.Ε. κέρξη ηηο 27 Μαΐος 2016 ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη. 

 

ηνπο ζπλάδειθνπο Μαζεκαηηθνύο θαη Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγωγήο πνπ ζα δηδάμνπλ ζην 

Μαζεκαηηθό ρνιείν (κέρξη ηξεηο πεξηόδνπο εκεξεζίωο) ζα ηνπο παξέρεηαη δωξεάλ δηακνλή κε 

πιήξε δηαηξνθή (γηα δύν άηνκα) ζην μελνδνρείν «ΡΟΔΟΝ» ζηνλ Αγξό. ε πεξίπηωζε 

επηπξόζζεηωλ αηόκωλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ε ρξέωζε ζα είλαη 35 επξώ ην άηνκν ηελ εκέξα (κε 

πιήξε δηαηξνθή) λννπκέλνπ όηη ππάξρνπλ δωκάηηα ή ρώξνο εληόο ηνπ δωκαηίνπ ηνπο. Παηδηά 

θάηω ηωλ 5 εηώλ ζην ίδην δωκάηην κε ηνπο γνλείο δελ ζα ρξεώλνληαη. Γηα ρξήζε δεύηεξνπ 

δωκαηίνπ ε ρξέωζε ζα είλαη 45 επξώ ηελ εκέξα λννπκέλνπ όηη ζα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ηξίθιηλν 

δωκάηην. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε κε ηα γξαθεία ηεο ΚΤΜΕ ζην 

22378101 . Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ: Δ-Πεκ. 8.30 – 13.30, 14.00-17.00, Παξ. 8.30 – 14.30. 

 

Εθ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

  

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
τασίνος 36 , Γπαυ. 102, τπόβολορ 2003, Λεςκωσία  

  Σηλ. 22378101 , Φαξ: 22379122  
 cms@cms.org.cy ,www.cms.org.cy 



ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΑΓΡΟΤ 

ΔΙΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 
1 - 6 Ιοςλίος, 6-11 Ιοςλίος ή 11-16 Ιοςλίος, Αγπόρ 2016 

  (Να ζηαιεί κέρξη 27 Μαΐος 2016 ζην θαμ:22379122) 

ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 
 

 Όλνκα Καζεγεηή/ηξηαο:   ...........................................................................................  

ρνιείν:  ....................................................................................................................  

Σει. ρνιείνπ: ...........................................................................................................  

Σειέθωλν νηθίαο: .......................................................................................................  

Κηλεηό:  ...........................................................  

E-mail: ……………………………………………………………………… 

Δειώζηε νλνκαζηηθά ηα άηνκα πνπ ζα ζαο ζπλνδεύνπλ θαη ζα δηακέλνπλ ζην ίδην 
δωκάηην καδί ζαο, καδί κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ζρέζε ηνπο (ζύδπγνο, παηδί):  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

  

Πεξίνδνο πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζην Καινθαηξηλό Μαζεκαηηθό ρνιείν:. 

εκεηώζηε κε    ή Υ όηη ηζρύεη 

  1η Φάζη (01-06/7)             2η Φάζη (06-11/7)           3η Φάζη (11-16/7) 

Ημεπομηνία και ώπα άθιξηρ         ....... / ......... / 2016 : .....................  

Ημεπομηνία και ώπα ανασώπηζηρ ..... / ........ / 2016 :  ....................  

 

Σα ζέκαηα δηδαζθαιίαο γηα ην 2016 ζα αλαθνηλωζνύλ. ρεηηθό πιηθό εηνηκάδεηαη από 
ηελ ΚΤ.Μ.Ε.  
 
Δειώζηε ηη ζειπά πποηίμηζήρ ζαο γηα λα δηδάμεηε ζεκεηώλνληαο ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε 
ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, (όπνπ 1 εθθξάδεη πξώηε πξνηεξαηόηεηα, 2 δεύηεξε θ.ν.θ.) . 
 

Δ΄ Γημοηικού η΄ Γημοηικού Α΄ Γςμναζίος Β΄ Γςμναζίος Γ΄ Γςμναζίος Α΄ Λςκείος 

      

 
Με ηελ ππνγξαθή κνπ πην θάηω ζπκθωλώ όηη ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζα έρω παηδηά 
καδί κνπ ζα πιεξώζω γηα απηά θαη ζα δηακέλνπλ ζην ίδην δωκάηην καδί κνπ. Επίζεο 
δειώλω όηη ζα ζπκκεηέρω ζηνλ βξαδηλό έιεγρν ηωλ καζεηώλ ζηα δωκάηηα ηνπο. 
 

 

_______________________________ 

 
Τπνγξαθή 

Ηκεξνκελία:      /      /2016       

 
 



  

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΑΓΡΟΤ 

 

ΔΙΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ 
1 - 6 Ιοςλίος, 6-11 Ιοςλίος ή 11-16 Ιοςλίος, Αγπόρ 2016 

  (Να ζηαιεί κέρξη 27 Μαΐος 2016 ζην θαμ:22379122) 

ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 Όλνκα Καζεγεηή/ηξηαο:   ...........................................................................................  

ρνιείν:  .................................................................................................................... ... 

Σει. ρνιείνπ : ..........................................................................................................  

Σειέθωλν νηθίαο: .......................................................................................................  

Κηλεηό:  ...........................................................  

E-mail: …………………………………………………………… 

 

Δειώζηε νλνκαζηηθά ηα άηνκα πνπ ζα ζαο ζπλνδεύνπλ θαη ζα δηακέλνπλ ζην ίδην 

δωκάηην καδί ζαο, καδί κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ζρέζε ηνπο (ζύδπγνο , παηδί):  

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Πεξίνδνο πνπ επηζπκείηε λα ιάβεηε κέξνο ζην Καινθαηξηλό Μαζεκαηηθό ρνιείν: . 
εκεηώζηε κε    ή Υ όηη ηζρύεη 

  1η Φάζη (01-05/7)             2η Φάζη (05-11/7)           3η Φάζη (11-16/7) 

Ημεπομηνία και ώπα άθιξηρ         ....... / ......... / 2016 :  ....................  

Ημεπομηνία και ώπα ανασώπηζηρ ..... / ........ / 2016 :  ....................  

 

Απμοδιόηηηερ καθηγηηών Φςζικήρ Αγυγήρ: 
 

 Οπγάνυζη αθλοπαιδιών 

 Δπίβλετη μεηακίνηζηρ ηυν μαθηηών από ηο Ξενοδοσείο ζηο σολείο και 
επιζηποθή 

 Έλεγσορ για ζιυπηηήπιο 

 Ππώηερ βοήθειερ 
 

Με ηελ ππνγξαθή κνπ πην θάηω ζπκθωλώ όηη ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζα έρω παηδηά 
καδί κνπ ζα πιεξώζω γηα απηά θαη ζα δηακέλνπλ ζην ίδην δωκάηην καδί κνπ.  
 

 

                                                                     _______________________________ 

 
Τπνγξαθή 

Ηκεξνκελία:      /      /2016      

 


