
Καθήκοντα Εφημερευόντων 2
ου

 Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου 

(Όπσο πξνζδηνξίδνληαη από ην Π.Δ. 201/98 θαη ηηο Πξάμεηο ηνπ Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ) 

 

Οη εθεκεξεύνληεο πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κα-

ζεκάησλ θαη απνρσξνύλ αθνύ έρνπλ θύγεη όινη νη καζεηέο. 

 

Αληηθαηάζηαζε εθεκεξεύνληνο θαη αιιαγή ηεο εκέξαο εθεκεξίαο γίλεηαη κόλν από ην Δηεπ-

ζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Τν πξσί, θαηά ηελ άθημή ηνπο θαη πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ησλ καζεηώλ, πξνβαίλνπλ ζε καθξν-

ζθνπηθό έιεγρν ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ θαζώο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ ρώξσλ ηεο 

απιήο πξνθεηκέλνπ λα επηζεκάλνπλ ηπρόλ επηθηλδπλόηεηεο. 

 

Καηά ηελ ώξα πξνζέιεπζεο ησλ καζεηώλ έλαο εθ ησλ εθεκεξεπόλησλ  παξακέλεη παξαπιεύ-

ξσο ηεο πόξηαο ηεο απιήο θαη παξαιακβάλεη ηνπο καζεηέο από ηνπο γνλείο ηνπο. 

 
Φξνληίδνπλ ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ θαηά ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο. 

 

Ειέγρνπλ ην πξσί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηηο ηνπαιέηεο γηα ηελ επάξθεηα εηδώλ πξν-

ζσπηθήο πγηεηλήο ησλ καζεηώλ. 

 

Επηβιέπνπλ ην άδεηαζκα ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ θαηά ην δηάιεηκκα. 

 

Επνπηεύνπλ επαξθώο ην ζύλνιν ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ κε ηζόξξνπε θαηαλνκή ηνπο ζηηο πξνθα-

ζνξηζκέλεο δώλεο επηηήξεζεο: α) Κεληξηθή είζνδνο, θπιηθείν, έιεγρνο θιηκαθνζηαζίνπ), β) 

Έκπξνζζελ δηδαθηεξίνπ (επνπηεία εηζόδνπ αύιεηνπ ρώξνπ), γ) Αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

θαη δ) Γήπεδν κπάζθεη 

 

Απαγνξεύνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηξίησλ πξνζώπσλ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο πεξίθξαμεο θαη 

ηε ζπλνκηιία ή δνζνιεςίεο κε ηνπο καζεηέο. 

 

Φξνληίδνπλ λα κελ πξαγκαηνπνηνύλ αγνξέο νη καζεηέο από ην θπιηθείν κεηά ην πέξαο ηνπ δη-

αιείκκαηνο.  

 

Ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ηελ θιείλνπλ αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Καηαγξάθνπλ ηα εκεξήζηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ζην ζρεηηθό βηβιίν. 

 

Με ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ειέγρνπλ ηνπο δηαδξόκνπο γηα παξακέλνληεο καζεηέο θαη θιείλνπλ 

ηα θώηα. 

 

Ειέγρνπλ ηελ απνρώξεζε ησλ καζεηώλ κε ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ. Ξεθιεηδώλνπλ ηελ πόξηα ηεο 

απιήο θαη παξαδίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηνπο γνλείο ηνπο. 

 

Πξηλ ηελ είζνδν ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ αηόκσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα (γν-

λείο/θεδεκόλεο καζεηώλ, ζηειέρε εθπαίδεπζεο) ελεκεξώλνπλ ην Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Ειέγρνπλ ηελ επηβίβαζε ησλ κεηαθεξόκελσλ καζεηώλ ζην ιεσθνξείν ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

θαηάζηαζε. 

 
Μεηαθέξνπλ ην ινπθέην ηεο απιόπνξηαο ζην γξαθείν ησλ δαζθάισλ. 

 

Ειέγρνπλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ή ζην γξακκαηνθηβώηην θαη παξαιακβάλνπλ ηελ αιιε-

ινγξαθία πνπ έρεη έξζεη κε ην ηαρπδξνκείν. 

 

Ειέγρνπλ ην θιείζηκν ησλ θώησλ θαη ηνπ παξαζύξνπ ζην γξαθείν ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Απν-

ζπλδένπλ από ην ειεθηξηθό δίθηπν ηνλ ππνινγηζηή θαη ην θσηναληηγξαθηθό κεράλεκα. 

 
Οη εθεκεξεύνληεο ηεο επόκελεο εκέξαο παξαιακβάλνπλ ηα θιεηδηά ηεο βάξδηαο. 

 


