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Cód Iompair 

 

Coláiste Daibhéid 

Teach Buckingham, Sráid Mhuilinn na Sabhadóireachta, Corcaigh. 

71124S 

 

Bí Dearfach 

Bí Tuisceanach 

Bí Gaelach 

Bí Láidir 

Bí Linn 

 

1. Ginearálta 

1.1 Scóp 

1. Baineann an chuid seo den gCód Iompair le comhphobail Coláiste Daibhéid; daltaí, 
tuismitheoirí/caomhnóirí, foireann na scoile agus Bord Bainistíochta ina measc. 

2. Tá sé de cheart ag dalta atá ocht mbliana déag nó níos sine ionadaíocht a dhéanamh ar a s(h)on 
féin i gcás na próiséas a leagtar síos anseo. 

3. Cruthaíodh an polasaí seo tríd a bheith i gcomhairle leis an mBord Bainistíochta, leis an 
bhfhoireann, leis na tuismitheoirí/caomhnóirí agus leis na daltaí (Comhairle na nDaltaí) 

1.2 Baint le sainspiorad na scoile 

‘Bí Dearfach, Bí Tuisceanach, Bi Gaelach, Bí Láidir, Bí Linn’-S’iad  aidhmeanna Coláiste 
Daibheid  

Tá éiteas leanbhlárnach ag an scoil.  Táthar tar éis atmasféar uathúil, taitneamhach a 
chruthú agus a chothú sa Choláiste.  
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Is í aidhm an Choláiste ná na daltaí faoi chúram na scoile a fhorbairt ina iomláine, nósanna 
láidre oibre a chothú iontu agus cabhrú leo iad féin a fhorbairt mar dhaoine freagarthach, 
cumasach agus comhbhách.  Déanann an scoil forás na ndaltaí a mhisniú agus a éascú maidir 
le gach gné den oideachas, idir oideachas acadúil, praicticiúil, sóisialta, fisiciúil, mórálta agus 
pearsanta.  Díríonn an scoil ar na haidhmeanna oideachasúla seo a bhaint amach trí mheán 
churaclam na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, trí imeachtaí eis-churaclama agus tríd an 
atmasféar a bhíonn i réim sa scoil.  Dearbhaíonn an scoil go bhfuil an Ghaeilge mar cheann 
de na tréithe is lárnaí dár bhféinaitheantas mar náisiún.  Is teanga bheo í an Ghaeilge, ar 
bhonn pearsanta agus mar mheán foghlama, do na daltaí a fhreastalaíonn ar Choláiste 
Daibhéid. Is gné riachtanach é seo de shaol na scoile.  Cothaítear agus fásann an líofacht 
agus an muinín atá acu ó thaobh labhairt agus scríobh na Gaeilge de agus braitheann siad go 
láidir gur leo í.  Go fírinneach bíonn an Ghaeilge mar theanga dhúchais acu. 

Sa scoil seo bímís ag súil go dtugtar tús áite don rannphairtíocht, don ard-chaighdéan, don bharr 
feabhais, don dea-chaidrimh oscailte, don chumarsáid, don mholadh éifeachtach agus don gcur 
chuige dearfach, sábhailte. 

1.3 Cómhthéacs 

Deineadh an polasaí seo a fhorbairt le comhairliúchán pháirtithe leasmhara uile na scoile, agus ar 
aon dul le héiteas na scoile. Ba chóir go leifí é i gcómhthéacs Pholasaí um Chumhdach  
Leanaí, Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachtacha, Pholasaí Turasanna Scoile, Treoirlínte agus Polasaí 
Frith-Thromaíochta , Polasaí i leith Úsáid Inghlactha na Teicneolaíochta, Polasaí na 
Gaeilge, Chairt um Dhínit Oibre, Alt 12 de UNCCR,  An Stráitéis Tinrimh, Córas don gcleachtas 
Athshlánanithe, Córas ‘Guth an Dalta’ , cur chuige uile scoile ar an nGairm  agus Treorlínte Bhord 
Leasa Oideachais Náisiúnta ar Chód Iompar a fhorbairt (2008). 
  

1.4 Réasúnaíocht 

Aithníonn an polasaí seo an dalta mar dhuine aonair speisialta a bhfuil timpeallacht shlán shabháilte 
dearfach tuillte aige/aici. 
Tacaíonn dea-iompar go mór leis an timpeallacht fhoghlama seo agus le folláine an pháiste. 
Is cuid lárnach d’éiteas na scoile an meas, cothromaíocht agus ionracas. Ní cheadaítear aon 
iompar atá drochbhéasach, contúirteach, toirmeascach nó lena mbeadh baol sláinte nó 
sábháilteachta. Cothaíonn na luachanna tábhachtacha scoile seo aontas agus gaoil dearfacha, a 
thacaíonn le hardchaighdeáin teagaisc agus fhoghlama. 
 

1.5 Spriocanna 

Is iad spriocanna an pholasaithe seo ná: 

a) Eispéireachas an dalta a threisiú is a shaibhriú; 
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b) moladh a aithint mar ceann dos na modhanna is éifeachtaí chun dea-iompar a chinntiú 

(c) dea-iompair a mhúnlú is a threisiú 

c) Caidreamh a fhorbairt is a spreagadh i measc na pairtnéirí uilig; 

d) Freagrachas /féin-fhreagracht a chur i lár an aonaigh 

e) Próiséis soiléir a leagadh amach 

f) Foghlaimeoirí neamhspleácha a chothú 

g) Saoránaigh mhaith a chothú; 

h) Sláinte agus sábháilteacht a chinntiú do gach éinne; 

i) Soiléiriú ar na hardchaighdeáin iompair lena bhfuiltear ag súil; 

j) Na stráitéisí a usáidfimís chun dea-iompar a spragadh agus iompar lochtach a aithint is a láímhséail 

k) Achoimre a thabhairt ar na smachtbhainní  

2. Ábhar an Pholasaithe 

Táimid ag súil le chomhphobail scoile ina bhfuil meas ag chuile dhuine ar luach an duine eile. Táimid 
ag súil go mbeidh fonn ar an bpobail scoile teach tar scoil gan faitíos nó leisce nó imní. Táimid ag súil 
go mbeidh an cód iompar mar gnéth amháin den gcur chuige chun foghlaimeoirí neamhspléach, 
féinmhuinineach, múinte a chothú. Táimid ag súil go mbeidh an ard-chaighdéan iompar á 
chleachtadh ag daltaí fiú nuair nach bhfuil udarás i lathair toisc go dtuigeann na daltaí gurb é an dea-
iompar an ghnáthchaighdéan scoile. Táímid ag súil go dtógfaidh na daltaí an dea-chleachtas seo leo 
agus iad ag fágaint na scoile ag deireadh an lae. 

Is iad na mór-rialacha ná: 

1. Is í an Ghaeilge teanga cumarsáide an Choláiste go foirmiúil agus go neamh-
fhoirmiúil.  Glactar go labhróidh gach dalta Gaeilge i gcónaí sa Choláiste, sa cheantar 
timpeall ar an gColáiste agus fad is atá an dalta  páirteach in aon imeacht a bhaineann leis 
an gColáiste.  

  

2. Bheith i láthair ar gach lá scoile agus nóta miniúcháin a thabhairt isteach i gcás aon 
neamh-láithreachta.  
  

3. Bheith poncúil i gcónaí. 

  

4. Na leabhair agus ábhair a bheith aige/aici mar a threoraíonn an múinteoir. 
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5.  Lán-aire agus comhoibriú a thabhairt don mhúinteoir le linn an ranga. 

 

6.    Meas agus urram a léiriú do scoláirí eile, do mhúinteoirí, do bhaill eile de fhoireann 
na scoile, agus do bhaill an phobail agus d’einne eile go dtagann sé/sí i dteangbháil leis le 
linn imeachtaí na scoile. 

 

7.   Obair bhaile agus dualgaisí staidéir eile a dhéanamh de réir mar a leagann an 
múinteoir /udaráis na scoile síos é.   

 

8.   Gach leabhar agus cóipleabhar a choimeád i ndea-riocht. 

 

9.   Meas agus aire a thaispeáint do mhaoin agus áitreabh na scoile. 

 

10.  Meas agus aire a thaispeáint do dhaoine eile agus dá maoin. 

 

 11.  Aon dochar a dhéantar do mhaoin an Cholaiste nó do mhaoin aon duine eile a chur i 
gceart. 

  

12.   Tá cosc glan ar thobac a chaitheamh sa Choláiste nó i limistéar an Choláiste nó chomh 
fada is atá éadaí an Choláiste á gcaitheamh ag an dalta, chomh maith le nithe mar thoitíní, 
lasáin, 7rl., a bheith i seilbh aon dalta agus é/í ar scoil. 

  

13.   Tá cosc glan ar alcól agus  substaintí mí-dleathacha.  Is féidir píonós trom 
a   ghearradh chomh fada le díbirt ón scoil má thagtar ar a leithéid nó má baintear úsáid 
astu. 

  

14.  Caithfidh daltaí éadaí an Choláiste a chaitheamh mar a leagtar síos ag an gColáiste 
agus an dalta ar scoil, agus é ar a s(h)lí chun na scoile agus abhaile ón scoil, agus gan aon 
nithe breise a chaitheamh mar sheodra, suaitheantais a chaitheamh, 7rl., gan cead an 
Choláiste.  Ba cheart sciortaí a chaitheamh le fad cuí.  Chaithfí éadaí corpoideachais a 
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chaitheamh de réir an chaighdeáin a leagtar síos ag an gColáiste.  Tá bileog eile ar fáil faoi 
eadaí scoile (Auguisín __) 

   

15.  Ba cheart do gach dalta a c(h)uid gruaige a choimeád glan agus néata.  Ní cheadófar 
stíleanna gruaige atá thar fóir. 

  

 16.  Ní cheadaítear smideadh a chaitheamh go dtí Teastas Sóisearach.  Tá cead é a úsáid 
i ndiaidh an Teastais Shóisearaigh ach bheith measartha san úsáid sin. (Ciallaíonn 
smideadh cosmáid atá usáidthe ar an gcraiceann chun dath nó cruth na craicinne a athrú, 
ina measc tá dath ghréine bhréagach) 

  

 17. Caithfidh fóin póca a bheith múchta agus as radharc ar láthair na scoile agus i rith 
imeachtaí scoile. (sa Thaisceadán) 

  

18.  Is ag údaráis an Choláiste a bheidh an focal deireanach faoi cad is caighdeán 
inghlactha ó thaobh éadaí, stíl gruaige, dreachadh aghaidhe, 7rl. 

 

 19.  Gan aon iompar a chleachtadh, taobh istigh nó taobh amuigh den Choláiste, a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do cháil an Choláiste. 

  

20.   D’fhéadfadh an Coláiste smachtbhannaí a chur i bhfeidhm maidir le haon sárú de 
rialacha na scoile mar atá leagtha amach sna bileoga miniúcháin.  Cuirtear na bileoga seo 
ar fáil roimh chlárú. 

                                               

21.  Glacann an Bord Bainistíochta agus an Príomhoide nó múinteoir ag feidhmiú ar son 
an Bhoird go bhfuil sé de cheart  rialacha nua a chur i bhfeidhm ó am go chéile má 
cheaptar go bhfuil a leithéid inmhianaithe ó thaobh leas na ndaltaí agus na múinteoirí 
agus ó thaobh feidhmiú an Choláiste a bheith dea-eagartha agus éifeachtach. 

 

 

3 Ról agus Freagrachtaí 
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3.1 Freagrachtaí na ndaltaí 

Sainspioraid na scoile a chur chun cinn 

Cuir le éiteas na scoile agus a dícheall a dhéanamh atmaisféar dhearfach a chothú sa scoil 

Comh-mheas a chleachtadh  

Rialacha a bheith ar eolas acu agus glacadh leo ag tús na bliana 

A bheith ina saoránaigh maithe 

3.2 Freagrachtaí na dTuismitheoirí/Caomhnóirí 

Sainspioraid na scoile a chur chun cinn 

Cuir le éiteas na scoile agus a dícheall a dhéanamh atmaisféar dhearfach a chothú sa scoil 

Comh-mheas a chleachtadh 

Dea-shampla a thabhairt 

 Tacaíocht- Bheith tacúil leis an scoil agus an cód iompar á chur i bhfeidhm againn. 

Polasaithe agus Rialacha a bheith ar eolas acu agus glacadh leo ag tús nab liana 

Na rialacha a phlé le daltaí chun tuiscint ar a tabhacht a fhorbairt 

Rialacha 

3.3 Freagrachtaí na Fóirne 

Sainspioraid na scoile a chur chun cinn 

Cuir le éiteas na scoile agus a dícheall a dhéanamh atmaisféar dhearfach a chothú sa scoil 

Comh-mheas a chleachtadh 

Dea-shampla a thabhairt 

Na rialacha a chur i bhfeidhm go cothrom is go leanúnach 

Polasaithe agus Rialacha a bheith ar eolas acu  

Cleachtas Athshlánaithe a chleachtadh 

Éisteacht 

Saoránaigh tuisceanach a chruthú tré dea-iompar a mhealladh is a mholadh 

Gaol dhearfach a chruthú sa phobail-scoile 
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3.4 Freagracht na Seirbhísí Poiblí 

Sainspioraid na scoile a chur chun cinn 

Cuir le éiteas na scoile agus a dícheall a dhéanamh atmaisféar dhearfach a chothú sa scoil 

Comh-mheas a chleachtadh 

4. Neamhchomhlíonadh le riachtanais an pholasaithe seo 

 

1.Ginearálta 

1.1 Sainmhínithe 

Ar mhaithe leis an bpolasaí seo; 

1. Fionraíocht: cead a bhaint ó dhalta freastal ar an scoil seo ar feadh tréimhse áirithe 
(seachtrach) nó cead a bhaint ó dhalta freastal ar ranganna ar feadh tréimhse áirithe 
(inmhéanach) 

2. Díbirt: dalta a eisiú go buan ón scoil tar éis córas cinnte a leanúint. 

1.2 Scóp 

1. Baineann an chuid seo den gCód Iompair le comhphobail Coláiste Daibhéid; daltaí, 
tuismitheoirí/caomhnóirí, foireann na scoile agus Bord Bainistíochta ina measc. 

2. Tá sé de cheart ag dalta atá ocht mbliana déag nó níos sine ionadaíocht a dhéanamh ar a 
s(h)on féin i gcás na próiséas a leagtar síos anseo. 

3. Cruthaíodh an polasaí seo tríd a bheith i gcomhairle leis an mBord Bainistíochta, leis an 
bhfhoireann, leis na tuismitheoirí/caomhnóirí agus leis na daltaí (Comhairle na nDaltaí) 

1.3 Réasúnaíocht 

Tá an ceart ag gach dalta i gColáiste Daibhéid a bheith in ann foghlaim idtimpeallacht 
shábháilte a chothaíonn an fhoghlaim.Tá ról lárnach ag an gCód Iompair  le hiompar 
dearfach a mhíniú, a spreagadh, a thacú is a threisiú. Is bealach í le cinntiú go mbraitheann 
gach dalta sábháilte, le daltaí a chosaint ó bhrú shóisialta a bhainfeadh le droch-iompar, le 
chomhtháthú a chothú agus deachaidreamh a chur chun cinn. Tá an ceart ag gach dalta, 
múinteoir agus foireann na scoile foghlaim agus obair gan aon chur isteach, scanrú nó 
leithcheal. 

Cinnteoidh an córas go bhfuil an chur chuige cóir agus cothrom do gach duine. Deineadh an 
Polasaí seo a dhearadh i gcomhthéacs Riachtanais an AchtOideachais (1998) agus an Acht 
Leasa Oideachais (2000). 
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1.4 Comhthéacs 

Ba chóir an Polasaí seo a léamh i gcomhthéacs na Polasaithe Scoile Eile: 

1. Sainspioraid na Scoile 

2.  An Polasaí Frith-Bhulaíochta 

3. Úsáid Inghlactha na Teicneolaíochta 

4. Polasaí na Gaeilge 

5. An Chairt um Dhínit Oibre 

6.  An Stráitéis Tinrimh 

7. An Polasaí um Chumhdach Leanaí 

8. Ráíteas Sláinte agus Sábhailteachta 

9. Cleachtas Athshlánaithe na Scoile 

 

1.5 Aidhmeanna 

Is iad aidhmeanna ár gcóras Fionraíochta agus Díbeartha ná: 

1. Bunphrionsabail na scoile mar atá meas, cothromaíocht agus ionracas a threisiú; 

2. Freagracht na ndaltaí ó thaobh a n-iompair a mhéadú; 

3. Próiséis éifeachtúla a leagadh amach 

4. Sláinte agus Sábhailteacht gach duine sa scoil a chosaint; 

5. Soiléiriú a dhéanamh ar an gcur chuige uile-scoile 

6. Freagracht a shoiléiriú 

7. Céimeanna a mhíniú 

 

 

 

2. Fionraíocht 

Is ar an bPríomhoide atá an fhreagracht dalta a chur ar fionraí, nó i gcás a neamhláithreacht, 
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an Phríomhoide Thánaisteach. Tá an cead seo tugtha ag an mBord Bhainistíochta dó. Tá an 
ceart ag tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) (nó ag an dalta féin i gcás iad a bheith ocht mbliana 
déag d’aois nó níos sine) achomharc a dhéanamh chuig an Bord Bainistíochta. 

2.1 Cúiseanna Fionraíochta 

 

a) Má tá baol sláinte agus sábháilteachta don dalta nó ar aon bhall eile de phobal na scoile; 

b) Aon bhriseadh rialacha tromchúiseach den gCód Iompair nó Sainspioraid Scoile; 

c) Briseadh rialacha leanúnach ar bhonn íseal. Níl feabhas tagtha ar an iompar in aineoinn 
spreagadh, moladh agus/nó smachtbhannaí.   

d) Iompar nó caint maslach dírithe ar aon bhall de phobal na scoile; 

e) Bulaíocht i gcomhtheacs coras bulaíochta na scoile 

f) Ag caitheamh toitín in aon áit ar scoil nó ag imeachtaí scoile nó aon uair ina bhfuil éadaí 
na scoile á chaitheamh  (cinn leictreonach san áireamh); 

g) Ag fágaint na scoile gan cead ó bhainistíocht/udarás na scoile; [Ciallaíonn ‘cead’ sa 
chomhtheacs seo ná gur chloí an dalta le córas na scoile agus é/í ag imeacht ón scoil] 

h) Alcól nó aon substaint mídhleathach a bheith ag an dalta ar scoil, ag imeachtaí scoile nó 
aon uair ina bhfuil éadaí na scoile á chaitheamh; 

i) A bheith ag troid nó ag leagadh láimh ar duine eile; 

j) Damáiste á dhéanamh do mhaoin na scoile; 

l) Mí-usáid a bhaint as trealamh/rud; 

n) Iompar bagairteach agus/nó drochídeach. 

Ní liosta uileghabhálach é seo. Is féidir leis an bPríomhoide cinneadh a dhéanamh faoi 
eachtraí eile a thiteann amach. 

2.2 Roimh Fionraíocht 

Cinnteoidh an Príomhoide go mbeidh: 

• Fiosrú cothrom déanta (d’fhéadfadh an dalta a bheith bainte ó rang(anna) i rith na 
tréimhse seo) 

• Deis ag an dalta a t(h)aobh a insint; 
• Córas smachtbhanna na scoile usáidte roimh ré (má oireann) 
• Taifead déanta ar an bproiséis 
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• Teagbháil déanta leis an tuismitheoir/caomhnóir 
• Foláireamh foirmeálta faoin impleacht amach anseo 
• Soiléiriú ar an iompar atá de dhíth air/uirthi 

D’fhéadfadh fionraíocht láithreach a bheith oiriúnach i gcásanna áirithe. 

D’fhéadfadh fionraíocht inmhéanach a bheith oiriúnach i gcásanna ag braithint ar 
coinníollacha faoi leith ar nós aois an dalta. 

 

2.3 An Próiséis Fionraíochta  

1.  Bunaithe ar an bhfianaise deanfaidh an Príomhoide cinneadh an dalta a chur (nó gan a 
chur) ar fionraí.  

 2. Cuirtear an dalta san eolas ar cad is cúis leis an bhfionraí. 

 3. Cuirtear tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) san eolas trí ghlaoch gutháin, agus le litir sa phost 
chomh maith an lá céanna. Tugtar cuireadh dó/di/dóibh teacht chuig na scoile le haghaidh 
cruinniú leis an bPríomhoide agus/nó an Príomhoide Tánaisteach 

4. Beidh an t-eolas seo thíos sa litir, faoi mar a oireann sé: 

• Fógra fionraíochta; 

• An dáta a thosnaíonn an téarma fionraíochta; 

• Fad an téarma fionraíochta; 

• An chúis/na cúiseanna a bhaineann leis an bhfionraí a chur i bhfeidhm; 

• Ráiteas go bhfuil an dalta faoi chúram a t(h)uismitheoir(í)/c(h)aomhnóir(í) i rith an téarma 
fionraíochta; 

• Cathain go mbuailfidh an dalta leis an bPríomhoide ar filleadh dó/di?  

• Eolas faoi chearta achomhairc. 

 5. Ní chuirtear dalta abhaile i rith an lae riamh, ach amháin i gcás go mbailíonn 
tuismitheoir/caomhnóir an dalta sin. Seachas sin, d’fhéadfaí dalta a bhaint ón rang agus 
feitheoireacht a bheith curtha i bhfeidhm dó/di go dtosnaíonn an téarma fionraíochta. 
[Ciallaíonn féitheoireacht sa chás seo (i) an dalta a bheith sa phríomhoifig, (ii) an dalta a 
bheith ag taisteal timpeall na scoile le Múinteoir(í) fé leith (iii) an dalta  a bheith suite taobh 
le Oifig an Phríomhoide/leasphríomhoide nó seomra oibre] 

 6. Tá dualgas ar an bPríomhoide an Oifigeach Leasa Oideachais a chur san eolas má bhíonn 
an dalta ar fionraí ar feadh 20 lá nó níos mó san iomlán sa bhliain scoile. 
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2.4 Cúiseanna le Téarma Fionraíochta a bhaint 

1. Achomharc rathúil. 

2. Má thagann eolas nua chun solais a d’fhéanfadh leasú ar chinneadh an Phríomhoide. 

2.5 Achomhairc 

Éilíonn Prionsabail an Cheartais Aiceanta go bhfuil cearta achomhairc chuig Árd-Údarásag an 
uile dhuine. Sa chás go ngearrtar téarma fionraíochta ar dhalta, tá an ceart ag an dalta sin 
achomharc a dhéanamh don údarás cuí sa chás go bhfuil sé/sí os cionn ocht mbliana déag 
d’aois nó ag a t(h)uismitheoir(í)/c(h)aomhnóir(í) sa chás go bhfuil sé/sí níos óige ná sin.  

2.5.1 Téarma Fionraíochta níos giorra ná 6 lá: 

a) Sa chás seo, is féidir le tuismitheoir(í)/caomhnóir(í), nó an dalta féin sa chás go bhfuil sé/sí 
ocht mbliana déag d’aois nó níos sine, achomharc a dhéanamh chuig an Príomhoide. 

b) Déantar achomharc i scríbhinn laistigh de sheacht lá ón am a ghearrtar an fionraí ar an 
ndalta, ag míniú cúiseanna an chomhairc árá na cúiseanna go bhfuil an achomharc á 
dhéanamh. 

c) Fanann an dalta sa bhaile fad is atá próiséis achomhairc ar siúl. 

d) Buaileann an Príomhoide leis na tuismitheoirí/caomhnóirí nó leis an dalta féin sa chás go 
bhfuil sé/sí ocht mbliana déag nó níos sine. 

e) Déanann an Príomhoide cinneadh ar cheart glacadh leis an achomharc. 

f) Sa chás go nglacann an Príomhoide leis an achomharc, baintear an fionraí ó thaifead an 
dalta agus filleann an dalta ar ais ar scoil láithreach. 

g) Sa chás go bhfuil an téarma fionraíochta déanta ag an dalta, níl aon leigheas ar an scéal 
ach an fionraí a bhaint ó thaifead an dalta. 

2.5.2 Téarma Fionraíochta 6 lá nó níos faide ar fhad/Téarma Fionraíochta a chiallaíonn go 
bhfuil fionraíocht 20 lá nó níos mó ina iomlán sa bhliain scoile sin: 

a) Sa chás seo, déanann na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó an dalta féin sa chás go bhfuil sé/sí 
ocht mbliana déag d’aois nó níos sine, achomharc chuig an Bórd Bainistíochta. 

b) Caithfear an achomharc seo a chur i scríbhinn laistigh de sheacht lá ón am a ghearrtar an 
fionraí, ag míniú cúiseanna an achomhairc. 

c) Fanann an dalta sa bhaile fad is atá próiséis achomhairc ar siúl. 

d) Déanann an Bórd cinneadh ar an achomharc seo tar éis an chéad chruinniú eile den 
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Bhórd, nó cruinniú urghnách den Bhórd. Is féidir leis na tuismitheoirí/caomhnóirí freastal ar 
an gcruinniú seo ag am ar leith, ach fógra dhá lá a thabhairt go mbeidh siad i láthair ag an 
gcruinniú. 

e) Míneoidh an Príomhoide cúiseanna na fionraíochta ag an gcruinniú seo. 

f) Éistítear le hachomharc na dtuismitheoirí/caomhnóirí ag an gcruinniú ansin. Glactar le 
hachomharc i scríbhinn agus/nó ó bhéal. 

g) Ní féidir leis an bPríomhoide tuilleadh páirt a ghlacadh sa phlé seachas soiléiriú a 
thabhairt ar nithe a éiríonn as achomharc na dtuismitheoirí. 

h) Déanfaidh an Bord cinneadh, agus roinnfear an cinneadh seo leis na 
tuismitheoirí/caomhnóirí. 

i) Is féidir leis an mBórd smachtbhanna eile a mholadh. 

j) Sa chás go nglacann an Bórd leis an achomharc, baintear an fionraí ó thaifead an dalta 
agus filleann an dalta ar ais ar scoil láithreach. 

k) Fanann an dalta sa bhaile fad is atá an próiséis achomhairc ar siúl. Sa chás go n- éiríonn 
leis an achomharc, filleann an dalta ar ais ar scoil láithreach. Sa chás go bhfuil an téarma 
fionraíochta déanta ag an dalta, níl aon leigheas ar an scéal ach an fionraí a bhaint ó 
thaifead an dalta. 

2.6 Nósanna imeachta um filleadh an dalta ar scoil 

a) B’fhéidir go n-eagrófar cruinniú leis an dalta agus/nú le tuismitheoir(í)/caomhnóir(í), agus 
an Príomhoide ar an lá a fhilleann an dalta ar an scoil. 

b) B’fhéidir go n-iarrfar ar an dalta geallúint dea-iompair a thabhairt i scríbhinn. 

c) B’fhéidir go n-iarrfar ar thuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus/nó an dalta coinníollacha 
aontaithe a shíniú. 

3. Díbirt 

Is é an díbeart an smachtbhanna deiridh agus déanfaidh Bórd Bainistíochta na scoile an 
cinneadh dalta a dhíbirt ó scoil i gcásanna droch-iompair dáiríre. 

Déanfar iniúchadh ar gach cás i gcomhréir na Prionsabail de Chearta Aiceanta. Is iad siúd ná; 

1. Ceart an duine éisteacht a fháil, agus 

2. Ceart an duine ar iniúcadh agus cinne neamhclaonta a fháil. 

3.1 Roimh Díbirt 
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Cinnteoidh an Príomhoide; 

a) Go bhfuil gach rogha smachta sa Pholasaí Bhainistíocht Daltaí curtha i bhfeidhm leis an 
dalta agus go bhfuil taifead déanta ar gach ceann; 

b) Go bhfuil leas bainte as gach tacaíocht chuí inmheánach agus seachtrach; 

c) Go bhfuil úsáid uileghabhálach bainte as gach próiséas, atreorú agus tacaíocht don dalta; 

d) Gur deineadh plé soiléir leis an dalta agus lena thuismitheoir(í)/caomhnóir(í) ar iompar 
do-ghlactha ar leith, agus an bhféidearthacht go ndéanfaí an dalta a dhíbirt de bharr an 
iompair seo. 

e) Go bhfuil foláirimh ó bhéal agus i scríbhinn tugtha maidir leis an iompar seo ag na 
hamantaí chuí, chomh maith le cur síos soiléir ar ionchais na scoile i gcás an dalta seo sa 
todhchaí; 

f) Go bhfuil taifead déanta ar ghach cinne a dhéantar; 

g) Go bhfuil cóip de gach comhfhreagairt. 

3.2 Cúiseanna Díbearta 

Molfar don Bhórd Bainistíochta dalta a dhíbirt ón scoil sna cásanna seo a leanas (Ní liosta 
uileghabhalach é seo); 

a) Nuair atá iompar toirmeascach an dalta ag cur cosc ar fhoghlaim daltaí eile agus/nó ar an 
dteagasc. 

b) Nuair atá iompar an dalta dosmachtaithe agus/nó fíor-easumhal i dtreo aon bhall fóirne 
nó bainistíocht na scoile, agus nuair nách nglacann an dalta le córais nó le húdaráis na scoile. 

c) Nuair is cúis bhuartha Shláinte agus Shábháilteachta é an dalta a bheith sa scoil. 

d) Nuair nach bhfuil tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) ábalta agus/nó sásta a bheith freagrach as 
iompar an dalta. 

e) Nuair atá an dalta freagrach as damáiste tromchúiseach a dhéanamh do mhaoin. 

f) Nuair atá substaint(í) mídleathacha ina s(h)eilbh, á iompar, á dhíol nó á thógaint ag an 
dalta. 

g) Nuair nach gcomhlíonann an dalta ráthaíochtaí dea-iompair tar éis téarmaí fionraíochta 
áthdhéanta. 

3.3 An Próiséas Dhíbearta 
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Leanfar próiséas cóir araon leis an bpróiséas leagtha síos faoin Acht Leasa Oideachais 2000 
nuair a mholfar dalta a dhíbirt ón scoil.Nuair is léir ó iniúchadh luath ar fhíricí an 
drochiompair go bhféadfadh díbirt a bheith de dhíth, leanfar na céimeanna seo a leanas; 

1. Déanfar mion-fhiosrú faoi stiúir an Phríomhoide. 

a) Cuirfear an dalta agus a t(h)uismitheoirí/c(h)aomhnóirí san eolas ar na sonraí ón 
drochiompair liomhnaithe agus go bhféadfadh an díbirt a bheith mar thoradh air. 

b) Tabharfar gach deis don dalta agus a t(h)uismitheoirí/c(h)aomhnóirí freagra a thabhairt ar 
aon ghearán droch-iompair sula ndéanfar cinne ar an smachtbhanna cuí. 

2. Nuair a chríochnófar leis an bhfiosrú, tabharfaidh an Príomhoide moladh don Bhord 
Bainistíochta. Sa chás go moltar don Bhord Bainistíochta an dalta a dhíbirt; 

a) Cuirfear an dalta agus a t(h)uismitheoirí/c(h)aomhnóirí san eolas i scríbhinn go bhfuil an 
moladh díbearth á thabhairt don Bhord Bainistíochta. 

b) Cinnteofar go bhfuil cóip de gach taifead ar na liomhaintí i gcoinne an dalta, cóip de gach 
taifead den fhiosrúchán, agus fógra scríofa de fhorais na dhíbearta atá déanta chuig an 
Bhórd Bainistíochta, ag tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) an dalta, nó don dalta sa chás go bhfuil 
sé/sí ocht mbliana déag nó níos sine 

c) Tabharfar cóipeanna des na taifid chuimsitheacha chéanna don Bhord Bainistíochta is a 
thugtar dos na tuismitheoirí/caomhnóirí. 

d) Tabharfar fógra do thuismitheoirí ar dháta na héisteachta Bhóird Bainistíochta agus 
tabharfar cuireadh dóibh teacht chun na héisteachta sin. 

e) Cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí san eolas gur féidir leo cur i láthair i scríbhinn agus ó 
bhéal a dhéanamh chuig an Bord Bainistíochta ag an éisteacht seo. 

f) Cinnteofar go dtuigeann na tuismitheoirí/caomhnóirí an chúis leis, agus an próiséis a 
bhaineann leis an éisteacht Bhóird Bainistíochta seo. 

g) Tabharfar deis don Phríomhoide agus dos na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó don dalta sa 
chás go bhfuil sé/sí ocht mbliana déag nó níos sine, a gcás a chur roimh an Bhord 
Bainistíochta ag an éisteacht, agus fianaise an pártaí eile a cheistiú go díreach ann. 

h) Tar éis na héisteachta, déanfaidh an Bhórd Bainistíochta cinnte nách bhfuil an 
Príomhoide, na tuismitheoirí/caomhnóirí agus an dalta i láthair do bhreithniúcháin an 
Bhóird. 

i) Is féidir leis an mBord teacht ar na cinntí seo a leanas; 

i. Níl díbirt tuillte. 
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ii. Ní mór smachtbhanna nó idirghabhail eile a thriall. 

iii. Tá díbirt tuillte. 

J) Cuirifdh an Bord Bainistíochta a gcinntí i scríbhinn chuig tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) an 
dalta. 

3. Sa chás go molann an Bord an dalta a dhíbirt ón scoil cuirfear an próiséis seo i 

bhfeidhm; 

a) Cuirfidh an Bord Bainistíochta tuairisc dá chinneadh i scríbhinn don Oifigeach Leasa 
Oideachais, agus cúiseanna na díbeartha. 

b) Cuirfidh an Bord Bainistíochta in iúl i scríbhinn dos na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó don 
dalta sa chás go bhfuil sé/sí ocht mbliana déag nó níos sine, a gcinní, na céimeanna eile a 
leanann sa phróiséas, agus go bhfuil an t-Oifigeach Leasa Oideachais san eolas faoi an 
gcinneadh agus faoi na chúiseanna leis an gcinneadh seo. 

c) Molfaidh an Bórd Bainistíochta na tuismitheoirí/caomhnóirí a bheith páirteach sa 
phróiséas comhairliúcháin leis an Oifigeach Leasa Oideachais. 

d) Ní féidir an dalta a dhíbirt ón scoil ar feadh 20 lá ón dáta a fhaigheann an tOifigeach Leasa 
Oideachais an fógra ón mBord faoin gcinneadh an dalta a dhíbirt. 

e) Rachaidh an t-Oifigeach Leasa Oideachais i gcomhairle leis an bPríomhoide, na 
tuismitheoirí/caomhnóirí agus leis an dalta. 

f) Is féidir leis an mBord an cinneadh a dhéanamh an dalta a chur ar fionraí ón scoil don 
tréimhse seo. 

Is féidir leis an mBord, tar éis comhairliúchain an Oifigigh Leasa Oideachais, agus tar éis 
cruinniú eile den Bhord, cinneadh a dhéanamh dul ar aghaidh leis an dalta a dhíbirt ón scoil. 

Cuirfear in iúl do thuismitheoirí/chaomhnóirí an dalta i scríbhinn an cinneadh díbearta agus 
na cúiseanna leis. Cuirfear in iúl dóibh chomh maith sa litir eolas maidir lena gcearta 
achomhairc a dhéanamh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cuirfear in iúl dóibh 
freisin sa chás go dteipeann ar an achomharc chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí, go 
bhfuil sé de cheart acu achomharc a dhéanamh chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna de 
réir Roinn 29 den Acht Leasa Oideachais 2000. 

 

 

Aguisín 1: 
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Cén sort iompar atá ag teastáilt agus cén fáth? 

Iompar atá 
ag teastáilt 

Eachtra Freagra Cúis(eanna) 

Go gcuireann an 
dalta a lámh in 
airde sa rang 

Labhrann dalta 
amach os ard sa 
rang gan an lámh a 
chur in áirde 

Iachall a chur ar an 
ndalta a lámh a chur 
in áirde 
Má leanann an nós 
obair bhreise a 
thabhairt don dalta 
agus nóta sa 
dhialann. Seicéail a 
dhéanamh an lá dar 
gcionn. 
Nó má leanann an 
nós an dalta a chur ag 
scríobh sa rang 
Nó ma leanann an 
nós an dalta a chur ag 
seasamh ar chúl sa 
rang 
Nó má leanann an 
nós an dalta a 
scarúint ó dhaltaí eile 
sa rang taobh istigh 
den rang 
 
 

Ní féidir le gach éinne labhairt 
sa rang aon am is mian leo.  

Go ndéanann an 
dalta aon obair 
bhreise a 
fhaigheann sé 
nó sí 

Níl an obair bhreise 
déanta 

É a thabhairt faoi dhó 
Nó 
An dalta a chur ag 
déanamh an obair 
bhreise am loin 
(Géibheann 
Phearsanta) 
Nó 
 

Baineann obair bhreise le 
phíonós de ghnáth. Is chun a 
chur i gcuimhne don dalta go 
mbíonn impleachtaí ann do 
dhroch-iompar. Agus an obair 
bhreise déanta teaspáineann sé 
go nglacann an dalta le udarás 
na scoile. 

Go bhfaigheann 
an dalta síniú ar 
aon nóta a 
fhaigheann se 
nó sí 

Níl an nóta sínithe Dul i dteangbháil leis 
an tuismitheoir 

Tá sé fíor-thabhachtach go 
bhfuil caidreamh oscailte i 
measc na comhpháirtí. Agus 
nóta sínithe tá a fhios ag an 
scoil go bhfuil an bhaile ar an 
eolas. 

Go 
dteaspáineann 
an dalta meas 
don múinteoir 

Usáideann dalta 
droch-theanga sa 
rang os áird 
Déanann dalta 
ionsaí ó bhéal ar 
mhúinteoir 

An captain ranga a 
chur chun na h-oifige 
chun go dtiocfadh an 
PO nó LPO nó 
múinteoir ainmnithe i 
bhfeighil chun na 
seomra 

Caithfidh daltaí meas a 
theaspáint dos na ndaoine fásta 
sa scoil 
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Diultaíonn dalta 
glacadh le treoir 
dleathach an 
mhúinteora go 
leanúnach. 
Teaspáineann dalta 
iompar nach 
ligeann don 
mhúinteoir leanúint 
ar aghaidh ag 
múineadh 

Go 
dteaspáineann 
an dalta meas 
do dhaltaí eile 
 

Deanann dalta rud 
a theaspáineann dí-
mheas mar 
shampla ainm mí-
oiriúnach a ghlaoch 
nó magadh a 
dhéanamh faoi 
duine 

Gan scaoileadh leis 
nó neamh-áird a 
thógaint air fiú agus 
cuma ar an scéal nach 
gcuireann sé isteach 
ar an ndalta. A rá leis 
an dalta nach bhfuil 
an iompar sin 
oiriúnach toisc...... 
Agus é a phlé i 
ndiaidh na ranga leis. 
Má tá áiféala 
air/uirthi b’fhéidir gur 
leor foláireamh 
scríofa muna bhfuil 
(nó muna bhfuil 
foláireamh maith go 
leor) tabhair 
géibheann dó/di (1/2 
uair) 

Caithfidh gach éinne meas a 
theaspáint 

Go ligeann gach 
dalta do dhalta 
eile a gcuid 
fhoghlaim a 
dhéanamh gan 
constaic 

Deanann dalta rud 
a chuireann isteach 
ar an bhfoghlaim 

Gan scaoileadh leis 
nó neamh-áird a 
thógaint air fiú agus 
cuma ar an scéal nach 
gcuireann sé isteach 
ar an ndalta. A rá leis 
an dalta nach bhfuil 
an iompar sin 
oiriúnach toisc...... 
Agus é a phlé i 
ndiaidh na ranga leis. 
Má tá áiféala 
air/uirthi b’fhéidir gur 
leor foláireamh 
scríofa muna bhfuil 
(nó muna bhfuil 
foláireamh maith go 
leor) tabhair 
géibheann dó/di (1/2 
uair) 

Tá sé de cheart ag gach duine 
foghlaim  
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Nó é seo agus 
codanna eile leis 

Go bhfuil an 
scoil sabháilte 

Deanann dalta rud 
a chuireann 
sabháilteacht sa 
rang i mbaol 

An rang a stopadh 
láithreach bonn 
Dalta a chur chun na 
h-oifige chun go 
dtógfadh an dalta ón 
rang láithreach. 

Ta priomhdhualgas orainne ar 
fad 
(daltaí/múinteoirí/tuismitheoirí) 
chun a chinntiú gur áit sabháilte 
í Coláiste Daibhéid do gach 
duine 

Go n-úsaídeann 
gach dalta 
Gaeilge 

Bíonn dalta ag úsáid 
Béarla sa rang 

Córas na gaeilge a 
leanuint 

Is í an Ghaeilge teanga na scoile 

Go mbíonn 
daltaí gléasta 
sna h-éadaí 
scoile oiriúnach 

Níl dalta gléasta i 
gceart* 

Córas a leanúint agus 
a chur i bhfeidhm. 
Ba cheart do dhalta 
carbhat a fháil roimh 
9, nó a luath agus a 
bhfuil sé tógtha faoi 
ndeara ag múinteoir. 
Geansaithe ar fáil 
chomh maith. 
Muna bhfuil an dalta 
gléasta i gceart ní 
raghadih sé nó sí ar 
thuras/imeacht scoile 
(gan eisceacht) 

Cuidíonn se le iompar agus le 
íomhá na scoile, agus 
laghdaíonn sé iomaíocht i meas 
na ndaltaí 

Go mbíonn 
daltaí in am don 
scoil  

Tagann dalta 
isteach déanach* 

Córas a leanúint. 
An dalta a chur chun 
na h-oifige chun an 
dialann a fháil sínithe, 
agus e a theaspáint ar 
filleadh dó nó di 
Ba cheart go 
gcoiméadfadh an 
muinteoir abhar siuil 
ar ponculacht abhair 
agus an múinteoir 
ranga suil ar an 
bponcúlacht maidne 
Déanach trí mhaidin i 
dtréimhse áirithe (cá 
fhad?) obair bhreise 
(?) 
 

Nuair  a bhionn dalta déanach 
ag teacht isteach sa rang 
cuireann se isteach ar dul chun 
cinn na ranga agus dul chun 
cinn an dalta féinig 

Go mbíonn an 
dialann ag an 
ndalta agus go 
dtugann an 
dalta an dialann 
sin don 
mhúinteoir 

(a)Níl an Dialann ag 
dalta 
(b) Níl an Dialann ag 
dalta faoi dhó nó 
thrí 
(c) An Dialann 
caillte 

(a) Caithfidh an dalta 
áit faoi Leith ar chúl 
cóipleabhar a leagadh 
amach mar dhialann 
don lá nó an dalta a 
chur chun na h-oifige 
chun cóip den 

Leabhrán fíor-thabhachtach i an 
Dialann scoile 
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nuair a 
lorgaítear é. 
 

leathnach laethúil a 
fháil 
(b) Mar atá thuas ach 
obair bhreise chomh 
maith  
(c) Cóip le ceannach 
ón oifig €10 
 
 

Go mbíonn 
doras an 
tseomra ar 
oscailt muna 
bhfuil múinteoir 
sa rang 
 

Níl an doras ar 
oscailt 

Iachall a chur ar dalta 
é a choiméad ar 
oscailt faoi mar atá ar 
an liosta ranga. Muna 
bhfuil liosta ranga 
ceist a chur ar an 
gcaptaen ranga e a 
lua leis an múinteoir 
ranga nó e a lua tú 
fhéin leis an 
múinteoir ranga 

Má tá an doras ar oscailt 
laghdaíonn sé feidearachtaí go 
mbeidh daltaí ag pleidhcíocht. 
Ligeann sé do 
mhúinteoir/LPO/PO a thógaint 
faoi ndearago bhfuil rang gan 
mhuinteoir agus seicéail a 
dhéanamh ar an gclár 
feitheoireachta 

Go mbíonn an 
dalta ina s(h)uí, 
go h-áirithe 
muna bhfuil 
múinteoir i 
lathair (i.e. idir 
ranganna) 
 

Tá dalta ag siúl 
mór-thimpeall 

Ceist a chur ar an 
ndalta suí síos. Más 
leanúnach é nóta a 
chur sa dhialann agus 
obair bhreise. Nó an 
dalta a chur ag 
seasamh ar chúl an 
tseomra ar feadh 
tréimhse áirithe (10 
noiméad) 

Laghdaíonn se na féidearachtaí 
go mbeidh duine gortuithe nó 
go mbeadh pleidhcíocht nó 
bulaíocht ar siúl. Ta seans níos 
fear chomh maith go mbeadh 
an dalta reidh don rang agus é 
nó í ina s(h)uí 

Go bhfaigheann 
dalta cead chun 
teacht isteach 
sa rang nó chun 
an rang a 
fhágaint 
 

(a) Tagann 
dalta 
isteach gan 
cead agus 
suíonn se 
síos 

(b) Imíonn 
dalta ón 
rang gan 
cead nuair 
nach bhfuil 
an 
múinteoir i 
lathair agus 
filleann 
sé/sí agus 
an 
múinteoir i 
lathair m.sh 
leithreas nó 
taisceadán 

(a) Ceist a chur 
ar an ndalta 
cead a lorg 
teacht 
isteach 

(b) Obair bhreise 
ar filleadh dó 
nó di 

(c) Captaen 
ranga a chur 
chun na 
hoifige. Beidh 
géibheann nó 
fionraí 
inmhéanach 
nó fionraí 
seachtrach i 
gceist 

(d) Captain ranga 
a chur chun 
na h-oifige. 

Tá an scoil freagrach as an 
ndalta ón am a thagann se/sí 
isteach sa rang go dtí go n-
imíonn se nó sí. Locus parentis. 
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(c) Imíonn 
dalta ón 
rang gan 
cead nuair 
atá an 
múinteoir i 
lathair 

(d) Imíonn 
dalta ón 
scoil gan 
cead.  

Cuirfidh an 
oifig nó 
múinteoir 
ranga glaoch 
ar na 
tuismitheoirí  
i ndiaidh 
fiosrú ghairid 
m.sh. 
b’fhéidir gur 
shínigh se nó 
sí amach. 

 
Eile 

   

 

 

 

Aguisín 2 

Stráitéisí Molta a úsáidtear 

 

Aguisín 3 

Nuair a sháraíonn dalta cód smachta na scoile, 

 labhrófar leo  

tabharfar breis oibre scriofa dóibh, 

 coinneofar siar iad,  

labhrófar leis na tuismitheoirí/caomhnóirí, 

 caillfear pribhléidí,  

déanfar cuntas scríofa (Chuig Tuismitheoir) 

déanfar cuntas scríofa (don chomhad scoile/múinteoir ranga) 

déanfar cuntas scríofa (don chomhad scoile/Leasphríomhoide) 

déanfar cuntas scríofa (don chomhad scoile/PríomhOide) 

 déanfar cuntas scríofa (don chomhad scoile/Bórd bhainistíochta) 

déanfar cuntas scríofa (don chomhad scoile/Eagraíocht eile NEPS, NEWB, HSE) 

cuirfear dalta i ngéibhinn ; 1/2uair 1 uair  
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cuirfear dalta ar chárta Gaeilge :  

cuirfear dalta ar chárta feabhais (Buí)  

cuirfear dalta ar chárta feabhais (Buí) faoi dhó  

cuirfear dalta ar chárta feabhais uimh 2 (Dearg)  

cuirfear dalta ar chárta feabhais uimh 2 (Dearg) faoi dhó  

 cuirfear daltaí ar fionraí inmhéanach 1  2  3 

cuirfear dalta ar fionraí seachtrach. 1  2  3 

cuirfear dalta ar dhíbirt  

Aguisín 4 

Dréimire Tagartha 

Úsáidtear an dréimire tagartha chun dul i ngleic le heachtraí drochiompair agus ar na baill 

foirne a d’fhéadfadh a bheith ag plé leo. Dá dáiríre is atá an eachtra, is é is airde ar an 

dréimire tagartha a raghfar. Tá an dréimire tagartha leagtha amach mar seo thíos: 

1) Múinteoir Ábhair 

2) Múinteoir Ranga 

3) Príomhoide Tánaisteach 

4)Príomhoide 

Is é/í an chéad bhaill foirne a thagann ar an eolas faoin eachtra iompair an chéad phointe 

tagartha sa phlé ar an eachtra. 

Céim 1: Múinteoir Ábhair 

Baineann gach múinteoir ábhair úsáid as stráistéisí bainistíochta ranga chun gnátheachtraí 

iompair a réiteach ina ranganna féin. 

Céim 2: Oide Ranga 

Tá múinteoir Ranga ag gach rang. Tá ról tábhachtach ag an té seo leis an bhfolláin agus an 

dea-iompar a chothú. Tuairiscítear aon choir throm nó mionchoireanna leanúnacha don 

leas-phríomhoide 

Céim 3: Leas-Phríomhoide 
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 Tá ról tábhachtach ag an Ceann Bliana leis an bhfolláin agus an dea-iompar a chothú. Tuairiscítear 
aon choir throm nó mionchoireanna 

leanúnacha LPO. Tá ról tréadchúraim agus iompair aici/aige leis na ranganna uilig. 

Céim 4: An Phríomhoide 

Muna bhfuil feabhas tar éis teacht ar iompar dalta in ainneoin iarracht na scoile, nó máseachtra 
dáiríre aonair atá i gceist, cuirfear  an cás faoi bhráid an Phríomhoide.  Leanfar na céimeanna a 
mholann an Phríomhoide. Má thógann an Phríomhoide an cinneadh gur gá an dalta a chur ar fionraí, 
leanfar na céimeanna ata leagtha síos sa  Pholasaí Fionraíochta agus Díbeartha. 

 

 

Aguisín 5 

Córas na gCartaí 

Úsáidtear Córas na gCártaí más gá san órd seo a leanas; 

Leibhéal 4 (PO)

Cárta Smachta 3 Fionraí

Leibhéal 3 (LPO)

Cárta Smachta 1 Cárta Smachta 2,3..

Leibhéal 2 (Múinteoir Ranga)

Cárta Feabhais 1 Cárta Feabhais 2,3...

Leibhéal 1  (Múinteoir Abhair)

Gnáth Smachtbhannaí
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Aguisín 6 

Aguisín 6: Éadaí Scoile 

Geansaí liath, carbhat, bríste dúghorm/sciorta dúghorm, bróga scoile dubha 
,  seaicéad scoile,  t-léine dúghorm polo c.f. Riail 14,15,16 

 

Maidir le cód na n-eadaí scoile 

• Ba cheart do na bróga bheith ina mbróga scoile dubha simplí. Ní cheadáitear 
bróga reatha. N.B. Ar chúiseanna praicticiúlachta, compóird agus 
sábháltachta ní cheadófar bróga le sáilí arda ná broga ardáin, sé sin le rá ní 
cheadófar sála bheith níos airde ná 6cm ó bhonn na sáile go dtí an bhróg féin. 

• Ní ceart do sciortaí bheith níos airde ná an ghlúin agus gan a bheith fillte ag 
an gcom. 

• Ba cheart do fháinní cluaise a bheith simplí agus gan a bheith ró-mhór. Ní 
cheadáitear níos mó ná péire amháin agus ba cheart iad siúd a chaitheamh 
ar liopa na cluaise amháin.  

• Ba cheart do sheodra cosúil le bráisléidí agus fáinní láimhe a bheith teoranta, 
sé sin gan níos mó ná ceann nó dhó a bheith á chaitheamh agus ba cheart go 
mbeidís simplí ó thaobh stile de. Tá sé ceadaithe siogairlín simplí a 
chaitheamh. Ní cheadáitear ‘seodra culaithigh’ ná aon seodra eile nach bhfuil 
luaite anseo. 

• Bítear ag súil go gcloífidh daltaí na scoile leis an gcód seo fad ‘s atá éadaí na 
scoile á chaitheamh acu, sé sin ar scoil agus taobh amuigh den scoil. 

• Ní cheadaítear stíleanna gruaige ata thar fóir. San áireamh anseo tá dathanna 
cosúil le bán atá thar fóir nó dathanna nach dathanna nádúrtha iad. 

• Cruthófar deacrachtaí mura gcloítear le caitheamh na n-éadai scoile mar atá 
leagtha síos. (Is féidir le dalta a chur abhaile –tar éis dul i dteangbháil leis an 
tuismitheoir- ar aon lá faoi leith mura bhfuil sé/sí ag cloí le cód na n-éadaí 
scoile ar an lá sin). Iarrtar ar thuismitheoirí comhoibriú leis an scoil chun cód 
na n-eadaí scoile a chur i gcrích go hiomlán. 

 
 Cur i bhfeidhm: (1) Má théann dalta ar thuras caithfidh éadaí scoile a 
bheith á chaitheamh aige/aici. Muna bhfuil ní raghaidh sé/sí.  

    (2) Tá dualgas orainne ar fad súil a choiméad ar na h-
éadaí scoile. Muna bhfuil na h-éadaí i gceart scríobh nóta sa dhialann- ná fág do 
dhuine eile é. 

    (3) Beidh carbhat, geansaithe ar fáil roimh 9 i dTeach 
Buckingham d’éinne nach bhfuil ceann acu (Comhairle na nDaltaí). 

    (4)Is féidir le dalta culaith reatha a chaitheamh ar an lá 
corpoideachais, nó má tá eachtra spóirt i rith an lae scoile. Ba cheart dóibh teacht 
ina gnáth éadaí scoile má tá traenáil i ndiaidh scoile 
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    (5) Caithfidh daltaí teacht thar nais gléasta i gceart chomh 
maith. 

 (6) Ag deireadh an lae caithfidh gach dalta an scoil a 
fhágaint ina éadaí scoile. 

    (7) Níl bríste ‘íoga’ nó a leithéid ceadaithe mar chuid den 
éadaigh scoile 

    (8) Tóg fáinní cluaise breise ó dhaltaí agus cuir san oifig 
iad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghlac Bórd Bainistíochta na scoile leis an bPolasaí seo ar an _____________________ 

Tá sé ar fáil do pháirtithe leasmhara uile na scoile. 

Déanfar athbreithniú bliantúil air, agus/nó mar is gá. 

Dáta an chéad athbhreithnithe eile ná Bealtaine 2018. 

Sínithe ag 

Cathaoirleach an Bhóird: _______________________________________ 

Dáta: ___________________ 

Príomhoide na scoile: _______________________________________ 

Dáta: 


