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Coláiste Daibhéid 
 

Is é seo polasaí ár scoile maidir leis na nithe seo a leanas:  

ÚSÁID ALCÓIL, TOBAC, VÁPÁIL AGUS DRUGAÍ         

Réamhrá  

SEASAMH NA SCOILE  

Tá Coláiste Daibhéid  tiomanta d'aghaidh a thabhairt ar riachtanais na scoile 
uile maidir le drugaí. Is iad an Príomhoide,an Príomhoide Tanáisteach, na 
Múinteoirí, na Tuismitheoirí/Caomhnóirí, an Bord Bainistíochta agus na 
Scoláirí a dhréachtaigh an polasaí seo agus a ghlac leis. Is gá go n-oibreodh 
gach duine atá bainteach leis i gcomhar chun an polasaí seo a chur chun 
feidhme. Tá sé ríthábhachtach go n-oibreodh na tuismitheoirí/caomhnóirí ar 
bhealach gníomhach i gcomhar leis an scoil chun sláinte agus sábháilteacht a 
gcuid páistí a chinntiú. 

 Sa pholasaí seo, ciallaíonn “druga” substaint ar bith a chuireann athrú ar an 
gcaoi a fheidhmíonn an corp – an mheabhair, an corp fisiciúil nó na 
mothúcháin. Glacann an scoil leis go bhfuil drugaí, idir dhrugaí dleathacha 
agus drugaí neamhdhleathacha, ar fáil sa phobal áitiúil agus go bhfuil ról 
tábhachtach ag an scoil, mar chuid den phobal sin, i dtaca le hoideachas, 
cosc, tacaíocht agus i dtaca le heachtraí a bhaineann le drugaí a láimhseáil.  

 

 

ÉITEAS NA SCOILE  

 

Mar atá sonraithe i ráiteas misin na scoile, tá gealltanas tugtha ag Coláiste 
Daibhéid  go gcumasófar na scoláirí chun a gcumas acadúil, intleachtúil, 
morálta, spioradálta, sóisialta, cultúrtha agus fisiciúil a bhaint amach. Chomh 
maith leis sin, tá an scoil tiomanta do chothú a dhéanamh ar fhorbairt na 
freagrachta pearsanta. Is é sin an t-éiteas a threoraíonn Polasaí Sláinte na 
Scoile. 

• Ní ghlacann an scoil leis go mbeadh drugaí neamhdhleathacha i seilbh 
aon bhall de phobal na scoile, ná go mbeadh drugaí 
neamhdhleathacha á n-úsáid nó á soláthar ag aon bhall de phobal na 
scoile sa scoil, nó le linn gníomhaíochtaí scoile lasmuigh den scoil, nó 
lasmuigh d'am scoile.  
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• Ní ghlacann an scoil leis go mbeadh alcól nó tobac (e-toitíní san 
áireamh)  ina sheilbh/seilbh nó á sholáthar ag aon scoláire sa scoil 
féin, ag teacht/imeacht ón scoil, nó le linn dó/di a bheith páirteach i 
ngníomhaíochtaí scoile agus eadaí scoile á chaitheamh acu. 

 

• Ní ghlacann an scoil le mí-úsáid substaintí atá bunaithe ar thuaslagóirí. 
Féadfaidh scoláirí cógais ordaithe nó “thar an gcuntar” a bheith acu le 
haghaidh úsáid dhlisteanach phearsanta agus lena aghaidh sin 
amháin.  

 

• Ní mór do scoláirí a mbíonn drugaí míochaine ina seilbh acu agus a 
chaitheann drugaí míochaine ar scoil é sin a chur in iúl don scoil. Ba 
chóir go mbeadh nóta eolais maidir le seo  ó thuismitheoirí i gcomhad 
an dalta san oifig (muna bhfuil an t-eolas ar fáil ar fhoirm clárúcháin an 
dalta cheana) 

 

• Má tá fadhb shláinte ag scoláire ní mór é sin a chur in iúl don scoil 
agus do na múinteoirí ábhartha, e.g. ní mór go mbeadh an múinteoir 
corpoideachais ar an eolas faoi.  

 

• Níl cead ag scoláire ná ag múinteoir aon chógas ordaithe ná aon 
chógas “thar an gcuntar” a thabhairt do scoláire eile.  Beidh gá cógais 
a riaradh i gcásanna eisceachtúla. Tagraíonn cógais sa bheartais seo 
le cógais,taibléad agus spraeanna riaradh ag béal agus feistí 
instealladh uathoibríoch (m.sh..anapen) a úsáidtear i gcasanna 
anaifiolacsas , Titimeas C.F Polasaí Riaradh Cógais (idir láimhe) 

 

• Coinneofar ceimiceáin i saotharlanna scoile faoi ghlas. Ní dhéanfaidh 
scoláirí aon substaintí den sórt sin a úsáid ná a láimhseáil ach amháin 
faoi mhaoirseacht an mhúinteora.  
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Dírítear an polasaí seo ar cheithre cinn de phríomhréimsí: 

1. Cláir Oideachais i dtaca le hAlcól, Tobac, Vapáil agus Drugaí. 
2. Bainistíocht a dhéanamh ar Eachtraí a Bhaineann le Drugaí. 
3. Oiliúint agus Forbairt Foirne. 
4. Faireachán, Athbhreithniú agus Meastóireacht. 

1. Cláir Oideachais i dtaca le hAlcól, Tobac, Vápáil agus 
Drugaí.  

Tá an scoil tiomanta do Chlár Oideachais i dtaca le hAlcól, Tobac, Vápáil 
agus Drugaí a chur ar fáil do na scoláirí go léir. Is iad seo a leanas na 
haidhmeanna oideachais atá againn: 

• Féinmheas agus féinmhuinín ár gcuid scoláirí a mhéadú. 
• Scileanna pearsanta agus sóisialta a chothú inár gcuid scoláirí. 
• Cur ar chumas ár gcuid scoláirí cinntí sláintiúla agus féin fhreagracht, 

bunaithe ar eolas, a dhéanamh.  
• Eolas ar dhrugaí, atá soiléir aoisoiriúnach, a sholáthar. 
• An dochar a dhéanann mí-úsáid drugaí a íoslaghdú trí idirghabháil 

thacúil a thairiscint. 

Seo an té a bheidh freagrach as na haidhmeanna sin a bhaint amach: 

1. Comhordaitheoir Polasaí Sláinte/Drugaí  (An Príomhoide). 
2. Cuirtear oiliúint maidir le feasacht drugaí, oiliúint OSPS nó aon oiliúint 

ábhartha eile ar fáil do mhúinteoirí trí oiliúint inseirbhíse rialta. 
3. Iarrfar ar chainteoirí seachtracha an obair atá á déanamh sa rang a 

threisiú, nuair is cuí sin mar shampla an Ceardlann “Togher Link Up” a 
reachtálann Foróige.  

4. Rachfar i gcomhairle le Tuismitheoirí/Caomhnóirí maidir leis an ngá atá 
le hoideachas i dtaca le drugaí agus cuirfear ar an eolas iad faoina 
bhfuil ag tarlú sa scoil. Déanfaidh Coiste na dTuistí seisiúin bhliantúla 
eolais agus feasachta drugaí a reáchtáil do thuismitheoirí. 

5. Seo na hábhair/cúrsaí/modhanna eile trína gcuirfear oideachas ar 
scoláirí i dtaca le drugaí:  

o Clár OSPS 
o Ranganna Aoireachta 
o Eolaíocht 
o Eacnamaíocht Bhaile 
o Cúrsa garchabhrach san Idirbhliain 
o Cainteoirí seachtracha nuair is cuí. 
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2. Bainistíocht a dhéanamh ar eachtraí a bhaineann le hAlcól, 
Tobac, Vápáil agus Drugaí  

I ngach cás a bhaineann le drugaí, aithnímid go bhfuil gá le cothromaíocht idir 
riachtanais an scoláire, riachtanais phobal na scoile, dea-cháil na scoile agus 
ceisteanna dlí. 

Sainmhiniú ar eachtra a bhaineann le drugaí 

• Duine ag lorg cabhrach ó bhall den fhoireann. 
• Amhras ar dhuine faoi úsáid drugaí, faoi dhrugaí a bheith ina 

sheilbh/seilbh ag  duine nó faoi dhuine ag mangaireacht drugaí. 
• Eolas á nochtadh ag duine eile. 
• Drugaí dleathacha nó neamhdhleachtacha a bheith ina sheilbh/seilbh 

ag duine ar scoil nó ag imeacht ar bith a bhaineann leis an scoil. 
• Ag díol nó ag solatharú drugaí dleathacha nó neamhdhleathacha. 
• Cásanna éigeandála nuair a d’fhéadfadh duine a bheith gan gan aithne 

gan urlabhra. 
• Ag baint úsáid as tailte na scoile le haghaidh gníomhaíochtaí drugaí. 
• Teacht ar fhearais drugaí ar scoil. 
• Bheith ar meisce nó iompar neamhchoitianta. 

 

Bainistíocht a dhéanamh ar eachtra a bhaineann le drugaí 

Conas eachtra a bhaineann le drugaí a mheas: Muna bhfuil aon damáiste 
déanta don scoláire/do na scoláirí, tá sé tábhachtach an méid seo a leanas a 
dhéanamh: 

• Am a thógáil chun éisteacht agus measúnú a dhéanamh sula 
bhfreagraítear don eachtra.  

 

• Idirdhealú a dhéanamh idir fíricí agus ráflaí.  

 

 

• I gcás go ndeimhnítear go bhfuil drugaí á n-úsáid nó á soláthar ní mór 
na sonraí ar fad a thaifeadadh agus gníomhú ina leith.  

 

• Ní mór ansin tuairisc ar an eachtra a bhaineann le drugaí a líonadh 
isteach agus é a chur ar aghaidh chuig an Comhordaitheoir Drugaí (An 
Príomhoide) 
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• Ní bheidh ach líon teoranta daoine páirteach in aon eachtra a 
bhaineann le drugaí, pé acu eachtra dheimhnithe nó amhrasta atá i 
gceist. Cuirfear daoine ar an eolas de réir mar is gá. Ceist chasta is ea 
rúndacht. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí teorainneacha na rúndachta 
a phlé leis na scoláirí sula nochtar aon eolas.  Má labhraínn dalta faoi 
rún leis an Múinteoir Treoir nó/agus aon mhúinteoir,  tá se tábhachtach 
an gaol faio rún idir an dalta agus an mhúinteoir Treoir  a aithint. 
(tagairt Treoirlínte um Chumhdach Leanaí) Déanfaidh an Múinteoir 
Treoir i gcomhairle leis  an gComhordaitheoir Drugaí (An Príomhoide) 
cinneadh maidir le rannphairtíocht tuismuitheoirí/caomhnóirí ag an am 
cuí. 

 

• Coinneoidh an Príomhoide nó an Príomhoide Tánaisteach gach taifead 
scríofa agus beidh siad faoi rún. Cuirfear Tuismitheoirí/Caomhnóirí ar 
an eolas ar bhealach tuisceanach agus cuirfear tacaíocht ar fáil dóibh. 

 

•  I gcás drugaí neamhdhleathacha, rachaidh an Príomhoide nó an 
Príomhoide Tánaisteach i dteagmháil leis na Gardaí - an tOifigeach 
Teagmhála don Óige chun comhairle a lorg, agus is iad na Gardaí a 
dhéileálfaidh le haon drugaí a bheidh i gceist. 

 

•  Cuirfear tacaíocht thréadach ar fáil, mar fhreagairt do gach eachtra. 

 

• Má tá fadhb ag scoláire molfar atreorú.  

 

• Cuirfear tacaíocht ar fáil do Thuismitheoirí/Chaomhnóirí, do bhaill 
foirne agus do scoláirí eile a raibh baint acu leis an eachtra 

 

• Leagfar an bhéim is mó ar fholláine agus ar leas an scoláire agus an 
mhúinteora. 

 

• Is é Bord Oilliúna agus Oideachais Chorcaí a dhéileálfaidh le gach 
ceist ó na meáin. Ní thráchtfaidh siad ar chásanna faoi leith ach 
déanfaidh siad tagairt don pholasaí agus do na nósanna imeachta atá i 
bhfeidhm ag an scoil chun eachtraí a bhaineann le drugaí a bhainistiú. 
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Próisis Smachta  

Is eachtraí casta iad eachtraí a bhaineann le drugaí agus nuair a bhristear 
rialacha na scoile in aghaidh drugaí, cuirfear pionóis i bhfeidhm ag brath ar 
nádúr an chiona. Beidh na pionóis sin ag teacht le rialacha na scoile (féach 
an cód iompair).  

 

3. Oiliúint agus Forbairt  

Cuirfimid iad seo a leanas ar fáil:  

Foireann  

Éascóidh an scoil oiliúint do na baill foirne atá páirteach sna cláir OSPS. 

Cuirfear oiliúint maidir le heolas agus feasacht drugaí ar fáil don fhoireann ar 
fad ar bhonn rialta. 

Cuirfear oiliúint ar leith ar fáil don Chomhordaitheoir Drugaí agus do na 
príomhbhaill foirne i dtaca le heachtraí a bhaineann le drugaí a bhainistiú. 

Cuirfear oiliúint gharchabhrach ar fáil go rialta don fhoireann uile. 

Tuismitheoirí/Caomhnóirí  

Cuirfidh  Coiste na dTuistí idtaca leis an scoil deiseanna ar fáil chun freastal 
ar cheardlanna drugaí, oícheanta eolais agus seisiúin ar Pholasaí na Scoile in 
aghaidh Drugaí sa bhliain reatha seo. Ón mbliain seo chugainn ar aghaidh, 
beidh sé seo ar fáil mar chuid den ionduchtú do thuismitheoirí/caomhnóirí 
scoláirí nua atá ag teacht chun na scoile. 

Scoláirí  

Cuirfidh an scoil cláir oideachais in aghaidh drugaí ar fáil dá scoláirí uile mar 
chuid de na ranganna OSPS. Beidh Ceardlann Drugaí “Togher Link Up “ a 
reachtálann Foróige ar fáil do gach dalta i gColáiste Daibhéid. Déanfaidh 
scoláirí na hIdirbhliana staidéar ar an ngarchabhair. 

4. Faireachán a dhéanamh ar an bPolasaí, Athbhreithniú agus 
Meastóireacht  

Déanfaidh Comhordaitheoir an Pholasaí in aghaidh Drugaí faireachán ar an 
bpolasaí lena chinntiú go bhfuil sé oiriúnach agus úsáideach don scoil. 
Déanfar an toradh a thaifeadadh agus a chur ar fáil don Phríomhoide. 
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Déanfar athbhreithniú ar na réimsí seo a leanas: 

• Cláir oideachais in aghaidh drugaí  
• Eachtraí a bhaineann le drugaí a bhainistiú  
• Oiliúint do thuismitheoirí, do bhaill foirne agus don bhainistíocht.  

Meastóireacht  

Beidh Múinteoirí, Tuismitheoirí/Caomhnóirí, Scoláirí agus an Bord 
Bainistíochta páirteach sa mheastóireacht a dhéanfar ar an bpolasaí seo tar 
éis dó bheith i bhfeidhm ar feadh bliana. Arís eile, déanfar meastóireacht ar 
na trí réimse atá sonraithe thuas. 

An Polasaí a Scaipeadh  

Scaipfear cóipeanna den pholasaí seo ar phobal uile na scoile. Beidh sé ar 
fáil ar suíomh gréasáin na scoile agus  san Oifig . Tabharfar cóipeanna do 
gach ball foirne nua agus do thuismitheoirí na scoláirí nua mar chuid dá n-
ionduchtú isteach sa scoil. Cuirfear na scoláirí ar an eolas faoin bpolasaí mar 
chuid den chlár OSPS agus sna Ranganna Aoireachta. 

 


