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Polasaí Úsáide Inghlactha  
Coláiste Daibhéid  
   

Is é aidhm an Pholasaí Úsáide Inghlactha a chinntiú go bhfaighidh daltaí buntáistí agus 

deiseanna foghlama as acmhainní Idirlín agus achmhainní teicneolaíochta na scoile ar 

bhealach sábháilte agus éifeachtach. Cuirtear deiseanna áiseanna teicneolaíochta a 

úsáíd ar fáil chun go mbeadh éipéireas foghlamtha níos leithne ag daltaí in ár scoil.  

Féachtar ar úsáid agus rochtain Idirlín/ teicneolaíocht mar acmhainn agus mar 

phribhléid scoile. Mura gcomhlíontar polasaí AUP na scoile mar sin tarraingeofar siar an 

phribhléid agus gearrfar smachtbhannaí cuí - mar atá leagtha amach san AUP.  

 

Ag am an polasaí seo a athbhreithniú is iad na acmhainní teicneolaíochta atá sa scoil 

agus faoi stiúr an polasaí seo ná; Ríomhairí socruithe le ceangailt go dtí an idirlíon, 

ipadanna le ceangail go dtí córas wifi, ríomhairí soghluaiste le ceangail go dtí an chóras 

wifi agus córas e phoisteanna ‘s aipeanna oideachasúil faoi gsuite le haghaidh 

múinteoirí agus daltaí. 

 

Tá ár gcóras wifi faoi ghlas le pasfhocail nach tugtar chuig daltaí. 

 ……………………………………………………………………………..……………  

Straitéis na Scoile  

 

Tá an teicneolaíocht lonnaithe in ár saol anois agus athraíonn an méid gur féidir a 

dhéanamh leis go minic. Aithníonn Coláiste Daibhéid an tábhacht a bhaineann le daltaí 

ag ullmhú le haghaidh saol in a bhfuil an teicneolaíocht tabhachtach agus riachtanach. 

Mar aon le sin aithnimid an tabhacht a bhaineann le usaíd ceart ar córaisí digiteach 

agus an freagracht chun daltaí a spreagadh chun úsaíd ceart agus slaintúil a bhaint as 

teicneolaíocht faisneise agus cumarsáide (TFC).  

  Bainfidh an scoil leas as roinnt straitéisí chun cur chomh mór agus is féidir le 

deiseanna foghlama agus le rioscaí a bhaineann leis an Idirlíon a laghdú. Is iad na 

straitéisí na cinn seo a leanas:   
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Go Ginearálta  

 Beidh múinteoir i gcónaí ag maoirsiú seisiúin pé uair go bhfuil teicneolaíocht in 

úsáid. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh múinteoir a bheith i láthair agus an ríomhlann 

in úsáíd ag dalta.  

 Bainfear leas as bogearraí scagtha agus/nó córais chomhionainn chun an riosca a 

bhaineann do nochtadh d'ábhar míchuí a laghdú. Déanfaidh an scoil monatóireacht 

rialta ar úsáid idirlín na ndaltaí.   

 Cuirfear oiliúint ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí maidir le sábháilteacht Idirlín.   

 Ní cheadófar íoschóipeáil nó uaslódáil a dhéanamh ar bhogearraí nach mbeidh 

ceadaithe.   

 Bainfear leas as bogearraí cosanta víreas agus tabharfar é cothrom le dáta go 

rialta.   

 Beidh cead ón múinteoir riachtanach chun CD-ROManna nó maide chuimhní a 

úsáid sa scoil.  

 Cleachtóidh na daltaí dea “netiquette” (i.e., etiquette ar an Idirlíon) ag gach tráth 

agus ní thabharfaidh siad faoi aon ghníomh a tharraingeiodh droch-cháil ar an scoil.  

 Ní cheadaítear do dhaltaí ceangailt leis an córas wifi atá sa scoil ach baineann 

acmhainní soghluaiste úsaíd as an gcóras. Tá an úsáíd seo faoi monatóireacht 

agus na bogearraí cosanta ar na acmhainní seo comh maith.  

An Gréasán Domhanda   

 Ní rachaidh mic léinn chuig láithreáin Idirlín ar a mbeidh ábhair ghraostacha, 

mídhleathacha, fuatha nó a bheidh míchuí ar bhealach eile. Is chun críocha 

oideachais amháin a bhainfidh daltaí úsáid as an idirlíon.  

 Beidh eolas ag daltaí ar cheisteanna cóipchirt a bhaineann le foghlaim ar líne.   

 Ní dhéanfaidh daltaí nochtadh nó foilsiú ar eolas pearsanta.  

 Beidh a fhios ag daltaí go bhféadfadh aon úsáid lena n-áirítear eolas a  dháileadh 

nó a fháil, cibé obair scoile nó nithe pearsanta a bheith faoi mhonatóireacht  ó 

thaobh ghníomhaíocht neamhghnách, slándáil, nó cúiseanna bainistíochta 

gréasáin.   

 Ní dhéanfaidh daltaí aon íoslódáíl ar íomhánna nó ábhair nach bhfuil bainteach lena 

a chuid staidéar.  
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  Comhrá Idirlín   

 Ní bheidh rochtain ag daltaí ar sheomraí comhrá, ar fhóraim chomhrá agus ar 

fhóraim leictreonacha cumarsáide eile ach de réir mar a bheidh ceadaithe ag an 

scoil.   

 Ní bhainfear leas as seomraí comhrá, fóraim phlé agus fóraim chumarsáide 

leictreonacha eile ach amháin do chríocha oideachais agus beidh sin faoi 

mhaoirseacht ag gach tráth.   

 Bainfear úsáid as ainmneacha úsáideoirí chun fíorchéannacht a cheilt.   

 Beidh cosc iomlán ar chruinniú  duine le duine trí chruinniú a bheidh eagraithe via 

comhrá Idirlín.  

   

Gréasán Scoile  - colaistedaibheid.ie 

 Gheofar nascanna cuig Vsware, Way 2 Pay agus Bord Oideachas & Oiliúna Chorcaí 

ar ár ngreasán scoile. Níl aon bainistíocht ag an scoil thar an ábhair a gheofar tríd 

na nascanna seo. Ní leathnaíonn polasaí úsáid na scoile thar na greasáín seo. 

 Baintear úsaíd as an greasán scoile chun imeachtaí na scoile a fhógrú agus a 

ceiliúradh. Ciallaíonn sé seo go mbeidh foilsiú ar obair agus / nó íomha na ndaltaí 

ach ní fhoilseofar grianghraif dhigiteacha, clipeanna éisteachta nó físe de dhaltaí 

aonair ar an ngréasán scoile gan cead ó thuismitheoirí agus ó bhainistíocht na 

scoile.(c.f. ‘Cead chun griangrafana, fístéipeanna agus ur uile a úsáid’ ).  

 Tabharfar deis do dhaltaí tionscadail, obair ealaíne nó obair scoile a fhoilsiú ar an 

nGréasán Domhanda.   

 Déanfaidh múinteoir comhordú ar fhoilsiú obair daltaí.  

 Foilseofar obair dhaltaí i gcomhthéacs oideachais ar leathanaigh Gréasáin le fógra 

cóipchirt a choscfaidh cóipeáil obair den sórt sin gach cead sonrach i scríbhinn.     

 Fágfar amach eolas pearsanta mar sheoladh baile agus sonraí teagmhála den 

leathanach gréasáin scoile.   

 Beidh úinéireacht ag daltaí fós ar an gcóipcheart ar aon obair a fhoilseofar.   

 Gheofar féilire na scoile ar an greasán scoile. Seo an eolas bliantúil a théann sa 

dialann scoile comh maith. 
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Na Meáin Sóisialta 

Tá cuntas twitter oifigiúil ag an scoil mar aon le cuntas youtube. Baintear úsáid as an dá 

cuntas seo faoi na coinníollacha céanna leagtha amach faoin greasán scoile. Is ar son 

cúrsaí oideachasúil amháin a bhfuil na cuntaisí in úsaíd. Tá na pasfhocail coimeádta ag 

daoine áirithe amháin chun sábhaltacht an teolas ann a chosaint. Téann aon uaslódaíl 

tríd duine ainmnithe (An LPO) 

Mar aon leis na coinníollacha thuas; 

 Ní cheadaítear d’aon baill fóirne nó dalta a ríomhpohoist scoile a úsaíd chun 

cuntaisí pearsanta ar na meáin sóisialta a oscailt.  

 Ní cheadaítear d’aon baill fóirne nó dalta ainm na scoile, nó ainm duine sa scoil, 

nó daoine bainteach ló a mhaslú ar na meáin sóisialta.  

 Ní cheadaítear aon comhrá a úsáideann eolas pearsanta daltaí, an foireann nó 

aon duine bainteach leis an scoil ar na meáin sóisialta. 

 Tá sé de dhualgais ar foireann na scoile agus daltaí na scoile gan a bheith 

bainteach le aon gníomh ar na meáin sóisialta a d’fhéadadh ainm na scoile a 

mhaslú.  

 Ní chóir aon duine bainteach leis an scoil a chuid tuairimí pearsanta a chur 

amach mar tuairímí na scoile ar na meáin sóisialta. 

 Ní cheadaítear cumarsáid idir daltaí na scoile fé láthair agus múinteoirí ar na 

meáin sóisialta.* 

*D’fhéadadh cás eisceachtúil tarlúint ina ligtear le seo tarlúint mar shampla má tá gaol 

le baill fóirne ar an bhfoireann mar dhalta sa scoil. Sa chás seo tá sé de dhualgas ar an 

ball fóirne an teolas a thabhairt don Príomhoide go bhfuil nasc ann ar na meáin 

sóisialta.  

 

Ríomhphost  

 

 Úsáidfidh daltaí cuntais ríomhphoist cheadaithe faoi mhaoirseacht nó cead 

múinteora.   

 Ní Cheadaítear ach úsaíd as ríomhphoist scoile i gcás múinteoiri agus daltaí. Tugtar 

oiliúnt do bhaill fóirne ar fad ar cosaint eolas phearsanta agus GDPR tríd an BOOC 

. Tugtar eolas agus deis foghlaim do dhaltaí faoi conas a eolas pearsanta a 

chosaint ar líne.  
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 Ní sheolfaidh agus ní bhfaighidh daltaí aon ábhar a bheidh mídhleathach, graostach 

ná míchlúiteach nó a bhfuil sé i gceist leis cur as do dhuine eile nó imeaglú a 

dhéanamh air.   

 Ní fhoilseoidh daltaí a sonraí pearsanta féin ná sonraí daoine eile, nithe mar 

sheoltaí nó uimhreacha fóin nó picitiúir.  

 Ní shocróidh daltaí cruinniú casadh go fisiciúil le haon duine.  

- Féach ar anguisín 1 agus 2 leis an polasaí seo le haghaidh níos mó sonraí ar 

coinníollacha úsaíd an córas ríomhphoist, g suite.  

 

An chóras ríomhphoist agus Gsuite 

Tugtar e phoist scoile chuig daltaí Coláiste Daibhéid chun go mbeidís in ann cuir 

le obair agus cúrsaí oideachasúil sa scoil. Is ephost google í seo a thugann 

aipeanna oideachasúil le úsáid mar néirseirbhís chomh maith. Caithfear glacadh 

leis na coinníollacha thíos; (is iad comhairle na nDaltaí a leag síos na 

coinníollacha seo)  

 

  Glactar gurb í an ghaeilge bun teanga na scoile agus bainfear úsaíd aisti ar an 

gcóras seo mar príomh teanga cumarsáide.  

 Ní bheidh e phoist pearsanta in úsáid ag aon dalta i gcás cúrsa scoile.  

 Ní tabharfar pasfhocail amach chuig aon duine eile. 

 Tuigtear nach féidir glacadh le pasfhocail daoine eile agus níl sé ceadaithe dul 

isteach ar cuntaisí eile.  

 Tuigtear nach féidir an cuntas e phoist scoile a úsáid chun clárú le aon seirbhísí 

ar líne e.g na meáin sóisialta, aipeanna nó cluichí 7rl.  

 Tuigtear agus glactar nach bhfuil cead ag úsáídeoirí aon ábhair mídhleathach, 

ábhair le cóipcheart bainte leis, ábhair maslach nó ábhair gránna le cúis ann 

chun cuir isteach ar daoine eile a sheoladh.  

 Ní osclóifear aon teachtaireachtaí neamh gnách agus má tá aon amhras faoi aon 

teachtaireachtaí cuirfear ceist ar múinteoir é a sheiceáil.  

 Glactar nach féidir le grúpaí cumarsáide bheith cruthaithe nó cuireadh tugtha do 

dhuine lasmuigh den córas (@colasitedaibheid.ie) teacht i dteangbhail le aon 

dalta nó múinteoir.  

 Tuigtear nach féidir liom aon e phoist a sheoladh chuig múinteoir ach go bhfuil 

bealaí eile ar an gcóras chun tacaíocht a fháil ó daltaí agus múinteoirí.  Glactar le 
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coinníollacha úsáíd na bealaí seo mar a bheidh leagtha síos ag gach múionteoir 

in a n-ábhar féin.  

 Glactar nach bhfuil sé ceadaithe an córas teachtaireachtaí díreach a úsáíd gan 

cúis oideachasúil nó gan cead ó múinteoir.  

 Níl bulaíocht ceadaithe tríd an córas agus glactar go ndeinfear daileáil le aon 

eachtra faoin polasaí frith bhulaíochta atá ag an scoil.  

 Glactar leis an freagracht a thagann le úsáíd an córas gsuite seo – déarfaidh 

daltaí le múinteoirí má ta deacrachtaí acu teacht air sa bhaile agus déanfaidh 

daltaí tuairisc chuig múinteoir má tá siad ar an eolas go bhfuil mí úsáíd á bhaint 

amach ag aon duine.  

 Tuigtear go ndéantar monatóireacht ar cumarsaíd tríd e phoisteanna le haghaidh 

aon gníomhaíocht neamh gnách nó malware. Ní dheintear monatóireacht ar 

ábhair na e-phoisteanna ach má tá gá d’fhéadadh an CETB dul isteach go dtí na 

cuntaisí má ta gá fiosrú a dhéanamh.  

Muna ghlacann daltaí leis na caighdeáin seo cuirtear a gcuid cuntas ar ceal agus beidh 

siad féin freagrach as slí timpeall ar sin a fhail ó thaobh aon úsáíd oideachasúil.  Tugtar 

leagan dos na rialacha seo nuair a thugtar an cuntas do dhaltaí mar aguisín den polasaí 

iomlán. Is chun béim a leagadh ar an gcaighdéan úsáid is cúis le seo. Tá an aguisín ar 

fáil ag bun an polasaí seo.  

 

Tugtar ephoist scoile ar an gcóras céanna ar fáil don foireann scoile comh maith. Tá 

coinníollacha úsáid leagtha síos in aguisín 1 chun a bheith ar an gcóras seo.  

 

An Chian Foghlaim 

Tugann an córas Gsuite deiseanna sa bhreis éagsúlacht do mhodhanna fhoghlaim a 

úsáid le daltaí. Chun an sprioc de ‘Barr feabhais trí ghaeilge’ a shroicint, moltar 

gníomhaíochtaí síneadh a cur ar fáil do dhaltaí ar líne, tríd classroom, chun tacú lena 

gcuid tuiscint a fhorbairt níos deimhne. Is áis í do mhúinteoirí chun difreáil a chruthú 

níos éifeachtaí lasmuigh den seomra ranga traidisiúnta. Beidh cumarsáid oscailte ar 

classroom idir múinteoirí ‘s daltaí mar aon le deis do dhaltaí scileanna obair go 

neamhspleách a fhorbairt.  

 

Mar aon le aon gníomh scoile eile, is uaireanta choig oibre a leanann múinteoirí ar líne. 

Más é go bhfuil fógra ón gcóras lasmuigh den lá scoile, níl dé de dhualgas nó molta go 

mbeidh múinteoirí i gcumarsáid ag na hamanta seo. Is faoin cód oibre múinteoirí atá 
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leagtha síos ag an Comhairle Múinteoireachta a bheidh bunclocha caighdeáin soiléir do 

aon múinteoir / bailll fóirne scoile ag úsáid aon córas digiteach.  

* 3.7 Ensure that any communication with pupils / students, colleagues, parents, school 

management and others is appropriate, including communication via electronic media 

suca as email, texting and social networking sites. 

Mar aon le sin, glactar leis go mbeidh caideáin an mhúinteora mínithe do dhaltaí roimh 

úsáid agus go bhfuil tuiscint idir daltaí, múinteoirí agus tuistí faoi conas a oibreoidh an 

chian foghlaim don rang sin.  

 Is féidir le daltaí obair tríd aon rud ar an gcóras ag pé am chomh fada agus go 

dtuigeann siad nach mbeidh aon freagra ó múinteoirí láithreach. Tá na bun 

coinníollacha leagtha síos in aguisín 2, atá leis an polasaí seo.  

 

Gléasanna pearsanta  Níl sé ceadaithe do dhaltaí a ngléasanna féin a úsáid i rith am 

scoile,m.sh fóin phóca nó ríomhaire glúine . Níl cead, de réir rialacha na scoile, fón 

phóca a bheith le feiscint ná le cloisint ar láthair na scoile nó i rith imeachtaí scoile*. I 

gcás éigeandála ba cheart teangbháil a dhéanamh tríd oifig na scoile. Níl sé ceadaithe 

do dhaltaí grianghraif dhigiteacha nó físe a dhéanamh le ceamara nó fón.Má dhéantar 

seo déilealfaimíd leis tríd an chóras smachta.  

 

Úsáid gléasanna pearsanta ar turasanna Scoile; Is cinneadh na scoile é maidir le 

cén coinníollacha a bheidh i bhfeidhm ar úsáíd gléasanna pearsanta ar turasanna 

scoile éagsúla. Tógtar cinní difriúla de réir riachtanaisí an turas atá ar siúl. Beidh sé ar 

cumas na scoile teacht ar ball fóirne agus iad ar turas le daltaí mar sin i gcásanna 

éigeandála is féidir dul tríd oifig na scoile. Tugtar sonraí teangbhala do thuismitheoirí i 

gcásanna nach bhfuil teacht ar an oifig don turas iomlán. 

*D’fhéadadh múinteoir cead a lorg ón bPríomhoide más é go bhfuil cás 

oideachasúíl agus eisceachtúil chun fón póca / gléas pearsanta a úsáíd. Beidh 

foláramh tugtha do dhaltaí ar cathain a bhfuil siad uatha 

 Ríomhaire Glúine na Scoile: Mar chuid den gcóras thacaíochta foghlamtha 

tabharfaidh an scoil ríomhairí glúine do dhaltaí áirithe. Baineann na ríomhairí seo 

leis an scoil cé go bhfuil an dalta freagrach as agus é ina s(h)eilbh aige nó aici. Is 

chun críocha oideachais amháin a bhainfidh daltaí úsáid as na ríomhairí seo. Beidh 

cead ag an údarás ríomhaire a bhaint ó dhalta muna gclóitear leis na coinníollacha 

seo. Baileoidh údarás na scoile na ríomhairí ag deireadh na scoil bhliana i gcónaí.  
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Struchtúir Thacaíochta  

Cuirfidh an scoil eolas ar fáil do dhaltaí agus do thuismitheoirí faoi phríomhstruchtúir 

agus eagraíochtaí tacaíochtaí a bhíonn ag déileáil le hábhar mídhleathach agus úsáid 

dhochrach an Idirlín.   Is tús na suíomhanna seo chun tacú le tuiscint ar úsáid an 

teicneolaíocht san oideachas go sábhálta ;  

Webwise: https://www.webwise.ie/ 

Better Internet for Kids - https://www.betterinternetforkids.eu/ 

Cyber Safe Ireland - https://cybersafeireland.org/ 

Tá gearrchúrsa ar fáil do dhaltaí sa teastas sóisearach a forbraíonn scilleanna sa 

litearthacht digiteach. Leantar curaclam ón NCCA a clúdaíonn conas bheith sábhálta 

agus taitneamh ceart a bhaint as úsáid teicneolaíocht.  Tá an cúrsa se oar fáil I 

gColáiste Daibhéid mar rogha sa Teastas Sóisearach.  

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/Digital-Media-Literacy 

 

Reachtaíocht. 

 

Tá roinnt nascanna le cearta faoi reachtaíocht laistigh den polasaí seo; 

- An tAcht um Chosaint Sonraí 2003  

- Uasdátú maidir le rialacha ginearálta maidir le cosaint Sonraí nó RGCS 2018 

 

Iarrtar ar gach ball fóirne cúrsa gear a dhéanamh faoi córas an BOOC chun 

feabhas a chur ar tuiscint na himpleachtaí timpeall ar cosaint sonraí.  

Tá raiteas príabháideachas le fáil ar an greasáin a cuireann síos ar na sonraí a 

bhailítear ó dhaoine a úsaídeann an gréasán agus conas go n-úsáidtear iad.  

Tá polasaí ‘cookie’ ar fáil ar an greásán comh maith. 

 

- An tAcht Oideachas do dhaoine le riachtanaisí speisialta 2004. 

 

Baintear úsáid as an teicneolaíocht chun tacú le daltaí le riachtanaisí speisialta. 

Is leis an scoil aon crua-earraí a thugtar do dhaltaí agus is le haghaidh 

https://www.webwise.ie/
https://www.betterinternetforkids.eu/
https://cybersafeireland.org/
https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Short-Courses/Digital-Media-Literacy
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oideachas cuimsitheach a bhfuil sé curtha ar fáil. Beidh daileáil le aon mí úsáid 

faoin córas céanna le aon mí úsáid ar an gcóras g suite.  

 

-  

Smachtbhannaí   

D'fhéadfadh gníomh disciplíne teacht as mí-úsáid a bhaint as an Idirlíon, lena n-áirítear 

tarraingt siar pribhléidí rochtana agus i gcásanna tromchúiseacha fionraí nó díbirt. Tá sé 

de cheart ag an scoil freisin aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha a thuairisciú chuig na 

húdaráis chuí.   

Baintear úsáid as na polasaí seo a leanas chun tacú le aon cinneadh faoi gníomh 

disciplíne ;  An Cód Iompar, An polasaí frithbhulaíochta agus polasaí cumhdach leanaí.  

Má tharlaíonn aon eachtra de bhulaíocht le úsaíd aon córas teicneolaíochta a chuirtear 

ar fáil ar scoil, déanfar daileáil leis faoi polasaí frithbhulaochta na scoile agus 

d’fhéadadh an duine pribhléidí faoin polasaí seo a chailliúnt comh maith. 
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COLÁISTE DAIBHÉID 

Teach Buckingham, Sráid Mhuileann na Sábhadóireachta, Corcaigh 

______________________________________________________________________________ 

Fón:  021 – 4917733 Faics: 021-4323418     Príomhoide : T. Ó Laighin 

Uimh Rolla: 71124S                 Príomhoide Tánaisteach: A. Ní Laoire 

Rphost: oifig@colaistedaibheid.ie     www.colaistedaibheid.ie 

  

A Thuismitheoir / Caomhnóir, 

Féach le do thoil ar an bPolasaí Úsáide Inghlactha atá ar fail ag  

http://www.colaistedaibheid.ie/polasaithe/ .Sínigh agus cuir ar ais an fhoirm cheada seo chuig 

an bPríomhoide.  

Polasaí Úsáide Inghlactha: Coláiste Daibhéid  

Ainm an Dalta:           ______________________   

Rang/Bliain:             ______________________  

  

Dalta   

Comhaontaím Polasaí Úsáide Inghlactha na scoile a leanúint maidir le húsáid aon áis digiteach 

agus an Idirlín. Bainfidh mé úsáid as áiseanna teicneolaíochta agus an idirlíon ar bhealach 

freagrach agus comhlíonfaidh mé na rialacha ar fad a mhíneoidh an scoil dom.         

Síniú an Dalta …………………………………………  Dáta:  ……………………    

      

Tuismitheoir/Caomhnóir  

Mar thuismitheoir/Caomhnóir dlíthiúil an dalta thuas tá an Polasaí Úsáide Inghlactha léite agam 

agus tugaim cead do mo mhac nó iníon rochtain a dhéanamh ar an Idirlíon agus úsáíd a bhaint 

as áiseanna teicneolaíochta na scoile.  Tuigim go bhfuil rochtain Idirlín agus áiseanna 

digiteacha leagtha amach chun críocha oideachais. Tuigim freisin go bhfuil gach réamhchúram 

réasúnach glactha ag an scoil  chun soláthar a dhéanamh do shábháilteacht ar líne ach ní féidir 

freagracht a bheith ar an scoil  má dhéanann daltaí rochtain ar ghréasáin mhí-oiriúnacha.   

Glacaim leis an alt thuas □                                    Ní ghlacaim leis an alt thuas □  

(Cuir tic sa bhosca cuí)  

 

                                                  

 

http://www.colaistedaibheid.ie/polasaithe/
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Maidir le gréasán na scoile tuigim sa chás gur cuí leis an scoil sin gur féidir obair scoile mo linbh 

a roghnú le cur ar ghréasán na scoile. Tuigim téarmaí an Pholasaí Úsáide Inghlactha agus 

glacaim leo maidir le hobair leanaí a fhoilsiú ar ghréasán na scoile.   

Glacaim leis an alt thuas □                                    Ní ghlacaim leis an alt thuas □  

(Cuir tic sa bhosca cuí)  

Síniú:        _____________________________               Dáta:   _________________  

   

   

Seoladh:  _____________________________               Teil:     _________________  
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Ríomhaire Glúine na Scoile: 

 

  

Go Ghinearálta:  

 Mar chuid den gcóras thacaíochta foghlamtha tabharfaidh an scoil ríomhairí glúine do 

dhaltaí áirithe. Baineann na ríomhairí seo leis an scoil cé go bhfuil an dalta freagrach 

as agus é ina s(h)eilbh aige nó aici. Is chun críocha oideachais amháin a bhainfidh 

daltaí úsáid as na ríomhairí seo. Beidh cead ag an údarás ríomhaire a bhaint ó 

dhalta muna gclóitear leis na coinníollacha seo. Baileoidh údarás na scoile na 

ríomhairí ag deireadh na scoil bhliana i gcónaí.  

  

General Statement:  

As part of the support service within the school the school will give a laptop to particular 

students. The student is responsible for the maintenance of the laptop while it is in 

his/her possession but the laptop remains the property of the school. While the 

laptop has numerous benefits in the education of a student the mi-use of said laptop 

may result in the laptop being removed. The laptop should be returned to the school 

authorities at the end of each school year for reasons of updating software, malware 

and virus protection.  

  

 Glacaim leis na coinníollacha seo:  

  

Dalta: _______________________________________________________  

  

Tuismitheoir: _________________________________________________  

  

Ríomhaire tugtha don dalta ar an (dáta) ____________________________  

  

Ar son na scoile: ______________________________________________  
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Polasaí úsáíde inghlactha d’e.phoist na fóirne – Aguisín 1 

Caithfear an polasaí úsáíde inghlachtha a léamh agus an cáipeis seo a shíniú roimh 

úsaíd an chóras GSuite scoile. Tá cuntas gmail á chur ar fáil in bheidh néalseirbhísí ar 

fail chun doiciméidí scoile a choiméad. Is í fheidhm na doiciméide seo ná chun 

coinníollacha úsáíd an cuntas seo a thuiscint. Sa chéad dul síos beidh cosaint ar cultúr 

cumarsáide na scoile ag teastail agus mar sin le glacadh leis an gcuntas ta sé intuigthe;   

- Nach mbeidh an e-phoist in áit ghnath comhrá proifisiúnta a tharlaíonn aghaidh 

ar aghaidh sa scoil.  

- Ar chríochnú sa scoil beidh críoch leis an gcuntas, é sin le rá nach bhfuil sé de 

dhualgas ortsa nó ar aon baill fóirne eile sa scoil bheith ag féachaint ar 

ephoisteanna lasmuigh de ghnath uaireanta oibre na scoile.  

- Tá sé molta ag an ETBI / IPB nach mbeadh teacht ar an gcuntas tríd an fón póca 

ar eagla go mbeadh an fón póca caillte nó goidthe.  

 

Cabhróidh na rialacha seo le úsáíd sábhalta an gcuntas; 

 

 Tuigim go leanann na rialacha anseo d’úsaíd aon córas digiteach scoile.  

 Tuigim gurb í an fheidhm a bhaineann le e-phoisteanna scoile na chun 

cuidiú leis an teagasc agus foghlaim comh maith le comhoibriu proifisiúnta 

idir mo chomhghlacaithe.  

 Tuigim gur e-phoist scoile é seo agus go gcaithfear tón proifisiúnta a úsáíd 

in aon gcumarsáid leo. Ní ceart go mbeadh seoladh pearsanta in úsáíd 

riamh arís chun eolas scoile a phlé nó a sheoladh ar aghaidh. Glacaim 

nach do chomrá pearsanta iad na cuntas seo. 

 Bainfidh mé úsáíd as an gcuntas chun a bheith i dteangmhail le aon 

páirtneirí oideachasúil amach as seo. 

 Ní athróidh mé obair daoine eile gan cead agus tuigim nach cóir dom 

obair nó doicimeidí daoine eile a bhogadh gan cead.  

 Tabharfaidh mé aitheantas d’obair daoine eile nuair a bhainim úsáid as 

caipeisí roinnte agus claífidh me le treoracha cóipcheart. 

 Tuigim nach bhfuil sé ceadaithe m’ainm úsáideora nó pasfhocal a 

thabhairt d’éinne agus ní cheadaítear domsa ainm úsáideora nó pasfhocal 

duine eile a úsáid.  

 Glacaim nach líonfaidh mé aon eolas go h-uathoibríoch ar aon ríomhaire.  
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 Ní dhéanfaidh me íoslódaíl ar aon nasc nach bhfuilim cinnte gur ó foinse 

sábhalta é agus ní dhéanfaidh mé uaslódáil nó íoslódail ar aon ábhair mí-

oiriúnach don scoil. 

 Tuigim impleachtaí GDPR I leith an cuntas seo agus glacaim gur féidir iarr 

orm eolas a scaoileadh faoi daltaí nó baill fóirne atá ar an gcuntas agam. 

 Tuigim go bhfuil sé de dhualgas ormsa mar duine proifisiúnta tuairisc a 

chur ar aghaidh go dtí bainistíocht na scoile má taim ar an eolas go bhfuil 

duine eile ag baint mí úsáid as an gcóras.  

 Caithfear glacadh le bainistíocht na scoile, nó duine ainmnithe ag an 

BOOC féachaint ar d’e-phoist gan folaramh agus néalseirbhísí gan 

foláramh má tá gá.  

 Tuigim muna eiríonn liom claí leis na rialacha seo, bainfear an cuntas 

uaim.  

 

 

 

Glacaim leis na coinníollacha seo 

 

Ainm …………………………………………………………………                       

Síniú ……………………………………………………………………..                                             

Dáta ……………… 

Ról sa scoil …………………………………………………………………….. 
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Anguisín 2: Polasaí úsáide inghlactha do dhaltaí ag úsáíd an córas GSuite. 

Beidh limistéir d’úsaíd an chóras digiteach GSuite curtha ós comhair daltaí go soiléir ó 

múinteoirí le linn am scoile ach is í an aidhm i gcroí lár aon úsaíd ná chun cúrsaí 

oideachasúil a spreagadh agus a feabhsú. Beidh comhairle agus treoir tugtha do 

dhaltaí ar úsaíd ceart agus cóir don chóras. Glactar leis an polasaí seo a shíniú go 

bhfuil an éiteas seo intuigthe ag daltaí agus tuismitheoirí / caomhnóirí.  

Tugtar e phoist scoile chuig daltaí Coláiste Daibhéid chun go mbeidís in ann cuir 

le obair agus cúrsaí oideachasúil sa scoil. Caithfear glacadh leis na coinníollacha 

seo a leanas; 

1. Glacaim gurb í an ghaeilge bun teanga na scoile agus bainfidh mé úsaíd aisti ar an 

gcóras seo mar mo phríomh teanga cumarsáide.  

2.  Ní bheidh e phoist pearsanta in úsáid agam ar scoil.  

3. Ní tabharfaidh mé mo phasfhocail amach chuig aon duine eile. 

4. Tuigim nach féidir liom glacadh le pasfhocail daoine eile agus ní rachaidh mé isteach 

ar cuntaisí eile.  

5. Tuigim nach féidir liom an cuntas e phoist scoile a úsáid chun clárú le aon seirbhísí 

ar líne e.g na meáin sóisialta, aipeanna nó cluichí 7rl.  

6. Tuigim agus glacaim nach bhfuil cead ag úsáídeoirí aon ábhair mídhleathach, ábhair 

le cóipcheart bainte leis, ábhair maslach nó ábhair gránna le cúis ann chun cuir isteach 

ar daoine eile a sheoladh.  

7. Ní osclóidh mé aon teachtaireachtaí neamh gnách agus má tá aon amhras orm faoi 

aon teachtaireachtaí cuirfidh mé ceist ar múinteoir é a sheiceáil dom.  

8. Glacaim nach féidir liom grúpaí cumarsáide a chruthú nó cuireadh a thabhairt do 

dhuine lasmuigh den córas (@colasitedaibheid.ie) labhairt liom.  

9. Tuigim nach féidir liom aon e phoist a sheoladh chuig múinteoir ach go bhfuil bealaí 

eile ar an gcóras chun tacaíocht a fháil ó daltaí agus múinteoirí.  Glacaim le 

coinníollacha úsáíd na bealaí seo mar a bheidh leagtha síos ag gach múionteoir in a n-

abhar féin.  

10. Glacaim nach bhfuil sé ceadaithe an córas teachtaireachtaí díreach a úsáíd gan 

cúis oideachasúil nó gan cead ó múinteoir.  

11. Níl bulaíocht ceadaithe tríd an córas agus glacaim go ndeinfear daileáil le aon 

eachtra faoin polasaí frith bhulaíochta atá ag an scoil.  
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12. Glacaim leis an freagracht a thagann le úsáíd an córas gsuite seo – déarfaidh mé le 

múinteoirí má ta deacrachtaí agam teacht air sa bhaile agus déanfaidh mé tuairisc 

chuig múinteoir má táim ar an eolas go bhfuil mí úsáíd á bhaint amach ag aon duine.  

13. Tuigim go ndéantar monatóireacht ar cumarsaíd tríd e phoisteanna le haghaidh aon 

gníomhaíocht neamh gnách nó malware. Ní dheintear monatóireacht ar ábhair na e 

phoisteanna ach má tá gá d’fhéadadh an CETB dul isteach go dtí na cuntaisí má ta gá 

fiosrú á dhéanamh.  

Muna ghlacann daltaí leis na caighdeáin seo cuirtear a chuid cuntas ar ceal agus beidh 

siad féin freagrach as slí timpeall ar sin a fhail ó thaobh aon úsáíd oideachasúil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tuairisc faighte ar mí úsaíd an chóras.  

Cás ó thaobh caomhnú an linbh de? 

  

Sea 

Lean an próiséas leaghta síos sa 

mheasúnacht riosca maidir le cumhdach 

leanaí.   

Cuir tuismitheoirí ar an eolas 

Ní hea 

Leibhéil íseal: 

Rabhadh / píonóis tugtha ag leanúint an 

córas smachta.  

Taifead déanta den tuairisc.  

Monatóireacht ar gníomhaíochtaí an 

dalta  

 

Leibhéil Ard: 

Cruinniú le tuismitheoirí. 

Ceart an córas digisteach a úsaíd bainte.  

Taifead déanta  

Monatóireacht ar gníomhaíocht an dalta 
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Ag Foghlaim ó baile le linn dúnadh síos de bharr éigeandáil poiblí.  

 

Cé go bhfuil an chian foghlaim lonnaithe sa pholasaí, le linn aon éigeandáil poiblí beidh 

gá aistriú go dtí modhanna múinte atá go hiomlán digiteach. Is ar an córas gsuite a 

tarlóidh seo go hiomlán. Mar atá luaite tríd an polasaí seo tá coinníollacha ag baint le 

úsáid an córas do gach úsáideóir agus is faoin polasaí seo agus an polsaí 

frithbhulaíochta a bheimid ag feidhmiú le linn aon géarchéim. Déanfaidh an scoil gach 

iarracht cothromaíocht a fháil idir an gá leanúnt ag díriú ar cúrsaí acadúil agus folláine 

na daltaí. Beidh cumarsáid rialta le tuistí, trí ephostanna, chun é seo a mheas.  

 

Mar aon le cad atá leagtha síos sa pholasaí, an cur chuige a bheidh ag an scoil ná: 

- Moltar do múinteoirí, daltaí agus tuistí, athléamh a dhéanamh ar an bpolasaí 

úsáide inghlachtha, polasaí cosaint leanaí agus eolas ar cosaint data. Beidh sé 

tábhachtach gan tabhairt faoi gníomh nach bhfuil treoirlínte tugtha faoi na 

polasaithe seo.  

Glacaim leis na coinníollacha seo: 

Ainm ……………………………………………………………………                     Rang……………………………… 

Síniú ………………………………………………………………….                         Dáta ……………………………… 

Tuismitheoirí 

Mar thuismitheoir/Caomhnóir dlíthiúil an dalta thuas tá an aguisín ar an polasaí Úsáide Inghlactha seo léite 

agam agus tugaim cead do mo mhac nó iníon rochtain a dhéanamh ar an gcóras gsuite. Tuigim go dtéann 

an aguisín seo in éineacht leis an polasaí úsáíd inghlactha iomlán atá ar fáil ar www.colaistedaibheid.ie. 

Glacaim leis an alt thuas □                                    Ní ghlacaim leis an alt thuas □  

Síniú ………………………………………..             Data …………………….. 

   

 



18   

  

- Beidh measúnú riosca I bhfeidhm ag an scoile in a bheidh treoirlínte breise ann 

do bhaill fóirne faoi cad atá agus cad nach bhfuil ceadaithe.  

- Go ginearálta, ní bheidh ranganna beo ach réamh taifead. Tugann seo an deis is 

leithne do gach dalta páirt a glacadh sna ranganna. Beidh mion eisceachtaí le 

seo, mar shampla tacaíocht foghalim, ach beidh seo le cead indibhidiúl ó 

bainistíocht na scoile.  

- Ní bheidh cead ag daltaí agus múinteoirí a bheith i dteangmhéal seachas ar an 

gcóras gsuite.  

- Is tríd cuntas scoile amháin a tharlóidh aon cumarsáíd agus leanfaidh gnath 

uaireanta chloig oibre.  

- Beidh cuntas tacaíochta i bhfeidhm sa chás go bhfuil réiteach ag teastáil chun an 

cuntas scoile a úsáid: tacaiochtdigiteach@colaistedaibheid.ie 

- Beidh físeáin nó treoirlínte tugtha do dhaltaí agus tuistí más é go bhfuil gá. 

Gheofar treoirlínte ginearálta don córas GSuite ar colaistedaibheid.ie, faoi 

curaclam/ an chian foghalim. 

- Beidh difreáil ó thaobh aoise, cumas agus béím ar scrúduithe idir gach bliain 

grúpa leis an cur chuige ó múinteoirí.  

- Beidh na freagrachtaí atá ar daltaí mínithe dóibh ionas gur féidir leo an leas is 

fearr a bhaint as na deiseanna leanúint leis an oideachas. Muna claítear leis na 

coinníollacha seo, beidh an scoil i dteangmháil le baile chun comhrá a oscailt ar 

conas feabhas a chur ar obair an dalta. 

- Beidh baill fóirne na scoile ag déanamh a ndícheall chun cothromaíocht a 

chruthú idir an am caite ar an scáileáin agus am ag obair i slite ón scáileáin leis 

na gníomháíochtaí a thugtar do dhaltaí.  

- Beidh cinneadh tógtha maidir le oiriúnacht obair bhaile le linn aon dúnadh síos 

scoile. Braithfidh seo ar cothromaíocht idir an acadúlacht agus folláine an dalta.  

Ról an dalta: 

- Dul i dtaithí ar an gcóras mar aon le bheith cinnte go bhfuil cuireadh nó cód 

faighte agat do gach rang.  

- Léigh na treoirlínte ar suíomh na scoile má tá deacrachtaí agat. 

- Seiceáil laethúil a dhéanamh le haghaidh an obair. 

- Obair an lae a scríobh sa dhialann scoile mar aon leis na spriocanna le bheith 

sroichte.  

- Teangmháil a dhéanamh leis an cuntas tacaíocht muna bhfuil aon teach tar 

gléas digiteach agat nó deacrachtaí de bharr easpa gléasanna sa theaghlach.  

- Teangmháil a dhéanamh le múinteoirí ar classroom más é go bhfuil deacrachtaí 

agat le do chuid oibre a dhéanamh.  

mailto:tacaiochtdigiteach@colaistedaibheid.ie
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- Claí le úsáid an cuntas scoile i gcónaí.  

 

Ról an tuismitheoir 

 

- A bheith cinnte go bhfuil seoladh ephost atá á sheiceáil go rialta ag oifig na 

scoile chun cumarsáid a dhéanamh leat. 

- Labhairt le do mhac / iníon maidir leis an obair atá le déanamh agus coiméad súil 

go bhfuil siad ag obair. Déan seicéail go bhfuil siad ag úsáid an dialann scoile 

chun iad féin a choiméad eagruithe. 

- Cabhraigh le do mhac / iníon teangmháil a dhéanamh le múinteoirí nó an scoil 

más é go bhfuiol deacrachtaí. Is é an cumarsáid an rus is tabhachtaí le linn aon 

tréimhse dúnadh.  

- Cabhraigh le folláíne an dalta ag cinntiú go bhfuil sosanna rialta agus go 

cuireann siad deireadh leis an lá scoile ag am ciallmhar a ligean dóibh sos agus 

codhladh maith a glacadh.  

 

Tá tacaíocht ar fáil ó https://webwise.ie/parents/covid19-online-safety-advice-for-

parents/ 

Agus cúrsaí faoi ag tacú leis an chian foghlaim 

https://npc.ie/training-and-resources  

 

 

Sínithe: _________________________________ Cathaoirleach an Bhóird 

Dáta: ________________  

 

Dáta le h-aghaidh athbhreithniú ar an bpolasaí: _____  

 

 

 

https://webwise.ie/parents/covid19-online-safety-advice-for-parents/
https://webwise.ie/parents/covid19-online-safety-advice-for-parents/
https://npc.ie/training-and-resources

