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Beartas um Úsáid Substaintí : 

Teideal  	

Beartas um Usáid Substaintí do Ghaelscoil Uí Drisceoil

Sé an tuiscint atá againn ar ‘dhruga’ sa scoil seo ná ceimiceán ar bith a athraionn an chaoi 
a n-oibríonn an corp agus conas mar a iompraionn an duine é féin mar aon lena cuid 
mothuchán.

Réimse: Baineann an beartas le mic léinn, múinteoirí, tuismitheoiri, úsáideoiri áitreabh na 
scoile.

Baineann si le ham scoile (sosanna san áireamh) mar aon le gníomhachtai a bhaineann leis 
an scoil.

Ráiteas Tosaigh

Chuir foireann na scoile agus Bord Bainistíochta na scoile an pholasaí seo le chéile ar 
3/3/2008

Réasúnaíocht

• Is Polasaí de chuid an Rialtais é an Straitéis Náisiúnta Drugaí ‘Tógáil ar Thaithí’ agus tá 
sé de cheanglas ar scoileanna polasaí ar dhrugaí a chur i bhfeidhm (Gníomh 43)

• Leagann an tuairisc a rinne an Chomhairle Chomhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí darbh 
ainm dó ‘Cosc a chur ar Úsáid Drugaí’ béim ar an tábhacht a bhaineann le forbairt 
polasaí ar dhrugaí i scoileanna.

• Tuiscint roinnte ar an téarma ‘drugaí' a fhorbairt, agus seasamh comhaontaithe na 
scoile maidir le mí-úsáid drugaí a shainmhíniú.

• Cur ar chumas scoileanna déileáil le saincheisteanna a bhaineann le mí-úsáid substaintí 
ar bhealach pleanáilte a rinneadh machnamh faoi, agus de réir a bhfreagrachtaí 
reachtúla

• Cabhrú le múinteoirí ina seomraí ranga
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Gaolmhaireacht le héiteas féiniúlachta na scoile

Tá baint ag an mbeartas le fealsúnacht agus le saintreithe (meon) na scoile. Táimid ar 
aon fhocal gurb é seo éiteas na scoile sa mhéid is go gcuidíonn sé le hatmasféar 
sábháilte, daonlathach, taitneamhach, sochair a churi i láthair. 

Aidhmeanna

§ An leas, cúram agus cosaint do gach duine óg a ndéantar freastal air san Acht 
Oideachais 1998 agus san Acht Oideachais (Leas) 2000 a chinntiú 

§ Cinntiú go gcloíonn an scoil le ceanglais reachtaíochta agus prionsabail an dea-
chleachtais

§ Ionchur a dhéanamh i réimse an oideachais agus cosc ar dhrugaí, tríd an gclár OSPS
§ An baol do leanaí ó mhí-úsáid drugaí agus ó dhaoine a mhí-úsáideann drugaí i 

scoileanna/sa phobal a laghdú
§ Eachtraí a bhaineann le drugaí a bhainistiú ar bhealach pleanáilte
§ Tacú le tuismitheoirí agus daltaí aghaidh a thabhairt ar mhí-úsáid drugaí. 

Treoirlínte (ábhar an pholasaí)

Tabharfaidh an polasaí maidir le húsáid substaintí aghaidh ar shaincheisteanna a 
bhaineann le

1. Socraithe reatha maidir le halcól, tobac agus oideachas ar dhrugaí
2. Cleachtas reatha maidir le húsáid drugaí is Bainistíocht eachtraí a bhaineann le 

halcól, tobac agus substaintí
3. Ról is Freagrachtaí

1Socraithe reatha maidir le halcól, tobac agus oideachas ar dhrugaí
Seo iad na suímh agus na hionaid is mó ina mbíonn daoine óga/daoine fásta in ár scoil i 
mbaol de bharr mí úsáid substaintí…(leithreas, sa chlós, ar thuras scoile srl…)
Baineann eachtra ó thaobh mí úsáid substaintí le seilbh, le soláthar, le hamhras nó le 
nochtadh faoi usáid alcóil, tobac agus drugaí mí dleathacha (tuaslagaí san áireamh) in 
áitreabh na scoile nó le linn gníomhaíochtai a bhaineann leis an scoil.

2. Cleachtas reatha maidir le húsaid drugaí is bainistíocht eachtraí a     bhaineann le 
halcól, tobac agus substaintí.
Tobac
Polasaí Scoile

• Tá cosc iomlán ar chaitheamh tobac sa scoil is I dtimpeallacht na scoile (sa scoil, 
tailte scoile, sa chlós nó sna gluaisteáin)
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• Ni ceadaítear do mhic léinn/foireann na scoile/tuismitheoirí toitíní a chaitheamh nó 
tóitíní a bheith ina seilibh acu sa scoil nó I dtimpeallacht na scoile nó in aon áit eile a 
bhaineann le cúrsaí scoile.

• Beidh ar chuairteoirí chun na scoile cloí le polasaí tobac na scoile.
• Má bheirtear ar leanaí ag caitheamh tobac cuirfear chuig an príomhoide iad agus 

cuirfear in iúil dos na tuismitheoirí/caomhnóirí.

Alcól
Polasaí Scoile
• Tá cosc iomlán ar alcól is I dtimpeallacht na scoile (I gcás ócáidí speisialta, lorgófar 

cead ón mBórd Bainistíochta)
• Ní ceadaítear do mhic léinn/foireann na scoile alcól a thabhairt ar scoil nó alcól a ól 

sa scoil, nó le linn gníomhachtaí scoile. 
• Má cheapann múinteoir go bhfuil deoch meisciúil ólta ag mac léinn curifear in iúil 

don bpríomhoide láithreach bonn agus iarrfar ar na tuistí an páiste a thabhairt 
abhaile.

• Má cheapann múinteoir/príomhoide go bhfuil duine do fhoireann na scoile faoi 
thionchar dí, cuirfear in iúl don bpríomhoide/ Cathaoirleach an bhoird.

• Má bhíonn leanaí I láthair, níl cead alcól a chur ar fáil
• I gcás nach bhfuil tuistí an linbh sásta an mac léinn a thabhairt abhaile glaofar ar an 

dochtúir áitiúil, na gardaí nó seirbhísí leighis

Drugaí Mí dhleathacha/Paraphenalia is Tuaslagaí
Polasaí Scoile
• Ní ceadaítear do mhic léinn drugaí mídhleathacha nó substaintí mídhleathacha nó 

tuaslagaí a chaitheamh nó a bheith ina seilbh acu in áitreabh na scoile, ná ní 
ceadaítear iad a sholáthar do dhaoine eile in áitreabh na scoile nó ar imeachtaí a 
bhaineann leis an scoile.

• Ní ceadaítear do mhúinteoirí drugaí nó substaintí mídhleathacha a bheith ina seilbh 
acu.

• I gcásanna go bhfaightear drugaí mídhleathacha in áitreabh na scoile nó in úsáid in 
áitreabh na scoile cuirfear in iúil láithreach bonn dos na grúpaí seo a leanas

1.Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta
2.Na Gardaí Síochana
3.Déanfar teangmháil le tuistí/caomhnóirí atá bainte leis

Déanfaidh an scoil an iarracht díleáil le himeachtaí a bhaineann le halcól, tobac is drugaí I 
slí pleanáilte consiasach agus tréadach. I gcásanna éisceachtúla lorgófar comhairle dlídóra.

Róil agus Freagrachtaí

Ní mór don scoil is don Bhord Bainistíochta a aithint is a dhéanamh soléir go bhfuil 
príomhdhualgas maidir le húsáid substaintaí is drugaí ag braith ar thuismitheoirí na bpáistí
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 Oiliúint is Forbairt Fóirne

• Tá traenáil faighte ag roinnt múinteoirí sa chlár Misneach agus sna cláracht OSPS

• Ní mór tacaíocht leanúnach a fháil ó Bhórd Bainistíochta na scoile chun breis 
traenála is forbairt foirne a chur chun chinn. Faoi láthair tugtar tacaíocht do Bhun 
Scoileanna ón clár Tacaíochta Um Forbairt curaclam agus ó Oifig Tacaíochta 
Misneach. Tugann na Boird Sláinte tacaíochta éagsúil chomh maith do scoileanna.

Dáta don chur i bhfeidhm

Clár ama don Athbhreithniú:

 Daingniú & Cumarsáid

Tá an pholasaí seo ar shuíomh idirlín na scoile
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