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Cód Iompair  - Gaelscoil Uí Drisceoil

Réamhráiteas
Chuir an foireann an cód  seo le chéile tar éis an ábhar a phlé go mion i Mí 
Bealtaine 2008.

Réasúnaíocht
•Timpeallacht taitneamhach le haghaidh na foghlama a chinntiú sa scoil le clárú a 
dhéanamh ar an bpolasaí reatha atá i bhfeidhm do phobal uile na scoile.
•Is riachtanas é faoi chiorclán 20/90 na Roinne Oideachais agus Eolaíochta 
maidir le Disciplín Scoile agus faoin Acht Leasa Oideachais 2000.

An Gaol le spioraid tréitheach na scoile
¶ Ethos scoile a chothú a mheallann agus a chabhraíonn le páistí eachtraí 

bulaíochta a insint agus a phlé
¶ Go n-aithneofar nach glacann Bainistíocht Scoile, múinteoirí, daltaí nó 

tuismitheoirí/ caomhnóirí le bulaíocht mar iompar sa scoil/ i dtimpeallacht na 
scoile

¶ Cinntiú go mbeidh feitheoireacht cuimsitheach agus cúrsaí monatóireachta sa 
scoil chun go mbeidh gach gné den lá scoile clúdaithe

¶ Nósanna imeachta a chothú chun eachtraí iompar 
      bulaíochta a bhreacadh síos agus a insint
¶ Nósanna imeachta a chothú chun na heachtraí bulaíochta a scrúdú agus
     deileáil leis na heachtraí seo
¶ Tacaíocht a chur ar fáil dóibh siúd go bhfuil bulaíocht á dhéanamh orthu agus 

dóibh siúd ata ag déanamh an bhulaiocht.
¶ Chun obair leis agus tríd na grúpaí áitiúla ag deileáil agus ag troid i gcoinne gach 

sort bulaíochta agus iompar frithshóisialta
¶ Measúnú a dhéanamh ar éifeacht an Chóid ar iompar frithbulaíochta

Aidhmeanna
Ba mhaith leis an scoil tríd an bpolasaí seo:
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•A chinntiu go bhfuil baill pobal na scoile uilig ag léiriu meas orthu fein, ar 
dhaoine eile agus ar aon fhearas.
•Meon aigne dearfach i leith iompar agus a bhfeiniúlacht féin a chur chun chinn 
ag tabhairt aitheantas do dhifriochtaí idir leanaí.
•Sábháilteacht agus leas na mbaill go léir de phobal na scoile a chinntiú
•Cabhrú le tuismitheoirí agus daltaí na córais agus nósanna imeachta atá mar 
chuid den Chód Iompair a thuiscint agus iarrtar a gcomhoibriú chun na beartais 
sin á gcur i ngníomh.
•Cinntiú go gcuirtear an córas rialacha, gradam agus smachtbhannaí i bhfeidhm 
ar bhealach cothrom, leanúnach.
•Cinntiú go gcuirtear timpeallacht oideachasúil ar fail atá bunaithe ar ár raiteas 
físe.

Rialacha Scoile
Rialacha Ghinearalta
Sa scoil/ Pobal na scoile.

• Beidh gach leanbh ar scoil roimh 8.50. 
• Tá sé de dhualgas ar gach tuismitheoir a bheith rí- chúramach ag tiomáint 

isteach agus ag imeacht  ón scoil a
• Tá sé de dhualgas orthu chomh maith a pháiste féin a shúil isteach lastigh 

do gheata na scoile
• Beidh gach einne ag siúl i bhfoirgneamh na scoile i gconaí
• Go mbeadh tuiscint agus freagrach uile na scoile ar an dtabhtacht a 

bhaineann le glaine pearsantacht agus an timpeallacht.
• Beidh eide scoile/eide spoirt ar gach leanbh ag teacht chun na scoile 
• Cuirfear béim ar lóin slaintiúil folláin ciallmhar a bheith ag gach einne sa 

scoil
• Beifear ag súil le comhoibriú na dtuismitheoirí chun a chinnitú go mbíonn 

leanaí ag éisteacht go cúramach, obair go dian, agus mo obair bhaile a 
dhéanamh agus a chríochnú le cúram.

• Beifear ag súil go mbeidh gach ball de phobal na scoile sibhialta béasach 
ina phlé le cheile agus go leireófar meas do mhuinteoiri agus do dhaltai uile 
na scoile araon

• Leireoidh iompar gach leanbh meas ar gach leanbh eile chun an seans is 
fearr a thabhairt do gach phaiste bheith socair sabhailte agus compordach 
ina bhfoglaim. 

• Beidh gach deileáil a deintear le baill na scoile ionraic agus macánta i 
gconaí.

• Ba chóir a chinntiú go bhfuil ainm gach paiste ar gach ball éadaigh
• Go ndeanfaí comhoibriú leis an scoil agus gan breagáin cluichí nó fearais a 

thabhairt isteach.
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• Cuirfear beim ar dea nósanna athchursaile agus timpeallachta a chur i 
bhfeidhm sa scoil.

Sa seomra ranga:

Beidh straiteisi dearfacha a n-úsaid sa seomra ranga chun iompar na bpaistí a 
bhainistiú go heifeachtach msh

• Fágfar gach seomra ranga slachmhar, saor ó bhruascar gach uair a fhágtar 
an seomra ranga

• Beidh na leanaí freagrach as a mhála, leabhair agus éadaí féin

• Bealaí ealaithe slán ó bhac, cathaoireacha brúite isteach faoi na boird, málaí 
néata srl

• Go mbeidh iompar na leanaí oiriúnach agus iad ag usaid na leithreasaí

• Lámha a chur in airde chun aird an mhúinteora a lorg, chun ceisteanna a 
chur, a fhreagairt.

• Gan a bheith ag luascadh ar na cathaoireacha, cosa ar an dtalamh i gconaí

• Tugtar obair bhaile go rialta ón Luan go Déardaoin –moltar do 
thuismitheoiri páirt ghníomhach a ghlacadh in obair bhaile a bpáistí. 
Iarrfar orthu an Dialann Scoile a shíniú gach oíche (ó Rang 1 ar aghaidh) 
chun cinntiú go bhfuil an obair déanta, agus é déanta le cúram agus le dea 
chleastas chumarsaide a bhunu idir an scoil agus an baile.

Sa chlós.

• Tá sé de dhualgas ar an leanaí fanacht lastigh de theorainn an chlós agus ní 
cheadaítear do aon pháiste imeacht ón gclos gan réamh chead an 
mhúinteora atá i bhfeidhil a fháil.

• Bíonn múinteoir ag féitheoireacht sa chlós nuair  a bhíonn leanai sa chlós 
mar aon leis na cúntoiri riachtanais speisialta atá i bhfeidil ar leanaí faoi 
leith sa chlos.

• Bíonn ar na leanai fanacht amuigh as na páirceanna ag am lóin ach amháin 
in aimsir bhrea. Cuirfear amach teorainn.
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• Déanfar gniomhachtaí a eagrú ar bhealach a lagdóigh an drochiompar

• Má bhíonn aon leanbh breoite ceadaítear dóibh fanacht istigh – suíonn said 
lasmuigh den seomra foirne (má éirionn siad tinn ar scoil)

• Aon leanbh a thagann ar scoil le nóta o thuismitheoirí is féidir leo fanacht 
lasmuigh den seomra foirne leis.

• Tá leabhar dearg ann chun tionoiscí/ eachtraí a tharlaíonn sa chlóis  a 
chlárú agus tá an leabhar sin le fáil san oifig. 

• Má tharlaíonn tionóisc le linn am chlois ina bhfuil leanbh gorthaithe 
cuirfear fios ar na múinteoiri ranga laithreach agus tá sé de dhualgas ar an 
múinteoir ranga aire a thabhairt don leanbh sin.

• Siúlann gach rang go dti an clós/halla. Caithfidh múinteoir na leanaí atá 
thuas staighre  a shúil síos staighre go dtí an chlós/halla agus beidh an 
múinteoir ag tús an line le seasamh ag bun an staighre. Ba choir do gach 
leanbh súil duine in dhiadh an duine eile, lámh ar an ráile ar thaobh na 
lámha deise

• Nuair a bhíonn an aimsir fliuch,  téann na daltaí go léir isteach sa halla. 

• Ma bhíonn gá ag leanbh dul go dti an leithreas le linn am sosa, ba chóir 
dóibh na leithreasai thíos staighre a úsaid.

• Ar ndóigh is ar bhonn sábhailteacha atá na  rialacha seo bunaithe ach 
déanfar gach iarracht a chinntiu go mbeidh spóirt agus spraoi ag na leanaí 
agus iad amuigh sa chlós, go mbeidh seans le cheile foghlaim óna chéile, 
béicíl le chéile,  troid le chéile, súgradh le chéile. 

Straitéisí

Deanfar gach iarrracht an cod iompar seo a chur i bhfeidhm i sli dearfach agus 
cuirfear béim ar leanaí a mholadh 

• Moladh o bhéal
• Moladh scríofa i gcóipleabhar an pháiste
• An páiste a chur go múinteoir eile no go dtí an priomhoide chun moladh a 

fhail
• Ard mholadh a thabhairt ós comhair daoine eile
• Córas réaltaí I ranganna airithe/ 
• Freagracht  nó pribhléid speisialta a thabhairt 
• Labhairt le tuismitheoir nó rud éigin i scríbhinn a chur abhaile
• Dalta na Seachtaine (Ranga) ag tionól
• Beidh fáil ar gach leanbh ar gach ghné den churaclam. 
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•
Braitheann an straitéis a úsáidtear ar leibhéal an droch-iompair. 
Déanfar gach iarracht straitéisí smachta dearfacha a chur i bhfeidhm:

¶Réasúnaíocht leis an dalta
¶Casaoid (lena n-airítear comhairle maidir le feabhsú)
¶Cumarsáid le tuismitheoirí
¶Scaradh sealadach ó chomhaoiseanna
¶Cailliúint phribhléidí
¶Páiste a choinneáil istigh le linn am sosa
¶Obair bhaile bhreise a thabhairt
¶An dalta a chuir chuig an bPríomhoide
¶Nóta go tuismitheoirí/Cumarsáid
¶Buaileadh le Tuismitheoirí
¶Fionraíocht inmheánach
¶Fionraíocht (sealadach)
¶Díbirt (de réir an Acht  Oideachais (Leas).)

Módhanna  Imeachta  

Is iad na muinteoirí agus/nó an Príomhoide a dheanfaidh chinneadh chiallmhar 
faoi leibhéal an droch-iompair atá i gceist, ag tógaint san áireamh cé chomh 
dairire no ce chomh minic is a tharlaíonn sé.

Samplaí: mion ghniomh

•Ag cur isteach ar an obair ranga
•ag rith sa foirgneamh scoile
•ag pleidhcaíocht sa líne ranga
•ag fágáil áit sa rang gan cead 
•ag fágáil brúscair timpeall na scoile
•ag cur bia/deoch nach bhfuil críochnaithe sa bhosca brúscair
•gan éadaí scoile ceart
•bheith droch-mhúinte
•gan obair bhaile déanta gan cúis mhaith
•obair bhaile gan a bheith sínithe ag tuismitheoir
•ag cur daltaí eile iad féin i mbaol sa chlós ag am sosa.

Samplaí de Nósanna Imeachta ag deileáil le mion-mhíghníomh:
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Casaoid ó bhéal/ réasúnaíocht leis an dalta
Ag coimeád nóta den mhion-mhíghníomh  clóis i leabhar clóis

Samplaí de Nósanna Imeachta nuair a tharlaíonn an mion-míghníomh go rialta
Céim 1
1.Nóta abhaile sa Dialann Scoile le bheith sínithe ag an tuismitheoir/
2.Scaradh sealadach ó chomhaoiseanna
3.Páiste curtha go rang eile/ cailliúint amach ar ghníomh ranga éigin
4.Rabhadh do dhaltaí go bhfuil a n-ainmneacha sa leabhar clóis níos mó ná trí 
uair
5.Nóta go tuismitheoirí má bhíonn níos mó droch-iompar sa chlós ( sé sin iompar 
a chuireann daoine eile/féin i mbaol)

Céim 2
1.Páiste curtha go dtí an Príomhoide
2.Buaileann an múinteoir ranga le  tuismitheoir /tuismitheoirí
3.Buaileann an príomhoide le tuismitheoir/ tuismitheoirí faoin iompar sa chlós

Samplaí de mhíghníomh dáiríre
•Iompar ata ag cur isteach gan staonadh sa rang
•Ag insint bréige
•Ag goid
•Damáiste a dhéanamh do mhaoin phearsanta daltaí eile
•Bulaíocht
•Ais-freagairt ar mhúinteoir
•Bheith ar an suíomh scoile tar éis am scoile gan chead
•Ag fágáil an suíomh scoile i rith am scoile gan chead
•Ag úsaid droch-theanga
•Ag tabhairt airm ar scoil
•Ag gortú dalta eile d’aon ghnó 

Samplaí de Nósanna Imeachta ag deileáil le míghníomh dáiríre
1. Páiste curtha go dtí an Príomhoide
2. Cuireann an Príomhoide nóta sa Dialann le bheith sínithe ag tuismitheoir
3. Buaileann an Príomhoide le 
tuismitheoir/ tuismitheoirí
4. Insítear do Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta agus iarrtar ar na 
tuismitheoirí freastal ar chruinniú leis an gCathaoirleach agus an bhPríomhoide
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Samplaí d’oll-mhíghníomh
Ag cur an scoil trí thine/ Ag fágáil sconnaí/píobán tine ar siúl d’aon ghnó/ 
iompar naimhdeach, ionsaitheach, bagairteach nó foréigneach i dtreo dalta/ 
múinteoir/ soláthar nó úsáid substaintí mídleathacha, ag tabhairt airm ar scoil/ 

1.Samplaí de Nósanna Imeachta ag deileáil le holl-mhíghníomh. Cuireann an 
Príomhoide/ Cathaoirleach an páiste ar fionraí láithreach /glaotar isteach ar na 
tuismitheoirí

2.Cuirtear Díbirt ón scoil san áireamh i gcasann faoi leith ( de réir an Acht 
Oideachais (Leas) agus Riail 130 (6) –‘sé sin” Ní féidir  dalta a bhaint den rolla de 
bharr Cúrsaí Smachta gan ceadúnas ón bPátrún a fháil roimhré, agus go dtí go 
mbíonn socraithe eile déanta maidir le clárú an dalta i scoil oiriúnach eile sa 
cheantar”. *

Is liostaí samplacha iad seo. Níl sé i gceist go mbeadh sé mar liosta iomlán de 
mhíghníomhanna agus Nósanna Imeachta na scoile. Is faoi dhiscréid an Bhoird 
Bainistíochta an cinneadh deireannach a dhéanamh maidir le dáiríreacht an 
mhíghníomh/cad a tharlóidh

Nosanna Imeachta fionraiochta/ dibeartha:
Tacht oideachais (leas), 2000 

Ceimeanna – fionraiocht 
I gcasanna fionraiochta tá se I gceist an tacht a leanuint.

Athchoraic : faoi alt 29 den acht oideachais 
Faoi alt 29 den acht oideachais, 1998, feadfaidh tuismitheoiri no mic leinn a bhfuil 
18 mbliana d’aois slanaithe acu achomharc a dhéanamh chun ard-runai na roinne 
oideachais agus eolaíochta in aghaidh roinnt cinnti an bhoird bhainistiochta, lena 
n-airitear 1) eisiamh buan ó scoil agus 2) fionraiocht ar feadh treimhse a chiallodh 
go mbeadh treimshse fionraíochta iomlán de 20 lá scoile nó níos mó in aon 
scoilbhliain amháin slánaithe ag dalta

Critéir Ráthúlachta
•Aischothú dearfach ó mhúinteoirí, ó thuismitheoirí agus ó dhaltaí
•Breathnnoireacht ar iompar ghinearalta sa scoil tri atmaisfear dearfach le sonru 
sa scoil i seomraí ranga, i ndorchlaí, sa chlós
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Rólanna agus Freagrachtaí
Beidh an Príomhoide, múinteoirí agus Tuismitheoirí freagrach as an bheartas seo a 
chomhordú. Cuirfidh foireann na scoile é i ngníomh.

Beidh freagracht ag gach múinteoir dá rang féin ó thaobh comhordú agus 
monatóireachta 

Beidh freagracht ag an bhfeighlí clóis do na paistí atá amuigh sa chlós/ timpeall na 
scoile ar lá fliuch.

Beidh na tuismitheoirí freagrach as tacú leis an scoil i gcás iompar/ dea-iompair a 
bpáistí. Beidh na tuismitheoiri agus beifear ag suil le lan tacaiocht na 
dtuismitheoiri 

Tá an Príomhoide freagrach as  cinntiú go bhfuil an Cód i bhfeidhm go 
héifeachtach sa scoil.

Nóta Dearfach 
Cé go bhfuil alán den bpolasaí seo ag deileáil leis an taobh diúltach d’Iompar, tá 
an bhéim go hiomlán ó thaobh na scoile de, ar an taobh dearfach. Aon seans atá 
ag Múinteoir, Príomhoide, aon bhall eile den fhoireann nó cuairteoirí chun na 
scoile, ba chóir dóibh na páistí a mhealladh agus a spreagadh tríd moladh agus 
deimhniú.
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Dáta leis an bPolasaí a chur i gCrích

Cur i bhfeidhm : Deireadh Fomhair 2008

Clár Ama Athbhreithnithe
Dhá bhliain ón am a chuirtear i gcrích é, nó níos luaithe más gá.

Daingniú agus Cumarsáid
Tá cóip den Pholasaí seo ar suíomh na scoile (ar líne) 

Sínithe:______________________________________     Dáta _____________
Éanna Ó Brádaigh
             Cathaoirleach
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