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Polasaí : Cód Iompair 

 

Sonraí Scoile: 

 

Ainm na Scoile:             Gaelscoil Uí Drisceoil 

Seoladh:                     Dúncitil,         

                Gleann Maghair 

                Co. Chorcaí 

 

Uimhir gutháin:          0214822482 

Ríomhphoist:         gaelscoiluidrisceoil@gmail.com 

Suíomh na Scoile:         www.gaelscoiluidrisceoil.com 

 

Catagóir:              Gaelscoil Uilchreidmheach 

                                    

        23 oide 

 

Uimhreacha ar rolla:     462 

 

Réamh Raiteas  

 

Cuireadh an polasaí seo le chéile i dtús báire i 2008 i gcomhairle le baill 

fóirne, tuismitheoirí is baill den mBord Bainistíochta. Glacadh leis an 

bpolasaí ag leibhéil an Bhoird Bainistíochta. Deineadh athinúchadh ar 

an bpolasaí i Mí Meán Fhómhair 2016, tugadh suas chun dáta é is 

glacadh leis ag leibhéal Bord Bainistíochta.   

 

Réasúnaíocht 

Leagan Bord Bainistíochta Gaelscoil Uí Drisceoil Polasaí Cód Iompair de 

réir foilsiúcháin “Developing a code of Behaviour , Guidelines for 

Schools foilsithe ag an NEWB (Túsla) i mBealtaine 2008.  

 

Beidh Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta agus Príomhoide na Scoile 

sásta soiléiriú a dhéanamh ar aon nithe atá ag éirí as an bpolasaí seo. 

 

Fealsúnacht na Scoile  

 Is Gaelscoil Uilchreideamhach í Gaelscoil Uí Drisceoil, agus is é seo 

éiteas na scoile  

 

 Gaelscoil -  scoil ina múintear gach ábhar trí Ghaeilge i 

dtimpeallacht spreagúil taitneamhach. Bíonn an Ghaeilge mar 

theanga phobail sa scoil idir páistí, múinteoirí agus an lucht 

bhainistíochta  

mailto:gaelscoiluidrisceoil@gmail.com
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 Ilchreidmheach - i.e. tá na cearta céanna iontrála ag gach 

leanbh, agus meas céanna ar a gcúrla sóisíalta, culturtha, is 

religiúnda.  

 

 Comhoideachasúil agus tiomanta chun leanaí a spreagadh lena 

réimse iomlán de chumais is deiseanna a iniúchadh   

 

 Leanbhlárnach i gcur chuige an oideachais  

 

 Daonlathach ina eagrú is ina reachtáil, le tuistí gníomhach ins an 

scoil gach lá, fós ag dearbhú agus ag aithint ról proifisiúnta na 

múinteoirí.    

 

 

 Tá an Príomhoide agus Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta 

sásta aon mhí- chinnteacht i leith an Pholasaí seo a shoiléiriú.  Sa 

chás nach bhfuil an leagan Gaeilge agus an leagan Béarla ag 

teacht  go beacht lena chéile is ag an leagan Gaeilge a bheidh 

tosaíocht.  

 

Aidhmeanna 

 Tá an cód seo againn le soiléiriú a dhéanamh ar an 

gcaighdéan iompair a bhíonn á lorg againn sa scoil agus 

le cabhrú le pobal na scoile tuiscint a fháil ar na córais 

agus na nósanna imeachta atá mar chuid lárnach den 

chód iompair.  

 Tuigimíd go bhfuil  gaol an-tábhachtach idir sainspiorad 

na scoile agus an cód iompair agus go mbeadh 

dearcadh dearfach le feiceáil go laethúil ón bPríomhoide, 

múinteoirí, tuismitheoirí/ caomhnóírí agus na scoláirí. 

 Teastaíonn uainn go mbeadh an dea-shampla agus dea-

iompar á chothú go leanúnach agus go dtabharfar 

aitheantas agus moladh don ndea-iompar nuair a bhíonn 

sé le feiceáil 

 Ní foláir dúinn go léir, go háírithe múinteoirí na scoile, a 

chinntiú go léireofar ard mholadh don pháiste, nuair is cóir. 

 Beidh béim i gcónaí ar fhorbairt an pháiste le linn a 

t(h)réimhse sa scoil. Beifear ag súil le hárd chaighdeán 

iompair ó na daltaí le go mbeidh daltaí, foireann agus 

teaghlaigh na scoile in ann taitneamh agus tairbhe a 

bhaint as a dtaithí sa scoil 

 Dea chumarsáid le gach ball de sochaí na scoile a 

chothú. 
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 Meas ag gach duine ar gach duine eile - Atmaisféar a 

chruthú ina bhfuil meas agus tuiscint againn ar a chéile 

agus go dtugtar aitheantas do dhínit gach duine 

 Chun sábháilteacht agus folláine pobal na scoile uile a 

chinntiú 

 Chun tacú le tuistí agus leanaí tuiscint a fháil ar na córais 

agus na céimeanna atá mar chuid den gcód iompair 

agus a gcómh oibriú a lorg i gcur i bhfeidhm an cód 

iompair.  

 Chun deimhin a dhéanamh de go gcuirtear i bhfeidhm na 

rialacha, na luaíochtaí agus na smachtbhannaí go 

cothrom agus go comhsheasmhach tríd na scoile. 

 

 

 

Ról agus Dualgaisí 

Cur chuige na scoile maidir le hiompar dearfach a chur chun 

cinn:Creideann an scoil go bhfuil tábhacht ag baint le cur chuige uile 

scoile chun iompar dearfach a chur chun cinn. Tá ról faoi leith ag na 

páirtíthe uile sa scoil i.e an Bórd Bainistíochta, Príomhoide, Foireann na 

Scoile, mic léinn, tuismitheoirí agus caomhnóirí na bpáistí i nGaelscoil Uí 

Drisceoil. 

An Bord Bainistíochta: 

Is cóir don bhord: 

 Scoil compordach, slán sábháilte a chur ar fail  

 Tacú an leis an gcód iompair. 

 Tacú leis an bhfoireann agus an cód iompair á chur i bhfeidhm 

An Príomhoide: 

Is cóir don Phríomhoide: 

 Atmásfear dearfach a chruthú sa scoil 

 Cinntiú go bhfuil an cód á chur i bhfeidhm ag páirthithe uile na 

scoile i mbealach leanúnach, cóir agus cothrom  

Múinteoirí na scoile  

Ní mór do múinteoirí na scoile 

 Suíomh sábhailte a chruthú, áit gur féidir le páistí foghlaim agus 

moladh a thabhairt nuair is cóir 
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 caidreamh a dhéanamh le páirtí uile na scoile i mbealach a 

léiríonn meas agus dínit  

 Atmásfear deas deafach a chruthú sa rang agus dea-iompar a 

mholadh 

 A bheith cúirtéiseach , dea-bhéasach agus cothrom 

 Deigheáil go cothrom le droch iompar 

 Taifead a choinneal ar aon droch iompar /dea-iompar  

 Tacaíocht a thabhairt dá chomhleachaithe 

 Caidreamh a dheánamh le tuismitheoirí nuair is gá 

 

Dáltaí 

Ní mór dos na mic léinn -  

  éisteacht leis na múinteoirí agus comhairle na múinteoirí a 

ghlacadh 

 meas orthu féin agus ar dhaoine eile a léiriú 

 a bheith cineálta le agus toilteanach cabhrú le daoine eile 

 a bheith cúirtéiseach agus dea-bhéasaí  

 slite dignítiúla a úsáid chun deacrachtaí & coimhlint a réiteach 

 deimhin a dhéanamh de go bhfuil gach duine páirteach i 

gníomhaíochtaí agus cluichí  

 leabhair agus fearais chuí a thabhairt ar scoil 

 Cloí le rialacha na scoile agus rialacha an ranga 

 Iarracht a dhéanamh an obair scoile a bheith chomh maith 

agus is féidir 

 Meas a léiriú ar an bhfoirgneamh, ar threalaimh , fearais is 

troscáin na scoile, is fearais is trealaimh na mic léinn eile. 

Tuismitheoirí 

Is gá do thuismitheoirí : 

 Cinntiú go bhfreastlaíonn a pháiste(í) ar scoil go rialta agus in am 

 Cinntiú go dtuigeann tuistí agus go dtacaíonn siad le cód 

iompar na scoile agus iad ag clárú a bpáistí agus go ndéantar 

Foirm Sonraí na scoile a shíniú ag glacadh le polasaithe agus 

éatós na scoile -  Aguisín B (Foirm Sonraí) ceangailte. 

 Tacaíocht a thabhairt dá pháiste(í) san obair uile scoile 

 A leanaí a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt dóibh an obair 

bhaile a dhéanamh. 

 Cinntiú  go mbíonn na leabhair agus na hábhair riachtanacha 

don scoil ag na leanaí 
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 An leabhrán obairbhaile a shiniú go laethúil, chun a chinntiú go 

bhfuil siad ar an eolas faoi cad atá á dhéanamh ag a leanaí ar 

scoil. 

 Tacú le múinteoirí na scoile le cur i bhfeidhim cód iompar na 

scoile  

 Teangmháil a dheánamh le múinteoirí na scoile má tá aon ní ag 

cur isteach ar a bpáistí  -go háiríthe aon rud a d’fhéadfadh a 

bheith ag cur isteach ar ghnéithe iompair an pháiste nó páistí 

eile.  

 

 

 

Dea- iompair: 

 Dea-bhéasaí a léiriú i gcónaí. Beannachtaí ar nós: A Mhúinteoir 

Fhionnuala, Mhalachaí; Dia dhuit/ go raibh maith agat/ gabh mo 

leithscéal srl.  

 Gaeilge a labhairt i gcónaí i dtimpeallacht na scoile, ar thurais agus 

ar imeachtaí seachtracha scoile. Ag súil le tacaíocht ó 

thuismitheoirí/caomhnóirí i gcónaí ina leith seo. 

Go gcloífí le rialacha na scoile/clóis/glaineachta agus na rialacha 

ranga aontaithe.  

 An chaoi a n-éisteann siad le múinteoirí agus le chéile – gan cur 

isteach ar dhaoine eile má tá comhrá ar siúl, seasamh go haireach.  

 Obair bhaile a bheith déanta go slachtmhar, críochnúil. Obair bhaile 

a bheith breactha sios go cúramach, seiceáilte agus sínithe gach 

oíche ag tuismitheoir/caomhnóir. Má tá fadhb ar bith, is féidir nóta a 

sheoladh isteach sa Dialann Scoláire ag míniú an scéil.  

 An chaoi a suíonn na leanaí sa rang (gan bheith ag luascadh ar an 

gcathaoir)  

 Go mbeidh na leanaí airdeallach nuair atá fógraí scoile á 

ndéanamh. 

  Bréagáin, bailiúcháin cártaí spraoi srl (Match Attax, nó aon ábhar 

eile a d’fhéadadh cur isteach ar obair ranga a fhágáil sa mbaile. 
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  An seomra ranga agus an pasáiste a choiméad slachtmhar néata i 

gcónaí, - leabhair, ciseáin, críáin, cótaí ‘srl. Cúram a thabhairt do 

bhallaí péinteáilte, dóirse agus troscán uile na scoile – gan marcanna 

a fhágáil trí mhí-chúram.  

 Ómós a léiriú do dhignit daoine eile agus a gcuid maoine.  

 Iarraimid ar thuismitheoirí/caomhnóirí aire mhaith a thabhairt dá 

leanaí taobh amuigh d’uaireanta scoile i dtimpeallacht na scoile mar 

nach féidir leis an scoil a bheith freagrach astu ag na hamanta seo. 

Tabhair faoi ndearadh go mbíonn ranganna ar siúl go dtí 2:30 agus bí 

cinnte nach gcuirtear isteach orthu ar aon bhealach le gleo taobh 

amuigh idir 1.30 agus 2.30pm. 

  Táthar ag súil go mbeidh páistí in am don scoil i gcónaí agus réidh 

chun oibre.  

Rialacha Órga na Scoile: 

 Gaeilge - ‘sí an Ghaeilge príomh theanga labhartha na scoile 

ach amháin sa rang Béarla. Beifear ag súil leis an nGaeilge 

amháin a chloisint ó na scoláirí ní hamháin ar scoil ach in aon 

imeachtaí iarscoile a bhaineann leis an scoil.  

Creidimid gur féidir le tuistí an cúpla focail a úsáid lena leanaí is 

le múinteoirí chun meas ar an dteanga a léiriú. 

Tá sé de dhualgas ar mhúinteoirí an dea-shampla a léiriú tríd an 

Gaeilge a labhairt i gcónaí agus na leanaí a spreagadh chun 

ard-chaighdéan Gaeilge a léiriú. 

 Bí béasach agus ómósach i gcónaí.  

 Bí ag éisteacht i gcónaí.  

 Siúil sa scoil i gcónaí.  

 Fan socair, ciúin agus béasach sa líne agus ag am lóin ar lá 

fliuch.  

 Cuir suas do lámh má tá tú ag iarraidh labhairt (ach amháin 

nuair atá caint ceadaithe i ngrúpa srl.).  

 Léirigh meas ar throscán agus ar fhearais na scoile i gcónaí.  

 Ná bris rialacha an chlóis nó an leithris.  

 Lean treoir agus rialacha sábháilteachta ar thurais agus 

imeachtaí seachtracha scoile 

 Ní cheadaítear bulaíocht d’aon saghas, bulaíocht “cyber” san 

áireamh. 

 Éide scoile a chaitheamh i gcónaí le bród agus le háthas. 

 

 

Straitéisí le dea-iompar a chothú: 
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Is iad seo a leanas ár bpríomhstraitéisí d’fhonn dea-iompar a chothú i 

measc na ndaltaí sa rang agus ag leibhéal na scoile.  

• go bhfuil ionchais arda sa scoil go n-iompróidh mic léinn iad féin ar 

ardchaighdeán  

• go bhfuil na caighdeáin soiléir agus comhsheasmhach agus go 

dtuigtear go forleathan iad  

• go dtacaíonn tuismitheoirí leis an scoil trí dhea-iompar foghlama a 

chothú  

• go bhfuil cultúr dearfach comhchaidrimh idir múinteoirí, tuismitheoirí 

agus mic léinn agus atmaisféar sona scoile ann 

 • go mbeadh siad páirteach i róil a bhfuil freagrachtaí ag baint leo sa 

scoil 

 • go dtuigfeadh siad cad chuige a bhfuil an cód tábhachtach agus 

an ról atá acu chun é a fheidhmiú 

 • go bhfeicfeadh siad go n-oibríonn sé go cothrom  

• go léiríonn daoine fásta idir mhúinteoirí agus tuismitheoirí an t-iompar 

a bhfuil dúil leis ó na mic léinn. 

 • idirghabhálacha dearfacha laethúla idir na múinteoirí agus na mic 

léinn  

• mic léinn a chur san áireamh in ullmhú rialacha scoile agus seomra 

ranga.  

•A bheith airdeallach ar mhí-bhuntáiste, agus ar éagsúlacht  

•Duaiseanna, dualgais nó pribhléidí a bhronnadh  

•Tuairisc a thabhairt do thuismitheoir/chaomhnóir  

Aitheantas  do dhea-iompar: 

Déantar gach iarracht an dea-iompar a cheiliúradh agus aitheantas a 

thabhairt don ndea-iompar sna slite seo a leanas:  

 Déantar na leanaí a spreagadh agus a mholadh nuair atá 

rialacha órga na scoile á leanúint acu. 

 Tugtar amach luaíocht comharthach fé dhischréid an 

mhúinteora nuair atá sé tuillte. 
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 Tugtar ard-mholadh do leanaí go poiblí ins na seomraí ranga, sa 

halla, in oifig an phríómhoide agus i seomraí eile de réir mar is 

chuí faoi dhischréid an mhúinteora 

 

 

Straitéisí chun déileáil le mion iompar mí-chuí  

Déantar gach iarracht na leanaí a spreagadh chun teacht ar réiteach 

iad fhéin i gcásanna go mbíonn mion iompar mí-chuí i gceist. Tá sé de 

nós ag ár scoil mion fhadhbanna a réiteach ag an léibheál is isle ar fad 

agus chun é sin a chur i gcrích ‘siad na múinteoirí ranga a 

chabhraíonn i gcónaí ar an gcéad dul síos nuair a bhíonn mion iompar 

mí-chuí i gceist. Ar an mbonn sin is chuig an múinteoir ranga gur chóír 

don thuismitheoir dul ar an gcéad dul síos, chun plé a dhéanamh mar 

gheall ar aon mhion ghníomh nó eachtra.  

Chomh maith le sin téann na leanaí go dtí an múinteoir ranga nuair 

nách bhfuil siad in ann teacht ar chomh réiteach iad féin. Tabharfaidh 

na múinteoirí tacaíocht agus cabhair dóibh chun an mion iompar mí-

chuí a réiteach. Déantar réiteach ar formhór dos na fadhbanna ag an 

léibheal seo gan comhairle a fháil ó thuismitheoirí, ón bpríomhoide nó 

ón aon mhúinteoir eile sa scoil.  

Coiméadtar tuismitheoirí ar an eolas de réír mar is cuí mar gheall ar 

réiteach ar fadhbanna iompair agus déanann an múinteoir ranga 

cinneadh de réir mar is chuí agus tugtar aiseolas do thuismitheoirí ar 

aon mhion bhuairt a bhíonn acu. 

Tá lán chead ag an bpríomhoide cabhrú go neamhfhoirmiúil chun 

teacht ar réiteach ar mhion iompair mí-chuí de réir mar a oireann. 

Straitéisí chun deileáil le mí iompair agus drochiompair dáiríre. 

Seo a leanas na straitéisí chun mí-shástacht i leith mí-iompair a léiriu 

ag brath ar chomh tromchúiseach agus a bhíonn an mí-iompar. Cé go 

bhfuil siad in ord ginearálta dáiríreachta ní gá go leanfaí an t-ord go 

céimniúil.  

 Labhróidh an múinteoir leis an bpáiste/na páistí. Déanfar é seo go 

ciúin nó os comhair an ranga, de réir mar is cuí.  

 Tarraingeofar pribhléidí siar, m.sh. ní thabharfar postanna le déanamh 

sa rang ná teachtaireachtaí timpeall na scoile.  
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 Iad a tharraingt amach as ceacht nó as piarghrúpa ar leith. Ní 

bheadh sé oiriúnach, áfach, rochtain a dhiúltú don mhac léinn ar 

chuid áirithe den churaclam mar smachtbhanna ginearálta.  

 Tabharfar breis obair bhaile don pháiste.  

 Labhróidh an múinteoir le tuismitheoir go neamhfhoirmeálta  

 Cuirfear nóta abhaile ag cur an drochiompair in iúl do na 

tuismitheoirí.  

 Labhróidh Príomhoide Cúnta nó/agus an Príomhoide Ionaid leis an 

bpáiste. 

  Scarfar an páiste amach óna phiarghrúpa sa chlós  

 Labhrófar go príobháideach leis an bpáiste agus na tuismitheoirí le 

chéile.  

 Cuirfear an drochiompar in iúl don Príomhoide.  

 Scarfar an páiste amach ón gcuid eile den rang nó cuirfear é/í go dtí 

rang múinteora eile.  

 Más creachadóireacht atá i gceist íocfaidh tuismitheoirí an pháiste as 

an damáiste 

 Tuairisc fhoirmiúil chuig an mBord Bainistíochta,  

 

 Fionraíocht 

 

 Díbirt 

 

Stráitéis le deighleail le drochiompar dáiríre  

1. Déantar teagmháil le tuismitheoirí.( Nuair is cúis imní é iompar 

dalta, déantar teagmháil le tuismitheoirí, is cuma an bhfuil 

múinteoirí taréis labhairt leo roimhe sin nó nach bhfuil, an bhfuil 

fianaise scríofa ann nó nach bhfuil... má cheaptar go bhfuil 

iompar mí-oiriúnach dáinséarach, caithfear beart a dhéanamh 

láithreach. 

2. Is í/é an múinteoir ranga a dhéanann teagmháil le tuismitheoirí ar 

dtús de ghnáth ach uaireanta, má bhíonn an mí-iompar chomh 

diúltach sin, is féidir leis an bpríomhoide an teagmháíl a 

dhéanamh. 
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3. Nuair a thugtar cuireadh do thuismitheoirí teacht chuig an scoil, 

labhartar leo go proifisiúnta agus míníotar dóibh faoin eachtra a 

thárla.  

4. Coinnófear taifead den gcruinniú  

 

 

Nósanna Imeachta Fionraíochta  

Tá an t-údarás ag an mBord Bainistíochta páistí a chur ar fionraí. Tá an 

t-údarás do lá amháin fionraíochta do aon pháiste ar leith tairmligthe i 

scríbhinn don Phríomhoide (nó an Leasphríomhoide má tá an 

Príomhoide as láthair) ag an mBord Bainistíochta. Caithfear 

Cathaoirleach an Bhoird a chur ar an eolas má tharlaíonn sé seo agus 

caithfear a chur in iúl don Bhord ag an gcéad chruinniú eile gur tharla 

a leithéid.  

D’fhéadfadh fionraí a bheith i gceist mar fhreagra ar iompar ar cúis 

imní é.  

D’fhéadfadh mí-iompar tromchúiseach amháin a bheith ina fhoras le 

duine a chur ar fionraí.  

Fionraí láithreach i gcúinsí eisceachtúla. D’fhéadfadh an Príomhoide a 

bhreithniú go bhfuil fionraí láithreach oiriúnach i gcás ina léireofaí go 

mbeadh láithreacht leantach an mhic léinn ag an am sin mar 

fhíorbhagairt do shábháilteacht na mac léinn nó foirne na scoile nó do 

dhuine ar bith eile.  

 Caithfear an páiste agus a thuismitheoirí a chur ar an eolas maidir leis 

an ngearán.  

Thabhairt. 

I gcás fionraíochta i nGaelscoil Uí Drisceoil, leanfar na nósanna 

imeachta atá leagtha amach faoi Acht Oideachais (leas.) 2000, 

(féach Cód Iompair a fhorbairt: Treoirlínte i gcomhair scoileanna NEWB, 

2008) 

 

Díbirt  

Tá údarás ag an mBord Bainistíochta mac léinn a dhíbirt ón scoil agus 

acu sin amháin i nGaelscoil Uí Drisceoil. Na forais le haghaidh 
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díbeartha Is céim ollthromchúiseach é díbirt agus ceann a chaithfidh 

an Bord Bainistíochta a ghlacadh i gcásanna tromchúiseacha iompair. 

Beidh bearta suntasacha curtha i bhfeidhm le dul i ngleic leis an mí-

iompar chun díbirt an mhic léinn a sheachaint, lena n-áirítear, de réir 

mar is iomchuí. 

 bualadh le tuismitheoirí agus leis an mac léinn le hiarracht a 

dhéanamh slíte a fháil lena n-iompar do-ghlactha a athrú  

 a chinntiú go dtuigeann an mac léinn torthaí féideartha a n-iompair, 

dá leanfadh sé ar aghaidh  

 a chinntiú go bhfuil iarracht déanta gach rogha eile a chíoradh  

 cuidiú a iarraidh ar ghníomhaireachtaí tacaióchta (An tSeirbhís 

Náisiúnta Siceolaíochta Oideachais, Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte, An tSeirbhís Náisiúnta um Thacaíocht Iompair, Seirbhísí 

Meabhairghalair Leanaí agus Ógánach, An Chomhairle Náisiúnta um 

Oideachas Speisialta). Éilíonn moladh chun mac léinn a dhíbirt forais 

thromchúiseacha, mar shampla:  

 go mbíonn tionchar díobhálach buanseasmhach ag iompar an mhic 

léinn ar oideachas na mac léinn eile  

 go bhfuil fíorbhagairt shuntasach ann do shábháilteacht na mac 

léinn nó na ndaoine eile fad is a bhíonn an mac léinn sa scoil  

 go bhfuil an mac léinn freagrach as damáiste tromchúiseach do 

mhaoin. Tá na forais le haghaidh díbeartha a bheith cosúil leis na forais 

le haghaidh fionraí. Chomh maith leis na tosca amhail tromchúis agus 

leanúnachas an iompair, an difríocht is mó eatarthu ná i gcás 

díbeartha go bhfuil na húdaráis scoile tar éis triail a bhaint as raon 

idirghabhálacha, agus go bhfuil siad den tuairim go bhfuil na 

féidearthachtaí go léir cíortha acu le hathrú ar iompar an mhic léinn a 

bhaint amach 

Nósanna imeachta i ndáil le díbirt  

I gcás díbeartha i nGaelscoil Uí Drisceoil, leanfar na nósanna imeachta 

atá leagtha amach faoi Acht Oideachais (Leas.) 2000, Cód Iompair a 

fhorbairt: Treoirlínte i gcomhair scoileanna. I gcás go ndearbhaíonn 

réamh-mheasúnú ar na fíricí go bhféadfaí mac léinn a dhíbirt de bharr 

a iompair, d’áireodh na céimeanna gnásúla iad seo a leanas:  

1. Imscrúdú sonrach faoi stúir an Phríomhoide.  
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2. Moladh ón bPríomhoide chuig an mBord Bainistíochta.  

3. Breithniú an Bhoird Bhainistíochta ar mholadh an Phríomhoide, agus 

éisteacht a reachtáil.  

4. Breithniúcháin an Bhoird Bhainistíochta agus bearta i ndiaidh na 

héisteachta.  

5. Comhairliúcháin arna n-eagrú ag an Oifigeach Leasa Oideachas.  

6. Dearbhú ar an gcinneadh an mac léinn a dhíbirt.  

Glactar leis sna nósanna imeachta seo gurb é an Bord Bainistíochta an 

foras cinnteoireachta maidir le díbirtí.  

Is don Bhord Bainistíochta é cinneadh a dhéanamh céard iad na 

tascanna sna céimeanna gnásúla seo a mbeadh gá cruinnithe ar 

leithligh a bheith ann dóibh agus céard iad na tascanna a bhféadfaí 

iad a chur i gcrích i gcruinniú amháin, i gcomhréir le fógra cuí a 

thabhairt do thuismitheoirí agus am cóir réasúnta a thabhairt 

d’éisteacht Boird.  

I gcás díbirte i nGaelscoil Uí Drisceoil, leanfar na nósanna imeachta atá 

leagtha amach faoi Acht Oideachais (leas.) 2000, (féach Cód Iompair 

a fhorbairt: Treoirlínte i gcomhair scoileanna NEWB, 2008) 

 

Athchomhairc  

Is féidir le tuismitheoir nó le mac léinn ata níos sine ná ocht mbliana 

déag d’aois, achomhairc a dhéanamh ar an gcinneadh díbeartha 

d’Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, (faoi Acht 

Oideachais 1998, Alt 29). Is féidir achomharc a dhéanamh ar an 

gcinneadh ag TUSLA ar son mic léinn.  

An Próiséas Achomhairc  

Tosaíonn an próiséas faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998 le 

hidirghabháil a sholáthar ag idirghabhalaí ceaptha ag an gCoiste 

Achomhairc (An Roinn Oideachais agus Scileanna). Le tuilleadh eolais 

a fháil faoin bPróiséas Achomharc, agus riachtanais le haghaidh 

doiciméadúcháin agus na céimeanna sa phróiseas, féach treorú 

reatha na Roinne Oideachais agus Scileanna. 

Tagairt do Pholasaithe eile a bhfuil tionchar acu ar an gcód iompar : 
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 Seo roinnt polasaí scoile eile go mbíonn tionchar acu ar an gcód 

iompair m.sh. Plean OSPS; Frithbhulaíocht;; Sláinte & Sábháilteacht; 

Cosaint pháistí; Riachtanais Speisialta Oideachais 

Daingainiú agus Cumarsáid 

Cuireadh an polasaí seo le chéile i gcomhar le tuismitheoirí, foireann 

mhúinteoireachta agus Bord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Drisceoil agus 

glacadh leis ina dhiaidh sin ag cruinniú an Bhoird i nDeireadh Fómhair 

2016. 

 

Sínithe ___________________________________________Cathaoirleach 

 

Comhsínithe ______________________________________ Rúnaí 

 

Dáta: ________________________________ 

 

 

Athbhreithniú 

 

Déanfar athbhreithniú ar an bPolasaí seo i Mí Dheireadh Fómhair 2018. 

 

 

Sínithe: _______________________  Cathaoirleach 

 

Comhsínithe:____________________  Rúnaí 

 

Dáta: _____________________ 

 

Breis Eolais: Tabhair faoi deara go bhfuil polasaithe uile na scoile ar fáil 

ar shuíomh idirlín na scoile: 

 

 

Nasc : 

http://www.tusla.ie/uploads/content/guidelines_school_codes_eng.pd

f 

 

http://www.tusla.ie/uploads/content/guidelines_school_codes_eng.pdf
http://www.tusla.ie/uploads/content/guidelines_school_codes_eng.pdf

