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Gaelscoil Uí Drisceoil

Polasaí Chaomhnú Páistí

Sonraí Scoile
Ainm na scoile: 	 	 Gaelscoil Ui Drisceoil
Seoladh:              Club Rugbaí na Sean Chríostaithe

Ráth Chuanna
Gleann Maghair
Co. Chorcai

Uimhir gutháin    0214822482
Catagóir:             uilchreidmheach
                           	 	 3 oide
Uimhreacha ar rolla: 	 48

Réamhraiteas agus Réasúnacht
Ag leanúint Treoirlínte agus Próiséas do Pháistí ar dtús (ón DES) socraíodh ar 
Ráiteas Chaomhnú Páistí a chur le chéile.
Cuireadh le chéile é le cabhair ó ionadaithe ón mBórd Bainistíochta, 
múinteoirí, agus tuismitheoirí. Tá an polasaí seo á chur le chéile chun tacú leis 
an gá atá ann polasaí éifeachtach a bheith ann i dtaobh cosaint i gcoinne mí-
úsáid pháistí i gcómhthéacs ethos na scoile.

Eiteas 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 

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. 
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Aidhmeanna
¶ Oideachas scileanna pearsanta sábhailteachta a chur ar fáil do gach 

páiste
¶ Timpeallacht sábhailte, muiníneach,sofhreagrach agus aireach a chruthú
¶ Aithne agus freagracht san ábhar seo  a chothú sa phobal scoile ina 

iomlán
¶ Próiséis/ Cleachtas maith a reitiú don scoil chun páistí agus foireann 

iomlán a chosaint
¶ Cinntiú go bhfuil a fhios ag an bhfoireann iomlán faoi Threoireacha 

agus próiséis na Roinne, agus go bhfuil siad eolach ar cad tá iontu i 
dtaobh amhras faoi/líomhain mí-úsaid pháistí

¶ Traeneáil  leanúnach a chur ar fáil 

Treoracha do Bhainistíocht agus d’Eagrú Chaomhnú Páistí i 
nGaelscoil Uí Drisceoil
Tá sé mar pholasaí againn i nGaelscoil Ui Drisceoil nósanna imeachta a 
leanúint mar atá leagtha amach i Treorlínte agus Próiséis do Chaomhnú Páistí 
DES 2001.

Ról an Bhoird Bainistíochta
Tá sé mar phríomh fhreagracht ag an mBord Bainistíochta páistí na Scoile a 
chosaint agus cúram iomlán a thabhairt dóibh. Tá freagrachtaí an Bhoird 
leagtha amach ar leathanach 50/51 de Threorlínte Pháistí ar dTús agus ar 
leathanach 15/17 de Threoirlínte Chaomhnú Páistí (DES)

§ Clár Chaomhnú Páistí a phleanaíl agus a chuir i gcrích
§ Forbairt Fóirne
§ Duine Caidrimh a cheapadh 
§ Leas dhuine Caidrimh a cheapadh

Mí-úsáid Páistí a chosc
§ I gcás amhras faoi/ líomhain mí-úsáid pháistí i dtaobh fostaithe na 

scoile, beidh ar an mBord freagra a thabhairt air
§ Fostaí a chur ar bhriseadh riarthach ar an bpointe más gá, ag brath ar 

an sort líomhain atá déanta fúthu
§ Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar an gClár agus ar an 

bPolasaí.

Ról na Foirne
Tá freagrachtaí na fóirne leagtha amach i Treoirlínte Pháistí ar dTús agus i 
Treoirlínte Chaomhnú Páistí (DES)

§ Múineadh an Chláir –Bí Sábháilte
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§ Cúntais a choiméad agus freagra a thabhairt ar líomhain mí-úsáid 
pháistí mar atá molta i Treoirlínte Chaomhnú Páistí

§ Cheap an Bord Bainistíochta Siobhán Ní Chatháin ,Príomhoide, mar 
Dhuine Caidrimh ag cruinniú Bord Bainistíochta ar an data 28/2/2008

§ Cheap an Bord Bainistíochta Fionnuala Ní Drisceoil  mar Leas dhuine 
Caidrimh, agus glacfaidh sé/sí cúramaí LDC  air/uirthi féin muna 
bhíonn an Duine Caidrimh ar fáil

§ Fanfaidh Siobhán Ni Chatháin agus Fionnuala Ní Drisceoil sna 
postanna seo go dtí data 1/3/2010

§ Cinnteoidh an Duine Caidrimh go bhfuil baill na fóirne ar an eolas 
maidir le treoirlínte agus nósanna imeachta agus freastalóidh sé/sí ar 
thraenáil breise más gá

§ Cinnteoidh an Duine Caidrimh go bhfuil cóip den bPolasaí seo  ar 
Chaomhnú Páistí ag gach múinteoir

§ Cinnteoidh an Duine Caidrimh go gcuirfear tuismitheoirí ar an eolas 
faoi na próiséis seo nuair a chláraíonn said a bpáistí.

§ Beidh bealach ag gach múinteoir cúntas a choimeád má tá imní faoi 
pháiste. Déanfaimid monatóireacht faoi dhul chun cinn aon daltaí go 
bhfuil imní fúthu nó a cheapaimid ata i mbaol ó thaobh ár dualgais mar 
mhúinteoirí. Coimeádfar na cúntaisi seo i mbealach rúnda. agus is leis 
an scoil iad.

m.sh 

Uimhir Chlárúcháin an Pháiste_____________________
Dáta                                          _______________________
Cad a tugadh faoi dearadh    _______________________
Síniú_______________________

§ Leanfaidh Gaelscoil Ui Drisceoil an próiséis mar atá leagtha amach sna 
Treoirlínte agus Nósanna Imeachta Chaomhnú Páistí, DES 
2001,Caibidil 4, sa chás go mbeidh líomhain déanta in aghaidh fostaithe 
na scoile.

Rudaí breise le cur san áireamh
1. Ní fhágfar  cuairteoirí/ daoine deonacha ina n-aonar le páistí na scoile. 

Fanfaidh an múinteoir/ oibrí scoile fásta eile in éineacht leo.
2. I gcás SNAs, cuirfear iad ar an eolas faoin bpolasaí seo agus na Treoirlínte 

chaomhnú páistí chomh maith.
3. I gcás páiste le riachtanais speisialta, má tá dlúth chúram i gceist, socrófar 

nósanna imeachta tar éis dul i gcomhairle leis an bpáiste, a thuistí/
caomhnóirí agus éinne eile a bheidh gafa ag tabhairt aire dó/di. Tógfar 
Dea-Chleachtas agus maitheas an pháiste san áireamh ag teacht ar 
shocraithe  ag cinntiú go bhfuil dínit an pháiste chun tosaigh i gcónaí. Nuair 
a bheidh socraithe cuí eagraithe, inseofar iad do gach grúpa atá luaite thuas 
agus cuirfear i scríbhinn é.
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4. Má tá múinteoireacht aonarach i gceist, (Múinteoireacht Tacaíocht 
Foghlama srl.) déanfar é i seomra go mbíonn alán “tráchta” ag dul thairis.
Fágfar an doras ar oscailt an tam ar fad. 5.  Tá dualgas ar an múinteoir 
ranga cinntiú go bhfuil na páistí faoina c(h)úram chomh sábháilte agus is 
féidir.

     
Ábhair Eagraíochta agus Curaclama:
Cabhraímid le cosaint i dtaobh mí-úsáid phaistí tríd an Curaclam OSPS a 
leanúint, go háirithe sa  Snáth Aonad Sabháilteacht agus Cosaint. I nGaelscoil 
Ui Driscoeil is é an clár Fan Slán an clár Chaomhnú páistí a múintear. 
Múinfear é ó Rang Naíonáin Shínsir go Rang a Sé gach dara bliain. Múinfear 
é i mbloc 6 sheachtain chun an Clár Bí Sábháilte a dhéanamh ó thus go 
deireadh. Má úsáidtear achmhainní breise, beidh said in oiriúint d’aidhmeanna 
an pholasaí seo.

Má tá páistí nach bhfuil cead acu fanacht sa rang don ábhar seo, glacfar leo i 
rang éigin eile. Má tá roinnt ranganna sa seomra céanna, tógfar na ranganna 
cuí amach nuair nach bhfuil an tábhar oiriúnach dóibh.

I dtaobh ábhar faoi rún atá pléite sa rang, ní féidir leis an scoil aon fhreagracht 
a ghlacadh faoin mbealach a pléitear é taobh amuigh den suíomh seo. 
Ní féidir leis an scoil freagracht rúin a ghlacadh má chuireann páiste ceist 
phearsanta nó má insíonn said eolas phearsanta fúthu féin.
Glacfaidh páistí páirt iomlán sa chlár OSPS in a ranganna féin mar is cuí.
 Cuirfidh an múinteoir ranga na gníomhachtai in oiriúint dóibh chomh fada agus is féidir chun 
cinntiú gur feidir le gach éinne páirt a ghlacadh sa rang.

Tabharfaidh na múinteoirí tacaíocht foghlama/ achmhainne cabhair breise  
más gá.
Úsáidtear na módhólaíochtaí agus bealaigh tabhairt faoi mar a mholtar sa 
churaclam OSPS; ie, Foghlam gníomhach, caint agus plé, reiteach fadhbanna 
srl.

Tugtar cuireadh do thuistí breacadh ar an gCuraclam agus tá fáilte rompu 
labhairt leis an múinteoir ranga faoi aon imní atá orthu faoi.

Soláthar do thacaíocht leanúnach
Mar sholáthair chun tacú le múinteoirí, daltaí, tuistí agus baill den mBord 
Bainistíochta atá gafa le pholasaithe agus cláracha Chaomhnú Páistí beidh

☻ Teagmháil rialta le tuistí 
☻ An Foireann agus an Bord Bainistíochta ag freastal ar chúrsaí traenála 

maidir le Chaomhnú Páistí nuair a chuirfear ar fáil iad.

Polasaithe a thacaíonn le Chaomhnú Páistí
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Tá na polasaithe seo a leanas, atá gaolta leis an bPolasaí Chaomhnú Páistí, á 
chur le chéile ag an bhfoireann, tuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta:

⇒ Cód Iompair
⇒ Polasaí Frithbulaíochta
⇒ Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta
⇒ Riachtanais Speisialta
⇒ OCG
⇒ Polasaí Cláraithe

Dáta leis an bPolasaí a chur i gCrích:

Cur i bhfeidhm :

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

Daingniú agus Cumarsáid 
Cóip le cur amach go tuismitheoirí (ar líne) 

Sínithe:______________________________________     Dáta 
   Éanna Ó Brádaigh
             Cathaoirleach

Sínithe:______________________________________     Dáta 
 Siobhán Ní Chatháin, PO
            

Athbhreithniú: Aibreán 2011

Sínithe:______________________________________     Dáta __________
   Éanna Ó Brádaigh
             Cathaoirleach

Sínithe:______________________________________     Dáta 
 Siobhán Ní Chatháin, PO
           


