
Gaelscoil Uí Drisceoil

Ainm na Scoile: Gaelscoil Uí Drisceoil

Seoladh:  Club Rugbaí na Sean Chríostaithe

   Ráth Chuanna

   Gleann Maghair

   Co. Chorcaí

Uimhir Gutháin 0214822482

   0851048188

   Uilchreidmheach

Faoin Acht úr, ní foláir duit an scoil a chur ar an eolas má tá do phaiste as láthair agus ní 
foláir é a mhíniú. Is fearr é seo a dhéanamh i bhfoirm scríbhinn.

Ní mór do gach scoil fógra a thabhairt don Bhord Naisiúnta Leasa Oideachas más ábhar 
imní di freastal linbh. Tarlóidh an méid seo go hiondúil má tá páiste as láthair ar feadh 20 
lá san iomlán sa scoilbhliain, go fiú má thugtar cuntas ar an neamhláithreacht sin i 
bhfoirm litreach.

 
Polasaí Maidir le Tuairisciú ar Asláithreachtaí Daltaí

Réamhrá:

Tá traidisiún láidir againn i nGaelscoil Uí Drisceoil maidir le dea-laitreachas. Ag an am 
céanna tuigimid cé chomh tábhachtach is atá sé an caighdeán ard sin a choimeád - Go 
bunúsach, ní féidir le páistí dul chun cinn a dheánamh muna mbíonn siad ag teacht ar scoil 
go rialta

Rationale:

Sé an fáth go bhfuil sé tabhachtach polasaí mar seo a chur in feidhm ná:

• go bhfuil sé soiléir go gcuireann an scoil béim láidir ar dea-laitreachas

Polasaí Tinreamh



• go bhfuil sé leaghta síos go soiléir na slíthe go gcoimeádann an scoil cuntais faoi as 
laithreachtaí na daltaí

• conas a seoltar an teolas sin ar aghaidh go dtí an NEWB

Baint le Fís na Scoile:

Tá sé intuigthe ó fhís na scoile go bhfuil dualgas faoi leith ar an bhfoireann i leith na páistí 
atá faoin a gcúram.

Aidhmeanna agus Cuspóirí

• Moladh agus aitheantas a thabhairt do na páistí go bhfuil an laithreachas is fearr 
acu.

• Cúntas cruinn a choimeád sa leabhar rolla.
• Tuairisc cruinn a sheoladh a aghaidh go dtí an NEWB.
• Stór a choimeád de na litreacha/nótaí a thagann ó na bpáistí tar éis as láithreacht.
• Eolas a roinnt le tuistí

Dealaithreachas:

Geobhaidh gach paiste nach gcailleann lá ar bith i rith na scoil bliana teastas speisialta a 
bhronntar orthu ag tionól speisialta ag deireadh na mbliana.  Bíonn duais faoi leith ar fail 
do na daltaí a fhaigheann laithreachas 100% tar éis a scoilíocht go léir i nGaelscoil Uí 
Drisceoil.

Cuntaisí/School Records

Ionas go mbeidh eolas crúinn ag an scoil faoi clárú na bpáistí agus laithreachas na bpáistí 
caithfear na cuntaisí seo a leanas a choimeád -  

1) Clár Leabhar

 Caithfear ainmneacha gach páiste atá ag freastal ar an scoil a chlárú  sa chlár 
leabhar , 

  - ainm agus dáta tús cláraithe an linbh

    - Ainmneacha bainte den chlár leabhar.

     Dé réir an dlí ní féidir ainm páiste a bhaint den chlár leabhar ach  amháin     i 
gcás

- go bhfuil an dalta ar fionraí/díbeartha agus nuair atá gach próiséas achomhairc 
ídithe nó

- go bhfuil deimhniú faighte ag an scoil go bhfuil páiste cláraithe i scoil eile



- go bhfuil deimhniú faighte ag an scoil go bhfuil páiste cláraithe ag an NEWB agus go 
bhfuil oideachas á fháil ag an leanbh in áit eile seachas i scoil aitheanta.

Cuntas Tinrimh na scoile

Ní mór an teolas seo a leanas a bheith coimeadtha sa leabhar Tinreamh

- tinreamh nó asláithreachtaí laethúil

- Tá an páiste i láthair má tá sé/sí i láthair i gcóir glaoch an rolla roimh 10.00am.

- Má tá páiste ar fionraí i gcóir méid áirithe laethanta is cóir na haisláithreachtaí a thaifead 
sa ghnáth slí

- Ní mór gníomhaíochtaí eagraithe ag an scoil le faomhadh an phríomhoide msh turasanna 
scoile, rannpháirtíocht in gníomhachtaí spórtúla agus culturtha srl a chlárú mar 
thinreamh sa leabhar rolla.

•   Leabhar Rolla
Glaotar an rolla gach lá roimh 10 am. 

Caithfidh gach múinteoir ranga na huimhreacha go léir sa leabhar a shuimiú ag deireadh 
na ráithe.

Cúis as-láithreacht

Cuirtear i gcuimhne do thuismitheoirí ag tús na bliana (Nuacht Litir Mf) go bhfuil sé mar 
dhualgas orthu nóta a scríobh chuig an múinteoir nuair atá a páiste as láthair.  Tá sé de 
dhualgas ag gach múinteoir na litreacha sin a choiméad go sábháilte sa tseomra ranga.

Poncúlacht/Punctuality

Osclaíonn an scoil ar 8.30 am agus déanann an príomhoide féitheoireacht sa halla/ 
clós .Buailtear an clog ag 8.45 agus tugann na múinteoirí ranga na leanaí go dtí na seomraí 
ranga ag 8.50.  Caithfidh múinteoirí agus paistí teacht ar scoil in am. Má tá fadhb faoi 
phoncúlacht ag páistí labhróidh an príomhoide leis an gclann.

Buairt maidir le hasláithreachtaí

Nuair a thugann múinteoir faoi ndeara go bhfuil fadhbh ag páistí ó thaobh tinreamh nó 
poncúlacht, labhraíonn sé/sí leis an bpríomhoide agus coimeádtar súil ar thinreamh an 
páiste sin.  Más gá labhróidh an príomhoide le tuistí an pháiste chun cur i gcuimhne dóibh 
cé chomh tabhachtach is atá dea-thinreamh do shaol an pháiste. 



Tuairisciú maidir le hasláithreachtaí micléinn

Dé réir an Acht Oideachais 2000, tá sé de dhualgas ar an scoil tuairisciú leis an NEWB 
gach uair nuair a: 

- dhéantar páiste a dhíbirt ón scoil

- dhéantar ainm pháiste a bhaint ón gclár leabhar

- aon uair go mbíonn 20 lá san iomlán as láthair ag leanbh

- aon uair go mbíonn mac léinn ar fionraí le haghaidh 6 lá nó níos mó san iomlán

- aon uair go mbíonn príomhoide buartha faoi thinreamh páiste

Iarrtar ar scoileanna na tuairiscí seo a leanas a sheoladh.

1. Tuairisc asláithreachta an pháiste  
    Iarrtar ar gach scoil tuairisc asláithreachta an pháiste a sheoladh 4uair sa 
    bhliain ar laethanta atá leagtha síos ag an NEWB. Déantar an clárú seo ar  líne ag 
www.newb.ie

2.  Tuairisc Tinrimh Bliaintiúil
     Iarrtar ar gach scoil tuairisc tinrimh bhliantiúl a líonadh ar líne
     Tá riachtanas dleathach ar gach scoil é seo a sheoladh de réir an       
 achta oideachais 21(6) agus (7) 2000.

3 .  Cinneadh faoi pháiste a dhíbirt
      De réir an Achta Oideachais 2000 (Section 24), i gcás go bhfuil Bord     Bainistíochta 
den dtuairim gur gá páiste a dhíbirt ón scoil, go gcaithfidh       an Bórd é seo a chur in iúl i 
bhfoirm scribhinn don NEWB ag úsáid “ The     intention to Expel”
    Ní mór don bhord bainistíochta na treoirlínte cuí a leanúint. 

Cuntaisí/Transfer of records:

• Nuair a fhágann páiste Gaelscoil Uí Drisceoil seolaimíd na cuntaisí go léir go dtí an 
scoil nua nuair a fhaighimid litir uathu á lorg. 
Nuair a thagann páiste nua go dtí Gaelscoil Uí Drisceoil ó scoil eile seolfaimid litir 
chucu ag lorg na cuntaisí go léir .

• Nuair a théann na páistí ar aghaidh go dtí mean scoil seolfar na cuntaisí a lorgaítear 
ar aghaidh nuair ata na páistí cláraithe.

http://www.newb.ie
http://www.newb.ie


Dáta leis an bPolasaí a chur i gCrích: Méanfómhair 2007

Cur i bhfeidhm : Méanfómhair 2007

Clár Ama Athbhreithnithe
Meán Fómhair 2011

Daingniú agus Cumarsáid 
Polasaí ar fáil ar líne do thuistí

Sínithe:______________________________________     
   Éanna Ó Brádaigh
             Cathaoirleach

Sínithe:______________________________________     
 Siobhán Ní Chatháin, PO
            

Athbhreithniú: 

Sínithe:______________________________________     Dáta __________
   Éanna Ó Brádaigh
             Cathaoirleach

Sínithe:______________________________________     Dáta 
 Siobhán Ní Chatháin, PO
           


