
 

Polasaí Um Chosaint Leanaí  

 

 

• Leanfaimid go huile is go hiomlán polasaí na Roinne Oideachais agus Scileanna 
‘Nósanna Imeachta maidir le caomhnú leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iar-
Bhunscoile’ 

• Is é Donnchadh Ó Cróinín (Príomhoide na scoile) An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe 
(DIA) 

• Is í Mairéad Ní Chonaill (Príomhoide Tánaisteach na scoile) An Leas-Duine 
Idirchaidrimh Ainmnithe (LDIA) 

• Glacann an scoil go bhfuil fíorthabhacht le caomhnú leanaí agus le leas leanaí, gan 
bheann ar aon cheist eile. 

• Comhoibreoidh an scoil go hiomlán leis na húdaráis chuí faoin reachtaíocht maidir le 
caomhnú leanaí agus cúrsaí leasa leanaí.  

• Déanfar traenáil ar Ghnásanna Chosaint Leanaí le gach ball fóirne agus oibrí deonach 
scoile. 

• Cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí san eolas faoi an bpolasaí seo. 

• Glacfaidh an scoil le gnásanna sábháilte chuici féin d’fhonn an dóigh go dtárlódh 
dochar nó tionoisc do leanbh a mhaolú oiread. 

• Glacfaidh an scoil le gnásanna sábháilte chuici féin freisin chun an foireann a 
chosaint ó chall dul i mbaol nách gá a bhféadfadh gurb é toradh a bheadh air go 
gcuirfí drochúsáid nó faillí ina leith.  

• Déanfaidh an scoil gnás ionracais a thabhairt chun cinn le tuismitheoirí agus 
tuismitheoirí a spreagadh a bheith rannpháirteach in oideachais a gcuid leanaí. 

• Léireoidh an scoil meas iomlán ar riachtanais rúndachta agus í ag déileáil le cúrsaí 
chaomhnaithe leanaí.  

• Aithníonn an scoil go bhfuil dlúthbhaint ag an bpolasaí seo agus polasaithe eile 
scoile, go háirithe An Polasaí Folláine, An Polasaí Frithmahistíneachta, An Polasaí 
Tinrimh agus An Cód Iompair. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabhairfimid an polasaí seo, agus aon polasaí eile a thacaíonn an polasaí seo, faoi 
athbhreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.  

Cuirfear an polasaí seo ar fáil do pháirtithe uile na scoile. 

 Glac Bord Bainistíochta na scoile leis an bpolasaí seo ar an 13ú Deireadh Fómhair 2015. 

 Rinneadh athbhreithniú ar an bpolasaí seo ar an 17ú Deireadh Fómhair, 2017. 

 

 

 


