
 
 
 
Ráiteas um Chosaint Leanaí 
 
 
 
 

 

 

Ainm na seirbhíse atá á chur ar fáíl: Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin 

 

Seirbhísí agus prionsabail atá I bhfeidhm chun ár leanaí a chosaint: 

Gaelcholáiste mheasctha í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, a chuireann oideachas ar fáil trí mheán 
na Gaeilge ón gCéad Bhliain go dtí an 6ú Bliain.  

De réir riachtanas an Achta Tús Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um 
Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach 
ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, tá aontaithe ag Bord Bainistíochta 
Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a leagan amach sa cháipéis seo. 

 

1 Tá glactha ag Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin le Nósanna Imeachta na Roinne 
maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 mar chuid den Ráiteas 
iomlán Chumhdach Leanaí agus cuirfidh siad i bhfeidhm iad ina n-iomláine, gan leasú.  
 

2 An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) is ea Donnchadh Ó Cróinín 
 

3 An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe Tánaisteach (DIAT) is ea: Mairéad Ní Chonaill 
 

4 Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin go bhfuil cúrsaí chosaint agus leasa 
leanaí lárnach i ngach gné de shaol na scoile agus gur gá go bhfeicfear é seo i bpolasaithe uile na 
scoile, i nósanna imeachta na scoile, i gcleachtas na scoile agus in imeachtaí na scoile. Cloífidh an 
scoil leis na prionsbail dheachleachtais a leanas maidir le cosaint agus leas leanaí. Déanfaidh an 
scoil: 

 
a. Cosaint agus Leas Leanaí a aithint mar an rud is tábhachtaí, beag beann ar chúrsaí eile.  
b. Cloí ina iomláine leis na dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 

agus le reachtaíocht eile ábhartha a bhaineann le cosaint agus le leas leanaí. 
c. Comhoibriú go huile is go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cúrsáí 

chosaint agus leas leanaí. 



d. Glacadh le cleachtais shábháilte chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó 
timpistí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ar phriacail 
neamhriachtanacha a d’fhágfadh go ndéanfaí líomhaintí mí-úsáide nó faillí ina 
gcoinne.   

e. Nós na hoscailteachta le tuismitheoirí a fhorbairt agus rannpháirtíocht na 
dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí a spreagadh; agus  

f. Meas a léiriú ar riachtanais rúndachta agus iad ag plé le cúrsaí chosaint leanaí. 
 
 

1. Measúnú Baoil 
 Iniata tá liosta de na Baoil a d’fhéadfadh a bheith ann do Leanaí faoin ár gcúram. 

Nóta Tábhachtach:  Tugtar faoi deara gurb ionann priacal i gcomhthéacs na measúnachta seo agus 
an sainmhíniú a thugtar ar phriacal san Acht um Thús Aíte do Leanaí. 

 



Liosta na n-Imeachtaí 
Scoile 

Leibhéal 
Priacail 

Tá na nósanna imeachta 
seo a leanas i bhfeidhm 
ag an scoil le dul i ngleic 
leis na priacail díobhála a 
aithníodh sa 
mheasúnacht seo. 

 

D’aithin an scoil na priacail 
díobhála seo a leanas a 
mbainfidh leis na 
himeachtaí seo. 

 

 

Peil na mBuachaillí Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn I 
dteagmháil leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta. 

An inscne oiriúnach ag 
taisteal leis na fóirne. 

Peil na gCailíní Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn I 
dteagmháil leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta. 

An inscne oiriúnach ag 
taisteal leis na fóirne. 

Cispheil na mBuachaillí Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn I 
dteagmháil leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta. 

An inscne oiriúnach ag 
taisteal leis na fóirne. 

Cispheil na gCailíní Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn I 
dteagmháil leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta. 

An inscne oiriúnach ag 
taisteal leis na fóirne. 

Iomáint Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn I 
dteagmháil leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta. 

An inscne oiriúnach ag 
taisteal leis na fóirne. 

Camógaíocht Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta. 

An inscne oiriúnach ag 
taisteal leis na fóirne. 

Rith Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta. 



An inscne oiriúnach ag 
taisteal leis na fóirne. 

Turais Scoile Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a 
chur leo. 

Polasaí Turasanna Scoile a 
phlé leis na daltaí. 

Siúlóidí lasmuigh den scoil Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a 
chur leo. 

Polasaí Turasanna Scoile a 
phlé leis na daltaí. 

Turais go dtí Zipit Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a 
chur leo. 

Polasaí Turasanna Scoile a 
phlé leis na daltaí. 

Turais go dtí an chathair Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a 
chur leo. 

Polasaí Turasanna Scoile a 
phlé leis na daltaí. 

Turas chun na Spáinne Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a 
chur leo. 

Polasaí Turasanna Scoile a 
phlé leis na daltaí. 

Yoga Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoir scoile leo 
freisin. 

Duine gan Grinnfiosrúcháin 
Ghardaí a bheith i 
dteagmháil leo. 

Nách mbeadh múinteoirí 
scoile leo freisin. 

Rince Gaelach Íseal An méid ceart múinteoirí 
scoile a bheith leo. 

Cosc a chur ar thaifead a 
dhéanamh, ach amhain ag 
múinteoirí scoile. 

Nách mbeadh go leor 
múinteoirí in éineacht leo. 

Go ndéanfar taifead ar 
dhaltaí. 

Feis Átha Cliath N/A faoi 
láthair 

  



Spórt le Traenálaí xxx N/A faoi 
láthair 

  

Snámh na mBuachaillí N/A faoi 
láthair 

  

Snámh na gCailíní N/A faoi 
láthair 

  

An Ghaeltacht Meánach Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Polasaí Turasanna Scoile 
na scoile a phlé agus a 
shíniú roimh an turas. 

Go mbeadh daltaí ag 
fanacht i dtithe nách bhfuil 
Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
déanta ar an dteaghlach. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 

Snámh i gcomórtas – 
buachaillí  

N/A faoi 
láthair 

  

Snámh i gcomórtas – 
cailíní 

Íseal Taisteal lena tuismitheoirí 
chuig na Féilte Snamha. 

Go ndéanfar taifead ar 
dhaltaí agus iad agus go 
scaipfear i measc na meán 
é. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 

Obair Thacaíochta 
Foghlama 

Íseal É a chur ar siúl i seomra le 
fuinneoga ar na doirse. 

Go mbeadh muinteoir ina 
(h)aonair le dalta. 

Grianghraif Scoile Meánach Roinn ar leith i gCód 
Iompair na scoile maidir 
leis na rialacha a 
bhaineann le seo. 

 

Go scaipfear i measc na 
meán iad. 

Tráth na gCeist Íseal Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 



Polasaí Turasanna Scoile 
na scoile a phlé agus a 
shíniú roimh an turas. 

INTEL MINI SCIENTIST N/A faoi 
lathair 

  

Oiliúint d’Fhoireann na 
Scoile faoi chúrsaí Chosant 
Leanaí 

Íseal Leathlá traenála a chur ar 
fáil don fhoireann. 

Athbhreithniú rialta ar na 
polasaithe. 

 

Nách mbeadh tuiscint 
iomlán ag múinteoirí ar na 
dualgaisí atá orthu  leis na 
Treoirlínte nua agus chun 
na baoil atá ann a 
sheachaint. 

Múinteoireacht duine ar 
dhuine 

Íseal É a chur ar siúl i seomra le 
fuinneoga ar na doirse. 

Go mbeadh muinteoir ina 
(h)aonar le dalta. 

Cúram do pháistí le 
Riachtanais Speisialta – 
Riachtanais 
Dluthphearsanta san 
áireamh 

N/A faoi 
lathair 

  

Na Leithris Meánach Bac ar fón ar aon dul le 
Cód Iompair na scoile. 

 

Cód speisialta dos na 
doirse ar na leithrisí taobh 
amuigh. 

Fón a thabhairt isteach sa 
leithreas. 

Taifead a dhéanamh ar 
dhuine ann. 

 

Duine ón bpobal san 
leithrisí taobh amuigh. 

Daltaí LADT nó Daltaí a 
bhraitear le bheith LADT 

Meánach Cód Iompair na scoile a 
chur i bhfeidhm. 

Seachtain Frith-
Mhaistíneachta na scoile 
ag tarraingt áird ar seo. 

Lá saor ó éadaí scoile 
bunaithe ar an téama 
‘Dathanna an bogha 
báistí’. 

Múinteoirí a bheith ar an 
áirdeall. 

Go ndéanfar maistíneacht 
orthu. 



Mic Léinn ar Shocrúchán 
Scoile 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Lámhleabhar an 
Mhúinteora a roinnt leo. 

 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 

Nách mbeadh polasaithe 
na scoile ar eolas acu. 

Mic Léinn ar Thaithí Oibre Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile ag 
tabhairt cuairt ar na daltaí. 

Lámhleabhar an 
Mhúinteora a roinnt leo. 

 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 

Nách mbeadh polasaithe 
na scoile ar eolas acu. 

Am sosa/ Am lóin   Íseal Líon ceart múinteoirí ag 
feitheoireacht. 

Gan cead a thabhairt do 
dhaltaí dul amach ag am 
lóin. 

Go siúlfadh daltaí amach 
gan cead. 

Go siúlfadh duine isteach 
gan cead. 

Múinteoireacht Ranga Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Traenail a chur ar fáil ar 
Threoirlínte nua Chosaint 
Leanaí. 

Lámhleabhar an 
Mhúinteora a roinnt leo. 

 

 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 

Nách mbeidís suas chun 
dáta ar thraenáil ar 
Threoirlínte Chosaint 
Leanaí. 

Imeachtaí 
Múinteoireachta Lasmuigh  

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 



Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Nách mbeidís suas chun 
dáta ar thraenáil ar 
Threoirlínte Chosaint 
Leanaí. 

Lá Spóirt Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 

 

Imeachtaí Thiomsú Airgid 
a bhfuil daltaí páirteach 
iontu  

Meánach Múinteoirí scoile leo. 

Polasaí Turasanna Scoile 
na scoile a leanúint. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 

Úsáid Áiseanna nách 
bhfuil ar láthair na scoile  

Meánach Múinteoirí scoile leo. 

Polasaí Turasanna Scoile 
na scoile a leanúint. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 

Socruithe Taistil Scoile 
agus Tionlacain 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 

Bainistíocht ar Iompar 
Dúshlánach agus Úsáid 
Srianta nuair is cuí 

Íseal Cód Iompair na scoile a 
chur i bhfeidhm agus 
athbhreithniú rialta a 
dhéanamh air. 

Go mbeadh baol slainte 
agus sábháilteachta ann de 
bharr droch-iompar. 

Tabhairt Amach Leighis Íseal Níl leigheas ceadaithe ag 
aon dalta ar scoil. 

Tagann tuismitheoirí chun 
na scoile chun é a 
dháileadh. 

Go dtabharfadh paistí 
leigheas dá chéile. 

 

Garchabhair Íseal Traenáil déanta ag an 
bhfoireann. Cuirfear 
traenáil ar fáil gach ré-
bliain. 

Tá défibritheoir ar fáil sa 
Fáiltiú. 

Go mbeadh cás éigeandála 
sa scoil agus gan éinne 
ábalta deileáil leis agus 
nách mbeadh an fearas cuí 
ar fáil. 



 

Cosc a chur ar 
thromaíocht agus déileáil 
leis 

Meánach  Go ndéanfar maistíneacht 
leanúnach orthu. 

Daoine Seachtracha a 
chuireann leis an 
gCurcalam 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 

Nách mbeadh polasaithe 
na scoile ar eolas acu. 

Cúram Páistí a bhfuil 
soghontachtaí sainiúla acu   

• Daltaí ó 
mhionlaigh 
eitneacha/imircigh 

• An Lucht Siúil  
• Daltaí ó 

Mhionlaigh 
Chreidimh 

• Daltaí faoi chúram 
an Stáit  

• Daltaí ar an 
gCóras Fógartha 
um Chosaint 
Leanaí 

Íseal 

 

 

Daoine traenáilte ins na 
cúraimí ar leith. 

Nách mbeadh an scoil in 
ann freastal chuí a 
dhéanamh ar a gcuid 
riachtanaisí. 

Earcú Baill foirne na scoile, 
ina measc; 

• Múinteoirí  
• CRS 
• Airíoch 
• Rúnaí 
• Glantóirí 
• Oiliúnóirí Spóirt 
• Teagscóirí 

Seachtracha 
• Aoichainteoirí  
• Oibrithe 

Deonacha 
• Tuismitheoirí  
• Cuairteoirí  ar 

láthair na scoile le 
linn an lae  

• Conraitheoirí ar 
láthair na scoile le 
linn an lae  

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile leo 
freisin más gá. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 

 

http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=an+C%c3%b3ras+F%c3%b3gartha+um+Chosaint+Leana%c3%ad&lang=3116659
http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=an+C%c3%b3ras+F%c3%b3gartha+um+Chosaint+Leana%c3%ad&lang=3116659
http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=an+C%c3%b3ras+F%c3%b3gartha+um+Chosaint+Leana%c3%ad&lang=3116659


• Cuairteoirí  ar 
láthair na scoile 
tar éis am scoile  

• Conraitheoirí ar 
láthair na scoile 
tar éis am scoile 

Úsáid fhoirgneamh na 
Scoile ag eagrais eile i rith 
an lae  

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí 
ag éinne a bhíonn i 
dteagmháil leo. 

Múinteoirí scoile leo 
freisin. 

Go síneofar isteach agus 
amach ag an bhfáiltiú. 

Nách mbeadh 
Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 

Go mbeadh daltaí i 
dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag 
baint leo. 

 

Úsáid TEC ag daltaí na 
scoile 

Meánach Gach iPad faoi MDM na 
scoile. 

Scagadh de leibhéal 4 ar 
an mbanda leathan. 

Seiceáil rialta ar iPadanna. 

Traenáil ar shábháilteacht 
idirlín do dhaltaí agus do 
thuismitheoirí. 

Go mbainfear úsáid míchuí 
as. 

Cur i bhfeidhm 
smachtbhannaí mar chuid 
den Chód Iompair – 
coimeáid, tógaíl gutháin 
srl 

 

Meánach Fón soghluaiste (gan 
idirlíon) de chuid na scoile 
a thabhairt dóibh ar an 
gcoinníoll go mbainfear 
úsáid chuí astu. 

Fógra scríofa a thabhairt 
(3 lá roimh ré) dóibh agus 
é a bheith sínithe ag 
tuismitheoirí/caomhnóirí. 

Fón a bhaint ó phaistí agus 
iad gan a bheith ábalta dul 
I dteagmhail lena 
dtuismitheoirí/caomhnóirí 
taréis am scoile. 

Nách mbeadh an 
fógraíocht feicthe ag 
tuismitheoirí 

Úsáid Físeáin/Mheáin eile 
chun taifead a dhéanamh 
ar Imeachtaí Scoile 

Íseal Roinn ar leith i gCód 
Iompair na scoile maidir 
leis na rialacha a 
bhaineann le seo. 

 

Go scaipfear i measc na 
meán iad. 



 

 

2. Nósanna Imeachta 
Forbraíodh ár ráiteas um Chosaint Leanaí I gcomhpháírt leis na riachtanaisí um Acht Tús Áite do 
Leanaí (2015) : Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus 
d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um 
Chumhdach Leanaí, Treoracha le haghaidh polasaí, modhanna imeachta agus dea-chleachtas. 
Chomh maith leis na nósanna imeachta liostaithe in ár measunú baoil, tacaíonn na nósanna 
imeachta seo a leanas leis an gcuspóir atá againn leanaí faoin ár gcúram a chosaint, agus iad ag 
baint usáide as an seirbhís atá á chur ar fáíl againn. 

• Modh imeachta chun bainistíocht a dhéanamh ar líomhaintí mí-usáíde nó míchleachtas 
curtha I leith oibrithe nó oibrithe deonacha ag páiste atá ag baint usáide as an tseirbhís. 

• Modh imeachta le haghaidh earcaíochta agus roghnú oibrithe agus oibrithe deonacha 
chun oibriú leis na leanaí. 

• Modh imeachta chun traenáil agus eolas a chur ar fáil um Chosaint Leanaí, tarlú 
díobhála san áireamh. 

• Modh imeachta chun Tusla a chur ar an eolas faoi bhuairt um leasa nó chosaint leanaí. 
• Modh imeachta chun liosta a choiméad do na daoine idirchaidreamh ainmnithe (más 

ann iad) sa tseirbhís I gceist. 
• Modh imeachta chun duine oiriúnach a cheapadh. 

 
Tá liosta do na modhanna imeachta seo ar fad ar fáíl ach é a lorg. 
 

3. Cur i bhfeidhm 
Aithnímid gur próiseas leanúnach é seo. Tá ár seirbhís chun ár ndualgaisí I leith an Achta Tús 
Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do 
Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le 
hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, a chur I bhfeidhm go huile is go hiomlán, ionas go 
gcoiméadaimíd na Leanaí faoin ár gcúram slán agus iad ag freastal ar scoil. 
 
 

Féachfar ar an ráiteas seo go bliantúil nó más gá, ag brath ar cibé athrú atá curtha I bhfeidhm sa scoil 
atá bainteach leis an ráiteas.  

Síniú: ______________________________    Dáta:      

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta 

Má tá ceist ar bith téigh i dteagmháíl le Donnchadh Ó Cróinín, An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe.  

 

  

Úsáid Iarscoile foirgneamh 
na Scoile ag Eagrais Eile  

N/A faoi 
lathair 

  



 

 


	Ráiteas um Chosaint Leanaí

