
 
Polasaí Obair Bhaile 

 
 
 
 
 

 
1.1 Scóp 
Baineann an polasaí seo le daltaí, tuismitheoirí/caomhnóirí agus muinteoirí Ghaelcholáiste 
Charraig Uí Leighin. 
 
 
1.2 Réasúnaíocht 
Cuirimíd an Polasaí seo i bhfeidhm chun go n-aithneoidh na pairtithe leasmhara na dualgaisí 
atá orthu maidir le Obair Bhaile, agus chun treoir phrionsabail na scoile mar atá meas, 
cothromaíocht agus ionracas a chosaint. Tugtar Obair Bhaile chun foghlaim na ndaltaí a 
thacú agus chun cur le gnóthachtáil coincheapa nua.  
 
 
1.3 Baint le héiteas na scoile 
Tá ról tábhachtach fhoghlama ag an Obair Bhaile i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tá sé 
mar aidhm ag Gaelcholáiste Charraig Uí leighin timpeallacht foghlama a chruthú don uile 
dalta, ina dtugtar gach aon tacaíocht barr a c(h)umas acadúil pearsanta, sóisialta agus 
mórálach a bhaint amach. 
 
1.4 Cómhthéacs 
Ba cheart an Polasaí seo a léamh i gcomhthéacs threoirphrionsabail na scoile mar atá meas, 
cothromaíocht agus ionracais, chomh maith leis an gCód Iompair agus an Beartas um Úsáid 
Inghlactha Teicneolaíochta. 
 
1.5  Aidhmeanna 
 
Is iad na haidhmeanna atá ag an bpolasaí seo ná: 
 

a) Chun a chinntiú go mbaineann na daltaí an leas is fearr as na deiseanna foghlama a 
chuireann an Obair Bhaile ar fáil dóibh; 
 

b) Na freagrachtaí atá ag Páirtithe Leasmhara na scoile a léiriú; 
 

c) Ár dtreoirphrionsabail de Mheas, Cothromaíocht agus Ionracas a chosaint; 
 

d) Moltaí ó thaobh an t-am a chaithtear ar Obair Bhaile a thabhairt. 



 
2.  Ábhar an Pholasaithe 
 

a) Creidimid go bhfuil áit lárnach ag obair bhaile i bhforbairt fhoghlama an dalta 
agus go bhfuil gá tacú le hobair ranga trí chleachtadh foghlama a dhéanamh sa 
bhaile.  

 
b) Aithnítear go bhfuil gá le cothromaíocht i saol an dalta idir obair scoile, obair 

bhaile, caithimh aimsire agus am saor.  
 

c) Bíonn riachtanais difriúla ag na hábhair éagsúla maidir leis an méid obair bhaile a 
fhaightear gach seachtain agus gach lá. Chomh fada agus is féidir é, déanann 
múinteoirí iarracht a chinntiú nách bhfuil an iomarca obair bhaile ag na daltaí ar 
aon oíche faoi leith.  

 

d) Tugtar moltaí maidir leis an uasmhéid ama a caithtear ar obair bhaile. Moltar 
thart ar uair is ceathrú a chaitheamh ar Obair Bhaile sa Chéad Bhliain, uair go 
leath sa Tarna Bliain agus dhá uair a chloig sa Triú Bliain. Tuigtear gur 
meastúchán atá i gceist anseo. 

 
e) Tuigtear go gclúdaíonn obair bhaile: scríobh, foghlaim, éisteacht, labhairt, 

ceachtanna, dul siar, léamh, ullmhúchán, staidéar, taighde. 
 

f) Is ar an dalta atá an fhreagracht an obair bhaile a scríobh sa dialann ag deireadh 
gach rang. 

 
g) Ceartaítear an obair bhaile a thugtar. 

 
h) Tugtar aiseolas ar obair bhaile a neartaíonn an fhoghlaim. 

 
i) Ceartaíonn gach dalta a mbotúin obair bhaile féin, ag úsáid córais cheartúcháin a 

leagtar amach dóibh. 
 

j) Coimeádtar taifead den obair bhaile a thugtar agus atá déanta.  
 

k) Mura gcríochnaítear an obair bhaile go sásúil cuirfear nóta ina leith i ndialann an 
dalta agus is ar an dalta atá an fhreagracht an nóta a thaispeáint dá m(h)uintir an 
óiche sin, agus síniú a fháil lena ais dá réir. Úsáidtear an cód iompair más cuí.  

 
l) Má bhíonn dalta as láthair ó rang nó ón scoil, nó ag imeachtaí scoile, ní mór don 

dalta féin an t-eolas a fháil faoin obair a chaill sé/sí agus é a dhéanamh roimh 
theacht ar ais ar scoil.  

 
m) Mura bhfuil an dalta ábalta an obair bhaile a dhéanamh nó a chríochnú, 

scríobhann an tuismitheoir/caomhnóir nóta i ndialann an dalta, ag míniú na 
cúise. Ní mór an obair a bheith críochnaithe don chéad rang eile.  



 
n) Caithfidh gach dalta ord agus eagair a choimeád ar a d(h)ialann. Síneoidh 

tuismitheoir/caomhnóir an dialann gach seachtain. 
  

o) Déantar seiceáil rialta ranga ar an dialann scoile. 
 

p) Tabharfar eolas, cabhair agus tacaíocht rialta do dhaltaí maidir le scileanna 
staidéir. 

 
q) Táimid ag súil le hardchaighdeán eagrúcháin agus féin-bhainistíocht obair bhaile 

ónár ndaltaí. 
 
 

 
 
 
Ghlac Bórd Bainistíochta Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin leis an bpolasaí seo ar an 7ú 
Nollaig 2017. 
 
Tá sé curtha ar fáil do pháirtithe leasmhara uile na scoile. 
Déanfar athbhreithniú ar bhonn leanúnach ar an bPolasaí seo. 
 
 

 

 

 

 


