
 

 
Polasaí Ghairm Treoir Ghaelcholáiste Charraig Uí leighin 

 
 
1.1 Scóp 
 
Tagraíonn Treoir i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin don tseirbhís a sholáthraítear i 
bpróiséas forbartha na ndaltaí. Cabhraíonn na heispéiris seo le daltaí scileanna 
féinbhainistíochta a fhorbairt a chabhraíonn leo cinní eolasach a dhéanamh ina saol. 
 
Tá ról lárnach ag an gcomhairleoireacht sa Chlár Treorach scoile. Bíonn sé ar fáil mar chuid 
den phróiséas foghlama forbartha, ag tréimhsí géarchéime, le haghaidh comhairleoireacht 
phearsanta, comhairleoireacht oideachais agus comhairleoireacht ghairme.  
 
Tá ról lárnach ag an mBord Bainistíochta, ag bainistíocht na scoile, an fhoireann chúraim, an 
fhoireann tacaíochta foghlama, an fhoireann tréadchúram agus múinteoirí eile na scoile sa 
Pholasaí Treorach seo, toisc go mbaineann sé leis an scoil ar fad. Cuirtear an-bhéim i gcónaí 
ar thréadchúram na ndaltaí agus dul chun cinn pearsanta, sóisialta, agus intleachtúil na 
ndaltaí sa scoil.  
 
 
1.2 Réasúnaíocht 

 
Baineann an polasaí seo le daltaí, tuismitheoirí agus foireann Ghaelcholáiste Charraig Uí 
Leighin. Is éard atá sa phlean treorach seo ná cur síos ar chláir treorach na scoile agus conas 
a thugtar aghaidh ar riachtanais treorach na mac léinn sa scoil. Tá an Polasaí seo bunaithe ar 
an Acht Oideachais 1998, ar na Treoirlínte Náisiúnta um Threoir san Oideachas, agus ar 
Threorlínte na CNCM ar Fhollaine sa tSraith Shóisearach chomh maith. Féachtar ar an 
bPolasaí Treorach mar ghníomhaíocht don scoil ar fad agus bíonn gach ball de phobal na 
scoile bainteach leis an bpolasaí a chur i bhfeidhm. 
 
 
1.3 Baint le héiteas na scoile 

 
Tá sé mar aidhm ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin timpeallacht fháiltiúil, shlán agus 
ordaithe a chruthú agus a chaomhnú don uile dalta, ina dtugtar gach aon tacaíocht barr a 



gcumas acadúil pearsanta, sóisialta agus mórálach a bhaint amach, le féinmheas agus le 
meas ar a chéile.  
Úsáidfidh an scoil stráitéisí éagsúla chun deiseanna foghlama a thapú, agus chun daltaí a 
thacú agus a threorú chun barr a gcumais 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, an Polasaí Sláinte agus 
Sábháilteachta, Pholasaí um Chosaint Leanaí, an Polasaí i gCás Éigeandála, an Dréacht-
Pholasaí Tréadchúram agus Pholasaí Frith-Mháistíneachta Ghaelcholaiste Charraig Uí 
Leighin, araon le Polasaí Chosaint Sonraí Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. 
                             
 
                           
1.5 Aidhmeanna 
 
Is iad na haidhmeanna atá ag an bpolasaí seo ná: 
 

a) Cabhrú le daltaí a mbuanna agus a gcumas féin a aithint; 
 

b) Daltaí a chumasú a bheith níos neamhspleáiche agus níos freagraí as a gcinni féin; 
 

c) Cabhrú le daltaí na féidearthachtaí saoil atá ann a aithint; 
 

d) Tacú le daltaí roghanna agus cinní maithe a dhéanamh ar fad a saoil; 
 

e) Daltaí a chumhachtú chun cinntí pearsanta, oideachais agus gairme a dhéanamh; 
 

f) Daltaí a chumasú deileál le fadhbanna an tsaoil anois agus sa todhchaí; 
 

g) Cabhrú le daltai na tascairí folláine sa tSraith Shóisearach a chomhlíonadh; 
 

h) Go mbeidh daltaí le féinmhuinín agus cumas cinnireachta mar saoránaigh gníomhach 
ag fágaint na scoile; 

 
 
 
2.  An Fhoireann Treorach 
 
2.1 Treoircomhairleoireacht 
 
Bíonn tréimhse amháin ag Bliain 4 agus ceann amháin le Bliain 5. Bíonn dhá thréimhse le 
haghaidh ríomhphunann sa ceathrú bliain. 
 



2.2 Na Ranganna Shóisearach 
Bíonn tionól 5 nóiméad ag gach bliain grúpa lena n-oide Ranga uair amháin sa tseachtain. 
Araon le sin, chomh fad agus is féidir, múineann an Oide Ranga an OSPS dá rang-ghrúpa féin 
sa Sraith Shóisearach. 
 
2.3 Riachtanais Speisialta Oideachais 
Déanann na múinteoirí Riachtanais Speisialta Oideachais agus an Cúntóir Riachtanais 
Speisialta freastal ar dhaltaí a bhfuil cabhair ag teastáil uathu. Tá cur síos ar a bPlean 
Oideachais Aonair ar an méid a dhéantar dóibh. 
 
2.4 An Fhoireann Cúraim 
Is é an fhoireann cúraim ná na hOidí Ranga, an Príomhoide agus Príomhoide Tánaisteach, an 
Treorchomhairleoir agus an Comhordaitheoir RSO. Bíonn cruinnithe seachtainiúil acu chun 
eolas a roinnt ar dhaltaí. 
 
2.5 Oidí Ranga 
Buaileann an Oide ranga leis an rang ag gach Tionól. Tá ról an-thabhachtach ag an Oide 
Ranga i soláthar na treorach. Féach ar an bPolasaí Tréadchúraim le haghaidh tuilleadh eolas. 
 
2.6 Foireann na Scoile 
Baineann treoir le gach ball fóirne. Cuirtear an-bhéim ar an tréadchúram sa scoil. Moltar 
agus spreagtar gach ball fóirne a bheith i gcónaí tuisceanach agus airdeallach maidir le daltaí 
na scoile. Roinntear eolas le foireann na scoile ar bhonn gá agus le discréideacht i gcónaí. 
Tugtar gach tacaíocht don fhoireann agus do dhaltaí chun deileál le fadhbanna pearsanta 
daoine eile. 
 
2.7 Tionól 
Freastalaíonn gach dalta ar thionól na maidine uair sa tseachtain. Tosnaíonn an tionól seo ag 
a 08:45. Leanann sé ar feadh cúig nóiméad. Déantar an Tionól de réir na bliaingrúpaí. 
Tugann sé deis don Oide Ranga, an Ceann Bliana agus Bainistíocht na Scoile labhairt leis na 
daltaí. Tugann sé deis do dhaltaí labhairt leis an mBliainghrúpa freisin. 
 
2.8 Comhairle na nDaltaí 
Tá beirt ionadaí ó gach rang ar Chomhairle na nDaltaí, buachaill agus cailín ó gach rang. Tá 
múinteoir amháin freagrach as cabhrú leis an gComhairle a eagrú. Eagraíonn Comhairle na 
nDaltaí imeachtaí i rith na bliana. Déantar athbhreithniú ar pholasaithe scoile, agus tugtar 
guth na ndaltaí chun tosaigh sa scoil. 
 
 
 

3. Rúndacht 
 
a) Tá rúndacht mar chuid lárnach den phróiséas comhairleoireachta. Coimeádtar eolas 

a thugtar le linn seisiún faoi rún. 



b) Caithfear a mhíniú don dalta nách féidir rúndacht a gheallúint i gcónaí. I gcás ar bith 
a bhaineann le cosaint leanaí, caithfear an teolas a roinnt leis an Duine Idirchaidrimh 
Ainmnithe sa scoil láithreach. Pléifear an cás ansin de réir an Pholasaí Chosaint 
Leanaí. 

 
 
4. Clár Treorach 
 
Bliain 1 

a) Déanann Bainistíocht na Scoile agus an Comhordaitheoir RSO teagmháil leis na 
bunscoileanna sula thagtar chuig Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Lorgaítear eolas 
maidir leo siúd go bhfuil féidearacht ann go mbeidh tacaíochtaí breise ag teastáil leo. 
 

b) Roinneann na bunscoileanna pasanna oideachais gach dalta leis an gColáiste ag 
deireadh na scoilbliana roimh ré. Cuirtear eolas chuí ar fáil dos na múinteoirí ranga. 
 

c) Eagraítear oíche eolais do thuismitheoirí Bhliain 1 san Earrach na bliana a mbeidh an 
dalta ag tosnú. Tugtar gach eolas ar an gcuraclam, an scoil agus socruithe eile ag an 
oíche seo. Leagtar béim ar na hábhair roghnacha le cinntiú go bhfuil tuiscint ag na 
tuismitheoirí ar an méid atá i gceist leis an gClár Ábhair Bhlasadh atá againn. 
 

d) Déantar tástáil oideachais CAT4 ar na daltaí chomh maith san Earrach sula 
thosnaítear sa scoil. Tugann an tástáil seo breis eolais don scoil ar chumas na ndaltaí, 
agus ar an saghas foglaimeoir atá i gceist le gach dalta. 
 

e) Tugtar Bliain 1 isteach lá luath ag tosach na scoilbliana. Déantar seisiúin 
ionduchtaithe leo, dáiltear amach a n-ipadanna, a dtaisceadáin, agus tugtar gach 
eolas dóibh arís ar socruithe an Ghaelcholáiste. 
 

f) Déantar scagadh ar eolas phearsanta na ndaltaí ar VS Ware. Coimeádann an t-Oide 
Ranga taifead ar thinreamh gach dalta sa Chéad Bhliain. Déanann an Oide Ranga 
seiceáil rialta ar dhialann an dalta agus sa tslí seo, coimeádtar súil ar dul chun cinn na 
daltaí. Cabhraíonn sé fadhbanna a aithint le daltaí go luath chomh maith. 
 

g) Bíonn rang amháin OSPS sa tseachtain ag gach rang i mbliain 1. Tugtar áird ar na 
gnéithe sóisialta agus pearsanta de shaol an déagóra óig, maistíneacht, cairdeas, 
úsáíd na meáin sóisialta, srl. 
 

h) Úsáidtear Córas na dTithe chomh maith chun cabhrú le daltaí socrú isteach sa scoil. 
Baineann gach dalta le Tigh, agus bíonn daltaí ó gach blianghrúpa bainteach le gach 
tigh. Cabhraíonn sé le daltaí aithne a chur ar dhaltaí sna blianghrúpaí eile. 
 

i) Eagraítear ceardlann staidéara le Student Enrichment luath sa scoilbhliain chun 
cabhair a thabhairt le scileanna staidéara agus féin-eagrú. 
 



j) I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag an 
Treoirchomhaireloir, ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den scoil, nó ag siceolaí 
NEPS, de réir mar is chuí.  
 
 

Bliain 2 
 

a) Bíonn tacaíocht ar fáil do dhaltaí ó Oidí Ranga, Córas na dTithe, Múinteoirí Ranga, an 
fhoireann RSO, an Ceann Shóisearach agus an Muinteoir Gairm Treoir sa Tarna Bliain. 
 

b) Bíonn an Oide Ranga céanna ag gach rang Tarna Bliana is a bhí acu sa Chéad Bhliain. 
Bíonn na dualgaisí céanna ag an Oide Ranga is a bhí sa Chéad Bhliain. 

 
c) Chomh fada agus is féidir ó thaobh tráthchláraíochta de, is é an Oide Ranga an 

múinteoir OSPS sa Tarna Bliain. 
 

d) Déantar tástáil WRAT 5 ag deireadh Bliain 2 ar dhaltaí a bheidh ag lorg socruithe 
speisialta dos na Scrúdaithe Stáit sa Triú Bliain. 

 
e) I bpáirt le tuismitheoirí, is féidir atreorú a mholadh do dhaltaí ag an 

Treoirchomhaireloir, ag daoine proifisiúnta taobh amuigh den scoil, nó ag siceolaí 
NEPS, de réir mar is chuí.  
 
 
 

Bliain 3 
 

a) Déantar ceardlann ar scileanna staidéara go luath sa scoilbhliain. Tugtar treoir faoi 
conas amchlár staidéara a dhéanamh amach, agus conas ullmhúchán a dhéanamh 
dos na triailscrúdaithe agus scrúdaithe stáit. 
 

b) Pléitear struchtúr, measúnú agus grádú na n-ábhar sa tSraith Shóisearach sa rang 
OSPS, agus coimeádtar cúntas ar na réimsí eile foghlama ar Drive sa rang seo freisin. 

 
c) Bíonn an Oide Ranga céanna acu go dtí deireadh bliain 3, rud a thugann deis maith 

do gach éinne aithne maith a bheith ar a chéile. 
 

d) Tá ról tréadchuram ag an Oide Ranga, agus tugann sé/sí aire don dalta, déantar 
seiceál seachtainiúil ar na dialann, bítear ar fáil chun fadhbanna a phlé le daltaí, agus 
tugtar aon thacaíocht eile gur féidir. 

 
e) Buaileann an treoirchomhairleoir scoile le daltaí go pearsanta de réir mar a bhíonn 

gá leis. 
 

 
 



f) Is féidir atreorú a mholadh chuig daoine proifisiúnta taobh amuigh den scoil nó ag 
siceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí. Ní mór foirm atreorú a líonadh chun dalta a 
threorú chuig an Comhaireloir Scoile. Ní féidir ach an Oide Ranga nó Bainistíocht na 
scoile é seo a dhéanamh. 
 
 
 
 

An idirbhliain 
 

a) Bíonn rang Gairm Treoir amháin in aghaidh na seachtaine san Idirbhliain. Úsáidtear 
suíomh idirlín, réamheolairí, Dialann Taithí Oibre, agus an Ríomhphunann sa rang. 
 

b) Bíonn rang Ríomhphunainn amháin in aghaidh na seachtaine san Idirbhliain freisin. 
Cabhraíonn sé seo le daltaí taifead a dhéanamh ar na réimsí foghlama go léir a 
bhíonn acu i rith na bliana. Déantar obair ar CV’nna anseo chomh maith. 
 

c) Déanann gach dalta dhá sheachtain ar leith de Thaithí Oibre, agus an rud céanna le 
Obair Dheonach. Chomh maith le seo, déantar Imscrúdaithe Ghairme CatG san 
Idirbhliain. 
 

d) Eagraítear aoi-chainteoirí ó na Coláistí, na hIonaid Thraenála, agus na hIonaid 
Thionsclaíochta áitiúla chun labhairt leis na daltaí maidir leis na féidearthachtaí atá 
ann dóibh. 
 

e) Eagraítear oíche eolais do thuismitheoirí maidir le roghnú na n-ábhair Árdteiste san 
Earrach den idirbhliain. 
 

f) Leantar an téama ‘na Ghairm’ don tréimhse idir an Nollaig agus an Meán-Téarma i 
Mí Feabhra. Déantar an-chuid plé sa tréimhse sin ar roghnú na n-ábhair, faoi na 
cúrsaí Árdteiste, measúnú agus na siollabais. 
 

g) Tugann an Oide Ranga gach tacaíocht dóibh san Idirbhliain. Tá ról tréadchuram ag an 
Oide Ranga, agus tugann sé/sí aire don dalta, déantar seiceál seachtainiúil ar na 
dialann, bítear ar fáil chun fadhbanna a phlé le daltaí, agus tugtar aon thacaíocht eile 
gur féidir. 
 

h) Buaileann an treoirchomhairleoir scoile le daltaí go pearsanta de réir mar a bhíonn 
gá leis. 
 

i) Is féidir atreorú a mholadh chuig daoine proifisiúnta taobh amuigh den scoil nó ag 
siceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí. Ní mór foirm atreorú a líonadh chun dalta a 
threorú chuig an Comhaireloir Scoile. Ní féidir ach an Oide Ranga, Ceann Sóisearach 
na Scoile nó Bainistíocht na scoile é seo a dhéanamh. 
 

 



Bliain 5 
 

a) Bíonn rang Gairm Treoir amháin in aghaidh na seachtaine san Idirbhliain. Úsáidtear 
suíomh idirlín, réamheolairí, déantar taighde ar lá oibre sna proifisiúin difriúla, agus 
mínítear an córas CAO sa rang seo. 
 

b) Déantar taighde ar na cúrsaí agus féidearthachtaí a bhaineann leis na cúrsaí agus 
gairm ina bhfuil spéis acu ann. 
 

c) Déantar obair chomh maith sa rang seo ar conas a CV’nna a fhorbairt níos mó, agus 
conas iarratas a dhéanamh ar phost páirt-aimseartha. 
 

d) Freastalítear ar laethanta oscailte na coláistí breisoideachais sa cúigiú bhliain. 
 

e) Bíonn an Oide Ranga céanna acu sa cúigiú agus sa seú bliain, rud a thugann deis 
maith do gach éinne aithne maith a bheith ar a chéile. 
 
 

f) Tugann an Oide Ranga gach tacaíocht dóibh. Tá ról tréadchuram ag an Oide Ranga, 
agus tugann sé/sí aire don dalta, déantar seiceál seachtainiúil ar na dialann, bítear ar 
fáil chun fadhbanna a phlé le daltaí, agus tugtar aon thacaíocht eile gur féidir. 
 

g) Déantar aon dheacracht a aithint chomh luath agus is féidir tré cruinnithe 
seachtainiúil idir na hOidí Ranga, an fhoireann RSO agus Bainistíocht na Scoile.  
 

h) Pléann na múinteoirí RSO leis na hiarratais ar Shocruithe Réasúnta sna Scrúdaithe 
Stáit tré tástáileacha Wrat 5 agus triallacha litearthachta i mBéarla agus Gaeilge 
molta ag NEPS. 
 

i) Buaileann an treorchomhairleoir scoile le daltaí i mBliain 5 do chomhairleoireacht 
phearsanta de réir mar a bhíonn gá leis. 
 

j) I bpáirt le tuismitheoirí, Is féidir atreorú a mholadh chuig daoine proifisiúnta taobh 
amuigh den scoil nó ag siceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí. Ní mór foirm atreorú 
a líonadh chun dalta a threorú chuig an Comhaireloir Scoile. Ní féidir ach an Oide 
Ranga nó Bainistíocht na scoile é seo a dhéanamh. 
 
 

Bliain 6 
 

a) Caithtear súil siar ag tosach na bliana ar an méid atá foghlamtha sa cúigiú bliain ar an 
CAO, UCAS, scoláireachtaí, SUSI, Cúrsaí Printíseachta, srl. 
 

b) Mholtar do dhaltaí freastal ar laethanta oscailte sna coláistí ar a bhfuil suim acu 
iontu.  



 
 

c) Bíonn an Oide Ranga céanna acu sa cúigiú agus sa seú bliain,chomh fada agus is 
féidir, rud a thugann deis maith do gach éinne aithne maith a bheith ar a chéile. 
 
 

d) Tugann an Oide Ranga gach tacaíocht dóibh. Tá ról tréadchuram ag an Oide Ranga, 
agus tugann sé/sí aire don dalta, déantar seiceál seachtainiúil ar na dialann, bítear ar 
fáil chun fadhbanna a phlé le daltaí, agus tugtar aon thacaíocht eile gur féidir.  
 

e) Déantar aon dheacracht a aithint chomh luath agus is féidir tré cruinnithe 
seachtainiúil idir na hOidí Ranga, an fhoireann RSO agus Bainistíocht na Scoile.  
 
 

f) Buaileann an treoirchomhairleoir scoile le daltaí go pearsanta de réir mar a bhíonn 
gá leis.  
 
 

g) I bpáirt le tuismitheoirí, Is féidir atreorú a mholadh chuig daoine proifisiúnta taobh 
amuigh den scoil nó ag siceolaí NEPS na scoile de réir mar is cuí. Ní mór foirm atreorú 
a líonadh chun dalta a threorú chuig an Comhaireloir Scoile. Ní féidir ach an Oide 
Ranga nó Bainistíocht na scoile é seo a dhéanamh. 
 

h) Déantar measúnú leanúnach ar dhaltaí i mBliain 6 agus déantar scagadh ar na torthaí 
chun aon deacrachtaí a aithint.  
 
 

i) Pléann na múinteoirí RSO leis na hiarratais ar Shocruithe Réasúnta RACE sna 
scrúdaithe stáit tré WRAT 5 agus tástáileacha eile a mholann NEPS a dhéanamh go 
luath i mBliain 6. 
 

j) Bíonn an Treoirchomhairleoir ar fáiltar éis do na torthaíArdteiste teacht amachle 
cabhrú le daltaí má bhíonn aon cheisteanna nó fadhbanna acu. 
 

 
 
Déanfar athbhreithniú rialta ar an bPolasaí seo. 
 
Ghlac Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin leis an bPolasaí seo ar an 5ú 
Nollaig, 2019. 
 
Síniú an Chathaoirligh:        
 
Síniú an Phríomhoide:         
 
Dáta:           



 
 
 

 


