
 

 

 

Polasaí Folláine 

1.1 Raon 

Baineann an polasaí seo le pobal uile na scoile; leis na daltaí, lena dtuismitheoirí/caomhnóirí 
agus le foireann na scoile. Ní áit fhoghlama amháin í timpeallacht na scoile, tugtar deiseanna 
freisin cairdeas agus líonraí sóisialta a fhorbairt, agus rochtain ar struchtúir tacaíochta, a 
bhfuil tionchar acu ar fad ar fhorbairt dhaoine óga.  

Bíonn folláine scoláire i gceist nuair a aithníonn an scoláire a gcumais féin, nuair a thugann 
siad aire dá bhfolláine fhisiciúil, nuair atá siad ábalta déileáil le gnáthstruis an tsaoil, agus 
nuair a mhothaíonn siad go bhfuil cuspóir acu agus gur cuid de phobal níos leithne iad 
(Treoirlínte le haghaidh na Folláine, 2017).  

 

1.2 Comhthéacs 

Dréachtadh an polasaí seo i gcomhpháirt le pobal uile na scoile. Ba chóir go léifí é i 
gcomhthéacs an Polasaí Sláínte agus Sabháilteachta, an Polasaí Frith-Mhaistíneachta, an Cód 
Iompair, an Polasaí Tréadchúraim, an Polasaí um Chosaint Leanaí, an cáipéis ‘Treoir 
d’Iarbhunscoileanna agus d’Fhóirne Tacaíochta do Dhaltaí fad a Bhíonn Scoileanna Dúnta le 
linn Sriantachtaí Sláinte Phoiblí de dheasca Covid-19, agus na Treoirlínte le haghaidh na 
Folláine (2017). Molann Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin barr feabhais agus na caighdeáin is 
airde gnóthaíochta san uile ní, agus folláíne an dalta ina gcroílar i gcónaí. 

Luaitear sa Chreat don tSraith Shóisearach (2015) am criticiúil i saol daoine óga is ea blianta 
na sraithe sóisearaí. Bíonn daoine óga faoi thionchair éagsúla agus bíonn gá acu le tacaíocht 
chun cinntí dearfacha freagracha a dhéanamh maidir lena sláinte agus lena bhfolláine féin 
agus le folláine daoine eile. Baineann folláine sa tsraith shóisearach le daoine óga a bheith 
ag mothú muiníneach, sona, sláintiúil agus i dteagmháil le daoine agus leis an saol. 

 

 

 

 



1.3 Reasúnaíocht 

Dréachtadh an polasaí seo;  

a) Toisc an tionchar atá ag timpeallacht fhoghlama agus teagaisc an tseomra ranga, na 
cuir chuige a úsáidtear agus na caidrimh agus na hidirghníomhaíochtaí a bhíonn ag 
daoine óga, ar fad ar fholláine daoine óga.  

 
b) Feidhmíonn scoileanna freisin chun daoine óga a nascadh lena bpobail trína 

ngníomhaíochtaí spóirt agus cultúrtha agus freisin trí ghníomhaíochtaí foghlama, ar 
nós taithí oibre, oideachas fiontraíochta agus obair dheonach/tiomsú airgid.  

 
 

c) Ionas go gcuirfí béim ar chúrsaí folláine trí nósanna dearfacha agus imeachtaí éagsúla 
a reáchtáil chun folláine coirp phobail na scoile a chothú. 

 
d) Is eol dúinn freisin go mbíonn torthaí cognaíocha níos fearr ag an scoláire a mbíonn 

leibhéil níos airde folláine aige. Léiríodh i dtaighde a rinne an Institiúid Taighde 
Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES) go mbíonn ‘leibhéil níos airde gnóthachtála 
acadúla ina dhiaidh sin ag leanaí ag a raibh leibhéil ní b’airde folláine mothúchánaí, 
iompraíochta, sóisialta agus scoile (ag 11, 14 agus 16 bliana d’aois)’. Mar sin, tá an 
fholláine agus an fhoghlaim fite fuaite ina chéile. 

 
e) Na daoine atá ar son caighdeáin arda acadúla a chur chun cinn agus na daoine atá ar 

son sláinte mheabhrach, mhothúchánach agus shóisialta a chur chun cinn, tá sé 
ríthábhachtach go dtuigeann siad sin ar fad go bhfuil siad ar an taobh céanna agus 
gur féidir leis an oideachas sóisialta agus mothachtálach tacú leis an bhfoghlaim 
acadúil seachas baint di. Tá fianaise an-láidir ann gur éifeachtaí i bhfad an fhoghlaim, 
lena n-áirítear sna hábhair acadúla, má tá an scoláire sásta ina chuid oibre, má 
chreideann sé ann féin, agus má mheasann sé go bhfuil an scoil ag tacú leis. 

 
f) Is é sprioc na folláine an bláthú daonna agus braitheann bláthú ar chúig cholún: 

mothúchán dearfach, rannpháirtíocht, caidrimh, brí agus éachtaí. Nuair a bhíonn 
páistí agus daoine óga ag ‘bláthú’, ní amháin go mbíonn siad fiosrach agus ag súil le 
foghlaim, bíonn siad:  

 
• cruthaitheach agus samhlaíoch 
• ceangailte agus ionbháúil 
• go maith mar bhall foirne 
• muiníneach fúthu féin 
• athléimneach agus seasmhach 
• dearfach fúthu féin agus á bhfeiceáil féin ag fás ina ndaoine níos fearr. 

 



 1.4 Ábhar agus Aidhmeanna an Pholasaithe 

Is iad aidhmeanna an pholasaithe ná:  

a) Léiriú conas is féidir le scoileanna obair ar chothú na meabhairshláinte a chur chun 
cinn ag baint úsáide as Creat an Chontanaim Tacaíochta de chuid na Seirbhíse 
Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO), atá bunaithe ar Mhúnla EDS do chothú na 
meabhairshláinte.  

 
b) Béim a leagan ar an ngá le cur chuige iomlánaíoch mar a léirítear i gCreat na Scoile a 

Chothaíonn an tSláinte, ina bhfuil eagraíocht scoile, éiteas agus aeráid, curaclam 
agus naisc agus comhpháirtíochtaí pobail ar fad nasctha lena chéile.  

 
 

c) Béim a leagan ar an ngá le cur chuige uilescoile i dtaobh timpeallacht scoile 
dhearfach a sholáthar trí thacú le caidrimh dhearfacha le piaraí a fhorbairt, straitéisí 
bainistíochta seomra ranga dearfacha a úsáid agus caidrimh dhearfacha múinteoir-
scoláire agus múinteoir-tuismitheoir a fhorbairt. 

 
 
 

d) Scileanna pearsanta is sóisialta a fhorbairt i measc daltaí na scoile; féinbhainistiú, 
fadhbréiteach, cumarsáid, féin-mheas, tionchair dhiúltacha shóisialta a dhiúltú agus 
solúbthacht go léir san áireamh. 

 
e) Deiseanna a sholáthar do gach dalta bheith bainte le réimse gníomhaíochtaí, a 

neartóidh mothúchán muintearais agus cóngais leis an scoil agus an timpeallacht a 
chinntiú.  

 
 

f) Polasaithe scoile maidir le folláin a fheidhmiú go dearfach.   
 

g) Prótacail agus córais tacaíochta a bheith ar bun a thacaíonn le daoine óga agus a 
dteaghlaigh má tharlaíonn deacrachtaí meabhairshláinte. 

 
 

h) Obair go comhoibríoch chun daoine óga a chosc ó luathfhágáil scoile. 
 

i) Tógáil ar an dea-chleachtas atá ann cheana. 
 

j) Go mbeidh fhios ag na daltaí conas fanacht sláintiúil go fisiciúil agus conas roghanna 
sláintiúla dearfacha a dhéanamh. 

 
k) Go mbeidh cur chuige dearfach agus measúil i leith caidreamh agus sláinte gnéis I 

measc na daltaí. 



 
l) Go mbeidh daltaí ábalta sult a bhaint as súgradh, áineas, spóirt, ealaíona, cultúr agus 

an nádúr. 
 

m) Go mbeidh daltaí ag iarraidh a bheith de shíor ag foghlaim agus ag forbairt. 
 

n) Go mbeidh na daltaí ina leas sóisialta agus mothúchánach. 
 

o) Go mbeidh na daltaí páirteach san fhoghlaim agus ag déanamh gnóthachtála san 
oideachas. 

 
 

 

2. Ról agus Freagrachtaí 

2.1  Ról na Scoile 

a) Is é ról na scoile, le tagairt d’Alt 9(d) den Acht Oideachais 1998, ná “chun forbairt 
mhorálta, spioradálta, shóisialta agus phearsanta mac léinn a chur chun cinn agus 
chun oideachas sláinte a chur ar fáil dóibh, i gcomhairle lena dtuismitheoirí, ag 
féachaint do spiorad sainiúil na scoile.” Ní áit fhoghlama amháin í timpeallacht na 
scoile, tugtar deiseanna freisin cairdeas agus líonraí sóisialta a fhorbairt, agus 
rochtain ar struchtúir tacaíochta, a bhfuil tionchar acu ar fad ar fhorbairt dhaoine 
óga. 

 
b) Tá tionchar ag timpeallacht fhoghlama agus teagaisc an tseomra ranga, na cuir 

chuige a úsáidtear, agus na caidrimh agus na hidirghníomhaíochtaí a bhíonn ag 
daoine óga, ar fad ar fholláin daoine óga. Feidhmíonn scoileanna freisin chun daoine 
óga a nascadh lena bpobail trína ngníomhaíochtaí spóirt agus cultúrtha agus freisin 
trí ghníomhaíochtaí foghlama, ar nós taithí oibre, oideachas fiontraíochta agus obair 
dheonach/tiomsú airgid. Mór-láidreacht ag scoileanna is ea an “cóngas” seo le 
pobail.  

 
c) Tá cothú na sláinte agus na folláine ag baint úsáide as cuir chuige comhtháite agus 

iomlánaíocha riachtanach d’fhorbairt chognaíoch, mhothúchánach, shóisialta agus 
acadúil dhaoine óga (Barry & Jenkins, 2007). Tá sé ríthábhachtach go n-aithníonn na 
daoine sin a fhéachann le hardchaighdeáin acadúla a chothú agus na daoine sin a 
fhéachann le sláínte mheabhrach, mhothúchánach agus shóisialta a chothú, go bhfuil 
siad ar an taobh céanna, agus gur féidir leis an oideachas sóisialta agus 
mothachtálach tacú le foghlaim acadúil, ní díreach am a bhaint de.  

 



d) Tá dianfhianaise ann go bhfoghlaimíonn scoláirí níos éifeachtúla, lena n-áirítear a n-
ábhair acadúla, má tá siad sona ina gcuid oibre, má chreideann siad iontu féin, ina 
múinteoirí agus má mhothaíonn siad go bhfuil an scoil ag tacú leo.’  

 
e) Mar gheall ar an réimse foghlama Folláine a chuirtear ar fáil, beidh cultúr agus éiteas 

na scoile don fholláine le feiceáil ag an scoláire. 
 

f) Cuirfidh an béim ar an bhFolláine ar chumas an scoláire scileanna saoil a thógáil agus 
ómós láidir ceangailteachta a fhorbairt leis an scoil agus lena phobal. 

 
 

 

 

2.2 Ról na ndaltaí 

a) A bheith páirteach in imeachtaí an Ghaelcholáiste, taobh istigh agus taobh amuigh 
den seomra ranga. 

 
b) A bheith freagrach i gcónaí. 

 
c) Meas a léiriú orthu féin, ar a chéile agus ar an éagsúlacht. 

 
d) A bheith tuisceanach lena chéile. 

 

2.3 Ról na dTuistí/Caomhnóirí 

a) Braitheann an scoil ar thacaíocht na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí chun an polasaí seo 
a chur i bhfeidhm.  

 
b) Déanfaidh an scoil gach aon tacaíocht gur féidir a chur ar fáil do dhaltaí, agus táthar 

ag súil leis an tacaíocht chéanna ó thuismitheoirí/caomhnóirí. 
 

c) Is den riachtanas é go mbeidh teagmháil leanúnach idir an scoil agus an baile mar ‘ar 
scáth a chéile a mhairimid.’ 

 

2.4.  Ról na Foirne 

Tacaíonn foireann an choláiste leis an bpolasaí seo trí; 

a) Timpeallacht taitneamhach compórdach agus spreagúil a chur ar fáil.  
 

b) Teacht gach dalta ar raon caitheamh aimsire gníomhach agus éagsúil. 



 
c) Cinntiú go bhfuil gach dalta ag glacadh páirte agus san áireamh i gcónaí.  

 
d) Raon bídhe folláin a mholadh agus oideachas a thabhairt ar riachtanais bídhe gach 

dalta. 
 

e) Deis a thabhairt do gach dalta sos a thogaint agus scíth a ligint. 
 

f) Codladh sámh agus torthúil a spreagfaidh sláinte coirp agus intinne. 
 

 
 

 

2.5. Róil na Seirbhísí Poiblí 
 

a) Baintear úsáid as seirbhísí eile ar nós NEPS le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí, 
más gá.   

 
b) Cuirtear aon tuairisc gur ghá chuig Túsla agus an Garda Síochána. 

 
 

 

3. Folláine ar Scoil  
 

3.1  An Fholláine ar an Tráthchlár 

 

Bliain Corpoideachas OSSP OSPS Folláine Gairmtreoir 

An Chéad Bhliain 
 

2 3 3 3 - 

An Dara Bliain 2 
 

------- 1 ------- - 

An Tríú Bliain 2 
 

1 1 ------- - 

An Ceathrú Bliain 6 
 

- - - 1 

An Cúigiú Bliain 2 
 

- - - 1 

An Séú Bliain 2 - - - 1 



 

 

Léiríonn an léaráid thuas na ranganna Folláine a chlúdaítear in aghaidh na seachtaine do 
gach bliainghrúpa sa tSraith Shóisearach. Thar 3 bliana na Sraithe Sóisearaí, déanann na 
daltaí thart ar 396 uair an chloig de ranganna dírithe ar an bhFolláine. Chomh maith leis sin, 
déanann gach bliainghrúpa ionduchtú ag tús gach scoilbhliana agus bíonn tionól 5 nóiméad 
acu lena múinteoir ranga gach seachtain. Dá bhrí sin, faigheann na daltaí níos mó ná 400 
uair an chloig san iomlán dírithe ar an bhFolláine le linn an tSraith Sóisearach. 

 

 

 

3.2 Gníomhaíochtaí breise: 

 

Gníomhaíochtaí ar an scoil uile  
Seirbhís Comhairleoireachta 

Turais Scoile  

Seachtain na hEolaíochta  

Seachtain uimheartheachta 

Seachtain litearthachta 

Peil  

Iománaíocht  

Camógaíocht  

Haca  

Cispheil 

Seoltóireacht 

Cór na Scoile  

Banna Ceoil  

Seachtain LADTI+ 

Aoichainteoirí 

Foireann Díospóireachta  



Nasctha leis an ionad pobail 

An Coiste Timpeallachta 

Comhairle na nDaltaí 

Córas na dTithe 

Cur chuige uile scoile ar bhia folláin 

Searmanas Scoile 

Seirbhís an Leabharlann i rith am Lóin  

Staidéar Maoirseachta 

Drámaíocht  

 

3.3 Táscairí na Folláíne: 

Meas: Tugtar deis do na daltaí a dtuairimí agus a luachanna a chur in iúl i dtimpeallacht 
sábháilte agus chuiditheach trí phlé grúpa agus obair ghrúpa sa seomra ranga. Faigheann 
siad an deis a dtuairimí agus a n-imní a chur in iúl ar fud na scoile trí Chomhairle na nDaltaí 
freisin. Toghann gach rang ionadaí chun labhairt thar a gcinn ag cruinnithe Chomhairle na 
nDaltaí a chuireann tús le rannpháirtíocht dhearfach  na ndaltaí agus le hathrú laistigh den 
scoil. 

Feasacht: Spreagtar daltaí machnamh a dhéanamh ar a smaointí, a mothúcháin, a 
luachanna agus a gcinní pearsanta laistigh agus lasmuigh den seomra ranga mar chuid den 
Sraith Shóisearach nua. Tugtar deis do dhaltaí machnamh a dhéanamh ar a gcuid oibre, a 
smaointí agus a gcinní laistigh den seomra ranga a thacaíonn leo éirí níos feasaí fúthu féin, 
faoina gcinní agus faoin saol timpeall orthu. 

 

Gníomhach: Tá an scoil an-dáiríre faoi pháistí a bheith gníomhach laistigh agus lasmuigh den 
seomra ranga. Cuireann an scoil laethanta gníomhach ar siúl áit a spreagtar an cilliméadar 
deireanach den turas scoile a shiúl, agus bíonn lá spóirt againn sa scoil chomh maith. Tá 
réimse leathan imeachtaí seach-churachlam ar fáil d’ár ndaltaí sa scoil. Cothaítear réimse 
scileanna sna daltaí i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Ina measc tá; 

a) A bheith rannpháirteach go muiníneach agus le cumas i ngníomhaíochtaí fhisiciúla. 
b) A bheith gníomhach go fisiciúil. 
c) A bheith feasach arc é chomh gníomhach is atá siad. 

 
 
Freagrach: Spreagtar daltaí na scoile úinéireacht a ghlacadh ar a gcinní agus a roghanna féin. 
Tuigtear go bhfuil siad freagrach as a sláinte féin.  



Cothaítear na scileanna seo a leanas i ndaltaí Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin;  

a) A bheith ábalta a bhfolláine féin, agus folláine daoine eile a chosaint agus a 
spreagadh.  

b) Cinní maithe a dhéanamh ó thaobh bia folláine de.  
c) A bheith feasach faoina gcuid sábháilteacht a bheith i mbaol, agus iad a chumasú 

chun cinní cearta a dhéanamh.  
d) A bheith nascaithe lena scoil, lena gcairde, leis an bpobal agus leis an domhan uilig.  
e) A bheith tuiscineach ar an tionchar a bhíonn ag a ngníomh agus a idirghníomhaithe 

féin ar a bhfolláine agus ar fhollaine daoine eile, go háitiúil agus níos leithne.  

 

Athléimneachas: Spreagtar scileanna feasachta i ndaltaí Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin 
ionas go mbeidh siad ábalta déileál le struis agus le angar ina saoil. Forbaítear scileanna 
sóisialta agus mothúcháin na ndaltaí sa rang OSPS agus cabhraítear leo caidrimh dhearfacha 
a chruthú le daltaí eile, le múinteoirí, lena gclann agus leis an sochaí uilig. Leagtar béim ar na 
scileanna seo a spreagadh;  

a) A bheith ábalta cabhair a fháil san áit cheart. 
b) Soirbhíochas réalaíoch, dearcadh dearfach a choimeád, gan an rud atá réalaíoch a 

dhiúltiú. 
c) Creideamh a thabhairt dóibh go mbeifear rathúil agus meon ‘fórásach’ a spreagadh 

iontu.  
d) Brí agus spriocanna ina saoil a spreagadh. 
e) A bheith muiníneach iontu féin agus a bheith ábalta déileál le dúshláin an tsaoil.  

 

Nasctha: Iarrtar timpeallacht tachúil agus comhbhách a chruthú do gach dalta agus ball 
fóirne i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Déanann múinteoirí iarracht go mbraitheann 
gach dalta go bhfuil meas agus luach orthu sa seomra ranga agus spreagann gníomhaíochtaí 
seach-churachlam obair fóirne agus spiorad pobail sa scoil. Leagtar béim ar na gnéithe seo a 
leanas sa scoil; 

a) Go mothíonn gach dalta nasctha lena scoil, lena gcairde agus leis an domhan. 
b) Go dtuigtear an tionchar a bhíonn ag a ngníomh agus idirghníomh féin ar a bhfolláine 

agus ar fholláine daoine eile, go háitiúil agus i gcomhthéacs ilréimneach.  

 

 
 
Ghlac Bórd Bainistíochta na scoile leis an bPolasaí seo ar an 5ú Bealtaine 2019.  
Tá sé ar fáil do pháirtithe leasmhara uile na scoile.  
Rinneadh athbhreithniú ar an bpolasaí seo ar an 6ú Deireadh Fómhair, 2020.  
 

 


