
 
Beartas um Úsáid Inghlactha Teicneolaíochta 

(BUIT) 
 

 
 
 
 
 

1.1 Scóp 
 
Baineann an polasaí seo le daltaí, tuismitheoirí agus foireann Ghaelcholáiste Charraig Uí 
Leighin. 
 
 
1.2 Réasúnaíocht 

 
Aithnímíd i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin an tábhacht a bhaineann le húsáid chuí na 
Teicneolaíochta. Cuirimíd an Polasaí seo i bhfeidhm chun go n-aithneoidh na pairtithe 
leasmhara na dualgaisí atá orthu maidir le úsáid chuí na teicneolaíochta, agus chun treoir 
phrionsabail na scoile mar atá meas, cothromaíocht agus ionracas, a chosaint. Usáidtear an 
Teicneolaíocht mar acmhainn oideachais amháin i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin agus 
úsáidfidh an scoil stráitéisí éagsúla chun deiseanna foghlama a thapú, agus chun baoil a 
sheachaint in úsáid na teicneolaíochta. 
 
 
1.3 Baint le héiteas na scoile 

 
Is áis tábhachtach fhoghlama í an Teicneolaíocht i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. 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 c(h)umas 
acadúil pearsanta, sóisialta agus mórálach a bhaint amach, le féinmheas agus le meas ar a 
chéile.  
 
 
1.4 Cómhthéacs 

 
Ba cheart an Polasaí seo a léamh i gcomhthéacs threoirphrionsabail na scoile mar atá meas, 
cothromaíocht agus ionracais, chomh maith le Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta, Pholasaí 
um Chosaint Leanaí, Pholasaí Iompair agus Pholasaí Frith-Mháistíneachta Ghaelcholaiste 
Charraig Uí Leighin.  
                             
                      



   
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 Teicneolaíocht 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) An úsáid inglachta na teicneolaíochta a shoiléiriú do pháirthithe leasmhara uile na 
scoile. 

 
 
2.  Ábhar an Pholasaithe 
 

a) Déanfaidh gach múinteoir maoirseacht rialta ar úsáid idirlín. 
 

b) Úsáidtear earraí scagadh chun an baol go dtiocfaidh na daltaí ar ábhair mí-oiriúnach 
a sheachaint ar scoil. 

 
c) Déanfaidh an scoil monatóireacht rialta ar iPad na ndaltaí.  

 

d) Úsáideann an scoil aipeanna G-Suite chun tacú le teagasc agus foghlaim. Tá seoladh 
ephost scoile ag gach dalta, agus ní mór an seoladh seo a úsáid le haghaidh gnó 
scoile amháin. Ní cheadaítear seoltaí ephost pearsanta a úsáid le haghaidh imeachtaí 
scoile. 
 

e) Ní cheadaítear aipeanna mheán shóisialta nó grúpaí príobhaideacha le haghaidh 
teagmhail idir dhaltaí agus múinteoirí. 

 
f) Cuirfear oiliúint ar fáil do dhaltaí, do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí in úsáid 

fhreagrach idirlín. 
 

g) Ní féidir le daltaí aipeanna a uaslódáil/íoslódáil ar an ipad gan chead an mhúinteora de bharr 
córas bainisteoireacht na húirlisí soghluaiste scoile. 

 
 

h) Ní mór cead múinteora a bheith ag dalta chun aon mheáin stórála dhigiteacha nach 
mbaineann leis an scoil a úsáid. 

 
i) Beidh meas ag daltaí ar a chéile i gcónaí agus ní thabharfaidh siad faoi ghníomh ar 

bith a tharraingeodh baol nú droch-cháil orthu féin nó ar an scoil. 



 
j) Usáidfidh na daltaí na iPadanna mar acmhainn oideachais amháin. 

 

k) Cuirfear cosc iomlán ar aon iarracht a dhéanamh briseadh isteach ar chóras wi-fi na 
scoile. I gcás go ndéanfar iarracht é seo a dhéanamh, leagfar smachtbhanna chuí de 
réir an Chód Iompair orthu. 

 
 

l) Coimeádfaidh na daltaí a sonraí agus a bpasfhocail ar gach suíomh go fíor-
phríobháideach agus ní roinnfear ar éinne riamh iad.  

 
m) Ní ghlacfaidh nú ní úsáidfidh dalta pasfhocal duine eile riamh. 

 
n) Níor cheart go mbeadh pictiúr de dhalta aonair riamh ar ipad dalta eile. Is iad na 

haon phictiúirí de dhaltaí ata inghlactha ná pictiúr de ghrúpa ag ócáid scoile, nuair 
atá cead múinteora faighte ag dalta roimhré é a thógaint. 
 

o) Má dhéantar físeán de dhalta mar ábhar ceachta, le cead múinteora, is é freagracht 
an dalta an físeán sin a bheith scriosta sula bhfágann sé/sí an rang sin. 

  
 

p) Is í freagracht an tuismitheora/chaomhnóra a p(h)áiste a chosaint ar líne lasmuigh 
den scoil. 

 
q) Leanfaidh na daltaí treoracha an pholasaithe seo. 

 
r) Bainfear cead úsáid na teicneolaíochta d’éinne nach bhfuil sásta an polasaí seo a 

leanúint agus leagfar smachtbhannaí an Chód Iompair orthu. 
 

 
 

3. iPadanna 
 
3.1  Daltaí a chláraigh sa scoil i 2015 
 
Thóg na daltaí sealbh na n-iPadanna i dtosach na chéad téarma 2015/16. Fanfaidh na 
hiPadanna ina sealbh ar an gcoinníoll go gcríochnaíonn an dalta a c(h)uid oideachais i 
nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. 
 
 
3.2  Daltaí a chláraíonn ina dhiaidh sin 
 
Gheobhaidh daltaí a n-iPadanna, ceannaithe nú cóirithe ar son na ndaltaí ag comhlacht 
ainmnithe ag an gcoláiste, ar a gcéad lá sa scoil. Íoslódáilfear a dtéascleabhair an lá céanna, 
agus déanfar Ionduchtú iPadanna mar chuid d’Ionduchtú na nDaltaí nua. 



 
 

3.3  Cúram an iPad 
 

·      Ní mór aire chuí a thógaint nach gcailltear nó nach mbristear an iPad: 
 

a) Ní mór clúdach cosanta a bheith ar an iPad i gcónaí. Moltar clúdach Apple Survivor a 
úsáid. 
 

b) Ní mór an ceallaire a bheith lán ag teacht ar scoil gach lá. 
 

c) Ba cheart cirt bhog agus táirge ghlanadh mollta a úsáid chun an scáileán a ghlanadh. 
 
 
 
3.4  Úsáid an iPad 
 
3.4.1 Freagrachtaí Tuismitheoirí agus Caomhnóirí 
 
Is é freagracht tuismitheoirí/chaomhnóirí: 
 

a) Árachas cuí a bheith ar an iPad; 
 

b) An iPad a sheiceáil go rialta chun a chinntiú go bhfuil sé ag feidhmiú i gceart; 
 

c) Clúdach cosanta a bheith ar an iPad i gcónaí; 
 

d) Monatóireacht rialta a dhéanamh ar an iPad go háirithe i rith am staidéar agus obair 
bhaile; 

 
e) Labhairt go rialta le do pháiste faoi fhreagracht ar line; 

 
f) iPad do pháiste a sheiceáil go rialta le cinntiú nach bhfuil aon ábhar míchuí air; 

 
g) Ábhar míchuí a bhaint ón iPad láithreach; 

 
h) Nach n-úsáidtear fearas teicneolaíochta sa leaba, agus go bhfágtar na fearais in áit 

éigin lárnach sa tigh; 
 

i) Go labhraíonn tú go minic le do pháiste faoi úsáid fhreagrach idirlíne. 
 

j) Go bhfuil tú ar an eolas faoi, agus go gcloínn tú leis na moltaí a tugadh do 
thuismitheoirí ag Traenáil Shábháilteacht Idirlíne na scoile. Feic Aguisín 1 a chuirtear 
ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí uile. 

 



3.4.2 Freagrachtaí na nDaltaí 
 
Is é freagracht gach dalta: 
 

a) Aire chuí a thabhairt don iPad chun damáiste a sheachaint; 
 

b) Clúdach cosaint oiriúnach a bheith ar an iPad i gcónaí; 
 

c) An iPad a bheith luchtaithe go hiomlán ag teacht ar scoil gach lá; 
 

d) Cirt bhog agus tairgí molta glanadh amháin a úsáid; 
 

e) An Beartas um Úsáid Inghlactha Teicneolaíochta a leanúint i gcónaí; 
 

f) An iPad a fhágaint sa taisceadán ach amháin nuair atá an dalta ag freastal ar rang; 
 

g) Gan an iPad a thabhairt chuig aon imeachta scoile gan cead a bheith faighte ón 
múinteoir atá i gceannas ar an turas; 

 
h) Gan aon phictiúr a thógaint gan cead múinteora; 

 
i) Damáiste, cur isteach nó fadhbanna le húinéireacht iPadanna a thuairisciú don scoil 

láithreach; 
 

j) Tuairisc láithreach a chur chuig udaráis na scoile faoi aon ábhar míchuí atá ar a 
(h)iPad; 

 
k) Gan teacht ach ar ábhair oiriúnacha oideachais ar an iPad; 

 
l) An iPad a úsáid mar áis foghlama scoile amháin; 

 
m) Gan cumraíocht an iPad a athrú in aon slí. 

 
 

4. An Gréasán Domhanda 
 

a) Tá Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin cláraithe ar Leibhéal 4 den Scagadh Banda 
Leathan den chóras scoile PDST. Feic Aguisín 2. 
 

b) Ní thabharfaidh mic léinn cuairt ar láithreáin idirlín ar a bhfuil ábhar gáirsiúil, 
mídhleathach, gráiniúil nó ábhar míshásúil eile; 

 
c) Sa chás go n-aimsíonn dalta ábhar neamhoiriúnach trí thimpiste, cuirfidh siad in iúl 

d’údaráis na scoile é; 
 

d) Úsáidfidh na daltaí an t-Idirlíon mar áis oideachais amháin; 



 
e) Ní dhéanfaidh daltaí eolas a chóipeáil le haghaidh tascanna gan aitheantas a 

thabhairt don fhoinse (Bradaíl agus Sárú Cóipchirt); 
 

f) Ní nochtfaidh daltaí faisnéis phearsanta ná ní dhéanfaidh siad faisnéis phearsanta a 
phoibliú riamh; 

 
g) Is sárú díreach ar an bpolasaí seo é ábhair nó íomhánna nach mbaineann le cúrsa 

staidéar an dalta a chóipeáil anuas; 
 

h) Beidh fhios ag na daltaí go ndéantar monatóireacht ar úsáid an idirlín, lena n-áirítear 
fáisnéis a dháileadh nó a fháil, chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht 
neamhghnách nó ar chúiseanna a bhaineann le slándáil agus le bainistíocht líonra; 

 
i) Tabharfar seisiúin eolais ar Shábháilteacht Idirlín go rialta. 

 

4.1 Ríomhphost 
 

a) Tá cúntas Google oideachais ag an scoil. Tá seoladh ríomhphoist Google mar sin ag 
an uile dalta. Úsáidfidh daltaí an seoladh sin chun ábhar foghlama a roinnt ar 
chúiseanna foghlama amháin. 
 

b) Ní sheolfaidh daltaí ábhar ar bith atá mídhleathach, gáirsiúil nó clúmhillteach ná 
ábhar a chuirfeadh isteach ar dhuine eile nó a chuirfeadh eagla air/uirthi. Ní 
ceadmhach dóibh glacadh lena leithéid ach an oiread agus ba cheart tuairisc a 
thabhairt do bhainistíocht na scoile má thárlaíonn a leithéid. 
 

c) Ní nochtfaidh mac léinn a sonraí pearsanta féin ná sonraí pearsanta duine eile, sonraí 
ar nós seoltaí nó uimhreacha teileafóin nó pictiúr. 

 
d) Ní dhéanfaidh mac léinn riamh cinneadh bualadh le duine ar cuireadh aithne air/ 

uirthi tríd an ríomhphost ná tríd an idirlíon amháin. 
 

 
  4.2 Comhráití Idirlín 
 

a) Ní bheidh rochtain ag mic léinn ach ar sheomraí comhrá, fóraim phlé, 
teachtaireachtaí agus fóram cumarsáide leictreonaí eile atá faomhaithe ag an scoil. 
 

b) Bainfear úsáid as seomraí comhrá, fóraim phlé, agus fóraim chumarsáide 
leictreonacha eile chun críche oideachais amháin, agus déanfar maoirseacht orthu i 
gcónaí. 

 
c) Ní dhéanfaidh miic léinn socrú a dhéanamh trí chomhrá idirlín bualadh le duine. 

 
 
   4.3 Suíomh gréasáin na scoile 



 
a) Ní thabharfar an deis do mhic léinn pictiúirí d’imeachtaí na scoile a fhoilsiú ach de 

réir beartais shoiléire agus próisis faofa na scoile. 
 

b) Déanfar an suíomh gréasáin a sheiceáil go rialta chun a chinntiú nach bhfuil ábhar air 
a chuirfeadh sábháilteacht na mac léinn nó na foirne i mbaol. 

 
c) Déanfar foilsiú obair na mac léinn a chomhordú ag múinteoir. 

 
d) Beidh obair na mac léinn le feiceáil i gcomhthéacs oideachais ar leathanaigh 

ghréasáin i dteannta le fógra cóipchirt a chuirfidh cosc ar chóipeáil na hoibre sin gan 
cead sainiúil scríofa. 

 
e) Déanfaidh an scoil iarracht úsáid a bhaint as grianghraif dhigiteacha agus as sleachta 

fuaime nó físe a dhíríonn ar ghníomhaíochtaí an ghrúpa. Ní fhoilseofar ábhair a 
dhíríonn ar dalta faoi leith ar shuíomh gréasáin na scoile gan cead ó 
thuismitheoir/chaomhnóir. 

 
 
 
5. Fearais Pearsanta 

 
a) Má thugtar guthán póca, iPod nú aon fhearas seachas iPad ar scoil, ní mór dóbh é a 

chur ina dteasceadáin agus é múchta. Níl aon chead iad a úsáid ar thalamh na scoile. 
 

b) Má sheoltar teachtaireachtaí núise tar éis na scoile, cuirfear na smachtbhannaí chuí i 
bhfeidhmar aon dul le Cód Iompair Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. 

 
6.  Cianfhoghlaim 
   

a) Fanann BUIT agus Cód Iompair na scoile i bhfeidhm le linn aon thréaimhse 
chianfhoghlama; 
 

b) Ní mór úsáid freagrach agus cuí a bhaint as cúntais ephoist agus aipeanna ghaolmhar 
scoile i gcónaí. Tá sé riachtanach go athbhreithnítear ar na polasaithe seo agus conas 
mar a bhaintear le iompar ar line agus iad ag baint úsáíd as teicneolaíocht 
oideachaisiúla; 
 

c) Baintear úsáid as G-Suite chun teagasc agus foghlam a thacú agus a éascú; 
 

d) Baineann gach prótacal ins na polasaithe réamhluaite le úsáid G-Suite na scoile 
freisin; 
 

e) Cruthaíodh cúntais @gaelcul.ie le haghaidh teagmháil rangbhunaithe idir múinteoirí 
agus daltaí; 



 
f) Is féidir iarratas nó ceistniú faoi tacaíocht foghlama a dhéanamh leis an bPríomh 

Oifig ag eolas@gaelcholaistecul.ie., nó leis an gCeann Bliana chuí. Ní cheadaítear 
seoltaí ephost pearsanta a úsáid agus ní ghlacfar leo; 
 

g) Ní ghlactar le ephostanna ach I rith gnáth uaireanta-oibre scoile (08:50 go 15:40), le 
ceisteanna faoi obair scoile amháin. Iarrtar ar dhaltaí béasaíocht ceart ar-líne a úsáid 
i gcumarsáid lena múinteoirí i gcomparáid le cumarsáid lena bpiaraí. Mar shampla, 
cuir tús le gach cumarsáid le ainm an Oide, coimeád tuin béasaíoch sa chumarsáid 
agus sínigh mar is chuí ag an deireadh; 
 

h) Ní cheadaítear aipeanna na meáin sóisialta nó grúpaí príobháideacha cosúil le 
Whatsapp, Facebook, Instagram, snapchat, srl. le haghaidh cumarsáid ranga nó idir 
dhaltaí agus múinteoirí; 
 

i) Is féidir le daltaí agus múinteoirí físeáin agus pictiúirí ábhar-bunaithe, taifead ghuth 
san áireamh, a úsáid chun obair a roinnt agus a chur faoi bhráid. Is féidir micreafón 
beo agus comhrá a úsáid le ranganna Árdteiste freisin mar chuid den árdán G-Suite. 
Ní cheadaítear do dhaltaí ceamaire beo a úsáid áfach; 
 

j) Moltar do dhaltaí a dtráthchlár scoile a leanúint chun structúr a chur ar an lá agus 
chun taifead a choimeád ar an obair atá déanta ina ndialann scoile; 
 

k) Tugtar fógra do dhaltaí ar a gcúntas gmail scoile gach lá ar an obair atá tugtha dóibh 
don lá sin. Tá sé tabhachtach don fhoghlaim go gcomhlíontar na tascanna a thugann 
na múinteoirí dóibh comh maith agus is féidir leo, agus go gcuirtear an obair faoi 
bhráid mar a mholann a múinteoirí; 
 

l) Tá freagracht pearsanta na ndaltaí, araon le feitheoireacht chuí a dtuismitheoirí, ar 
úsáid chuí na hidirlíne rí-thabhachtach le linn tréimhse mar seo; 
 

m) Má ta aon cheist mar gheall ar chianfhoghlam, nó aon fhadhb le rochtain ar G-Suite 
nó aon aip faomhaithe eile, ní mór dul i dteagmháil le tfc@gaelcul.ie.; 
 

n) Ní mór dul i dteagmháil leis an duine ceart ón bhfoireann chúram má ta aon ní eile 
ag cur as d’fhoghlaim. 
 

o) Sa chás go bhfuil dalta sa bhaile de bharr cúiseanna a bhaineann le Covid-19. 
Sruthlófar ranganna beo chuig an dalta sin. Bíonn rialacha na scoile go léir i bhfeidhm 
fad is a bhíonn ranganna á shruthlú. Moltar don teaghlach a bheith aireach gur 
isteach i seomra ranga atá siad. 
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7.  Eolas Breise 
 
 

Seolfar tuairisc chuig na húdaráis ábhartha ar aon ghníomhachtaí mídhleathacha. 
 

 
 
 
Ghlac an Bórd Bainistíochta leis an bPolasaí seo ar an 3ú Deireadh Fómhair 2016. 
 
Deineadh athbhreithniú ar an bPolasaí seo ar an 8ú Nollaig 2020. 
 
Tá sé ar fáil do pháirtithe leasmhara na scoile, agus tá sé foilsithe ar shuíomh gréasáin na 
scoile.  
 
Déanfar athbhreithniú air ar bhonn bliantúil, agus/nú nuair is gá. 
 
 
 


