
 

                           
 

 

Polasaí Chomhairle na nDaltaí 

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, rochtain ar struchtúir tacaíochta, agus guth 
na ndaltaí a mhéadú, a bhfuil tionchar acu ar fad ar fhorbairt dhaoine óga.  

 

1.2 Comhthéacs 

Dréachtadh an polasaí seo i gcomhpháirt le pobal uile na scoile. Ba chóir go léifí é i 
gcomhthéacs an Polasaí Sláinte agus Sabháilteachta, an Polasaí Frith-Mhaistíneachta, an Cód 
Iompair, an Polasaí Tréadchúraim, an Polasaí um Chosaint Leanaí agus an Polasaí Folláine. 
Molann Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin barr feabhais agus na caighdeáin is airde 
gnóthaíochta san uile ní. Tugtar deis toscaireacht a dhéanamh ar chúrsaí mhic léinn le 
Comhairle na nDaltaí, a bhaineann le daltaí amháin, agus tá nasc láidir idir Bunreacht an 
Chomhairle agus ráiteas misean na scoile.   

 

 

1.3 Reasúnaíocht 

Dréachtadh an polasaí seo mar go;  

 
a) Maíonn an tAcht Oideachais 1998 go ceart go spreagfadh agus go dtabharfadh an 

Bord Bainistíochta gach tacaíocht do dhaltaí Comhairle na nDaltaí a bhunú.  
 

b) Maoíonn an Stráitéis Náisiúnta Pháistí go mbeidh guth na bpáistí le chlos i gcúrsaí a 
bhaineann lena saoil féin agus go dtabharfar deis dóibh a bheith páirteach ins na 
cinntí sin. 



c) Ba cheart guth gach páiste a chlos, a thuiscint agus a fhreagairt. 
 

d) Tabharfaidh sé seo deis dóibh a bheith ina rannpháirtithe gníomhach phobail. 
 

e) Cuirfidh sé muinín, scileanna cumarsáide agus folláine na ndaltaí chun cinn mar 
thoradh dóibh a bheith rannpháirteach sa scoil agus Comhairle na nDaltaí.  
 

f) Cuirfidh Comhairle na nDaltaí spéis na scoile agus rannpháirtíocht na ndaltaí chun 
cinn sa scoil. 

 
 
1.4 Ábhar agus Aidhmeanna an Pholasaithe 

a) Ba cheart go ghinneodh Comhairle na nDaltaí ceannaireacht phiarí, oscailteacht agus 
feasacht.  

 
b) Ba cheart go bhforbódh scileanna shaoil ar nós éisteacht, taidhleoireacht, comhghéill 

agus cumarsáid i measc na daltaí atá ar an gComhairle.  
 

c) Ba cheart go mbeadh tionchur dearfach ag Comhairle na nDaltaí ar gach ghné de 
phobal na scoile. Ba cheart dóibh an chaighdeán acadúlachta scoile agus an 
caidreamh idir múinteoirí agus daltaí a fheabhasú, agus maistíneacht agus 
loitiméireacht a laghdú. 

 
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) Bunaíodh Comhairle na nDaltaí i 2016. 
 

f) Cuirtear na toghchán ar siúl i Meán Fómhair gach bliain. 
 

g) Toghtar beirt ó gach rang ar an gComhairle. 
 

h) Ní mór spéis a léiriú leis an múinteoir i bhfeighil an Chomhairle chun a bheith 
roghnaithe don Chomhairle. Eagraítear toghchán ranga tar éis é seo. 
 

i) Tugtar deis do gach iarratasór feachtas a eagrú roimhré, le óráid a dhéanamh leis an 
rang san áireamh. 
 



j) Caithtear a vóta ag am socruithe leis an múinteoir i bhfeighil an Comhairle agus 
comhraítear iad tar éis é seo. Fograítear na toscairí ag an gcéad tionól eile. 
 

 
1.5 An Comhairle i bhFeidhm 

a) Tá an Comhairle déanta suas le beirt, buachaill agus cailín, as gach bunrang. 
 

b) Bíonn cruinniú amháin ar a laghad acu in aghaidh na míosa. 
 

c) Líonfar na róil ar an gComhairle tar éis an toghchán. Moltar daltaí sinsearacha a 
bheith sna róil seo más féidir. Ina measc tá na róil seo a leanas; 
 
Cathaoirleach 
Leas-Cathaoirleach 
Rúnaí 
 

d) Dréachtóidh an Comhairle an Ráiteas Misean agus an Bunreacht. Tabharfar cur síos 
ar na dualgaisí a bhaineann le gach ról freisin. 
 

e) Ní mór go mbeadh toscaire ranga amháin ar a laghad ó gach rang ag gach cruinniú. 
Tá sé de chead ag an gComhairle duine a bhaint ón gComhairle má chailltear amach 
as trí chruinniú leanúnach. Lorgófar toscaire ranga eile ansan. 
 

f) Tabharfar aiseolas ó gach cruinniú sna ranganna OSPS nó Creideamh. 
 

 

1.6 Clár a Shocrú 

a) Ní mór iarratas a dhéanamh ar topaic a bheith ar Chlár an Chruinnithe tríd na toscairí 
ranga ar a laghad seachtain roimh an gcruinniú ionas go féidir Clár an Chruinnithe a 
ullmhú. 

 

1.7  Cruinnithe 
 
a) Pléitear gach ábhar atá ar an gclár ag an gcruinniu. 

 
b) Bíonn an Cathaoirleach freagrach as an gcruinniú a reachtáil. 

 
 



c) Déanann an Rúnaí na miontuairiscí a thaifead agus sínítear iad ag tús an chéad 
chruinniu eile. 
 

d) Déantar cinní tré vóta a chaitheamh. 
e) Is féidir leis an múinteoir i bhfeighil an Comhairle soiléiriú a thabhairt ar aon 

saincheist ag an gcruinniú. 
 

f) Cuirtear aon fhadhb eile chuig an bPríomhoide tré ephost a sheoladh chuige ón 
tosacire ranga a árdaíonn an saincheist.  

 

 

1.8 Freagair ar Saincheisteanna 

a) Pléifear saincheisteanna an Chomhairle ag leibhéal bainistíochta na scoile. Tabharfar 
freagra más féidir roimh an gcéad chruinniú eile. 
 

b) Is féidir saincheisteanna a bhaineann le gach ball fóirne a phlé ag na cruinnithe 
fóirne. 

 

 

2. Róíl agus Freagrachtaí 

2.1 Freagrachtaí na nDaltaí  

Táthar ag súil le seo ó gach dalta; 

a) Go nglacfar páirt iomlán i gComhairle na nDaltaí. 
 

b) Iarrthóirí oiriúnacha a roghnú chun ionadaíocht a dhéanamh don rang. 
 

c) Sainchesiteanna a phlé go cuiditheach. 
 

d) Obair na toscairí ranga a thacú. 

 

2.2 Freagrachtaí na Toscairí Ranga 

Táthar ag súil le seo a leanas ó gach Toscaire Ranga; 

a) A rang a ionadú i bhfoirm cuiditheach agus aibí. 
 

b) Freastal ar gach cruinniú. 
 



c) Iarracht a dhéanamh an scoil a fheabhsú do chách. 
 

d) Dea-shampla a thabhairt dos na daltaí eile. 

 

2.3 Freagrachtaí na dTuistí; 

Táthar ag súil le seo a leanas ó na tuismitheoirí; 

a) Páistí a spreagadh chun a bheith páirteach i gComhairle na nDaltaí. 
 

2.4 Freagrachtaí an Fhoireann; 

Táthar ag súil le seo a leanas ó gach ball fóirne; 

a) Rannpháirtíocht na ndaltaí sa chomhairle a éascú. 
 

b) Rannpháirtíocht na ndaltaí go léir a spreagadh. 
 

c) Cead a thabhairt na toghcháin a chur ar siúl le linn an rang OSPS/Creideamh. 
 

d) Am a thabhairt do dhaltaí le linn an rang OSPS/Creideamh obair an gComhairle a 
phlé. 

 

2.5 Freagrachtaí na Cinn Bliana; 

a) Rannphairtíocht gach dalta a spreagadh. 
 

b) Obair an gComhairle a éascú. 
 

c) Deis a thabhairt dos na Toscairí Ranga obair an Chomhairle a phlé ag Tionól na 
Seachtaine. 
 

d) Fógraíocht a thabhairt do obair an Chomhairle. 
 

 

2.6 Freagrachtaí an Múinteoir i bhFeighil an Chomhairle; 

a) Toghchán bhliantúil a eagrú agus a bhainistiú. 
 

b) A chinntiú go bhfuil na Toscairí Ranga agus na hOifigigh ag comhlíonadh a ndualgaisí. 
 

c) Freastal agus iompar maith a chinntiú ag na cruinnithe. 



 
d) Bainistíocht na Scoile a chur san eolas sa chás nách gcomhlíontar a ndualgaisí ar an 

gComhairle. 
 

e) A chinntiú go bhfuil gach fearas ar fáil don Chomhairle. 
 

f) A bheith ar fáil chun cúrsaí an Chomhairle a phlé le daltaí. 
 

g) Athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an gComhairle. 

 

2.7 Freagrachtaí an Phríomhoide/Príomhoide Tánaisteach; 

a) Freagra a thabhairt ar gach ceist nó saincheist ón gComhairle; 
 

b) Comhairle na nDaltaí a spreagadh agus a chur chun cinn; 
 

c) A chinntiú go mbraithfidh na daltaí go bhfuil ról lárnach acu i saol na scoile. 

 

3. Critéir Ratha 

a) Rannpháirtíocht na ndaltaí in obair an Chomhairle. 
 

b) Comhairle gníomhach i ngach rian de shaol na scoile. 
 

 

Glacadh leis an bPolasaí seo ar an 2ú Márta, 2020. Déanfar athbhreithniú rialta ar an 
bpolasaí seo.  

Cuirfear ar fáil dos na geallsealbhóirí scoile go leir. 

 

Síniú an Cathaoirligh:       

Síniú an Phríomhoide:       

Dáta:         

 

 

 


