
 
 

Beartas i leith na Gaeilge 
a) ‘Sí an Ghaeilge teanga labhartha Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. 

b) Táimid fíor-bhródúil as an saibhreas teangan, oidhreachta agus cultúir Ghaelaigh atá 
againn, agus tá sé mar sprioc againn an bród agus an grá croí sin a chaomhnú san 
uile dalta faoinar gcúram. 

c) Labhraítear Gaeilge amháin laistigh den rang (ach amháin sna ranganna teanga ina n-
úsáidtear an módh díreach), i dtimpeallacht na scoile, ar thurasanna agus ag 
imeachtaí scoile. 

d) Reachtálfar cruinnithe uile na scoile (ach amháin cruinnithe Choiste na dTuistí) trí 
mheán na Gaeilge. 

e) Úsáidfear córas molta chun daltaí a spreagadh agus chun moladh a thabhairt dóibh 
as sár-iarracht Gaeilge a dhéanamh. Tuigimid a thábhachtaí is atá moladh agus 
spreagadh do bharr feabhais foghlama. Tabharfar tacaíocht bhreise don dalta lena 
mbaineann dúshláin labhairt na Gaeilge. 

f) Tugtar tús áite d’imeachtaí cultúrtha agus spóirt na hÉireann. Cuirfear imeachtaí lán-
Ghaeilge ar siúl a raghaidh chun tairbhe na scoile, phobal na scoile agus na Gaeilge 
araon. 

g) Tugtar spreagadh agus tacaíocht do gach cuairteoir chun na scoile a ngnó a 
dhéanamh trí mheán na Gaeilge. 

h) Ar mhaithe le dea-chaidreamh poiblí a chruthú agus le sain-eolas a roinnt, beidh gaol 
dearfach á chothú idir an scoil, pobal na scoile, eagraíochtaí Gaeilge, na Meáin 
Shóisialta, na meáin Gaeilge agus na meáin shóisialta ar bhonn clóite agus 
leictreonach, scoileanna Gaeltachta agus scoileanna eile Gaeilge sa chóras oideachais 
trí chéile. 

i) Ar mhaithe le Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin a chur chun cinn, beidh aird 
leanúnach ar an taighde is nua-aimseartha agus is fadradharcaí i réimsí an 
dátheangachais, i múineadh na Gaeilge, i múineadh ábhar trí mheán na Gaeilge agus 
in athbheochan teangan agus pobail. 

 



j) Is pobal foghlama é pobal na scoile. Déanfar athbhreithniú leanúnach ar fheabhas 
chaighdeán labhartha na Gaeilge i measc páirtithe leasmhara na scoile, ar aon dul le 
héiteas na scoile agus leis an bPlean Feabhsúcháin Scoile.  
 

k) Tá córas tacaíochta do mhúinteoirí ón Roinn Ghaeilge ann ina dtugtar cabhair breise 
dóibh siúd le beagáin Gaeilge. 
 

l) Bíonn an Ghaeilge mar chuid lárnach den Phlean Feabhsúchán Scoile ar bhonn 
bliaintiúil. 

 

 

Ghlac an Bórd Bainistíochta leis an bPolasaí seo ar an 9ú Márta 2016. 

Rinneadh athbhreithniú ar an bPolasaí ar an 5ú Nollaig 2019. 

 

Sínithe ag 

 

Cathaoirleach an Bhóird: _________________________________ 

Príomhoide na scoile: ____________________________________ 

Dáta: _________________________________________________ 

 

Tá an polasaí ar fáil do pháirtithe uile na scoile, agus tá sé foilsithe i nDialanna na nDaltaí 
agus ar shuíomh idirlín na scoile. Déanfar athbhreithniú air ar bhonn leanúnach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


