
 
 

          
   

Ráiteas um Chosaint Leanaí 
 

Ainm na seirbhíse atá á chur ar fáíl: Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin 

 
Seirbhísí agus prionsabail atá i bhfeidhm chun ár leanaí a chosaint: 

Gaelcholáiste mheasctha í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge ón gCéad Bhliain go dtí an 6ú Bliain.  

De réir riachtanas an Achta Tús Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus 
d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, tá aontaithe ag Bord Bainistíochta 
Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a leagan amach sa cháipéis seo. 

 

 
1. Tá glactha ag Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin le Nósanna Imeachta na Roinne maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus 

d’Iarbhunscoileanna 2017 mar chuid den Ráiteas iomlán Chumhdach Leanaí agus cuirfidh siad i bhfeidhm iad ina n-iomláine, gan leasú.  

 

 
2. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) is ea Donnchadh Ó Cróinín 



 

 
3. An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe Tánaisteach (DIAT) is ea: Orla de Bhailís 

 

 
4. Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin go bhfuil cúrsaí chosaint agus leasa leanaí lárnach i ngach gné de shaol na scoile agus 

gur gá go bhfeicfear é seo i bpolasaithe uile na scoile, i nósanna imeachta na scoile, i gcleachtas na scoile agus in imeachtaí na scoile. Cloífidh an scoil 
leis na prionsbail dheachleachtais a leanas maidir le cosaint agus leas leanaí. Déanfaidh an scoil: 

 

 
a) Cosaint agus Leas Leanaí a aithint mar an rud is tábhachtaí, beag beann ar chúrsaí eile.  

 
b) Cloí ina iomláine leis na dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus le reachtaíocht eile ábhartha a bhaineann le cosaint agus le 

leas leanaí. 
 

c) Comhoibriú go huile is go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cúrsáí chosaint agus leas leanaí. 
 

d) Glacadh le cleachtais shábháilte chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ar phriacail 
neamhriachtanacha a d’fhágfadh go ndéanfaí líomhaintí mí-úsáide nó faillí ina gcoinne.   
 

e) Nós na hoscailteachta le tuismitheoirí a fhorbairt agus rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas a bpáistí a spreagadh; agus  
 

f) Meas a léiriú ar riachtanais rúndachta agus iad ag plé le cúrsaí chosaint leanaí. 

 
 

1. Nósanna Imeachta 
Forbraíodh ár ráiteas um Chosaint Leanaí I gcomhpháírt leis na riachtanaisí um Acht Tús Áite do Leanaí (2015) : Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus 
Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, 
Treoracha le haghaidh polasaí, modhanna imeachta agus dea-chleachtas. Chomh maith leis na nósanna imeachta liostaithe in ár measunú baoil, 
tacaíonn na nósanna imeachta seo a leanas leis an gcuspóir atá againn leanaí faoin ár gcúram a chosaint, agus iad ag baint usáide as an seirbhís atá á 
chur ar fáíl againn. 

● Modh imeachta chun bainistíocht a dhéanamh ar líomhaintí mí-usáíde nó míchleachtas curtha I leith oibrithe nó oibrithe deonacha ag páiste 
atá ag baint usáide as an tseirbhís. 



● Modh imeachta le haghaidh earcaíochta agus roghnú oibrithe agus oibrithe deonacha chun oibriú leis na leanaí. 
● Modh imeachta chun traenáil agus eolas a chur ar fáil um Chosaint Leanaí, tarlú díobhála san áireamh. 
● Modh imeachta chun Tusla a chur ar an eolas faoi bhuairt um leasa nó chosaint leanaí. 
● Modh imeachta chun liosta a choiméad do na daoine idirchaidreamh ainmnithe (más ann iad) sa tseirbhís I gceist. 
● Modh imeachta chun duine oiriúnach a cheapadh. 

 
Tá liosta do na modhanna imeachta seo ar fad ar fáíl ach é a lorg. 

 

 
2.Cur i bhfeidhm 

Aithnímid gur próiseas leanúnach é seo. Tá ár seirbhís chun ár ndualgaisí I leith an Achta Tús Áíte do Leanaí 2015, Tús Aite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta 
um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um 
Chumhdach Leanaí, a chur I bhfeidhm go huile is go hiomlán, ionas go gcoiméadaimíd na Leanaí faoin ár gcúram slán agus iad ag freastal ar scoil. 

 

Féachfar ar an ráiteas seo go bliantúil nó más gá, ag brath ar cibé athrú atá curtha I bhfeidhm sa scoil atá bainteach leis an ráiteas. Rinneadh athbhreithniú 
ar an ráiteas seo ar an 27ú Meán Fómhair 2022. 

 

Síniú:      Dáta:  

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta 

Má tá ceist ar bith téigh i dteagmháíl le Donnchadh Ó Cróinín, An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe.  

 

 

 

 

 

 



Measúnú Riosca maidir le Cumhdach Leanaí  
Measúnacht ar Riosca Ghaelcholáiste Charraig Uí leighin 

 
De réir alt 11 den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus an cheanglais i gCaibidil 8 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus 

Iarbhunscoileanna 2017, is mar seo a leanas an Mheasúnacht Riosca Scríofa Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin 
 

 

.   

Imeachtaí 
Scoile 

Leibhéal 
Priacail 

Tá na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm 
ag an scoil le dul i ngleic leis na priacail díobhála 
a aithníodh sa mheasúnacht seo 

 

D’aithin an scoil na priacail díobhála 
seo a leanas a mbainfidh leis na 
himeachtaí seo 

 

Peil na 
mBuachaillí 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 
Beirt mhúinteoirí ag taisteal. 
Múinteoirí ar an eolas faoi bhaol sláinte a 
d’fhéadfadh a bheith ann. 
Mála céad cabhrach agus duine le traenáil 
suas chun dáta acu ar an gcéad cabhrach le 
gach foireann. 
Gan uisce agus bids a roinnt 
Duine amháin ag léamhsáil an treallamh. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Peil na gCailíní Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 
Beirt mhúinteoirí ag taisteal. 



Múinteoirí ar an eolas faoi bhaol sláinte a 
d’fhéadfadh a bheith ann. 
Mála céad cabhrach agus duine le traenáil 
suas chun dáta acu ar an gcéad cabhrach le 
gach foireann. 
Gan uisce agus bids a roinnt 
Duine amháin ag léamhsáil an treallamh. 

Cispheil na 
mBuachaillí 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 
Mála céad cabhrach agus duine le traenáil 
suas chun dáta acu ar an gcéad cabhrach le 
gach foireann. 
Gan uisce agus bids a roinnt 
Duine amháin ag léamhsáil an treallamh. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Cispheil na 
gCailíní 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 
Mála céad cabhrach agus duine le traenáil 
suas chun dáta acu ar an gcéad cabhrach le 
gach foireann. 
Gan uisce agus bids a roinnt 
Duine amháin ag léamhsáil an treallamh. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Iomáint Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 



Mála céad cabhrach agus duine le traenáil 
suas chun dáta acu ar an gcéad cabhrach le 
gach foireann. 
Gan uisce agus bids a roinnt 
Duine amháin ag léamhsáil an treallamh. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Camógaíocht Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 
Mála céad cabhrach agus duine le traenáil 
suas chun dáta acu ar an gcéad cabhrach le 
gach foireann. 
Gan uisce agus bids a roinnt 
Duine amháin ag léamhsáil an treallamh. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Luthchleasaíoc
ht 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 
Mála céad cabhrach agus duine le traenáil 
suas chun dáta acu ar an gcéad cabhrach le 
gach foireann. 
Gan uisce agus bids a roinnt 
Duine amháin ag léamhsáil an treallamh. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Turais Scoile Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a chur leo. 
Polasaí Turasanna Scoile a phlé leis na 
daltaí. 
Comhaontú Thurasanna Scoile sínithe ag 
gach dalta. 
Measúnú Baoil a dhéanamh roimh a turas 



Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Siúlóidí 
lasmuigh den 
scoil 

Meánach Polasaí Turasanna Scoile. 
 

An líon ceart múinteoirí a chur leo. 
Polasaí Turasanna Scoile a phlé leis na 
daltaí. 
Measúnú Baoil a dhéanamh roimh an turas. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Turais go dtí 
Zipit 

Meánach Polasaí Turasanna Scoile. 
Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 

An líon ceart múinteoirí a chur leo. 
Polasaí Turasanna Scoile a phlé leis na 
daltaí. 
Measúnú Baoil a dhéanamh roimh an turas. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Eolaí Óg Meánach Rialacha Saotharlainne. 
Polasaí Turasanna Scoile. 
Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
 

An líon ceart múinteoirí a chur leo. 
Polasaí Turasanna Scoile a phlé leis na 
daltaí. 
Comhaontú ar Thurasanna Scoile a fháil 
sínithe 
Turgnamh a plé le daltaí roimh é a 
dhéanamh- measunú riosca mas ga. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Turais go dtí 
an chathair 

Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a chur leo. 
Polasaí Turasanna Scoile a phlé leis na 
daltaí. 
Fón na scoile a thabhairt leis an múinteoir 

Turas chun na 
Spáinne 

Meánach Polasaí Turasanna Scoile. An líon ceart múinteoirí a chur leo. 
Polasaí Turasanna Scoile a phlé leis na 
daltaí. 
Comhaontú Thursasanna Scoile sínithe ag 
gach dalta ar an turas. 



Go mbeadh daltaí ag fanacht i dtithe nách 
bhfuil Grinnfiosrúcháin déanta ar an 
dteaghlach. 
Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 

Yoga Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoir scoile leo freisin. 

Duine gan Grinnfiosrúcháin Ghardaí a 
bheith i dteagmháil leo. 
Nách mbeadh múinteoirí scoile leo freisin. 

Rince 
Ghaelach 

Íseal An méid ceart múinteoirí scoile a bheith leo. 
Cosc a chur ar thaifead a dhéanamh, ach amháin ag 
múinteoirí scoile. 

Nách mbeadh go leor múinteoirí in éineacht 
leo. 
Go ndéanfar taifead ar dhaltaí. 

    

An Ghaeltacht Meánach Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin. 
Polasaí Turasanna Scoile na scoile a phlé agus a shíniú 
roimh an turas. 

Go mbeadh daltaí ag fanacht i dtithe nách 
bhfuil Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta ar 
an dteaghlach. 
Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 
Inscne ceart ag dul leo. 
Comhaontú Thurasanna Scoile sínithe ag 
gach dalta. 

Obair 
Thacaíochta 
Foghlama 

Íseal É a chur ar siúl i seomra le fuinneoga ar na doirse. Go mbeadh muinteoir ina (h)aonair le dalta. 

Grianghraif 
Scoile 

Meánach Roinn ar leith i gCód Iompair na scoile maidir leis na 
rialacha a bhaineann le seo. 
 

Go scaipfear i measc na meáin iad. 
Pictiúirí roinnte de dhaltaí nách bhfuil cead 
faighte uathu é a dhéanamh. 

Tráth na gCeist Íseal Múinteoirí scoile leo. 
Polasaí Turasanna Scoile na scoile a phlé agus a shíniú 
roimh an turas. 

Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 
Comhaontú Thurasanna Scoile sínithe ag 
gach dalta. 



Oiliúint 

d’Fhoireann 

na Scoile faoi 

chúrsaí 

Chosant 

Leanaí 

Íseal Traenáil Chosaint Leanaí a chur ar fáil don fhoireann 

Cúrsa Children First déanta ar líne le Tusla.  
Athbhreithniú rialta ar na polasaithe. 
 

Nách mbeadh tuiscint iomlan ag muinteoirí 
ar na dualgaisí atá orthu  leis na Treoirlínte 
nua agus chun na baoil atá ann a 
sheachaint. 

Na Leithrisí Meánach Bac ar fón ar aon dul le Cód Iompair na scoile. 
Cúigear ceadaithe isteach ag an am. 
  
 

Fón a thabhairt isteach sa leithreas. 
Taifead a dhéanamh ar dhuine ann. 
I-Padanna sna málaí. 
Bulaíocht. 
Duine ag ithe an lóin ann.  
 

Daltaí LADT 

nó Daltaí a 

bhraitear le 

bheith LADT 

Meánach Cód Iompair na scoile a chur i bhfeidhm. 
Seachtain Frith-Mhaistíneachta na scoile ag tarraingt áird 
ar seo. 
Lá saor ó éadaí scoile bunaithe ar an téama ‘Dathanna an 
bogha báistí’. 
Múinteoirí a bheith ar an áirdeall. 

Go ndéanfar maistíneacht orthu. 

Mic Léinn ar 
Shocrúchán 
Scoile 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin. 
Lámhleabhar an Mhúinteora a roinnt leo. 
 

Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
Nách mbeadh polasaithe na scoile ar eolas 
acu. 

Mic Léinn ar 

Thaithí Oibre 
Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 

leo. 
Múinteoirí scoile ag tabhairt cuairt ar na daltaí. 
Lámhleabhar an Mhúinteora a roinnt leo. 
 

Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
Nách mbeadh polasaithe na scoile ar eolas 
acu 

Am sosa/ Am 

lóin   
Íseal Líon ceart múinteoirí ag feitheoireacht. 

Gan cead a thabhairt do dhaltaí dul amach ag am lóin. 
Gan cead iPadanna a ús 

Go siúlfadh daltaí amach gan cead. 
Go siúlfadh duine isteach gan cead. 
Leithrisí  



 

Múinteoirí 
Ranga nua ag 
tosnú sa scoil 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Traenáil a chur ar fáil ar Threoirlínte nua Chosaint Leanaí. 
Lámhleabhar an Mhúinteora a roinnt leo. 
 

Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
Nách mbeidís suas chun dáta ar thraenáil ar 
Threoirlínte Chosaint Leanaí. 

Imeachtaí 

Múinteoireach

ta 

Seachtracha 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin. 

Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
Nách mbeidís suas chun dáta ar thraenáil ar 
Threoirlínte Chosaint Leanaí. 

Lá Spóirt Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin. 

Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
Pleanáil luath a dhéanamh ionas go mbeidh 
grinn fiosrúchán déanta. 
 

Imeachtaí 

Thiomsú 

Airgid a bhfuil 

daltaí 

páirteach 

iontu  

Meánach Múinteoirí scoile leo. 
Polasaí Turasanna Scoile na scoile a leanúint. 

Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 

Úsáid 

Áiseanna nách 

bhfuil ar 

láthair na 

scoile  

Meánach Múinteoirí scoile leo. 
Polasaí Turasanna Scoile na scoile a leanúint. 

Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 

Socruithe 

Taistil Scoile 

agus 

Tionlacain 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin. 

Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 

Bainistíocht ar 

Iompar 
Íseal Cód Iompair na scoile a chur i bhfeidhm agus 

athbhreithniú rialta a dhéanamh air. 
Go mbeadh baol slainte agus sábháilteachta 
ann de bharr droch-iompar. 



Dúshlánach 

agus Úsáid 

Srianta nuair 

is cuí 
Garchabhair Íseal Traenáil déanta ag an bhfoireann. Cuirfear traenáil ar fáil 

gach ré-bhliain. 
Tá défibritheoir ar fáil sa Fáiltiú. 
 

Go mbeadh cás éigeandála sa scoil agus gan 
éinne ábalta deileál leis agus nách mbeadh 
an fearas chuí ar fáil. 

Cosc a chur ar 

thromaíocht 

agus déileáil 

leis 

Meánach Cód iompair a chur i bhfeidhm Go ndéanfar maistíneacht leanúnach orthu. 

Daoine 

Seachtracha a 

chuireann leis 

an gCurcalam 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin. 

Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
Nách mbeadh polasaithe na scoile ar eolas 
acu. 

Cúram Páistí a 

bhfuil 

soghontachtaí 

sainiúla acu   
● Daltaí ó 

mhionlaigh 

eitneacha/i

mircigh 
● An Lucht 

Siúil  
● Daltaí ó 

Mhionlaigh 

Chreidimh 
● Daltaí faoi 

chúram an 

Stáit  

● Daltaí ar an 
gCóras Fóg

Meánach 

 

Daoine traenáilte ins na cúraimí ar leith. 
D.I.A/ L.D.I.A.(Treoirlínte chosaint leanaí i bhfeidhm) 

Nách mbeadh an scoil in ann freastal chuí a 
dhéanamh ar a gcuid riachtanaisí. 

http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=an+C%c3%b3ras+F%c3%b3gartha+um+Chosaint+Leana%c3%ad&lang=3116659


artha um 
Chosaint 
Leanaí 

Earcú 

Múinteoirí  
CRS 
 

Airíoch 
 

Rúnaí 
 

Glantóirí 
 

Oiliúnóirí 

Spóirt 
 

Teagscóirí 

Seachtracha 
 

Aoichainteoirí  
 

Oibrithe 

Deonacha 
 

Tuismitheoirí  
 

Cuairteoirí  ar 

láthair na 

scoile le linn 

an lae  
 

Conraitheoirí 

ar láthair na 

Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin más gá. 
DIA(Treoirlínte Chosaint Leanaí I bhfeidhm) 
Síniú isteach/amach do chuairteoirí. 
Ainm ar lipéad an chuairteora. 

Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 
Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
 

http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=an+C%c3%b3ras+F%c3%b3gartha+um+Chosaint+Leana%c3%ad&lang=3116659
http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=an+C%c3%b3ras+F%c3%b3gartha+um+Chosaint+Leana%c3%ad&lang=3116659
http://www.tearma.ie/Search.aspx?term=an+C%c3%b3ras+F%c3%b3gartha+um+Chosaint+Leana%c3%ad&lang=3116659


scoile le linn 

an lae  
 

Cuairteoirí  ar 

láthair na 

scoile tar éis 

am scoile  
 

Conraitheoirí 

ar láthair na 

scoile tar éis 

am scoile 

Úsáid 

fhoirgneamh 

na Scoile ag 

eagrais eile i 

rith an lae  

Meánach Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn i dteagmháil 
leo. 
Múinteoirí scoile leo freisin. 
Go síneofar isteach agus amach ag an bhfáiltiú. 

Nách mbeadh Grinnfiosrúcháin Ghárdaí 
déanta orthu. 
Go mbeadh daltaí i dteagmhail le daoine sa 
phobal ina bhfuil baol ag baint leo. 
Go bhfágfar na doirse seachtracha dúnta 
 

Úsáid TEC ag 

daltaí na scoile 

Meánach Gach iPad faoi MDM na scoile. 
Scagadh de leibhéal 4 ar an mbanda leathan. 
Seiceáil rialta ar iPadanna. 
Traenáil ar shábháilteacht idirlín do dhaltaí agus do 
thuismitheoirí. 
Cosc ar an iPad i rith am lóin. 

Go mbainfear úsáid míchuí as. 

Cur i bhfeidhm 

smachtbhanna

í mar chuid 

den Chód 

Iompair – 

coimeáid, 

tógaíl gutháin 

srl 

Meánach Rogha a thabhairt do dhalta airgead a thabhairt don scoil 
le haghaidh carrthanacht agus tabharfar an fón ar ais 
dóibh. 

Fón a bhaint ó phaistí agus iad gan a bheith 
ábalta dul i dteagmhail lena 
dtuismitheoirí/caomhnóirí tar éis am scoile. 
Nách mbeadh an fógraíocht feicithe ag 
tuismitheoirí. 



 

Úsáid 

Físeáin/Mheái

n eile chun 

taifead a 

dhéanamh ar 

Imeachtaí 

Scoile 

Íseal Roinn ar leith i gCód Iompair na scoile maidir leis na 
rialacha a bhaineann le seo. 
Seiceáil Rialta ar I-Padanna 

 

Go scaipfear i measc na meáin iad. 

Cuairteoirí 

chuig an scoil 
Meánach Go dtéann gach cuairteoir go dtí an fáiltiú agus go 

síníonn siad isteach. Tugtar láinnéar dóibh le cuairteoir 
scríofa air. 
Gach seomra ranga lasmuigh a choimeád faoi ghlas nuair 
nách bhfuil siad in úsáid. 
Go gcoimeádtar na cúldóirse dúnta i gcónaí  

1,Nách rachadh cuairteoirí go dtí an failtiú 
agus go ndéanfaidís iarracht dul isteach sa 
foirgneamh ar bhealach eile. 
2.Go gcoimeádfadh ball scoile an cúldoras 
ar oscailt tré thimpiste. 
 

Haca Íseal Grinnfiosrúcháin Ghardaí ag éinne a bhíonn I dteagmháil 
leo. 

Grinnfiosrúcháin Ghardaí déanta. 
An inscne oiriúnach ag taisteal leis na 
fóirne. 
Mála céad chabhrach agus duine le 
cáillíocht ann leo. 

    
Comhairleoire

acht duine le 

duine 

Meánach Go mbeidh fuinneog ar an doras. 
 

Nách mbeidh daoine ábalta an dalta a aithint ón taobh 
amuigh 

Go ndéanfar gearán i gcoinne an 
mhúinteoir. 
Go dtarlódh aon rud mí-oiriúnach sa 
seomra gan fianaise. 
Go n-athnódh daoine lasmuigh den seomra 
an dalta atá leis an gComhairleoir. 

    

Pacáil Málaí le 
Coiste na 
dTuistí 

Meánach Go bhfuil tuismitheoirí le Grinnfiosrúcháin déanta orthu 
leis na páistí 
 

Go bhfuil an cóimheas ceart páistí: daoine fásta ann 

Go bhfágfar páistí ina n-aonair gan 
feitheoireacht duine fásta. 
 



 

Go mbeidh ball de Choiste na dTuistí ag déanamh 
eagarthóireacht ar na feitheoirí 

Go mbeadh baol slainte agus sábháilteacht 
ann do pháistí le daoine ón phobal ann, gan 
feitheoir leo. 

Dáileadh 
Leighis 

 

Meánach Polasaí Dáileadh Leighis i bhfeidhm 

 

Uimhreacha éigeandala ar eolas do gach dalta 

 

Eolas faoi aon dhalta le riachtanaisí leighis feiceálach sa 
Seomra Fóirne 

Go ndáilfear leigheas ar dhalta 

 

Go mbeadh frithghníomh ag an bpaiste ar 
an leigheas 

 

Nách mbeadh gach ball fóirne san eolas faoi 
dalta le riachtanaisí leighis. 

Bulaíocht Meánach Polasaí Frith-Mhaistíneachta na scoile a chur i bhfeidhm 

 

Athbhreithniú rialta a dhéanamh air 
 

Deileál le gach cás bulaíochta de réir na treoirlínte 
leagtha síos sa creat frith-mhaistíneachta  

Go ndéanfar gearán faoi dhalta faoi 
bhulaíocht gan cúis. 
 

Go gcosnófar gach dalta i gcás bulaíochta 

 

Nách n-ainmnítear aon dhalta i gcás 
bulaíochta 

Coimeád Am 
Lóin/Tar éis na 
scoile 

Meánach Go gcuirfear fógra abhaile sa dialann mar gheall ar 
choimeád. 
 

Go mbeadh fuinneog sa seomra ina bhfuil an coimeád ar 
siúl. 

Nách mbeadh tuismitheoirí san eolas faoi 
an gcoimeád 

 

Go ndéanfar gearán i gcoinne an mhúinteoir 
atá leo, más coimeád duine le duine atá 
ann. 

Staidéar 
Maoirsithe 

Íseal Go dtógfar rolla gach lá. 
 

Go ndéanfar teagmhail le baile /lorgófar nóta má duine 
as láthair ón Staidéar Maoirsithe  
 

Nách mbeadh duine ag freastal ar ranganna 
Staidéar Maoirsithe gan na tuismitheoirí a 
bheith san eolas faoi. 
 
Go mbeadh duine as láthair ón Staidéar 
Maoirsithe gan na tuistí a bheith san eolas 
faoi. 



 
Nóta Tábhachtach:  Tugtar faoi deara gurb ionann priacal i gcomhthéacs na measúnachta seo agus an sainmhíniú a thugtar ar phriacal san 

Acht um Tús Áite do Leanaí 2015 agus ní  priacal ginearálta sláinte agus sábháilteachta. Déantar sainmhíniú ar an bhfocal díobháil i gCaibidil 

a Ceathair de na nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoieanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 (go léir le cinntiú le 

foilsiú na Nósanna úd) 

Agus an measúnacht priacail seo ar bun acu, rinne an Bord Bainistíochta a ndícheall, chomh fada agus ab fhéidir leo, na priacail dhíobhála a 

bhaineann leis an scoil seo, agus é a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta cuí i bhfeidhm chun na priacail ar fad a thníodha bhainistiú.   Cé 

nach féidir gach priacal díobhála a thuar agus a bhaint, tá na Nósanna liostaithe sa mheasúnacht priacail seo chun bainistíocht agus laghdú 

a dhéanamh ar an bpriacal chomh fada agus is féidir.  Rinne Bord Bainstíochta Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin an Mheasúnacht Priacail 

seo a chur i gcrích ar an 14ú Nollag 2021 . Déanfar aithbhreithniú air mar chuid dá Aithbhreithniú Bliaintúil ar an Raiteas um Chumhdach 

Leanaí . 

Siínithe _____________________________________ Dáta ________________  
 
Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta  
 

Sínithe _____________________________________ Dáta ________________  
 
Príomhoide/Runaí an Bhoird Bhainistíochta 

 

 


