Gaelscoil Bharra
Polasaí Chaomhnú Paistí
RaiteasDéanann foireanna agus bainistíocht Ghaelscoil Bharra a ndícheall timpealacht slán a
chothú do pháistí agus daoine óga agus iuad a chosaint ó droch íde.
Moltaí* Cothrom na féinne a thabhairt do gach paiste
* go leor daoine fast ag obair le páistí
* maoirseacht bheith i bhfeidhm i gconaí
* Tuairaisc a choinnéail den tinreamh
* Tuairaisc scríofa de timpistí & gearáin
* déan cinnte go bhfuil uimhreacha fón sa bhaile & fón póca le fáil
* Cead faighte ó na Gardai (garda vetting) ag athann duine atá ag obair lesi na páistí.
Treoracha1.0- Múinteoir Teagmhála (DLP)
2.0- Freagrachtaí
2.1- Bord Bainistíochta
2.2- An Foireann
2.3- Múinteoir Teagmhála
3.0 - Comhdháil Cás
4.0 Impleachtaí
5.0Curaclaim
1.0- Múinteoir Teagmhála (DLP)
A- Tá Múinteoir Seán ceaptha mar Oifigeach Teagmhála (DLP) agus i gceannas
ar chosaint leanaí . Beidh Múinteoir Fiona ag cuidiú leis.
B- S’é an Bord Bainistíochta a cheapann an DLP
2.0-
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Freagrachtaí2.1- Freagrachtaí an Bhoird bhainistíochta
2.2- Freagrachtaí an Foireann
2.3- Freagrachtaí an Múinteoir Teagmhála (DLP)
Cás Chomdhála
Impleachtaí Eagraíochta
Impleachtaí churaiclaim

1.0
Ceapachán Múinteoir Teagmhála (DLP)
a. Cheap an Bhord Bainistíochta Múinteoir Seán mar an DLP i nGaelscoil Bharra
le freagrachas ar Chaomhnú Pháistí.
b. Ceapadh Múinteoir Fiona mar an dar Mhúinteoir teagmhala nó má tá Mtr. Seán
as láthair.
c. Pléfar ról an Mhúinteoir Teagmhála ag an chéad cruinniú de gach Bhord nua.

2.0- Freagrachtaí;* Tá an Bord Bainistíochta freagrach as chaomhnú páistí
* Tá an MT freagrach astu agus iad ar scoil.
* Ta dualgas ar an foireann cosaint agus aire a thabhairt do na daltaí agus iad ar
Scoil.
2.1- Ról an Bhord BainistíochtaA- go bhfuil an Clar Chaomhnú eagraithe agfus curtha i bhfeidhm ar scoil.
B- Measúnú a dheanamh air
C- Forbairt agus oiliúint an foireann
Beidh1- Múinteoir Teagmhála ceaptha acu
2- Ceimeanna leagtha amach má tá amhras nó cuireadh i leith droch íde.
3- Measúnú ar pháistí ata i mbaol
4- Curaclaim curtha i bfeidhm chun bac a chur laon droch íde.
5- Fiosrúchan agus freagairt a thabhairt ar aon cur i leith in aghaidh
Duine den fhoireann má ta scéal curtha chuig na Gardaí nó an HSE.
6- Comhairle a thabhairt do mhúinteoirí ata ag freastal ar chásann
Chomhdhála.
Ceimeanna i gcás cur i leith nó amhras droch íde pháistí ó dhuine den fhoireann;Tuairaisciú1- Cuirfidh an MT scéal láithreach chuig an Cathaoirleach
2- Gheobhaidh sé/sí ráiteas scríofa ón duine ag deanamh an líomhain
Is feidir le tuismitheoirí ráiteas a dhéanamh ar son pháiste.
3- Lorgeoidh sé comhairle ón HSE agus ag glacadh leis an comhairle seo,
Déanfaidh sé tuairaisciú.
4- In eineacht leis an HSE, déanfaidh sé cinneadh nach fiú tuairaisc a dhéanamh,
Agus cuirfidh sé scéal chuig an Cathaoirleach. Cuirfidh siad scéal chuig an
duine ag déanamh an líomhain, fathanna don chinneadh seo.
Má tá an duine a rinne an liomhgain, tá cead acu dul i dteagmháil as a astuaim
féin leis an HSE nó na Gardai. Tá na socrú seo le feiceail faoin’Protection for
Persons reporting Child Abuse Act 1998’.
5- Má cheapann an MT, in eineacht leis an Hse, gur chóir tuairaisc a dheanamh,
Caithfidh se scéal a chur chuig an Cathaoirleach laithreach, agus ansin
caithfidh an Cathaoirleach ceimeanna na ‘Child protection Guidelines 1999’ a
leanúint.
6- Lorgeoidh an Cathaoirleach comhairle Dlí agus beidh a freagairt bunaithe ar
Seo.
7- Cuirfidh an Cathaoirleach sceal chuig an fostaí agus eolas iomlan faoin
Líomhain agus ról an HSE ann. Lean 4.2 & 4.3, lth 16 de Chiuld Protection
Guidelines , DES 2001. Tá dualgas ar an Chathaoirleach cothrom na féinne a
thabhairt don fhostaí, cóip den líomhain scríofa , comhairle agus ionadaíocht
agus deis freagairt a thabhairt don Bhord laistigh de sheachtain.
Freagairt;1.- Lorgeoidh an Cathaoirleach comhairle dlí agus beidh a fhreagairt bunaithe
Ar seo.

2. - Déanfaidh an Cathaoirleach an bhfuil aon baol do na phaistí agus ma
cheapann se go bhfuil, iarrfaidh se ar an fostaí sos láithreach a thógáil ón obair .
Sos riarachain a bheadh i gceist. Is feidir leis an Cathaoirleach comhairle a fhail ó na
Gardaí /HSE.
3.- Má tá Sos Riaracháin i gceist , cuirfidh an cathaoirleach scéal chuig an Roinn
Oideachais. Más gá , in éineacht le comhairle Dlí, is feidir scéal a chur chuig
an HSE/Gardai.
4. Más gá tuairaisc a dhéanamh eagróidh an Cathaoirleach cruinniú den Bhord
chomh luath agus is féidir.
5- Má cás scoile é- tá an líomhain bainteach l’ám scoile, paiste scoile nó fostaí
scoile, déanfaidh an Bord bainistíochta fiosrúchan. Baileofar an t-eolas agus beidh
cruinniú eile. Pléfar;* na líomhain agus ce a rinne iad
* comhairle Dlí/Gardai/HSE
* Freagairt scríofa ón fostaí;Ag an cruinniú seo;
* an duine/ gníomhaireacht a rinne an líomhain – gheobhaidh sé/sí deis a cás a chur ós
comhair an |Bhoird- tá cead duine a bheith in éineacht leo.
* is féidir le tuismitheoirí / caomhnóir labhairt ar son an pháiste
* Tá cead ag an fostaí a cás a chur agus tá cead acu duine a bheith in éineacht leo.
* caithfear cothrom na féinne a thabhairt .
* Déanfaidh an Bhord cinneadh, bunaithe ar a gcinneadh, agus cuirfidh siad sceal, i
bhfoirm scríofa, chuig an fostaí. Cuirfidh siad scéal chuig an Roinn Oideachais má ta
an fostaí ar sos riaracháin.
* Muna bhfuil an Bord in ann an fiosrúchan a dheanamh (m.shg. má tharla eachtra
cúpla bhliain ó shin) caithfidh an Cathaoirleach cinneadh a dheanamh , bunaithe ar
comhairle ó na húdaráis, go hairithe an HSE.

NOTAI BREISE FAOI RÓL AN CHATHAOIRLIGH Ó THAOBH
GEARAIN;* Ta se tabhachtach go mbeidh an Cathaoirleach ar an eolas faoin
“Child protection Guidelines”ata foilsithe ag an Roinn Oideachais.
* ta sé tabhachtach go mbeidh an Chathaoirleach ar an eolas ma ta an
príomhoide idteagmhail leis na Gardai/HSE .
* Bualann an Cathaoirleach agus an Múinteoir Teagmhala le cheile
gach seachtain agus ta sé fíor-thabhachtach go mbeidh caidreamh
maith eatartha.
*AN BEART ATÁ LE DÉANAMH AG AN GCATHAOIRLEACH MA
TÁ
Líomhaintí nó amhras faoi phaistí a bheith á mí-úsáid ag fostaithe
Scoile;*Nuair a fhaigheann Cathaoirleach Boird Bhainistíochta fios faoi
líomhaoin mí-úsáide in aghaidh fostaí scoile, ba chóir don

Chathaoirleach eolas a thabhairt don fostaí go príobhaideach faoi na
níthe seo;
- gurb amhlaidh go bhfuil líomhaoin déanta ina (h)aghaidh
-nadúr na líomhna
- cé acu an bhfuil tuairaisc faoin ngnó tugtha ag an Duine Caidrimh
Ainmnithe don bhord slainte cuí nó nach bhfuil.
* Ba chóir cóip den líomhaoin scríofa nó aon doiciméadú eile a
thabhairt don fhostaí.
Ba chóir a iarraidh ar an fostaí freagra ar an líomhaoin a thabhairt i
scríbhinn don Bhord Bainistíochta faoi cheann aimsire a luaitear. Ba
chóir a insint don fhostaí go gcaithfí an míniú a thabharfadh se/sí don
Bhord Bainistíochta a thabhairt don Bhord Sláinte ina dhiaidh sin
freisin.
* Ag an gceim seo , ba chóir a mheabhrú gurb e an chéad tosaíocht
féachaint chuige nach gcuirtear aon phaiste i mbealach priacail gan
riachtanas. Ba chóir do Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta aon
ghníomh cosanta atá riachtanach a dheanamh go prainneach . Ba
chóir na gníomhartha seo a bheith i gcomhreir le meid an phriacail
agus níor chóir go gcuirfidís píonós míréasúnta ar an bhfostaí, ó
thaobh airgid nó ar mhodh eile , mura gá é chun páistí a chosaint.
* Más é tuairim an Chathaoirligh go n-eilíonn an líomhaoin beart
láithreach, ba chóir don Chathaoirleach , thar ceann an Bhoird
Bhainistíochta, a ordú don fhostaí fanacht as lathair ón scoil laithreach
bonn. Mura bhfuil an cathaoirleach cinnte go n-éilíonn nádúr na
líomhaointí aslaithreacht an fhostaí ón scoil fad a bhíonn an gnó a
iniúchadh, ba chóir dó/di dul i gcomhairle leis an mBainisteoir um
Chúram Leanaí sa bhord Sláinte áitiúil agus /nó leis an Garda
Síochana chun comhairle a fhail faoin mbeart a mheasfadh na húdáis
seo a bheith riachtanach. I ndiaidh na gcomhairlí seo, ba chóir don
Chathaoirleach aird chuí a thabhairt ar an gcomhairle a bhíonn
faighte aige/aici.
* Mheasfaí aon aslaithreacht fostaí mar chead scoir riarthach le pá
agus ní mar fhionraíocht. Ní thabharfadh cead scoir da leithéid le
tuiscint go raibh an fostaí scoile ciontach ar aon mhodh. Má théitear i
muinín cead scoir da leitheid, ba chóir teagmhail a dhéanamh leis an
Roinn Oideachais agus Eolaíochta maidir le ;- faomhadh foirmiúil do chead scoir ar phá an fhostaí scoile.
- cead na Roinne chun ionadaí a fhostú.

2.2 Dualgaisí Foirne;A- Ba chóir do gach bhaill den fhoireann bheith ar an eolas re. ‘national
guidelines for the Protection and Welfare of Children 1999’ go hairithe;* caibidil 3- cad é agus aithint droch íde ar pháiste
* caibidil 4- Ceimeanna tuairaisciú
* Aipindic 1- Comharthaí & Airi droch íde phaiste
B- Treoracha don foireann ag láimhseáil…
1- Nochtaí ó phaistí;a- Nuair a cuireann páiste scéal droch-íde do bhall den fhoireann,
caithfidh an ball éist go cúramach. Caithfidh an ball bheith cúramach
gan an muinín seo a mhí-úsáid. Ní agallamh formalta e.
Comhairle ;* Éist leis an páiste
* Ní chóir ceisteanna molta a chur ar an phaiste.
* Na deán geallúint
* Bí séimh
* Ná hinis don pháiste go gcoinneodh tú é rúnda
* Scríobh síosCaidé, Cén áit agus cathain?
Aon eolas de ghortú fisiciúla
b- Bailigh an eolas ach ní hé freagracht an fhoireann fiosrúchain a
dheanamh.
c- Cuir scéal chuig an MT agus tuairaiscí nó an Cathaoirleach más gá.
2- Má tá tú buartha faoi droch-íde;a- bí ar an eolas faoi ‘Children First national Guidelines for the Protection and
Welfare of Children (1999) go háirithe;
Caibidil 3- Cad é agus conas a aithnítear droch-íde.
Caibidil 4- Tuairaiscíú agus céimeanna
Apeindics 1- Comharthaí Droch Íde
b- ba chóir doh fhoireann tuairaisc a choinneail a de comharthaí/
iompar a léiríonn droch íde.
c- Ba chóir dóibh an t-eolas seo a chur chuig an MT
2.3 Freagrachtaí an Múinteoir Teagmhála
a- Caithfidh an MT teagmhal a dhéanamh leis na Gardai, an HSE agus
grúpa ar bith eile a bhfuil baint acu le caomhnú paistí.
b- Cuirfidh an MT an foireann ar an eolas re. ‘Children First Guidelines’
sa scoil. Scaipfidh se cóip de Caibidil 3 & 4 & Appeindics 1 de na
treoracha.
c- Beidh an MT ar fail ma tá einne ar an foireann amhrasach faoi aon
drochíde agus coinneoidh se tuairaiscí.
d- Lorgeoidh an MT comhairle ón HSE
e- Cuirfidh an MT scéal chuig na Gardai, bunaithe ar an conhgairle seo.

f- Beidh an Mt ar an eolas re. aon athrú ar chaomhnú pháistí.
Treoracha don MT re. láimhseáil re. fáisneiiú & cásanna;a. Má tá an MT buartha faoi pháiste, ba chóir dó comhairle a fhail.
Ba chóir dó teagmhail a dhéanamh l’oibrí Soisialta agus comhairle a lorg
uathu.
b. Más gá cuirfidh an MT tuairaisc chuig an HSE. Mas cás eigeandála é nó muna
bhfuil an HSE ar fail, cuirfidh sé scéal chuig na Gardai. Cuirfidh sé scéal chuig an
Cathaoirleach agus caithfidh an Cathaoirleach treoracha Caibidl 4 (Cuid 4.3), de
‘Children First national Guidelines for the Protection and Welfare of Children’.
C . Líonfaidh an MT isteach an foirm tuairaisc, Apeindics 1 ‘Child Protection
Guidelines
D
Cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas go bhfuil tuairaisc á dhéanamh.
Tá seans go mbeadh an scéal níos meas agus níos dainséirí don pháiste má tá
Na tusití ar an eolas. Má seo an cás caithfear an fáth a scríobh síos.
E
Más páistí eile ata i gceist leanfaidh an MT na céimeanna céanna.
2.0

Conhdháil Cásanna;

A-

Cuirfidh an HSE scéal chuig an MT agus caithfidh seisean scéal a chur chuig
An Cathaoirleach- cé bheidh i láthair agus cad tá i gceist & rl.
B
Líonfaidh an MT tuairaisc don chruinniú.
C
Cuirfear an ball foirne ata ag freastal ar an chruinniú, ar an eolas ma tá tuistí ag
freastal ar an chruinniú.
D
Is féidir leis an múinteoir súil a choinneáil ar iompar an phaiste
E
Caithfear an té a chuaigh i dteagmhail leis an HSE agus an MT bheith ar an
eolas re. na ceimeanna a thógann na proifisiúnaigh.
F
Múinteoirí ata ag freastal ar chomdhail cásanna- caithfidh siad bheith ar an
eolas re. lth. 149-155 de ‘Children First National guidelines for the Protection &
Welfare of Children’.
TIMPISTÍCe go bhfuil an scoil an cúramach ó thaobh timpistí agus go ndéanfaimíd ar seacht
ndícheall na paisti a choinneáil slan i gconaí, glacaimíd go mbeidh timpistí.
Coinneofar tuairaisc de thimpisti sa Leabhar Dubh agus beidh se mar chuid den
pholasaí Sláinte ‘s sabhailteacht .
TINREAMH
Coinneofar súil ar thinreamh mar chuid den pholasaí thinrimh agus go háirithe ar
Phaistí a bhíonn as láthair go minic. Coinneoimíd súil air ó thaobh comharthaí
drochíde .
IOMPAR
Pléfar le droch iompar faoin Cód Smacht. Ma tharlaionn eachtra go bhfuil múinteoir
buartha faoi eachtra cuirfidh se/sí sceal chuig an MT.
BULAÍOCHT
Plefar le bulaíocht faoin Pholasaí Frith-Bhulaíochta. Ma tá iompar mí-oiriúnach nó
droch-íde i gceist cuirfear an Mt ar an eolas.

CARRANNA
Ní bheidh paistí ríamh ag taisteal ina aonar i gcarr le múinteoir.
TEAGMHAIL
Deanfar gach iararcht go mbeidh dea-teagmhail idir na múinteoirí agus na daltaí.
Éistfear go géar leis na páístí ma tá siad buartha faoi aon rud. Más ga don mhúinteoir
caint le dalta ina aonair, fagfaidh sé/sí an doras ranga ar oscailt.
EOLAS DON FHOIREANN
Cuirfidh an Mt an foireann ar an eolas re;‘Children First Guidelines’ 1999; caibidil 3 & 4 , Appeindics 1
Líonadh an Leabhar Rolla
Múineadh an Curaiclaim SPHE / Stay Safe/ RSE
EOLAS DO NA DALTAÍ
Beidh tuismitheoirí ar an eolas re.
Rialacha Tinrimh de reir an ‘Education Welfare Act 2000
Múineadh an Curaclaim SPHE/ RSE, Stay Safe
Polasaí Iontrála
Teagmhail le múinteoirí
Cód Smacht
Polasaí frith Bhulaíochta
Beidh siad ar fáil ar an suíomh idirlíon scoile

TUAIRAISCÍ
Coinneofar eolas ar gach dalta re. measúnú, tuairaiscí scoile & rl.
Coineofar filtean eolas ar einne atá ag freastal ar an Múinteoir Achmhainne/
Múinteoir tacaíocht Foghlama.
Coinneofar eolas ar pháistí i seomra an Múinteoir Foghlama , nuair a fhagann siad , ar
feadh 5 bhliain.
Beidh na leabhair Rolla líonta gach lá.
MAOIRSEACHT
8.40-8.50- Muinteoir amháin
10.30-10.50- Beirt mhúinteoir
12.00-12.30- Múinteoir Amhain le Naínain- Rang 2
12.30-1.00- Múinteoir amháin le Rang 3- Rang 6
De ghnath ó 12.00- 1.00 bíonn An Príomhoide ar an phairc le grúpa paistí nó ar an
chlós in eineacht leis an múinteoir.
Bíonn SNA ar an chlós fasta ó 12-1.00
Ós rud e go bhfuil an chlós chomh bheag, ta sé níos éasca súil a choinneáil ar na
páistí.
Snamh
Téann na páistí ag snámh ar bhus. Is féidir le Rang 5 & 6 siúl go dtí an Linn Snámha
muna bhfuil sé fliuch. Bíonn tuismitheoir/caomhnóir ag an linn snámha chun chuidiú
leis na páistí . Bíonn triúr oide múinte ag obair leis na paistí san uisce.
Cuairteoirí-

Caithfidh cuairteoirí múinteoir/An Runaí/ An Príomhoide a chur ar an eolas agus iad
sa scoil.
Impleachtaí Curaclain;I nGaelscoil Bharra cuirfimíd beim ar fein muinín agus fein meas na bpáistí i gconaí
trí gníomhachtaí culturtha a spreagann iad agus iad a mholadh.
Tá atmasféar faoi leith againn ag an scoil anseo agus táimíd an bhródúil as.
Tá teagmháil maith idir an scoil agus an baile agus tá ról larnach ag na tuismitheoirí in
oideachas na bpaistí.
Ta polasaí Frith Bhulaíocht againn agus ta an Córas Stay Safe agus RSE/ SPHE i
bfheidhm anseo.
Naíonain- Rang 2Múintear na 10 aonaid mar atá leagtha amach;
* Fein aitheantas
* Ag tabhairt aire do mo chorp
*Sabhailteacht & ag cosaint me féin
* Ag déanamh cinnidh
* Mé féin agus mo chlann
* Mo chairde agus daoine eile.
*Caidreamh le daoine eile.
* Saoránacht
Déantar forbairt ar scileanna soisialta, conas plé le daoine eile, conas coimhlint a
laimhseáil, meas acu orthu fein ar dhaoine eile agus ar an timpeallacht.
Rang 3- Rang 6
Deanfar forbairt ar na téamaí thuas sna ranganna sinsireacha agus beidh go leor beim
ar;
* Brú ó chairde agus conas é a láimhseáil
* Drugaí & Alcóil & Tabac
(De bharr na gearradh siar cuireadh deireadh leis an cúrsa ‘Drugs Awareness’ a
chuir an Finglas taskforce i bhfeidhm. Déanann an scoil é anois)
* Cursaí Gnéis- I rang 6 déantar ceachtanna ar conas a thagann leanbh ar ansaol.
Tá seo mar chuid den chúrsa RSE agus cloítar le seo i gconaí.
* Féinmeas agus meas ar dhaoine eiule.
* Conas coimhlint agus easaontais a laimhseail.
* An Idirlíon- Bíonn go leor fadhbanna ag páistí leis an idirlíon m.sh. bulaíocht ar
Facebook & rl agus cuireann ans coil seo san áireamh.
Cur i bhfeidhm* Bíonn traenail ag na múinteoirí go minic.
* Fearais agus cuidiú ón Roinn/ Bord Slainte & rl.
* Bíonn Óiche Eolais do na tuismitheoirí gach dara bhliain.
* Measúnú

Chuir an foireann an polasí seo le cheile in éineacht leis an Bord Bainistíochta
agus an pobail scoile, Eanair 2011.

