Measúnú Priocail 2018: Gaelscoil na Lochanna
Seo doiciméid atá curtha le chéile ag an mBord Bainistíochta maidir le priacail a d’fheadfadh a bheith ann i saol na scoile,
timpeall ar ábhar an Chosaint Leanaí. Is doiciméid beo é, a phléitear go minic ag cruinnithe foirne/boird agus mar sin
bíonn athruithe/feabhsaithe á chur leis i rith na scoilbliana.
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Buile ó chamán agus timpist

Clogad ar gach imreoir mar riail scoile+

ag bailiiú fearas

stóráil ceart ar an bhfearas

Buile ó chamán agus timpist

Clogad ar gach imreoir mar riail scoile+

ag bailiiú fearas

stóráil ceart ar an bhfearas

Athrú éadaí

“ féach thuas

Páistí ag dul ar strae

Rialacha faoi dul ar bhus i bhfeidhm

Páistí le strainséirí/tuistí

(Fón agus liosta teagmhála ar gach turas
Bosca gar chabhrach ar gach turas.
Crois sabhála agus comhaireamh ar gach
páiste roimh thaisteal.
Suíochán an Bhus a líonadh ón mbun go
barr le múinteoir ann roimh na páistí.)

Riail faoi choimheas 1:16 i bhfeidhm
(feitheoir : páistí).

Gan dul ar thuras i gcarr aon duine - bus
eagraithe ag an scoil amháin ceadaithe
Rialacha faoi líne i bhfeidhm  (beirt le beirt,
péire roghnaithe le bheith ag barr gcah líne
agus bun gach líne, ard ranganna le bun
ranganna más chuí)

Siúlóidí lasmuigh

2

den scoil

Páistí ag dul ar strae,

Riail faoi choimheas 1:16

timpistí bóthair

Rialacha an “line” i bhfeidhm

Turais go dtí xxx

3

“

Turais go dtí an

3

“

chathair
Turas Rang a Sé
(thar oíche)
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Páistí le strainséiri in áit nua

Riail faoi choimheas 1:16 i bhfeidhm

thar oíche

(feitheoir : páistí).

Páistí ar fhóin póca

Gan dul ar thuras i gcarr aon duine - bus
eagraithe ag an scoil amháin ceadaithe

Rialacha faoi líne i bhfeidhm (beirt le beirt,
peire roghnaithe le bheith ag barr gach líne
agus bun gach líne, ard ranganna le bun
ranganna más chuí)

Beirt múinteoir ar an turas

Foirm ceada na dtuistí a bheith ar ais roimh
thaisteal agus a chinntiú leis an ionad go
bhfuil nósanna imeachta cosaint leanaí i
bhfeidhm acu.

Plean seomra leapa agus féitheoireachta
don oíche mar chuid den eagrúcháin.
Rialacha an turais pléite roimh ré (le litir
mínithe do thuistí).
Fóin na bpáistí- cead uair a chloig ar an
turas bus chun éistecaht le ceol, bailithe
ansin ag an múinteoir, tugtha dóibh sa
thrathnóna chun glaoch abhaile a

dheanamh, bailithe arís agus tugtha dóibh
uair a chloig ar an mbus chun éisteacht le
ceol faoi stiúr múinteora.
Yoga

n/a

Rince Gaelach

3

Páistí le múinteoir iarscoile

Rialacha ceapacháin i bhfeidhm (Stat
declaration, form of undertaking,
reamhscrúdú na ngardai sásúil nochtaithe
don bhord)
Rialacha ranganna iarscoile i bhfeidhm

Feis Átha Cliath

n/a

Spórt le Traenálaí
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Múinteoir i láthair ag gach ceacht atá i rith
am scoile
Rialacha ceapacháin i bhfeidhm

Snámh na
mBuachaillí
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Athrú éadaí

Tuistí le Garda vetting a bheith mar

Baol an uisce

fhéitheoir chun cuidiú le múinteoir
Rialacha an linn snámha/polasaí snamha
pléite lena páistí/ tuistí roimh ré

Conradh idir linn agus scoil ann roimh ré
Cuntóir snámha a bheith lena páistí
Gan tuistí/ feitheoirí múinteoirí a bheith sna
seomra gléasta
Gan fóin a bheith agat
Snámh na gCailíní
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An Ghaeltacht

n/a

Snámh i gcomórtas

n/a

Athrú éadaí

“

Páiste/ múinteoir i mbaol,

Rialacha faoi spás ceart a mhíniú do pháistí

Páistí ag lorg barróg, aird

Grupaí thar páistí aonair ag teacht amach

speisialta

as seomra ach cead PO agus tuistí a fháil

– buachaillí
Snámh i gcomórtas
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– cailíní
Obair Thacaíochta
Foghlama

3

roimh ré roimh pháiste a thógail go
haonarach nuair is cuí.

Grianghraif Scoile
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Grianghraif de pháistí á

Seo mar rannóg ar Fhoirm ceada bliaintiúil

scaipeadh ar an idirlíon

na dtuistíGrúp phictiúr (5 pháiste) amháin ceadaithe
gan ainmneacha luaite- iad a sheoladh go
PO agus ansin a scriosadh
Polasaí scoile AUP i bhfeidhm
Ní théann gghraif riamh ar Facebook na
scoile ach cead ar Twitter na scoile?
Tuistí le cead a lorg ag ócáidí scoile poiblí
grianghraif páiste clann eile a ghlacadh
Oideachas a chur ar na páistí

Tráth na gCeist

n/a

INTEL MINI

n/a

SCIENTIST
Oiliúint d’Fhoireann
na Scoile faoi chúrsaí
Chosaint Leanaí
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Daoine nua nach mbeidh

Cúrsa ar líne faoi chosaint leanaí

traenailte i gceart

dhéanamh
Am curtha ar leataobh chun ionduchtú a
dhéanamh le haon duine nua ar an

bhfoireann ar an bpolasaí/nósanna
imeachta
Múinteoireacht duine
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Cosúil le Tac Foghlama

Le cead PO agus tuistí
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Timpistí leithris agus gan

Glaoch a chur ar thuistí muna bhfuil an

páiste a bheith in ann

páiste ábalta éadaí sa bhreis a chur orthu.

deilieáil leis iad féin

Leithreis a ranga a úsáid.

Nach mbeadh na scileanna
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ar dhuine
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Riachtanais Speisialta
– Riachtanais
Dluthphearsanta san
áireamh

Na Leithris

Soláthar an
Churaclaim – OSPS,
OCG agus Bí
Sabháilte san áireamh
Daltaí LADT nó Daltaí
a bhraitear le bheith
LADT
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Shocrúchán Scoile
Mic Léinn ar Thaithí

Cead faighte Múinteoir ranga leo i gcónaí
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Oibre
Am sosa/ Am lóin

Iad a bheith le páistí gan

Iad a bheith le páistí gan

Le cinntiú

traenáil acu
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Timpistí sa chlós, cur

Féitheoireacht cothrom ar pháistí ar an dá

isteach ar a chéile

clós (le CRS i láthair lena paistí)
Cóipleabhair clóis chun taifead a dhéanamh
ar eachtraí (nó taifead sa chóiplebhair
iompair ranga)
Tuairisc ar thimpistí le líonadh

Múinteoireacht
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Go mbeidh screadaíl, fearg

Córas iompair scoile agus ranga atá

ag cur isteach ar pháiste?

faomhaithe ag an mBord PO ann

4

Féach ranganna iarscoile

Féach ranganna iarscoile
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Go mbeidh páiste ann gan

Gan a bheith linn féin le páiste aonair-

tuismitheoir thart ag am

gnáthrialacha faoi stiúradh na páistí abhaile

Rásaí agus am dul abhaile

i bhfeidhm

Ranga
Imeachtaí
Múinteoireachta
Lasmuigh
Lá Spóirt

Imeachtaí

Thiomsú
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Airgid a bhfuil daltaí

Brú ar pháistí atá ag bailiú

Duine fásta faomhaithe a chur i gceannas

airgid

ar aon tiomsú (de ghnáth duine ó Choiste

páirteach iontu

na dTuistí nó Múinteoir)

Úsáid Áiseanna nach
bhfuil

ar
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láthair na

scoile

Socruithe

Go mbeadh baol ann de

An áit a fhágáil mar a bhí ag an tús agus

strainséirí ag caint/ teagmhál

páistí a bheith faoi stiúr múinteora

le páistí
Taistil

Scoile agus Tionlacan
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Go mbeidh timpist ann nó

Rialacha an bhus, charrchlóis, síníu amach

baol de pháiste ag dul

luath i leabhar san oifig i bhfeidhm agus

abhaile le strainséir

córas na línte/bailiú ag dul amach (is fearr
seiceáil leis an caomhnóir agus páiste má
tá eiginnteacht).
Rialacha meabhraithe/nua do thuistí anseo
(teacht go geata na scoile chun páistí a
bhailiú, gan páistí a bheith thart gan
féitheoireacht tar éis scoile+roimh scoile,
teacht isteach le páistí má bhíonn ar
pháiste filleadh don leithreas/cóta a
bhailiú/aonach na Leabhar srl.)

Bainstíocht ar Iompar
Dúshlánach

2

agus

Úsáid Srianta nuair is
cuí

Tabhairt

Amach

1

Leighis

Go mbeidh

Áit roghnaithe agus bealach comhaontaithe

páiste/múinteoir/CRS

idir clann agus scoil faoi conas seo a

gortaithe nó ag cur sin ina

láimhseáil (mar chuid de phlean aonair an

leith

pháiste)

Go dtógfadh aon pháiste

Polasaí againn chuige seo

leigheas gan cead

Garchabhair

1

Go mbeidh páiste gortaithe

Riail- gan bheith leat féin le páiste i

gan cabhair ar fáil- agus

bhfeidhm

lámh orthu chun cuidiu leo

Bosca i ngach seomra
Gearradh tríd riteoga- bíonn ar an bpáiste
riteoga a bhaint ar dtús iad féin sa leithreas.
Glaoch ar thuisti i gcás aon bhaol
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Bulaíocht ar pháiste

Polasaí Frithbhulaíochta/Iompair sa scoil

Strainséir sa scoil

Réamhscrúdú na ngardaí cinntithe leo

agus

déileáil leis
Daoine Seachtracha a
chuireann
gCurcalam

leis

an

agus muinteoir leo i gcónaí sa rang

Cúram Páistí a bhfuil
soghontachtaí sainiúla
acu

Earcú Baill foirne na
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Córas Earcú ceart ag an scoil

·

Múinteoirí

·

CRS

·

Airíoch

·

Rúnaí

·

Glantóirí

Fianaise de Chúrsa cosaint Leanaí bheith

·

Oiliúnóirí
Spóirt

déanta

·

Teagscóirí
Seachtracha

·

Aoichainteoirí

·

Oibrithe
Deonacha

·

Tuismitheoirí

·

Cuairteoirí ar
láthair
na
scoile le linn
an lae

·

Conraitheoirí
ar láthair na
scoile le linn
an lae

·

Cuairteoirí ar
láthair
na
scoile tar éis
am scoile

Réamhscrúdu na nGardaí sasúil
Form of Undertaking
Statutory Declaration

Conradh idir bord agus fostaithe eile
Leabhar síníu isteach do gach
cuairteoir/comraitheoir

·

Conraitheoirí
ar láthair na
scoile tar éis
am scoile

Úsáid fhoirgneamh na
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Scoile ag eagrais eile i
rith an lae

Coderdojo/ Teanga Tí msh-

Conradh i bhfeidhm idir scoil agus iad ag

go mbeadh strainséirí

cinntiú deachleachtais nósanna imeachta

timpeall ar pháistí

an Chosaint Leanaí

Cód iompair Teanga Tí sínithe ag scoil:
tuistí
Úsáid TEC ag daltaí na
scoile

Cur
i
bhfeidhm
smachtbhannaí
mar
chuid
den
Chód
Iompair – coimeáid,
tógaíl gutháin srl
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Go mbeadh páistí ar

Polasaí AUP i bhfeidhm

shuíomhanna neamh

Cead an mhúinteora a lorg chun dul ar

oiriúnacha nó ag scaipeadh

idirlíon agus i gconaí faoi stiúr an oide.

teachtaireachtaí neamh

Smachtbhanna: ipad etc a bhaint agus

oiriúnacha idir a chéile

tuistí a chur ar an eolas.
Cóipleabhair iompair i ngach rang= caint le
PO
Cóipleabhar d’eachtraí sa chlós (le cinntiú)

Úsáid Físeáin/Mheáin
eile chun taifead a
dhéanamh
ar
Imeachtaí Scoile
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Go mbeidh físeán scaipthe

Foilsithe ar shuíomh idirlíon na scoile

go míoiriúnach

amháin, faomhaithe ag an PO/LPO ar dtús
(taifead i ngrupaí)
An Polasaí atá againn a fhógairt agus
oideachas faoi a scaipeadh go tuistí agus
páistí le fóin

Úsáid
Iarscoile
fhoirgneamh na Scoile
ag Eagrais Eile

Féach thuas

Nóta Tábhachtach: Tugtar faoi deara gurb ionann priacal i gcomhthéacs[Ao1] 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[Ao2] 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 Gaelscoil na
lochanna an Mheasúnacht Priacail seo a chur i gcrích ar 8/3/2018. Déanfar aithbhreithniú air mar chuid dá Aithbhreithniú
Bliaintúil ar an Raiteas um Chumhdach Leanaí .
Sínithe Dáta 8/3/2018
Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta

Príomhoide/Runaí an Bhoird Bhainistíochta
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