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Ráiteas um Chumhdach Leanaí: Measúnú Priacail 
(baol díobhála) 

 Liosta na nImeachtaí Scoile 
Leibhéal 
Priacail 

D’aithin an scoil na priacail díobhála seo a 

leanas a mbainfidh leis na himeachtaí seo 

 

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 

 

Traenáil Pearsanra Scoile sna Treoirlínte 
ar Chumhdach Leanaí 

Ard Díobháil nár aithníodh nó nár tuairiscíodh 
go pras  

Ráiteas sábháilteachta Cumhdach Leanaí agus 
Treoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna le cur 
ar fáil don fhoireann ar fad. 
 
Foireann iomlán na scoile le modúl traenála TUSLA a 
dhéanamh agus teastas a chur ar fáil. 
 
Múinteoirí na scoile chun traenáil PDST a dhéanamh 
mar dhaoine ainmnithe. 
 
DIA agus LDIA le freastal ar lá inseirbhíse PDST 
 
Baill an Bhoird Bainistíochta le freastal ar thraenáil más 
féidir agus gach duine ar an mBord an traenáil ar líne 
TUSLA a dhéanamh. 
 
Taifead ar thraenáil foirne agus Bord Bainistíochta ag 
an mBord Bainistíochta. 
  

Earcú Foirne ina n-áirítear 

 Múinteoirí / CRS 

 Fear Cúram / Rúnaí / Glantóirí 

 Aoi Chainteoirí 

 Teagascóirí Seachtracha 

 Oibrithe Deonacha 

Ard Díobháil do pháistí ó bhaill foirne nua/ 
cuairteoirí ar láthair na scoile 
Doirse fágtha ar oscailt 
Tuismitheoirí ag dul go ranganna 
Cuairteoirí nár shínigh isteach 

Cloíonn an scoil le ceanglais reachtaíochta ghrinn 
fhiosrúcháin an gharda Síochána agus na himlitreacha 
ábhartha de chuid na ROS maidir le hearcú foirne 
 
Nósanna Maoirseoireachta 
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 Cuairteoirí ar láthair na scoile 
le linn uaireanta scoile 

 

Soláthar Curraclam i leith OSPS, OCG 
agus Bí Sábháilte 

Meánach Nach ndéanfaí an curaclam a chur ar fáil 
ina iomláine 

Cuirtear an curaclam OSPS, OCG agus Bí Sábháilte i 
bhfeidhm ina iomláine. 
(féach Polasaí  na scoile maidir le múineadh Bí 
Sábháilte agus OCG) 
 

Múinteoireacht Ranga   Díobháil de bharr easpa 
maoirseoireachta  leordhóthanacha 
seomra ranga  

Nósanna agus Cur chuige i bhfeidhm maidir le 
maoirseoireacht 
Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta 
Cód Iompair 
Polasaí Frith-Thromaíochta  

Gníomhaíochtaí Múinteoireachta taobh 
amuigh 

 

 Díobháil ó phearsanra scoile Nósanna agus Cur chuige i bhfeidhm maidir le 
maoirseoireacht 
Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta 
Cód Iompair 
Polasaí Frith-Thromaíochta 

Cúram páistí le riachtanais oideachais 
speisialta, dlúth-cúram  san áireamh 

Ard Díobháil ó phearsanra scoile Nósanna i bhfeidhm ar dhlúth chúram 

Múineadh duine ar dhuine Meánach Díobháil ó phearsanra scoile Nósanna i bhfeidhm sa scoil maidir le múineadh duine 
ar dhuine: 
Doirse ar oscailt 
Fuinneoga sa seomra 
Fuinneoga sa doras 
Bord idir Múinteoir agus Páiste 

Cúram daltaí a bhfuil riachtanais sainiúla 
orthu 

 Daltaí atá leispiach / aerach / 
déghnéasach / trasinscneach (LADT) 

 Daltaí a mheastar a bheith LADT 

 Daltaí a bhaineann le creidimh 
mionlaigh 

Ard Díobháil ó Thromaíocht bunaithe ar 
inscne / claonadh gnéasach 

Polasaí Frith-Thromaíochta na scoile i bhfeidhm. 
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 Daltaí i gcúram 

 Daltaí ar an gcóras fógartha Chosaint 
Leanaí 

Teacht agus Imeacht ón scoil Meánach Díobháil ó dhaltaí eile 
Trácht 
Daoine fásta gan aithne ar chlós na 
scoile 

Nósmhaireachtaí teacht agus imeacht ón scoil 
Nósanna maoirseoireachta 
Treoracha Ceansú tráchta 
Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta 

Feitheoireacht na maidne 
Meánach 

Díobháil de bharr easpa maoirseachta 
Díobháil ó phearsanra scoile / 
mhaoirseoirí 

Nósanna agus Cur chuige i bhfeidhm maidir le 
maoirseacht 
 

Sosanna agus Am Lóin  Ard Díobháil de bharr easpa maoirseachta 
Gortú do pháiste / Tromaíocht 
Díobháil nár aithníodh nó nár tuairiscíodh 
go pras 

Nósanna agus Cur chuige i bhfeidhm maidir le 
maoirseacht 
 
Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta 
Cód Iompair 
Polasaí Frith-Thromaíochta 

Na leithris  Ard Iompar mí-oiriúnach Nósanna ar úsáid leithris 

Leithreas Foirne / Cuairteoirí  Ard Páistí ag úsáid an leithreas idir 1:30 – 
3:30 gan tuismitheoirí leo. (Seomra na 
dtuistí)  

Fógraí thuas, cód ar na doirse agus úsáideann na ball 
foirne an leithreas taobh thiar don stáitse ón 1:15 – 3:30 
gach lá chun é seo a sheachaint  

Gníomhaíochtaí Spóirt 

 

Meánach Díobháil ó phearsanra scoile 
Díobháil ó  

Ráiteas sábháilteachta Cumhdach Leanaí agus 
Treoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna le cur 
ar fáil d’aon duine a bhíonn ag plé leis an páistí ag am 
ar bith le linn na scoile. 
 

Ranganna Iar-Scoile 

Lá Spóirt 

Meánach Díobháil ó theagascóirí / easpa 
maoirseoireachta 

Ráiteas sábháilteachta Cumhdach Leanaí agus 
Treoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna le cur 
ar fáil d’aon duine a bhíonn ag plé leis an páistí tar éis 
am scoile. 

Club Obair bhaile Meánach Doirse fágtha ar oscailt 
Tuismitheoirí ag dul suas staighre 

 

Cuairteoirí ar láthair na scoile tar éis am 
scoile 

Ard Díobháil do pháistí ó chuairteoirí sa scoil 
 

Nósmhaireachtaí agus cur chuige i bhfeidhm 
Oscailt doirse 
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Rang Gaeilge do dhaoine fásta ar láthair 
na scoile 

Meánach Díobháil do pháistí ó chuairteoirí sa scoil Nósmhaireachtaí agus cur chuige i bhfeidhm maidir le 
teacht agus imeacht ag ranganna 
Nósmhaireachtaí scoile ar Oscailt doirse 

Cóitseálaithe Spóirt Meánach Díobháil do pháistí scoile  Polasaithe agus Cur Chuige i bhfeidhm  
Ráiteas Cúram Leanaí  

Mic Léinn ar Thaithí Oibre Íseal Díobháil do pháistí scoile ón Mac Léinn  Nósanna Taithí Oibre 
Ráiteas Cúram Leanaí 
 

Ábhar Múinteoirí le linn Socrúchán 
Scoile 

 

Íseal Díobháil ó ábhar múinteoirí Ráiteas sábháilteachta Cumhdach Leanaí agus 
Treoirlínte na Roinne Oideachais agus Scileanna le cur 
ar fáil d’ábhar oidí a bhíonn ar shocrúcháin scoile 
Maoirseacht 

Turais Scoile 

Coláiste Acla / Turais thar oíche 

Campa Samhraidh  

 

Ard Díobháil ó pháistí eile / tromaíocht 
Iompar mí-oiriúnach 
Díobháil ó phearsanra scoile 
Díobháil ó phearsanra eile 

Nósanna turais Scoile 
Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta  
Grinnscrúdú an Gharda i leith óglaigh. 
Dáileadh Leighis 
Úsáid Meáin 
Dlúthchúram 

Áiseanna taobh amuigh den scoil in úsáid 
do ghníomhaíochtaí scoile 

 Díobháil ó phearsanra eile Nósanna Turais Scoile  

Bus Scoile/ Turas/ Spóirt Meánach Díobháil do pháistí 
Tromaíocht 
 

Nósanna Bus Scoile 
Polasaí Frith-Thromaíochta 

Bainistiú ar Iompar dúshlánach 

(úsáid cuí srianta áit is gá) 

Íseal Díobháil do pháistí Traenáil cuí ag foireann na scoile  

Dáileadh garchabhair Ard Díobháil ó phearsanra scoile Cur chuige aonraithe ag an scoil maidir le húsáid 
garchabhair 
Grianghraif pháistí 

Dáileadh Leighis 

 

Ard Díobháil ó phearsanra scoile Nósanna dáileadh leighis i bhfeidhm sa scoil 
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Tromaíocht a chosc agus plé le 
tromaíocht i measc na ndaltaí 

Meánach Díobháil do pháistí de bharr tromaíocht 
Díobháil nár aithníodh nó nár tuairiscíodh 
go pras 

Tá beartas frith-thromaíochta ag an scoil a chloíonn go 
hiomlán le Nósanna Imeachta Frith-Thromaíochta do 
Bhunscoileanna agus do Iar-bhunscoileanna. 

Úsáid na teicneolaíochta sa scoil 

 Úsáid na ndaltaí 

 Úsáid na foirne 

 Úsáid cuairteoirí 

 

Ard  Tromaíocht 
Nach leanann an fhoireann na 
nósmhaireachtaí agus polasaithe atá 
leagtha síos ag an scoil 
 
  

Plean Gnímh teicneolaíochta i bhfeidhm 
Polasaí frith-thromaíochta ina n-áirítear néal 
thromaíocht i bhfeidhm 
Polasaí Ceart-Úsáid Idirlín i bhfeidhm do dhaltaí agus 
don fhoireann agus do chuairteoirí 
Cód iompair i bhfeidhm  
 

Úsáid físeáin / grianghraif le taifead a 
dhéanamh ar ócáidí scoile 

 

 Tromaíocht 
Mí-úsáid Grianghraf 

Polasaí úsáid meáin 
Polasaí Ceart Úsáid Idirlín. 
Bileog Iontrála 

Cur i bhfeidhm smachtbhannaí de réir 
Chód Iompair na Scoile, cailliúint 
pribhléidí (m.sh. am órga), tógáil fóin san 
áireamh 

 

 Díobháil ó phearsanra scoile Cód Iompair scoile i bhfeidhm 
Polasaí fón póca  
Nósmhaireachtaí maoirseoireachta 
 

 
 

 

 

 

 

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 aithníodh a 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 

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) 
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ar an bpriacal chomh fada agus is féidir.  Rinne Bord Bainstíochta Gaelscoil Uí Earcáin an Mheasúnacht Priacail seo a chur i gcrích ar ___ _____ 

. Déanfar aithbhreithniú air mar chuid dá Aithbhreithniú Bliaintúil ar an Raiteas um Chumhdach Leanaí  (Mí Márta gach Bliain) 

 

 

Sínithe _____________________________________ Dáta ________________  

 

Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta  

 

 

Sínithe _____________________________________ Dáta ________________  

 

Príomhoide/Runaí an Bhoird Bhainistíochta 

 

 

 


