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Cód Iompair 

 

Fís na Scoile & Ráiteas Misin na Scoile 

I nGaelscoil na Laochra is é ár misean oibre uathúlacht gach leanbh a cheiliúradh agus tacaíocht a 

thabhairt do gach dalta scoile a p(h)oitéinseal a bhaint amach dó/di féin, ag cur ar chumas an pháiste 

é/í fein a fhorbairt mar dhuine sóisialta agus saol iomlán a bheith aige/aici, ag maireachtáil agus ag 

comhoibriú le daoine eile agus ag cur le maitheas na sochaí.   

 

Spiorad Féiniúlachta na Scoile 

I nGaelscoil na Laochra déanaimid sár-iarracht cuidiú lenár daltaí scoile fás agus forbairt chun go 

mbeidh siad ina ndaoine fásta sláintiúla, féinmhuiníneacha, aibí agus go mbeidh sé ar a gcumas acu a 

bpotéinseal iomlán mar dhaoine a bhaint amach. Déanaimid sár-iarracht i gcónaí timpeallacht 

shábháilte, áthasach a chruthú do na leanaí ina mbraithfidh siad sochar agus ar an eolas go n-éistfear 

leo le tuiscint agus le meas má tá cúiseanna imní acu agus go dtugfar faoi na cúiseanna imní sin a 

shárú. 

 

Éiteas Sainiúil na Scoile 

Is scoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil na Laochra ag a bhfuil éiteas sainiúil Ilchreidmheach aici.  

  

Ráiteas Tosaigh 

Chuir an Bord Bainistíochta, an fhoireann agus ionadaithe thuismitheoirí na scoile nósanna imeachta 

maidir le iompar i bhfeidhm don chéad uair nuair a d’oscail an scoil i 2015.  

 

Aidhmeanna    

Is iad na haidhmeanna a ghabhann le cód iompair éifeachtach ná:  

• A Chinntiú go gcuirtear timpeallacht oideachasúil ar fáil atá treoraithe ag ár fís agus eiteas  

• Cur ar chumas na scoile feidhmiú ar bhealach ordúil ionas gur féidir le leanaí dul chun cinn a 

dhéanamh i ngach gné dá bhforbartha  

• Atmaisféar a chruthú ina bhfuil meas agus tuiscint ar a chéile agus ina nglactar le daoine   
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• Iompar dearfach agus féinsmacht a chothú, ag tabhairt airde ar na difríochtaí idir leanaí agus an gá 

le freastal ar na difríochtaí sin  

• Sábháilteacht agus dea-bhraistint gach ball den phobal scoile a chinntiú  

• Cabhrú le tuismitheoirí agus daltaí tuiscint a fháil ar na córais agus na nósanna imeachta atá mar 

chuid den chód iompair agus a gcomhoibriú a lorg agus na nósanna imeachta sin á gcur i bhfeidhm  

• Cinntiú go gcuirtear an córas rialacha, duaiseanna agus smachtbhannaí i bhfeidhm ar bhealach 

cothrom agus comhleanúnach ar fud na scoile   

Ábhar an Pholasaí   

Treoirlínte Ginearálta maidir le hiompar dearfach a chur chun cinn:   

1. Glactar leis go ndéanfaidh daltaí iad féin a iompar le comh-mheas agus cúirtéis i gcónaí, le daoine 

fásta agus le daltaí eile.  Ní ghlacfar le iompar a chuireann isteach ar chearta daltaí eile maidir le 

cúrsaí oideachais nó cúrsaí sábháilteachta.   

2. Glactar leis go mbeidh daltaí cúramach maidir le réadmhaoin na scoile agus go gcoimeádfaidh siad 

an timpeallacht glan agus saor ó bhruscar.    

3. Glactar leis go mbeidh cuma néata ar dhaltaí, go mbeidh leabhair agus fearas cuí ina seilbh agus 

go mbeidh siad i láthair san áit cheart agus in am.    

4. Glactar leis go ndéanfaidh daltaí mar a deirtear leo sa rang, go n-oibreoidh siad go díograiseach 

agus go ndéanfaidh siad tionscadail a thabhairt suas agus caoi mhaith orthu.    

5. Glactar leis go mbeidh daltaí i láthair gach lá muna mbíonn cúis mhaith ag cur bac orthu, agus sa 

chás sin is cóir go gcuirfidís an t-eolas chun na scoile i scríbhinn, agus fáth na neamhláithreachta a 

bheith luaite.    

Spriocanna mar bhonn ag an gcód iompair:   

• Atmaisféar a chruthú a spreagann agus a threisíonn dea-iompar  

• Timpeallacht dhearfach shábháilte a chruthú don teagasc agus don fhoghlaim.  

• Mic léinn a spreagadh le freagracht phearsanta a ghlacadh as a bhfoghlaim agus a niompar.  

• Cabhrú le daoine óga teacht in inmhe mar shaoránaigh fhreagracha rannpháirteacha.  

• Caidrimh dhearfacha chomh-mhuiníne agus chomhthacaíochta a chothú i measc mac léinn, ball 

foirne agus tuismitheoirí.  

• A chinntiú go dtuigtear ionchais arda na scoile i leith iompar gach baill de phobal na scoile agus go 

bhfuil eolas fairsing orthu.    

Cur i bhfeidhm   

Tá páirt le glacadh ag gach ball de chomhphobal na scoile maidir leis an gCód Iompair a chur i 

bhfeidhm. Beidh a laghad rialacha ann agus is féidir, cuirfear an bhéim ar deaiompraíocht agus 

úsáidfear smachtbhannaí go cothrom agus go comhseasmhach, aois an phaiste tógtha san áireamh 

chomh maith le éagsúlachtaí indibhidiúla.  Tabharfar spreagadh agus aithint don dea-iompraíocht.  

Nuair a bhíonn deacrachtaí ann, cuirfear na tuismitheoirí/caomhnóirí gan mhoill ar an eolas – 

glaoch/nóta/comhrá ag brath ar an iompar. 



 

    

Dualgais an Bhoird Bainistíochta   

Is é ról foriomlán an Bhoird Bhainistíochta a chinntiú go bhforbraítear cód iompair sa scoil móide  

• Timpeallacht  atá compordach agus sábháilte a chur ar fail do chách.  

• Tacú leis an bPríomhoide agus leis an bhfoireann chun an cód a chur i bhfeidhm.  

• An cód a dhaingniú.   

Dualgais an Phríomhoide   

• Atmaisféar dearfach a chothú sa scoil,    

• A chinntiú go ndéantar an Cód Iompair a chur i bhfeidhm go comhseasmhach agus go cothrom.    

• Socruithe a dhéanamh chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCód, de réir mar is gá.          

Dualgais na Múinteoirí   

Tacú le, agus cur i bhfeidhm cód iompair na scoile:   

• Iarracht a dhéanamh timpeallacht oibre sábháilte a chruthú le haghaidh gach dalta.   

• Dea-obair a aithint agus a mholadh.  

• Obair scoile a ullmhú agus a bhfuil déanta ag daltaí a cheartú.   

• Buanna indibhidiúla agus difríochtaí idir dhaltaí éagsúla a aithint agus deiseanna a chur ar fail 

dóibh araon.  

• A bheith múinte, comhsheasmhach agus cothrom.   

• Deimhin a dhéanamh de nach mbeidh mórán deiseanna ann chun iompair toirmeascach  a chur sa 

tsiúl.    

• Dul i ngleic le droch-iompair ar bhealach oiriúnach.   

• Cásanna troma droch-iompair nó cásanna athdhéanta droch-iompair a thaifead.   

• Tacú le comhghleacaithe.  Teagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí nuair is gá agus tuairisc a 

thabhairt ar cheisteanna tábhachtacha dóibh.    

Dualgais na nDaltaí   

• Freastal ar scoil go rialta agus go poncúil.  

• Éisteacht leis na múinteoirí agus aird a thabhairt ar threoracha/chomhairle.  

• Meas  a thaispeáint do gach duine i gcomhphobal na scoile.  

• Bheith cúramach i leith réadmhaoin na scoile agus na ndaltaí eile.   

• Gan é/í féin a iompar ar bhealach ar bith a chuirfeadh daoine eile i ndainséar.  

• Gan focail ghéara a rá, eascainí nó duine a bhaint as a ainm.  



• Fáilte a chur roimh daltaí eile páirt a ghlacadh i gcluichí/ngníomhaíochtaí.    

• Ábhair/leabhair chuí a bhreith ar scoil.    

• Rialacha scoile agus ranga a choimeád.   

Dualgais na dtuismitheoirí/caomhnóirí    

Moladh do pháistí ómos a bheith acu dóibh féin agus do réadmhaoin.   

• Cinntiú go bhfreastalaíonn páistí go rialta agus go poncúil.      

• Spéis a chur in obair scoile na ndaltaí, tacú leo agus an obair a mholadh.   

• Bheith ar an eolas maidir leis an gCód Iompair, agus tacú le cur i bhfeidhm an chóid.  

• Comhoibriú le múinteoirí i gcás go mbíonn iompair an dalta ag cur isteach ar dhaoine eile.   

• Na páistí a spreagadh a ndícheall a dhéanamh agus a bheith freagrach as a gcuid oibre  

• Cabhrú leis na páistí an obair bhaile a dhéanamh  

• A chinntiú go mbíonn na leabhair agus na hábhair riachtanacha don scoil acu. Teagmháil leis an 

scoil i dtaobh fadhb ar bith a d’fhéadfadh cur isteach ar dhul chun cinn/iompair an pháiste.       

Cód Smachta   

• Osclaíonn an scoil go hoifigiúil ar a 9.20r.n.  

• Críochnaíonn ranganna na naíonáin bheaga agus ranganna na naíonáin mhóra ar a 2i.n.  

• Críochnaíonn na ranganna eile ar a 3i.n.  

• Níl an scoil freagrach as páistí lasmuigh de na huaireanta scoile – San iarnón tá an club iarscoile i 

gceannas ar na páistí agus ar cúrsaí smachta. Ar maidin tá páistí faoi chúram na 

dtuismitheoirí/caomhnóirí go dtí 9.20rn nó go dtí go bhfuil an múinteoir i láthair. Tosaíonn an scoil 

ag 9.20rn. Ní choir go mbeidh an pháiste fágtha ar scoil ar maidin gan an múinteoir a bheith i láthair 

fós.  

 

Éide Scoile   

• Ní mór do gach páiste éide scoile a chaitheamh i gcónaí, seachas ar na laethanta a bhfuil 

corpoideachas nó snámh acu.  Ar na laethanta sin, ní mór dóibh éide spóirt a chaitheamh. Éide scoile 

– geansaí na scoile, dubh gorm ar bhun (sciorta, gúna, bríste, bríste reatha nó bríste gearra san dea 

aimsir)  

• Caithfear ainm an pháiste a mharcáil go soiléir ar na héadaí.  

• Mura bhfuil páiste ag dul ag snámh, nó mura bhfuil ar a c(h)umas páirt a ghlacadh sa rang 

corpoideachais; caithfidh sé / sí an éide scoile a caitheamh nó nóta ón tuismitheoir / caomhnóir a 

sholáthar don múinteoir ag míniú an scéil.  

• Ar mhaithe le sábháilteacht, iarrtar ar pháistí gan ach fíor-bheagán seodra a chaitheamh.  Má tá 

fáinní cluaise á gcaitheamh ag páistí, ní cheadaítear ach ‘studs’ agus ní fáinní cluaise fada, toisc gur 

féidir leo a bheith baolach, go háirithe sa chlós le linn am súgartha.   



 

Poncúlacht   

Tosaíonn an scoil ag 9.20rn. Críochnaíonn sé ag 2in agus 3in leis an club obair bhaile ar siúl go dtí 5in 

Luan go Déardaoin. 

Asláithreacht ag Tinneas   

• Má tá páiste as lathair ón scoil, caithfear nóta mínithe a sholáthar don mhúinteoir nuair a fhilleann 

sé/sí ar ais.  

• Agus páiste ag fágáil na scoile i rith am scoile, caithfear é/í a bhailiú ag an scoil. Mura bhfuil na 

tuismitheoirí/caomhnóirí in ann é seo a dhéanamh, caithfidh siad nóta mínithe a sholáthar don 

múinteoir.   

Sábháilteacht agus Smacht sa Scoil   

• Ní cheadaítear rith laistigh den scoil.  

• Caithfear siúl go ciúin nuair atá ranganna ar siúl.  

• Caithfidh páistí a bheith aireach gan páistí eile a bhrú ná a shá amach.  

• Ní ceadmhach imirt le liathróidí laistigh den scoil.  

• Ní ceadmhach dreapadóireacht sa scoil/ar an astro. 

• Ní ceadmhach rudaí a chaitheamh laistigh den scoil.  

• Ní ceadmhach moilleadóireacht sna seomraí folctha.  

• Ar mhaithe le sábháilteacht, tá sé riachtanach go leanfadh na páistí na rialacha thuasluaite.   

Rialacha Ranga   

• Caithfear teacht ar scoil leis na giuirléidí go léir a luaitear ar an leabharliosta – dialann/lón/deoch 

srl nach mbeidh siad ag cur isteach ar pháistí eile.  

• Caithfidh na páistí gach leabhar, leabhar saothair agus aon rud eile (m.sh. uirlisí ceoil) a thabhairt 

isteach leo gach lá.  

• Tá cosc ar tippex agus má fheiceann na múinteoirí é, glacfaidh siad seilbh air agus bronnfaidh siad 

ar an tuismitheoir / caomhnóir ag am dul abhaile é.  

• Lorgaítear an obair is fearr ón bpáiste i gcónaí – is é sin scríbhneoireacht néata, soléite.  

• Bheimis thar a bheith buíoch díot ach do pháiste a fhágáil lasmuigh den seomra ranga agus gan dul 

isteach sa seomra leis/léi tar éis coicíse.  Cabhraíonn sé seo le neamhspleáchas an pháiste.  Baineann 

sé seo le tuismitheoirí pháistí sna naíonáin bheaga go háirithe.  

• Cuirtear béim ar dheá-bhéasa agus ar chúirtéis i gcónaí ionas go léireoidh na páistí meas ar na 

múinteoirí, ar chuairteoirí agus orthu féin.  Ní cheadaítear aon drochiompar a thiocfaidh salach ar 

cearta oideachais na bpáistí eile sa rang.      

Seo a leanas samplaí den drochiompar nach gceadaítear:   



• Drochiompar leanúnach ó pháiste sa rang; aisfhreagairt, nótaí a thabhairt do pháistí eile, siúl 

timpeall an ranga, labhairt gan chead agus an múinteoir ag múineadh.  

• Rith nó preabadh sa dorchla.  

• Bogadh as a n-áiteanna agus iad istigh ar lá fliuch.  

• Creachadóireacht; scríobh ar bhoird nó ar bhallaí srl.  

• Mallachtú, leasainmneacha drochbhéasacha a úsáid, seile a chaitheamh, ciceáil, nó tarraingt as 

páistí eile i slí bhagartach nó ionsaitheach.  

• Dul isteach in áiteanna coiscthe sa scoil nó mórthimpeall na scoile.  

• Dul isteach sna seomraí ranga le linn an tsosa gan cead ón múinteoir feitheoireachta.  

• Baint le giuirléidí nó le leabhair pháistí eile.   

Rialacha an Chlóis   

• Agus iad sa chlós, níl cead ag páistí é a fhágáil gan cead an mhúinteora / an fheitheora.  

• Caithfidh gach páiste aird a thabhairt ar an múinteoir feitheoireachta an t-am ar fad.  Ní féidir leis 

an bpáiste an leithreas a úsáid gan cead an mhúinteora.  

• Níl cead ag páistí geata an chlóis a oscailt ná a dhúnadh.  

• Ní cheadaítear bia ná deoch sa chlós.     

Níl cead riamh:   

a) Dul isteach sa chlós gan múinteoir nó feitheoir ann.  

b) Dreapadóireacht  

c) Clocha a chaitheamh  

d) Brú, sá amach ná páistí eile a bhualadh  

e) Seile a chaitheamh  

f) Imirt go garbh  

g) Droch-theanga a úsáid nó a bheith droch-bhéasach le múinteoirí, le cuairteoirí nó le páistí eile.  

h) Cur isteach ar pháistí eile.   

Má chuireann páiste isteach ar pháiste eile, ba cheart don chéad pháiste iarraidh air/uirthi stopadh.  

Mura stopann sé/sí, ba cheart don pháiste dul chuig an múinteoir/feitheoir sa chlós ag an am.  

• Is faoin múinteoir/faoin bhfeitheoir aon timpiste nó eachtra a tharlaíonn sa chlós a mhíniú don 

mhúinteoir ranga agus príomhoide nuair atá gá. Caithfear nóta a ghlacadh I leabhar an chlóis. 

Cuireann an múinteoir ranga an tuismitheoir/caomhnóir ar an eolas más gá mar feicfidh siad 

tuismitheoir/caomhnóir ag am dul abhaile agus beidh an dialann acu sa rang chun nóta a scríobh. 

 • Iarrtar ar pháistí a throideann sa chlós am le smaoineamh a ghlacadh.  

• Nuair a bhuailtear an clog sa chlós, ba cheart do na páistí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:   



a) Nuair a bhuailtear an clog, stopann imirt na bpáistí agus cuireann siad na liathróidí peile agus 

cispheile srl. ar ais.  

b) Siúlann na páistí i líne chiúin agus fanann siad leis an múinteoir.  

c) Ar laethanta fliucha, fanann na páistí ina suíocháin agus ní fhágann siad a n-áiteanna gan cead an 

mhúinteora.   

Rialacha Lóin   

• Caithfear lón a ithe sa seomra ranga agus sa seomra ranga amháin.  Ní cheadaítear bia i gclós na 

scoile.  Ní cheadaítear cnónna riamh,  criospaí, barraí seacláide, deochanna boga, ná guma coganta 

sa scoil.  Ní cheadaítear buidéil gloine ná cannaí.  

• Má leanann páistí ar aghaidh leis an gcineál seo bia, cuirfear nóta abhaile.  

• Ba cheart go mbeadh ar a laghad ceapaire amháin nó tortha amháin ag gach páiste gach lá.  

• Níl cead bia a roinnt riamh. Mura a bhfuil lón ag páiste cuirfear fios ar na tuismitheoirí. 

Moltar dea chleachtas agus bia folláin, na Gaiscigh Bhia agus torthaí agus glasraí.  

Aire don Fhoirgneamh Scoile agus don Timpeallacht Scoile   

• Beidh údaráis na scoile an-dian ar loitiméireacht (graifítí ina measc).  

• Tá bosca bruscar agus ciseáin pháipéir ann don bhruscar agus ba cheart iad a úsáid.  

• Tá bruscar laistigh agus lasmuigh den fhoirgneamh scoile go hiomlán droch-bhéasach agus go-

ghlactha.  

• Bítear ag súil le meas ar an scoil agus ar thimpeallacht na scoile ó na páistí.   

Labhairt na Gaeilge   

• Toisc gur Gaelscoil í seo, tá sí mar bhun-aidhm ag na tuismitheoirí go mbeadh ar chumas a bpáistí 

Gaeilge a labhairt go líofa.  Tá an líofacht seo riachtanach d’oideachas lán Ghaeilge an pháiste.  

• Chun an aidhm seo a bhaint amach, tacaíonn na múinteoirí go hiomlán le meon lán-Ghaeilge na 

scoile agus le héileamh na dtuismitheoirí go mbeadh na páistí líofa sa Ghaeilge labhartha.  

Cabhraíonn na múinteoirí leis an meon seo trí mhúineadh trí mheán na Gaeilge sa seomra ranga, trí 

cheachtanna speisialta a mhúineadh agus a dhearadh bunaithe ar ‘Chruinneas na Gaeilge’ agus trí 

rialacha a leagadh síos sa scoil faoi labhairt na teanga sa timpeallacht scoile agus ar ócáidí scoile.   

Beidh Gaeilgeoir na Seachtaine againn sna ranganna chun na páistí a mhealladh agus a mholadh. 

 

 

Cur Síos go hachomair ar na Rialacha   

a) Labhróidh na páistí as Gaeilge de réir a gcumais ach amháin sa rang Béarla.  

b) Molfar na páistí nuair a labhraíonn siad Gaeilge timpeall na scoile.  

c) Beidh na múinteoirí ag súil go labhróidh na páistí Gaeilge leo má bhuaileann siad leo lasmuigh de 

thimpeallacht na scoile.  



Obair Bhaile   

• Tá obair bhaile mar ghné eile d’obair scoile an pháiste agus beidh an páiste ullamh don obair sin.  

Ba cheart an obair bhaile a dhéanamh go cúramach agus gan an iomarca cabhrach a dháil sa bhaile. 

• Is é polasaí na scoile obair bhaile a thabhairt gach oíche seachas ar an Aoine.  Ó am go chéile, 

beidh laethanta nó ranganna saor ó obair bhaile ag na páistí.  

• Déanfaidh na múinteoirí tréan-iarracht an curaclam a chur in oiriúint do chumas na bpáistí.  

• Iarrtar ar na tuismitheoirí spéis a léiriú in obair bhaile a bpáistí agus cinntiú go gcuirfí an bhéim 

chéanna ar an obair ó bhéal (léitheoireacht, filíocht srl.) is a chuirfí ar an obair scríofa.   

Glaineacht   

• Iarrtar ar pháistí caighdeán ard glaineachta a bheith acu.  

• Bítear ag súil go gcoinneoidh siad a gcóipleabhair agus a leabhair scoile glan.   

• Ba cheart timpeallacht na scoile a choinneáil glan agus saor ó bhruscar. Tá sé de dhualgas 

foireannn na scoile agus daltaí na scoile an seomra ranga srl a choimead glan.  

• Ba cheart aire a thabhairt do ghlaineacht phearsanta an pháiste.  Iarrfar orthu lámha salacha a ní 

nuair is gá.   

Iompar i rith imeachtaí tar éis scoile   

• Ó am go ham, beidh ar na páistí an scoil a fhágáil d’fhonn freastal ar imeachtaí éagsúla, m.sh. 

turais scoile, cluichí peile, ceolchoirmeacha srl.  Roimh na himeachtaí seo, iarrfar ar thuismitheoirí 

labhairt lena bpáistí faoi shábháilteacht phearsanta, m.sh. gan labhairt le strainséirí srl.  

• Ar na hócáidí seo, lorgófar caighdeán iompair an-ard ó na páistí.  Beidh orthu: a) Orduithe an 

mhúinteora nó na daoine fásta i gceannas ar an ngrúpa a chomhlíonadh. b) Siúl i bpéirí agus 

seasamh siar nuair is gá. c) Éadaí oiriúnacha a chaitheamh, m.sh. Éide scoile, éide spóirt srl. d) 

Labhairt as Gaeilge eatarthu féin agus leis na múinteoirí.  

e) Iad féin a iompar i slí is nach gcuirfear éinne i mbaol, iad féin san áireamh. f) Meas a léiriú ar éinne 

a bhuaileann leo m.sh. oibrí bialainne, tiománaí bus srl. g) Ní cheadaítear mallachtú ná droch-

bhéasa. h) Meas a léiriú ar mhaoin dhaoine eile. i) Gan salachar/praiseach a fhágáil ina ndiaidh. j) 

Fanacht lena ngrúpaí an t-am ar fad.   

• Agus iad ag glacadh páirte in imeachtaí éagsúla, (imeachtaí spóirt, comórtais cheoil srl) lorgófar 

caighdeán ard iompair ó na páistí i gcónaí.  Ní ceadmhach drochmheas a léiriú ar an bhfreasúra ná ar 

imreoirí eile.  

• Scríobhtar tuairisc ar sháraithe beaga agus gheobhaidh na páistí rabhadh.  

• Má sháraítear rialacha níos tromchúisí, beidh cosc taistil ar an bpáiste do thurais scoile eile.  

• Cuirfear rialacha speisialta seo i bhfeidhm do ranganna snáimh: a) Caithfear rialacha na linne 

snámha a leanúint.  Mura leanann na páistí iad, cuirfear amach ón linn iad de réir rialacha an Linn 

Snámha i mBiorra b) Ní ceadmhach milseáin ná deochanna boga a cheannach ag an linn snámha 

agus bainfear ó na páistí iad.   

Maoin   



• Bítear ag súil go léireoidh páistí meas ar a maoin féin, ar mhaoin a gcomhscoláirí agus ar mhaoin na 

scoile.  

• Iarrtar ar thuismitheoir/caomhnóir cúiteamh a dhéanamh le páiste nó leis an scoil má scriosann a 

p(h)aiste d’aon ghnó aon ní a bhaineann leo.  

• Má ghoideann páiste maoin a bhaineann le duine eile, eagrófar cruinniú idir an múinteoir scoile, an 

príomhoide agus na tuismitheoirí.  Socrófar pionós oiriúnach ag an gcruinniú seo.  

• Iarrtar ar pháistí gan bréagáin nach bhfuil de dhíth orthu ar scoil a thabhairt ar scoil leo.  

• Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí maoin na bpáistí a mharcáil go soiléir le lipéid, m.sh. geansaí, 

slipéirí, mála scoile, bosca lóin, éide spóirt agus a gcuid giuirléidí pearsanta.   

 

Bulaíocht   

Leantar na céimeanna sa pholasaí Frith bhulaíochta. 

 

Luach Saothair agus Smachtbhannaí   

• Tá sí mar aidhm ag an scoil forbairt na bpáistí a chothú in atmaisféar deas lán-Ghaeilge.  Déanann 

an scoil iarracht féiniúlacht an pháiste a chothú agus aithnítear cearta an pháiste an oideachas a fháil 

gan an iomarca cur isteach.  Tá sí mar aidhm ag an scoil féinmheas na bpaistí a chothú i gcónaí.  

• Déanfaidh gach ball foirne tréan-iarracht meon dearfach a léiriú i leith ceisteanna iompair sa scoil.  

• Cuireann an scoil béim níos mó ar luachanna saothair ná ar smachtbhannaí ag súil go mbeidh 

toradh níos fearr air seo go fadtéarmach.  

• Aithnítear na difríochtaí idir pháistí éagsúla agus déantar iarracht mhacánta na difríochtaí seo a 

thuiscint agus fáilte a chur rompu.  

• Luíonn freagracht as cúrsaí smachta laistigh dá s(h)eomra ranga féin leis an múinteoir ranga.  

• Déileálfaidh an príomhoide le sáraithe rialacha móra i gcomhpháirt leis an múinteoir ranga, chomh 

maith le heachtraí nach bhfuil chomh tromchúiseach. Braitheann sé seo ar an gcás. 

• Iarrtar ar na múinteoirí na straitéisí seo a úsáid chun déileáil le droch-iompar agus chun dea-

iompar a mholadh. 

 

Riachtanais Speisialta.  

Nóta tábhachtach: - Bíonn céimeanna/pleananna iompar difriúil in úsáid uaireanta le pháistí le 

riachtanais speisialta bunaithe ar an riachtanais. Má tá iompar foréigneach/mí-sábháilte i gceist le 

pháiste le riachtanais speisialta lorgaítear cabhair agus comhairle ón NCSE/SENO agus go dtí sin 

déanann an scoil iarracht chun déileáil leis trí IEP a chur le chéile. Glactar leis, áfach, gur féidir le 

eachtraí mí-sábháilte tarlúint uaireanta nuair nach bhfuil an tacaíocht oiriúnach faighte ag an bpáiste 

go fóill agus in amantaí fiú leis an tacaíocht ní féidir le foireann na scoile gach eachtra a 

aithint/sheachaint in am. Déantar an-iarracht is fearr agus déantar teagmháil go rialta leis an 

SENO/NCSE. 



 

Na céimeanna – Ní leantar iad ó 1 go dtí an deireadh, brathann sé ar an gcas é féin. Leagtar an béim 

ar dea iompar I gconaí agus coras moladh I ngach rang don aois ghrúpa sin.  

1.Labhairt leis an bpáisté 

2.Réasúnú leis an bpáiste. Rabhadh a thabhairt dóibh 

3.Casaoid a thabhairt don pháiste (Chomh maith le comhairle a chur orthu conas an tiompar a 

fheabhsú) Ceachtanna OSPS a dhéanamh bunaithe ar an iompar, am ciorcal a dhéanamh leo mar 

rang/grupa. Ról imirt. SALT (Stop Ask Listen Talk) a chleachtadh leo.  

4.Am chun smaoineamh. – sa rang agus sa chlós. Tabhair rogha dóibh – iompar a athrú nó am chun 

smaoineamh. I gcas go bhfuil an pháiste feargach – analú a dhéanamh leo.  

5. Páiste a scaradh ó na páistí eile/cairde a scarúint óna chéile. Grupaí ar an gclós nuair atá gá. 

6.Obair bhreise a thabhairt don pháiste, le seiceáil ag an tuismitheoir – I gcas nach bhfuil obair 

déanta sa ranga/sa bhaile 

7.Pribhléidí a bhaint – am órga, turas, srl 

8.Páiste a choinneáil istigh le linn cuid den sosa – am chun smaoineamh.  

9.An páiste a chur go seomra ranga eile.  

10.Páiste a chur go dtí an phríomhoide.  

11. Teagmháil a dhéanamh leis na tuismitheoirí – Nóta sa dhialann, nó cruinniú leis an mhúinteoir ar 

dtús agus mas gá leis an mhúinteoir ranga agus an príomhoide.  

12.Tuairisciú don Bhord Bainistíochta 

13. Tacaíocht a lorg ó Neps mas gá, Treoracha incredible years/friends for life a lorg agus a chur I 

bhfeidhm.   

13. An páiste a chur ar fionraí.  

14. Díbirt.   

 

Coinneáil Istigh   

• Má leanann páiste ar aghaidh ag briseadh rialacha, is féidir iad a choinneáil istigh mar phionós.  

• Roimh choinneáil istigh, beidh teagmháil idir na tuismitheoirí agus an múinteoir nó príomhoide 

chun straitéisí comhoibrithe éagsúla a phlé.  

• Mura bhfeabhsaíonn iompar an pháiste ina dhiaidh sin, beidh údaráis na scoile in ann an páiste a 

choinneáil istigh.  

 

Fionraí   



• Cuirfidh an Bord Bainistíochta fionraí san áireamh nuair a léiríonn páistí iompar ionsaitheach, 

bagarthach i leith pháiste eile nó i leith múinteora.  Braithfidh sé seo ar na cúinsí ar leith. Beidh páistí 

le riachtanais speisialta ag leanúint clár iompair difriúil (IEP ). I gcasanna ma chuireann iompar na 

bpáistí seo isteach ar pháistÍ eile deanfar iarracht an tacaíocht is oiriúnaí a fháil dóibh chun luath 

agus is féidir agus treoracha NEPS / NCSE  a leanúint.  

• Ní tharlaíonn sé seo gan próiseas breithiúnais agus cuirtear na cúinsí go léir san áireamh. • I 

gcásanna mar seo, coimeádfaidh an múinteoir taifead de gach eachtra chomh maith le taifead de na 

feabhasanna in iompar an pháiste sin.  

• Beidh baint ag na tuismitheoirí leis an bpróiseas seo ón tús agus ag pointe éigin buailfidh siad leis 

an mBord Bainistíochta chun an scéal a phlé.  

• Lorgóidh an príomhoide comhoibriú ó na tuismitheoirí/caomhnóirí i gcásanna drochiompair le 

cinntiú nach rachaidh an cás in olcas.  Mar sin, beidh sé níos éasca coinneáil istigh nó díbirt as an 

scoil a sheachaint.   

Sainmhínítear fionraí mar seo a leanas: “é a cheangal ar an mac léinn a bheith as láthair ón scoil ar 

feadh tréimhse shonraithe theoranta de laethanta scoile”. Tá údarás ag mBord Bainistíochta mac 

léinn a chur ar fionraí.  Cloíann Bord Bainistíochta Ghaelscoil Na Laochra leis na treoirlínte “Cód 

Iompair a Fhorbairt: Treoirlínte i gcomhair Scoileanna” (NEWB).   

Achoimre ar na treoirlínte agus nósanna imeachta mar a bhaineann le fionraí:   

Baintear leas na nósanna imeachta cothroma nuair a tharlaíonn mí-iompar tromchúiseach a 

bhféadfaí fionraí a ghearradh.  Urramaíonn Gaelscoil Na Laochra na nósanna imeachta seo a leanas: 

• An mac léinn agus a t(h)uismitheoirí a chur ar an eolas maidir leis an ngearán • An deis a thabhairt 

do thuismitheoirí agus do mhic léinn freagra a thabhairt.   

I gcás go mbreithníonn an Príomhoide gur chóir mac léinn a chur ar fionraí, ní foláir tuismitheoirí a 

chur ar an eolas leis na sonraí seo a leanas: • Tréimhse an fhionraí, dáta tosaithe agus dáta críche. • 

Fáthanna an fhionraí • Clár staidéir le leanúint • Socraithe filleadh ar ais ar scoil. • Córas achomhairc 

a shoiléiriú.   

Cuirtear deireadh le fionraí ar an dáta a luadh sa litir fhoirmiúil fógra do na tuismitheoirí.  Cuirfidh an 

Príomhoide tuairisc faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta faoi gach fionraí.  Tá sé de cheangal ar an 

bPríomhoide fionraithe a thuairisciú de réir threoirlínte tuairiscithe an BNLO (An tAcht Oideachais 

(Leas) 2000, alt 21(4)(a).  

 

 

Díbirt   

Tá údarás ag an mBord Bainistíochta mac léinn a dhíbirt ón scoil.  Beidh an t-údarás sin for-

choimeádta don Bhord amháin.   

Nósanna Imeachta maidir le díbirt.   

I gcás go ndearbhaíonn réamh-mheasúnú go bhféadfaí mac léinn a dhíbirt de bharr a niompair, 

d’áireodh na céimeanna seo a leanas:  

• Imscrúdú sonrach faoi stiúir an Phríomhoide.  



• Moladh ón bPríomhoide chuig an mBord Bainistíochta.  

• Breithniú an Bhoird Bainistíochta ar mholadh an Phríomhoide, agus éisteacht a reáchtáil.  

• Breithniúcháin an Bhoird Bainistíochta agus bearta i ndiaidh na héisteachta.  

• Comhairliúcháin arna n-eagrú ag an Oifigeach Leasa Oideachais.  

• Dearbhú i scríbhinn ar na gcinneadh an mac léinn a dhíbirt.  

• Na tuismitheoirí a chur ar an eolas láithreach go bhfuiltear chun dul ar aghaidh leis an díbirt.  

• Insint do thuismitheoirí faoin gceart atá acu chun achomhairc agus foirm chaighdeánach a 

sholáthar dóibh (Alt 29 den Acht Oideachais 1998).  

• Taifead foirmiúil a choimeád den chinneadh an dalta a dhíbirt.   

 

Ról na dTuismitheoirí   

• Tá comhoibriú na dtuismitheoirí riachtanach do chód smachta na scoile.  Mura noibríonn na 

múinteoirí agus na tuismitheoirí le chéile, beidh na páistí thíos leis.  

• Iarrtar ar na tuismitheoirí/caomhnóirí teagmháil a dhéanamh leis an scoil faoi dhul chun cinn an 

pháiste.  

• Labhraítear le tuismitheoirí/caomhnóirí go luath má tá fadhbanna móra le hiompar a bpáistí – nóta 

sa dhialann, cruinnithe, glaochanna más gá.  

• Agus fionraí nó coinneáil istigh i gceist ag an scoil a chur i bhfeidhm, moltar do thuismitheoirí 

teacht isteach chun na scoile chun é seo a phlé agus tá sé de cheart agat déanamh amhlaidh.  

• Déanfaidh an príomhoide agus an fhoireann gach iarracht an t-eolas seo a leanas a dháileadh ar na 

tuismitheoirí: a) Cuirfidh an scoil fáilte mhór roimh thuismitheoirí i gcónaí. b) Cuirfear in iúl do na 

tuismitheoirí nuair atá ag éirí go maith lena bpáiste, agus ní díreach nuair atá fadhb ann. c) Beidh 

páiste i bhfad níos airdeallaí agus níos sofhreagraí má tá na rudaí seo acu: 1. Oíche bhreá codlata. 2. 

Aiste bia rialta agus cothrom. 3. Gan féachaint ar an iomarca teilifíse nó gan an iomarca 

léitheoireachta a dhéanamh go déanach san oíche.  

 

Athbhreithniú ar an gCód:   

• Is é Bord Bainistíochta na scoile a scríobh an cód seo, i gcomhar le múinteoirí na scoile agus le 

comhairle na dtuismitheoirí.  

• Déanfar athbhreithniú ar an gcód seo go rialta.  

• Cuirfear cóip den chód seo ar fáil do thuismitheoirí/caomhnóirí.  

 

 

 



• Tá sé mar choinníoll freastail ar an scoil seo go leanfaidh na daltaí rialacha na scoileanna chomh 

maith leis an gcód smachta.   

Critéir Rathúlachta   

• Iompar dearfach breathnaithe  i seomraí ranga, sa chlós súgartha agus sa timpeallacht scoile  

• Cleachtais agus nósanna imeachta a liostaítear sa pholasaí seo curtha i bhfeidhm go leanúnach ag 

múinteoirí  

• Aiseolas dearfach ó mhúinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí.  Is gá iompar dearfach sa chlós agus sa 

rang a mholadh go mór – Daltaí na Seachtaine, Gaeilgeoirí na Seachtaine a thabhairt dóibh, Sticéirí, 

Duaiseanna agus coras a leanúint go bhfuil suim acu iontu sa rang.  

Rólanna agus Freagrachtaí   

Beidh na daoine seo a leanas i gceanas ar an bpolasaí seo a chur i bhfeidhm: • An Príomhoide, 

Múinteoirí, Cúntóirí Riachtanais Speisialta. • Daltaí • Tuismitheoirí • An Bord Bainistíochta.    

Athbhreithniú agus Daingniú 28ú Meán Fómhair 2017  

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta:  ___________________________________   

Sínithe:       _________________________________________________          

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta     


