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Gairmscoil na bPiarsach, Rosmuc 

 
Ráiteas Misean 

‘Sí an aidhm atá againn ná timpeallacht foghlama a chruthú le gnéithe 

intleachtúla, fisiciúla, morálta, spioradálta, aeistéiticiúla agus mothúchánacha do 

gach scoláire a fhorbairt agus na scoláirí a spreagadh chun an sprioc is airde a 

bhaint amach ar son a leasa pearsanta féin agus a bpobal. Tá sé mar chuspóir 

againn ár dteanga, ár n-oidhreacht agus ár ndúchas a spreagadh agus a chaomhnú 

ar chuile bhealach agus mórtas cine a chothú. 
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Reamhrá:  

Aithnítear gur ghné thábhachtach é an Cód iompar i dtaobh atmasféar dearfach 

agus comhoibríoch a bheith sa scoil. Aithnítear go bhfuil sé riachtanach go 

mbeadh cód iompar agus córas smachta sothuigthe agus cóir ann, le céimeanna 

soiléire pionóis, le go mbeadh meas ag pobal uilig na scoile air. Cuirtear an bhéim 

ar iompar maith a chothú in ionad a bheith ag gearradh pionóis ar dhroch 

iompar.  

Aidhmeanna: 

 Go mbeadh atmaisféar dearfach teagaisc agus foghlamtha sa scoil. 

 Go mbeadh meas ag pobal uile na scoile ar a chéile. 

 Go dtabharfaí tacaíocht do dhaltaí ar mhaith leo foghlaim i dtimpeallacht 

dearfach foghlamtha. 

 Go dtabharfaí tacaíocht do mhúinteoirí a n-ábhair a mhúineadh i 

gcionníollacha atá fabhrach d’fhoghlaim. 

 Go nglacfaidh daltaí le freagracht as a gcuid iompair féin. 

 Go mbeadh struchtúr cóir agus soiléir ann a chuideodh le daltaí iad féin a 

iompar ar an slí nach bhfuil siad ag cur isteach ar dhaltaí ná ar 

mhúinteoirí, rud a chuideoidh leo féin oideachas iomlán a fháil. 

 Go n-iompródh daltaí iad féin ar bhealach a thabharfadh deachlú don 

scoil, taobh istigh agus lasmuigh den scoil le linn an scoilbhliain.  

 Bulaíocht a sheachaint 

Rólanna 

 Bord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh/Ros Comáin: an Polasaí a fhaomhnú 

agus éisteacht le cás achomharc. 

 Bord Bainistíochta na scoile: An polasaí a fhaomhnú agus athbhreithniú a 

dhéanamh air go rialta. 

 Príomhoide/Leaspríomhoide/Muinteoirí Bliana: An Polasaí a chur i 

bhfeidhm, tacú le daltaí agus le múinteoirí atmasféar dearfach a chruthú. 

 Múinteoirí: an polasaí a chur i bhfeidhm sa seomra ranga, i dtimpeallacht 

na scoile agus amuigh ag imeachtaí a bhaineann leis an scoil. Cuidiú le 

nósanna dea-smachta a chleachtadh. Comhairle a chur ar an múinteoir 

bliana/leaspríomhoide/príomhoide de réir mar is cuí. 

 Tuismitheoirí: tacaíocht a thabhairt don scoil i dtaobh dearcadh dearfach 

a bheith ag daltaí i leith na scoile agus scolaíochta. An Polasaí agus 

nósanna dea-iompar a phlé le daltaí sa bhaile. An scoil a chur ar an eolas i 

dtaobh aon deacracht a bheadh ag dalta.  
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 Daltaí: Freagracht a ghlacadh as a gcuid iompar féin. Tuiscint a bheith acu 

ar an ngá atá le polasaí i dtaobh dea-iompar agus tacú leis an bpolasaí sin. 

Suim a bheith acu in obair na scoile. A gcuid tuairimí a nochtadh ar 

bhealach dearfach agus measúil.  

 

I nGairmscoil na bPiarsach,aithníonn muid agus molann muid dea-iompar: 

 Molann muid iarrachtaí macánta a dhéanann daltaí. 

 Tuigeann muid an dea-thoradh a bhíonn le h-imeachtaí seachchuraclam. 

Táimid bródúil as na daltaí a ghlacann páirt ins na h-imeachtaí seo agus 

baineann muid ar fad tairbhe as an ardú spríd a thagann leo. 

 Tugann muid aitheantas do dhaltaí a dhéanann sar-iarrachtaí i dtaobh 

obair ranga, obair bhaile, culaith scoile agus tinreamh.  

 Éisteann muid leis na moltaí a thagann ó thuismitheoirí i dtaobh bealaí 

chun dea-iompair a spreagadh i measc na ndaltaí. 

 Aithníonn muid go bhfuil ról thábhachtach ag Comhairle na scoláirí chun 

atmasféar dearfach a chothú ar scoil. 

 Lorgaíonn muid tuairimí na ndaltaí maidir leis an gCód Iompar a fhorbairt 

agus a chur i bhfeidhm. 

 Déantar chuile iarracht caidreamh dearfach idir foireann na scoile, 

scoláirí agus tuismitheoirí a chruthú agus a chothú. 

 Déanfar forbairt ar chóras luaíochtaí a fhorbairt chun dea-iompar a 

aithint: 

M.sh: - 

a. Nóta molta sa dialann nó ar Vsware 

b. Focail mholta ó foireann na scoile. 

c. Litir chuig tuismitheoírí 

d.  gradam”Scoláire na bliana” 

e. Duais aitheantais an Phríomhoide 

f. Duaiseanna ábhar ranga   

g. Nóta moltach ar Vsware       

h. Turas lae don rang 

 

Cód Iompar do scoláirí: 
Tá Freagracht ar gach scoláire: 

 a bheith dea-mhúinte, cuirtéiseach agus go mbeadh meas acu ar 

mhúinteoirí, foireann eile na scoile, ar chuairteoirí, tiomanaithe bus 

agus ar a chéile. 

 Culaith éadach na scoile a chaitheamh ar scoil gach lá(Geansaí 

dúghorm agus bríste dúghorm le t-léine bán) agus a bheith néata 

agus glan. 
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 Tá sé de dhualgas ar scoláire freastal go féiltiúil ar an nGairmscoil. 

Teastaíonn litir mhiniúcháin ó thuismitheoir/caomhnóir ins na 

cásanna seo a leanas(Tá siad ar fáil i ndialann na scoile):  

a. Bheith mall ag teacht ar scoil. 

b. As láithreacht(tá dualgas ar thuismitheoir é seo a dhéanamh 

faoin Acht Leasaithe Oideachais 2000) 

c. Cead a fháil imeacht ón scoil i rith an lae agus cé a bhéas ag 

siniú amach in éineacht leis an scoláire. 

d. Obair bhaile gan a bheith déanta. 

Nóta: tá na nótaí seo le fáil i ndialann na scoile. 

 Ní ghlacfar le bulaíocht i nGairmscoil na bPiarsach.Caithfear cloí go 

docht le Polasaí bhulaíocht na scoile. 

 Caithfear comhoibriú le polasaíthe uilig na scoile ach go h-áirithe leis an 

Polasaí i dtaobh úsáid an idirlíon, Polasaí Gaeilge na scoile, an Polasaí i 

dtaobh mí-usáid substaintí, an Polasaí obair bhaile, an Polasaí Bulaíochta, 

Polasaí fón póca na scoile. 

  Tá sé de dhualgas ar scoláirí cloí leis an gComhaontú i leith na 

mionriomhairí. 

 A bheith airdeallach ar shábháilteacht agus gan í/é féin nó aon duine eile 

a chur i gcontúirt ariamh. Gan aon earraí contúirteach a dhéanfadh dochar 

dóibh féin nó do mhaoin na scoile a thabhairt ar scoil. 

 Tá sé de dhualgas ar scoláirí a thiomáineann ar scoil gan an carr a usáid 

ach amháin le teacht ar scoil agus le dul abhaile arís. Níl cead an carr a 

thabhairt chuig aon ocáid atá eagraíthe ag an scoil.  

 

 

Táthar ag súil leis an iompar seo a leanas óna scoláirí sa rang: 

 Freastal ar scoil go rialta agus a bheith poncúil- a bheith ar scoil 

don 9.00 ar maidin, a bheith in am do gach rang agus imeacht go 

dea-bhéasach, pointeáilte ó rang amháin go rang eile. 

 Na Leabhair, na cóipleabhar, an mionriomhaire(más oiriúnach) agus 

an t-ábhar riachtanach a bheith acu. 

 A c(h)uid oibre sa scoil agus sa bhaile a dhéanamh go sasúil, 

comhoibriú leis na múinteoirí agus le scoláirí eile agus gan cur 

isteach ar chúrsaí teagaisc agus foghlamtha sa rang. 

 Aire a thabhairt dá c(h)uid leabhair agus fearais scoile. Beidh 

scoláirí freagrach as aon damáiste a dhéantar a shocrú. 

  Treoracha an mhúinteora a leanacht agus aird a thabhairt ar 

threoracha sláinte agus sábhailteachta. 

 Nuair a théann an scoláire isteach sa seomra ranga, ba chóir dó/di 

dul díreach chuig a suíochán agus na leabhair, na cóipleabhar agus ar 
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rl atá ag teastáil a thógáil amach. Ba chóir chomh maith go dtógadh 

sé/sí amach an dialann scoile.  

  An obair bhaile agus staidear a bheith déanta don rang. 

 An obair bhaile a scríobh ins an dialann. 

 Gan tada a rá ná a dhéanamh a chuirfeadh as don mhúinteoir ná 

d’aon scoláire eile sa rang. 

 Gan tada a íthe ná a ól sa rang gan cead an mhúinteora. Tá cosc 

iomlán ar ghuma coganta sa seomra ranga agus i dtimpeallacht na 

scoile. 

 Gan an rang a fhágáil gan chead an mhúinteora. 

 Ag deireadh an rang an chathaoir a chur faoin mbord agus aon 

bhruscar atá timpeall ar an mbord a chur sa bhosca bruscar. 

  Aird a thabhairt ar threoracha an mhúinteora nuair atá an scoláire 

ag usáid fearais agus innealra. Muna ndéanfar é seo, tá an baol ann 

nach mbeidh cead ag an scoláire fanacht sa rang nó leanacht ar 

aghaidh leis an ábhar seo ar mhaithe le cúrsaí sláinte agus 

sábháílteachta. 

 

 

Táthar ag súil leis an iompar seo a leanas i dtimpeallacht na 

scoile: 

 Gan an scoil a fhágáil gan cead. 

  Tá cosc iomlán ar chaitheamh toitiní agus ar mhí-usáid ábhar sa 

scoil agus i dtimpeallacht na scoile. 

 Bíodh meas ag an scoláire ar fhoireann na scoile agus ar a c(h)uid 

comhscoláirí. Ná bíodh troid, bulaíocht ná droch chaint ar siúl ag an 

scoláire.  

 Ná bíodh imirt ró-choimhlínteach ná droch-theanga ar an gclós 

peile. 

 Níl sé de chéad ag an scoláire amach ar an mbóthar gan cead ó 

mhúinteoir. 

 Má bhaineann an scoláire usáid as an gcóras iompar scoile, ba chóir 

dó/di fanacht sa chlós go dtiocfadh an bhus agus clóigh le 

treoracha an mhúinteora atá ag déanamh maoirseacht ag geata na 

scoile. 

 Cuirfear taisceadán ar fáil do scoláirí d’ábhar scoile agus d’abhar 

phearsanta atá riachtanach ó thaobh na scoile di. Ní chóir an 

taisceadán a mhí-usáid agus ba chóir glas a chur air ag tús na bliana.  

 Bíodh meas ag an scoláire ar fhoireann na scoile agus ar a c(h)uid 

comhscoláirí. Ná bíodh troid, bulaíocht ná droch chaint ar siúl ag an 

scoláire.  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táthar ag súil leis an iompar seo a leanas taobh amuigh den 

scoil: 

Beidh Cód Iompar na scoile i bhfeidhm ar scoláirí an fhad is a 

bhíonn siad páirteach in imeachtaí scoile atá eagraithe taobh 

amuigh den scoil. 

Caithfidh scoláirí a bhíonn ag taisteal ar bhusanna chuig agus ón 

scoil/chuig agus ó imeachtaí eile scoile: 

 Treoracha na múinteoirí, atá i bhfeighil tar éis scoile, a 

leanacht. 

 Treoracha an tiománaí bus maidir le sábhailteacht ar an mbus 

a leanacht. 

 Na criosanna sábhailteachta atá curtha ar fáil a usáid. 

 Meas a bheith ag an scoláire don bhus féin agus do mhaoin 

daoine eile. 

 Íoc as aon damáiste a dhéantar don bhus. 

 A bheith cúramach ag dul ar an mbus agus ag teacht as. 

 A bheith dea-mhúinte cuirtéiseach leis na múinteoirí ar an 

turas, an tiomanaí bus agus meas a bheith acu ar a chéile. 

 

Céimeanna dea-oird agus Smachta: 

 Spreagann Gairmscoil na bPiarsach dearcadh dearfach ar iompar sa scoil. 

Táimid an-bhródúil as ár scoláirí agus na h-eachtaí atá bainte amach acu i 

gcúrsaí acadúla, cultúrtha agus spóirt. Cuidíonn dea-iompar go mór le seo. 

Tá gá, afách, le smachtbhannaí chun cuidiú le bainistíocht na scoile, le 

múinteoirí agus le scoláirí oibriú i dtimpeallacht sábhailte atá feiliúnach 

don foghlaim. 

 Cuirtear an cód iompar seo ar fáil do thuismitheoirí/caomhnóirí agus 

scoláirí bliain 1 agus iad ag teacht isteach sa scoil don chéad uair. Iarrtar 

orthu an Cód iompar a shiniú ag glacadh leis mar pholasaí iompar na 

scoile.Cuirtear aon athbhreithniú i dtaobh an pholasaí seo faoi bhráid an 

scoilphobal ar fad agus é le siniú ag tuismitheoirí/caomhnóírí ag glacadh 

leis mar pholasaí iompar na scoile. Cuirtear cóip den pholasaí ar shuíomh 

idirlíon na scoile.  
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 Minítear an cód iompar do thuismitheoirí agus scoláirí bliain 1 go luath sa 

scoil bhliain. 

 Tá an Cód agus na céimeanna smachta miníthe go soiléir do gach bliain ar 

scoil ag tús an scoilbhliain agus go rialta i rith na bliana ag na cruinníthe 

leis na múinteoirí bliana. Bíonn deiseanna eile ann chun scileanna a 

bhaineann le caighdéan iompar a bhfuiltear ag súil leo sa scoil a theagaisc. 

Ina measc tá: 

I) tagairt don chód i rang ar bhonn rialta agus ag cur na luachanna i 

bhfeidhm i ngach rang. 

ii)iompar oiriúnach agus mí-oiriúnach a phlé leis an mic léinn. 

iii)ag úsáid an chláir Oideachais Shóisialta Phearsanta agus Sláinte agus 

deiseanna seach-churaclaim mar mhodhanna chun scileannna a theagasc a 

bhaineann le hiompar freagrach. 

iv)mic léinn a bheith rannpháirteach in athbhreithniú agus i bhforbairt 

polasaithe scoile. 

  Úsáidtear smachtbhannaí ar bhealach ómósach a chuidíonn le scoláirí a n-

iompar a thuiscint agus freagracht a ghlacadh chun an t-iompar sin a 

athrú. Ní mhór don smachtbhanna: 

1. An teannas a bhaint as an scéal, gan é a fhormheadú. 

2. Dínit na bpáirtithe uilig a chaomhnú. 

3. A bheith curtha i bhfeidhm ar bhealach cóir comhsheasmhach. 

4. A bheith tráthúil. 

Ní mhór do gach ball foirne an Ghairmscoil usáid a bhaint as 

smachtbhannaí comhaontaithe go seasta. 

 

 

Céim 1:Múinteoirí: 

Tá gach múinteoir, le tacaíocht na dtuismitheoirí/caomhnóirí agus 

bainistíocht na scoile, freagrach as smacht taobh istigh dá rang fhéin. 

Mar fhreagra ar iompar míchuí, d’fhéadfadh sé/sí úsaíd a bhaint as na 

smachtbhannaí seo: 

 Comhairle a chur ar an scoláire. 

 Ceacht bhreise a thabhairt le siniú ag an dtuismitheoir/caomhnóir. 

 Scoláire a choinnéal istigh ag am lón. Tabharfar fógra 24 uair a 

chloig do thuistí i gcás coinnéail istigh ag am lón. 

 Scoláire a chur chuig seomra eile le cead an mhúínteora sin. 

 Iarr ar an bPríomhoide/leas Priomhoide comhairle a chur ar an 

scoláire. 

 Cuntas de mhí-iompar ar VSware. 
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 Cárta iompar(dath buí)-cuntas den mhí iompar leanúnach nó iompar 

tromchúiseach a scríobh ar an gcárta agus le tabhairt don 

mhúinteoir bliana agus cóip don phríomhoide. 

Tar éis cúig eachtra de mhí iompar leanúnach sa rang/timpeallacht na 

scoile/turas scoile nó eachtra tromchúiseach amháin, tionólfar cruinniú den 

choiste smachta leis scoláire.Cuirfear tuismitheoir/caomhnóir an scoláire ar 

an eolas faoin gcruinniú. 

 

Nóta: Coinníonn an múinteoir cuntas ar eachtraí mí-iompar i ndialann an 

mhúinteora le tuairisc ar an mhí –iompar, dáta, rang agus am.   

Céim 2:Coiste Smachta: 

Is iad baill an Choiste smachta ná an Príomhoide/Leas Príomhoide agus an 

múinteoir Bliana (nó múinteoir eile muna bhfuil an múinteoir bliana ar fáil). Is 

féidir leis an gCoiste: 

 

 Comhairle a chur ar an scoláire. 

 Ceacht bhreise a thabhairt le siniú ag an tuismitheoir/caomhnóir 

 Scoláire a tharraingt amach as rang go sealadach agus é a chur chuig rang 

eile. 

 Iompar an scoláire a phlé le tuismitheoir/caomhnóír ar an bhfón. 

 Castáil le tuismitheoir/caomhnóír chun iompar an scoláire a phlé. 

 Smachtbhannaí a chur i bhfeidhm, m.sh: 

• an scoláire a thógail as an rang go sealadach. 

• an scoláire a choinnéail istigh ag am lón nó i ndiaidh na 

scoile.Tabharfar fógra 24 uair a chloig do thuistí i gcás coinnéail istigh ag 

am lón agus 48 uair a chloig i gcás coinnéail istigh tar éis na scoile. 

• pribhléidí a tharraingt siar, m.sh 

a. dul ar thuras scoile nó chuig cluiche 

b. an scoláire a chur ar Chárta Tuairisce(Dath gorm) 

 

Is féidir scoláire a chur ar Chárta Tuairisce chun monatóireacht a 

dhéanamh ar a iompar agus chun cuidiú lena n-iompar a fheabhsú. 

Scríobhfaidh gach múinteoir cuntas ar iompar, poncúlacht agus obair 

ranga/bhaile an scoláire ar an gcárta ag deireadh an rang. Beidh an cárta 

seo ag an scoláire ar feadh seachtaine, go hiondúil, agus cuirfear an 

tuismitheoir/caomhnóir ar an eolas.Pléifidh an Príomhoide/Leas 

Príomhoide na scoile dul chun cinn an scoláire leis an 

tuismitheoir/caomhnóir. Muna dtagann feabhas ar iompar an scoláire, 

d’fhéadfaí é/í a chur ar chárta tuairisce don dara seachtain.  
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Céim 3: Fionraí 

Is féidir leis an bPríomhoide/Leas Príómhoide tar éis teip na gcéimeanna 

thuasluaite an scoláire a chur ar fionraí. Is smachtbhanna tromchúiseach é 

scoláire a chur ar fionraí. Faoi mhír 31 den Acht Gairmoideachais(Leasú) 2001, 

tá an t-údarás scoláire a chur ar fionraí tarmligthe leis an mBord Bainistíocht 

agus tugtha ag an mBord don Phríomhoide.Sa gcás go mbíonn an Príomhoide as 

láthair, tá an t-údarás ag an Leas Príomhoide gníomhú ar a s(h)on.  

D’fhéadfaí an smachtbhanna seo a usáid: 

1. Nuair a theip ar iarrachtaí eile an fhadbh/na fadbhanna a réiteach. 

2. I gcás sárú tromchúiseach den Chód Iompar. 

 

 

Próiseas um Fheidhmiú Chód Iompair na scoile i leith Fionraíochta/Díbeartha 

(i) Fionraíocht 

I ngach cás a bhféadfadh fionraíocht scoláire ón scoil a bheith i gceist, is é/í an 

Phriomhoide a ghlacfaidh an cinneadh i ndiaidh dó/di éisteacht le gach taobh den 

chás agus an fhianaise a mheas. Tabharfar fógra cuí do na 

tuismitheoirí/caomhnaoírí faoin bhfionraíocht. Cuirfear tuairisc ar fáil gach 

tréimhse fionraíochta don Bhord Bainistíochta. 

 

D’fhéadfadh fochoiste den Bhord Bainistíochta cruinniú a bheith acu chun 

iompar scoláire a phlé le tuismitheoirí/caomhnóirí agus leis an scoláire. Tionólfar 

an cruinniú ar mhaithe le comhaontú a fháil leis na páirtithe i dtaobh iompar an 

scoláire sa scoil. Tá an t-údáras seo tairmligthe ag an mBord Bainistíochta don 

Chathaoirleach agus do bheirt bhall eile den Bhord. Más cuí agus más féidir, 

tabharfar cuireadh don Oifigeach Leasa Oideachais chun freastal ar an 

gcruinniú sin. Má chuirtear scoláire ar fionraí de bharr eachtra thromchúiseach 

mhí-iompair, d’fhéadfaí iarraidh ar an scoláire conradh iompar inghlactha a 

shiniú ar fhilleadh dó/di ar an scoil.   

 

Tá an Bord Bainistíochta tar éis údarás a tharmligean don Phríomhoide scoláire a 

chur ar fionraí ar feadh trí lá nó suas go dtí cúig lá i dtaobh eachtraí 

tromchúiseacha éigeandála.D’fhéadfadh Fochoiste den Bhord Bainistíochta 

fionraíocht do thréimhse ní b’fhaide a cheadú, dá mbá ghá, mura bhféadfaí 

cruinniú den Bhord Bainistíochta iomlán a thionól. Tá an t-údarás seo tairmligthe 

ag an mBord don Chathaoirleach agus do bheirt bhall eile den Bhord 

Bainistíochta. 

 

(ii) Díbirt 
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Is é an Bord Bainistíochta a dhéanann cinneadh i dtaobh scoláire a dhíbirt ón 

scoil, ar mholadh ón bPríomhoide, i ndiaidh don Bhord cruinniú éisteachta a 

thionól ina dtugann an Príomhoide fáthanna dá mholadh agus na 

tuismitheoirí/caomhnóirí fáthanna nach nglacfaí leis an moladh. 

 

I ngach cás a bhaineann le moladh ón bPríomhoide scoláire a dhíbirt, is é an Bord 

Bainistíochta a ghlacann an cinneadh agus is ag an mBord amháin atá an t-údarás 

scoláire a dhibírt ón scoil.  

 

 

 

 

(iii) Ceart Achomhairc 

(a) Fionraíocht 

I ngach cás a bhaineann le fionraíocht a chuireann an Priomhoide i bhfeidhm, tá 

sé de cheart ag na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó scoláire atá 18 mbliana d’aois nó 

ós  chionn, achomharc a dhéanamh leis an mBord Bainistíochta laistigh de 14 lá 

ón data a fhaigheann siad an cinneadh i scríbhinn ón bPríomhoide.  

 

I ngach cás a bhaineann le tréimhse fionraíochta iomlán de shuim 20 lá nó os a 

chionn, tá sé de cheart ag na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó scoláire atá 18 nó ós a 

chionn, achomharc a dhéanamh leis an mBord Bainistíochta laistigh de 14 lá ón 

dáta a fhaigheann siad an cinneadh i scríbhinn ón scoil. 

 

Sa chás go dteipeann ar an achomharc in éisteacht an Bhoird Bainistíochta, tá sé 

de cheart ag na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó scoláire atá 18 nó ós a chionn, 

achomharc a dhéanamh le Bord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh/Ros Comáin 

laistigh de 14 lá ón dáta  a fhaigheann siad an cinneadh i scríbhinn ón mBord 

Bainistíochta. 

 

Má theipeann ar an achomharc in éisteacht an Bhord Oideachais agus Oiliúna 

Gaillimh/Ros Comáin, tá sé de cheart acu achomharc a dhéanamh le hArd-Rúnaí 

na Roinne Oideachais & Scileanna faoi réir Alt 29, Fo-alt(1) den Acht Oideachais 

1998 laistigh de 42 lá ón dáta a fhaigheann siad an cinneadh i scríbhinn ón 

mBord Oideachais agus Oiliúna. 

 

(b)Díbirt 

 

I ngach cás a bhaineann le díbirt a bhíonn molta/faofa ag an mBord 

Bainistíochta, tá se de cheart ag an tuismitheoirí/caomhnóirí, nó scoláire atá 18 

nó ós a chionn, achomharc a dhéanamh le Bord Oideachais agus Oiliúna 
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Gaillimh/Ros Comáin laistigh de 14 lá ón dáta a fhaigheann siad an cinneadh i 

scríbhinn ón mBord Bainistíochta. 

 

Sa chás go dteipeann ar an achomharc in éisteacht an Bhord Oideachais agus 

Oiliúna Gaillimh/Ros Comáin, tá sé de cheart acu achomharc a dhéanamh le 

hArd-Rúnaí na Roinne Oideachais & Scileanna faoi réir Alt 29, Fo-alt(1) den Acht 

Oideachais 1998 laistigh de 42 lá ón dáta a fhaigheann siad an cinneadh i 

scríbhinn ón mBord Oideachais agus Oiliúna. 

 

(iv) An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais 

Ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais sna 

cásanna seo a leanas: 

 Nuair a shroicheann tréimhse fionraíochta scoláire suim iomlan 6 lá nó 

níos mó. 

 Nuair a dhiúltaítear iarratas ó scoláire clárú/rollú sa scoil. 

 Nuair a dhíbrítear scoláire ón scoil. 

 Nuair a bhíonn cúrsaí ábhartha ag baint le scoláire i dtaobh leasa 

oideachais. 

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála oifig an Bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais: 

Seoladh: 

Uimhir Ghuthain: 

R-phost: 

 

Sárú Tromhchúiseach ar an gCód Iompar: 

Mar threoir do thuismitheoirí/caomhnóirí agus do scoláirí, seo liosta de chuid de 

na rudaí a mbreathnófar orthu mar sharú tromchúiseach ar an gCód Iompar: 

 Ionsaí fisiciúil a dhéanamh ar bhall d’fhoireann na scoile nó ar scoláire 

eile. 

 Cur isteach leanúnach ar mhúineadh agus ar fhoghlaim. 

 Ionsaí ó bhéal nó bagairt a dhéanamh ar bhall de fhoireann na scoile. 

 Bulaíocht-féach Polasaí Bulaíochta na scoile. 

 Goid, mór-damáiste malíseach a dhéanamh do mhaoin na scoile, do mhaoin 

fhoireann na scoile nó scoláire eile. 

 Usáid a bhaint as alcól, drugaí nó aon substaint mí-dhleathach eile sa scoil, 

i dtimpeallacht na scoile nó le linn imeachtaí scoile taobh amuigh den scoil. 

 Cur isteach ar shaol pearsanta an mhúinteora sa mbaile nó taobh amuigh 

den scoil. 

 Ní liosta cuimsitheach é seo. 

 

Gardaí a chur ar an eolas 
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I gcás go bhfuil líomhaintí coiriúla á gcur i leith mic léinn, de ghnáth déanfar 

iad seo a atreorú chuig na gardaí agus is orthu siúd atá an fhreagracht cúrsaí 

coiriúla a imscrudú. 

Scoláirí le Riachtanais speisialta 

Déanfaidh na múinteoirí ach go h-áiríthe múinteoirí feabhais/tacaíocht 

foghlamtha agus cúntóirí riachtanais speisialta seicéail go gcuirfear an Cód 

iompar in iúl ar bhealach ar féidir le mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta 

oideachais acu iad a thuiscint.  

 

Déanfar athbhreithniú ar an bpolasaí seo ag tús an scoilbhliain 2017/18 nó níos 

tuisce más gá.   

Faofa ag Bord Bainistíochta Ghairmscoil na bPiarsach ar an _______________ 

 

Siniú___________________________________ 

                            Cathaoireach an Bhoird 

 

Cárta tuairisce(gorm) 

Ainm an scoláire__________________________ 

Bliain_________________________ 

Dáta___________________________ 

Am Ponúlacht Obair bhaile Iompar sa 

scoil 

Siniú an 

mhúinteoir 

 

9.00-

940 

    

 

9.40-

10.20 

    

 

10.20-

11.00 

    

 

11.10-

11.50 

    

 

11.50-

12.30 

    

 

12.30-

1.10 
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1.40-

2.20 

 

2.20-

3.00 

    

 

3.00-

3.40 

    

Am sos_______________    Siniú an    fheitheora______________________ 

Am lón________________Siniú an fheitheora_______________________ 

Siniú an scoláire_________________________________ 

Siniú an tuismitheoir/caomhnóir_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Cárta Iompar(buí) 

 

Ainm an scoláire:_____________Dáta:__________Bliain:_______________ 

 

Cuntas ar mhí-iompar 

Dáta Eachtra Smachtbhanna Eisithe 

ag: 

1. 

 

 

   

 

2. 

 

   

3. 

 

 

   

4. 

 

 

   

5. 
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Smachtbhanna curtha i bhfeidhm ag an gCoiste Smachta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siniú thar cheann an Choiste Smachta:_______________Dáta:__________ 

 


