
 

 

 

 

 

 

 

Polasaí i leith ATGO 

 

Coláiste na bPiarsach 

 

Ros Muc 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baineann an polasaí leis: na scoláirí, na múinteoirí, na tuismitheoirí, an Bord Bainistíochta 

agus an Bord Oideachais & Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin. 

 

Cúis  

 Chun rogha níos leithne ó thaobh cláir agus curaclam a sholáthar. 

 Chun freastal ar éileamh. 

 Chun deis a thabhairt do dhaltaí a mbuanna uile a fhorbairt. 

 Chun freastal ar scolairí le riachtanais speisialta. 

 Chun freastal ar réimse cumais na scolairí éagsúla. 

 

Aidhmeanna  

 Pacáiste níos taitneamhaí a thairiscint do scoláirí. 

 Chun freastal ar gach réimse cumais. 

 Deis taithí oibre a thabhairt do scoláirí chun go mbeadh dearcadh níos réadúla acu 

ar an saol oibre. 

 Chun rogha níos leithne a thabhairt do dhaltaí agus do thuistí. 

 Chun scileanna pearsanta a fhorbairt. 

 Chun oideachas leathan a sholáthar. 

 

 

Cur i bhfeidhm agus monatóireacht 

 Beidh an polasaí curtha i bhfeidhm ag múinteoirí agus déanfar athbhreithniú 

inmheánach ar oibriú an chlár go rialta. 

 Bunófar fóram chun moltaí a bhailiú agus ceapfar comhordaitheoir chun déileáil leis 

an obair. 

 Cinnteofar comhoibriú agus eagrófar nascanna taobh amuigh den choláiste. 

 Tá an ábhar éiginneacht i gColáiste na bPiarsach. 

 I gcásanna éiseachtúla, is féidir an ábhar a thabhairt suas san ardteist ach go bhfuil 

an scoláire tar éis sé C1 nó níos airde a fháil ar phaipéir ardléibhéal ins na scrudaíthe 

scoile ar fad i mbliain a ceathair. 

 Sa gcás, go dtugtar deis don scoláire an ábhar a thabhairt suas, caithfidh 

tuismitheora an scoláire socraithe cuí a dhéanamh leis an scoil i dtaobh 

feitheoireacht a mhac/iníon le linn na ranganna ATGO. 

 

Déanfar athbhreithniú ar an  bpolasaí seo ag tús an scoilbhliain 2018/19 nó níos tuisce má 

gá. 

Faofa ag Bord Bainistíochta Coláiste na bPiarsach ar an 

_____________________________ 

 

Siníthe ag an gCathaoirleach_________________________________ 
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