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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 noidhreacht agus ár ndúchas a spreagadh agus a chaomhnú ar 

chuile bhealach agus mórtas cine a chothú. 

 

 

 

 

 



Baineann an polasaí le: scoláirí, tuismitheoirí/caomhnóirí, foireann teagaisc agus 

bainistíocht na scoile chomh maith Bord Oideachais agus Oiliúna Gaillimh/Ros Comáin. 

 

Cúis  

Is scoil lán-Ghaeilge é Coláiste na bPiarsach suite i gcroílár Ghaeltacht Chonamara. 

 

Aidhmeanna  

 Go bhfeidhmeoidh an Choláiste trí mheán na Gaeilge i gconaí. 

 Cruinneas agus saibhreas teanga a chothú, le go mbeidh ardchaighdeán Gaeilge sa 

scoil. 

 Go spreagfaí an teanga cultúr na Gaeilge agus an cultúr Gaelach sa Choláiste agus 

taobh amuigh den Choláiste. 
 Meas agus tuiscint don Ghaeilge a chothú i measc scoláirí agus pobal an Choláiste 

ar fad. 

 Chun spreagadh a thabhairt do na scoláirí an Ghaeilge a thabhairt don chéad 

ghlúin eile. 

 

Ábhar  

 Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teanga teagaisc na scoile. 

 

 Déanfar gach iarracht an cultúr Gaelach a spreagadh trí pháirtíocht i  ngrúpaí 

ceoil, damhsa,  drámaíocht, díospóireacht agus imeachtaí Gaeilge  agus Gaelacha 

eile. 

 Go mbeidh múinteoirí na scoile inniúil agus toilteanach a ngairm a dhéanamh go 

héifeachtach trí Ghaeilge.Dóibhsiúd atá deacrachtaí foghlamtha acu agus 

deacrachtaí ó thaobh an ghaeilge sonraithe i dtuarisic siceolaíoch nó eile, 

cuirfear leagan bhéarla den ábhar an rang ar fáil do scoláire más gá.   

 

 Déanfar scrúdaíthe na scoile trí ghaeilge. I gcásanna éiseachtúla, cuirfear leagan 

bhéarla den scrudú ar fáil dóibhsiúd atá deacrachtaí foghlamtha acu agus 

deacrachtaí ó thaobh an ghaeilge sonraithe i dtuarisic siceolaíoch nó eile. 

 

 



Cur i bhfeidhm agus monatóireacht 

 Tabharfar aitheantas do na scoláirí is mó a léiríonn díograis agus dílseacht don 

Ghaeilge i rith na bliana ach go h-áiríthe ag bronnadh na nduaiseanna scoile ag 

deireadh an scoilbhliain. 

 Spreagfar ranganna sinsireacha chun dea-shampla a léiriú do na ranganna 

sóisearacha. 

 Meabhrófar tábhacht na Gaeilge do na scolairí go rialta. 

 Déanfar chuile iarracht aoi-chainteoirí le gaeilge ar topaicí eagsúla a fháil don 

scoil más féidir. 

 Tabharfar cabhair faoi leith do scoláirí nach bhfuil líofa sa Ghaeilge. 

 Déanfar ceiliúradh ar theanga, oithireacht agus cúltur na tire ag stáideanna 

eagsúla i rith na bliana ach go h-áiríthe le linn seachtain na gaeilge. 

 Cuirfear inniúlacht agus toilteanacht Ghaeilge san áireamh nuair atá múinteoirí 

agus baill foirne á gceapadh do Choláiste na bPiarsach. 

 Reachtálfar agallaimh do phostanna i gColáiste na bPiarsach trí mheán na Gaeilge. 

 Beidh paipéarchas agus comharthaí na scoile go h-iomlán trí Ghaeilge.  

 Cuirfear Polasaí Gaeilge Choláiste na bPiarsach in iúl do gach ball foirne. 

 Beidh an ghaeilge mar mhír ar chlár do chruinníthe foirne agus comhairle na 

scoláirí go rialta. 

 Spreagfar na daltaí chun leabhair agus nuachtáin gaeilge a léamh go rialta chomh 

maith le bheith ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta agus a bheith ag féachaint 

ar TG4.  

 

Déanfaidh an príomhoide, múinteoirí agus scoláirí monatóireacht rialta ar an bpolasaí. 

Tabharfaidh an Bord Bainistíochta, Coiste na dTuistí agus tuistí an Choláiste tacaíocht 

don pholasaí agus déanfar athbreithniú ar an bpolasaí seo ag tús an scoil bhliain 

2018/19. 

Siniú Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta:__________________________ 

Dáta:______________________________ 

 

 


