
Gaelsco i l Uí Ríordá in 
Polasaí um Chaomhnú Páistí 

Reámhráiteas: 
Tá foireann, tuismitheoirí agus bainistíocht  Gaelscoil Uí Ríordáin tar éis 
polasaí ar chosaint mhiúscáide leanaí atá ag teacht leis na moltaí agus na 
treoirlínte reatha na Roinne Oideachais agus Scileanna (Treoirlínte agus 
Cur Chuige um Chaomhnú Páistí) agus an Roinn Sláinte agus Leanaí 
(Leanaí Treoirlínte Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí) a fhorbairt 
agus a aontú. 
Plean an polasaí seo le freagrachtaí na scoile sna réimsí seo a leanas;- 

(a) Cosaint – soláthar curaclaim, 
(b) Nósanna imeachta – nósanna imeachta maidir le hábhair 

imní/nochtadh eolais, 
(c) Cleachtas – barrchleachtas um chosaint leanaí. 

Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil do gach ball foirne mar aon leis an 
chuid sin de Threoirlínte agus Nósanna Imeachta na Roinne Oideachais 
agus Scileanna um Chosaint Leanaí. Tá sé mar dhualgas ar an bhfoireann 
uile iad féin a chur ar an eolas faoi “Leanaí ar dTús” agus faoi threoirlínte 
agus nósanna imeachta an Roinn Oideachais Eolaíochta agus Scileanna 
um chosaint leanaí. 
 
Aidhmeanna: 
Is iad na haidhmeanna seo ná; 

� Timpeallacht shlán, iontaobhach, freagrúil agus comhbhách a 
chruthú, 

� Oideachas ar scileanna sábhailteachta pearsanta a dhíríonn go 
sainiúil ar chaomhnú agus  chosaint a chur ar fáil do gach leanbh sa 
scoil, 

� Feasacht agus freagracht ar chosaint leanaí a fhorbairt i measc 
phobal uile na scoile, 

� Nósanna imeachta don dea-chleachtas a chur i dtreo chun na leanaí 
agus an fhoireann a chosaint, 

� A dheimhniú go mbíonn eolas agus tuiscint ag foireann uile na 
scoile ar na treoirlínte “Leanaí ar dTús” agus ar na treoirlínte agus 
na nósanna imeachta maidir le himní nó nochtadh eolais faoi 
mhíúsáid leanaí a chur in iúl, 

� Oiliúint leanúnach a chur ar fáil don fhoireann sa ghnó seo agus i 
réimsí eile. 

 
 



 
Cosaint: 
Is é an clár Bí Sabhálta an príomhfhoinse a bhíonn in úsáid i nGaelscoil Uí 
Ríordáin chun oideachais a chur ar pháistí maidir le mí-úsáid a chosaint. 
Tá an clár seo mar aon le Misneach & Oideachais Caidreamh & Gnéasacht 
á múineadh mar chuid de churaclam OSPS sa scoil seo faoin tsnáithe 
Sábháilteacht agus Cosaint (Sábháilteacht Phearsanta). 
Nuair a chláraíonn tuismitheoirí a bpáiste cuirfear in iúl dóibh go mbíonn 
an clár Bí Sabhálta in úsáid sa scoil agus cuirfear cóip de Threoirlínte na 
dTuismitheoirí ar Bí Sabhálta ar fáil dóibh agus síníonn siad an polasaí 
seo. 
Déanfaidh an fhoireann gach iarracht a dheimhniú go ndéanfar daingniú 
ar na teachtaireachtaí atá sa chlár aon uair a bhíonn sé oiriúnach é sin a 
dhéanamh. 
 
Cleachtais: 
Leanfaidh an fhoireann go léir (múinteoirí, cúntóirí riachtanas speisialta, 
foireann tacaíochta, rúnaíochta, feighlíochta srl) sa scoil seo na moltaí don 
tuairisciú ar ábhair imní nó ar nochtadh eolais mar atá luaite i “Leanaí ar 
dTús” agus i ndoiciméad na Roinne Oideachais agus Scileanna “Treoirlínte 
agus Cleachtais um Chosaint Leanaí”. 
Tá Bord Bainistíochta na scoile seo tar éis _Gabriel Ó Cathasaigh  a 
cheapadh mar Dhuine Caidrimh Ainmnithe (DCA) agus  
Bríd Ní Chonchubhair mar Leas-Dhuine Caidrimh Ainmnithe.    

 
Ní mór d’éinne (ball foirne, tuismitheoirí & rl) le haon bhuairt ar leith faoi 
chaomhnú nó cosaint páistí é seo a chur in iúl don Duine Caidrimh 
Ainmnithe nó Leas- Duine Caidrimh Ainmnithe.  
 
Nósanna Imeachtaí: 
Aithníonn foireann agus Bord Bainistíochta na scoile na réimsí seo a 
leanas mar réimsí go bhfuil aird ar leith ag baint leo maidir le caomhnú 
páistí. Tá na nithe seo leanas go háirithe aitheanta tar éis comhphlé le 
tuismitheoirí, an fhoireann agus an Bord Bainistíochta. 
Teagmháil fhísiceach: Ní dhéantar teagmháil fhisiceach le páistí ach 
amháin nuair is gá, ms; chun sábháileacht an pháistí a chinntiú.                                                                                                                                    
Cuairteoirí/Aoichainteoirí; Den chuid is mó is iad na baill foirne a 
mhúinfidh na cúrsaí OSPS, ach ó am go ham, nó muna bhfuil an múinteoir 
ábalta aon chúrsa a mhúineadh, is ceadmhach daoine seachtracha 
oiriúnacha a thógáil isteach sa scoil chun labhairt le na daltaí. 



 Leanaí le cúnamh leithris/riachtanais cúnam pearsanta. Fágtar seo faoin 
múinteoir ranga i gcomhair le tuismitheoirí an dalta agus an cúntóir 
riachtanais speisialta.       
Timpistí leithris; Tá stoc d’éadaí glana sa stóras. Má tá páistí trína chéile 
cuirtear fios ar thuismitheoirí an pháiste.  
Teagasc duine ar dhuine: Ní bhíonn múinteoir/teagascóir ina (h)aonar 
le dalta i seomra leis an doras dúnta. 
Éadaí a athrú do chluichí/corpoideachas/snámh; athraitear éadaí sna 
seomraí gléasta cuí. Ní bhíonn mhúinteoir/teagascóir sna seomraí seo le 
páiste aonarach.  
Eachrú agus roghnú na foirne; cuirtear scéim “scagadh” na nGardaí 
Síochána i bhfeidhm nuair atá baill nua foirne á n-earcú. 
Iompar ginearálta; Tá cód iompair i bhfeidhm sa scoil. Ar fail 
www.gaelscoiluiriordain.ie  
Feitheoireacht na ndaltaí; bíonn múinteoir i gcónaí ag déanamh 
feitheoireachta ar dhaltaí.         
Cé go ndéanfar gach iarracht cloí leis an gcleachtas is fearr, de réir mar a 
leagtar amach thuas, má tharlaíonn i gcásanna neamhghnácha nó 
eisceachtúla nach mbíonn sé indéanta ná praiticúil an cleachtas 
thuasluaithe a chur i bhfeidhm ba chóir don mhúinteoir, cuntas iomlán 
d’aon eachtra a chlarú agus a chur in iúl don príomhoide gan mhoill.         

 
Athbhreithniú agus Monatóireacht 
Déanfaidh an Bord Bainistíochta monatóireacht agus athbhreithniú ar an 
bpolasaí go bliantúil agus ag amanna eile de réir mar a oireann. 
Iarrfar ar an fhoireann an pholasaí scoile sa réimse seo a athbhreithniú go 
rialta agus déanfar gach iarracht a dheimhniú go ndéanfar aird gach ball 
foirne nua a dhiriú ar pholasaí na scoile um chosaint leanaí. Deimhneoidh 
an bord bainistíochta go gcuirfear oiliúint cuí agus tacaíocht ar fáil don 
fhoireann. 

 
 Ghlac Bord Bainistíochta: Gaelscoil Uí Ríordáin, Cúl Rua, Baile an 
Chollaigh, Co. Chorcaí leis an bpolasaí seo ar ______________ 
 
Sínithe: ____________________________________  
(Cathaoirleach)                                                                                                                                                                                                                       


