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Liosta na nImeachtaí Scoile

Leibhéal Priacail

D’aithin an scoil na priacail díobhála
seo a leanas a mbainfidh leis na
himeachtaí seo

Tá na nósanna imeachta seo a leanas
i bhfeidhm ag an scoil le dul i ngleic
leis na priacail díobhála a aithníodh
sa mheasúnacht seo
 Ní ghlacann an scoil le páistí roimh 8:10
agus iarrtar ar thuismitheoirí gan páistí a
chur chuig na scoile roimhe sin.
 Coinníonn múinteoir amháin súil ar na
daltaí ina línte ranga. Ní cheadaítear
spraoi/rith thart.
 Coinníonn an dara múinteoir súil ar an
ngeata le cinntiú nach n-éalaíonn dalta,
is nach dtéann daoine fásta isteach sa
chlós.
 Cinntíonn an tríú mhúinteoir go siúlann
na daltaí ón mbus díreach chuig an gclós.
 Níl cead ag páistí siúl timpeall na scoile
ina n-aonar.
 Cuirtear páistí i mbeirteanna i gcónaí.
 Má tá dalta amháin ag dul abhaile luath,
cuirtear an dalta sin chuig na hoifige le
beirt eile.

Páistí ag bailiú don scoil ar maidin

Ard

 Daoine fásta amuigh sa chlós nach naithníonn an foireann, baoil go dtógfar
páiste.
 Bulaíocht.
 Éalú ón gclós/suíomh scoile.

Daltaí ag siúl timpeall na scoile

Meán

 Páistí gan féithoireacht/duine den
fhoireann leo.
 Baoil go mbeadh páiste fágtha ina
(h)aonar.
 Baoil go ndéafar díobháil do pháiste
agus iad gan féitheoireacht

Tuismitheoir nach bhfuil ceadaithe
a p(h)áistí a bhailiú (ordú cúirte)

íseal

 Baoil go dtógfar páiste nuair nach bhfuil
sé ceadaithe

Tinreamh

Íseal

 Go bhfuil dalta as lathair i ngan fhios don
tuismitheoir.

Teacht isteach ón gclós/dul amuigh
ann

Ard

 Doirse ar oscailt, baoil go dtiocfadh
strainséar isteach.

Múinteoir ag fágáil an seomra ranga Íseal

 Baoil go mbeadh drchiompar nó
bulaíocht.

 Níl a leithéid ann faoi láthair.
 Cuirfear M. Ranga agus oifig ar an eolas.
 Cuirfear an foireann ar an eolas sa chaoi
céanna lena gcuirtear ar an eolas iad faoi
dhaltaí le hailéirgí.
 Cuireann an scoil téacs abhaile ar
maidin.
 Tá na tuismitheoirí freagrach as gloach a
chur ar an scoil mura bhfuil a fhios acu
cén páiste atá cláraitheas láthair.
 Ní ceadaítear na doirse a choinneáil ar
oscailt. Dúntar iad leis an duine
deireanach sa líne ranga. Tá sé de
fhreagracht a gach múinteoir ranga é
seo a chinntiú nuair a chuireann an
múinteoir a rang amach/isteach.
 Coinnítear na doirse cúil faoi glas ón
taobh amuigh i gcónaí. Cuirtear beirt
timpeall chun iad a oscailt ón taobh
istigh don rang.
 Fad is atánahoibreacha feabhais ar siúl,
cuirfear geataí at an taobh eile de
dhoras cúil A.
 Ní fhágann an múinteoir na daltaí gan
cúis práinneach.
 Más gá an seomra a fhágaint, iarrtar ar
an múinteoir béal dorais súil a choinneáil
ar an rang; coinnítear an dhá dhoras
ranga ar oscailt, agus siúlann an
múinteoir idir an dá rang.
 Cuireann an múinteoir RSO na daltaí ar
ais chuig an múinteoir ranga cuí.

Múinteoir RSO ag obair le páiste
aonair

íseal

 Baoil go ndéanfar díobháil do pháiste

Conraitheoirí/oibrithe ar láthair na
scoile i rith an lae scoile.

Meán

 Strainséirí i measc na ndaltaí. Baoil go
ndéanfar díobháil do pháiste

Mic léinn ar chleachtadh
múinteoireachta

Íseal

 Strainséirí i measc na ndaltaí. Baoil go
ndéanfar díobháil do pháiste

Daltaí ar thaithí oibre

Íseal

 Strainséirí ag obair i measc na ndaltaí.
Baoil go ndéanfar díobháil do pháiste.

 Coinnítear an príomhoide ar an eolas má
tá múinteoir ag fanacht ar scéal
práinneach teaghlaigh.
 Cinntíonn an scoil go bhfuil pána gloine i
ngach doras ranga (seomraí RSO agus
seomraí ranga).
 Ní ceadítear an fhuinneog sa dhoras seo
a chlúdú.
 Mura bhfuil gloine sa dhoras, coinnítear
an doras ar oscail fad is atá a múinteoir
ag obair le páiste aonair.
 Fanann an múinteoir leis an rang, ní
ceadaítear d’oibrithe eile a bheith fágtha
ina n-aonair le daltaí scoile.
 Cuirtear daltaí ar theachtaireachtaí i
mbeirteanna i gcónaí.
 Iarrtar ar oibrithe grinnfhiosrúchán na
nGardaí a dhéanamh roimhré má tá siad
le bheith ar an suíomh ar feadh tréimhse
leanúnach.
 Litir ón gcoláiste ag ceadú an cleachtadh
múinteoireachta, agus ag leagann amach
a gcuid nósanna, másann iad.
 Tugtar cóip crua den Ráiteas Scoile um
Chosaint Leanaí don mhac léinn.
 Bíonn an múinteoir ranga i láthair i
gcónaí; ní fhágtar dalta ar thaithí oibre
ina (h)aonar riamh le daltaí scoile.
 Ní cheadaítear fónpóca a bheith ar siúl
ná le feiceáil fad is atá an dalta ar láhtair
na scoile.
 Iarrtar ar an dalta am(h)ála a fhágaint
san oifig, seachas sna seomraí ranga.

Ionadaithe

Íseal

 Baoil go ndéanfar díobháil do pháiste

Earcaíocht

íseal

 Baoil do shábháilteacht is slándáil na
bpáistí

Tuismitheoirí/caomhnóirí sa scoil

íseal

 Strainséirí sa scoil.
 Baoil go mbeadh siad ag baint múinteoir
ón rang chun labhairt leo.
 Baoil go ndéanfar díobháil do pháiste.

Siceolaithe/teiripeoirí proifisiúnta

íseal

 Strainséirí ar shuíomh na scoile

Timpist leithris ag dalta

Íseal

 Baoil go ndéanfar díóbháil do pháiste

 Tugtar cóip crua den Ráiteas Scoile um
Chosiant Leanaí don ionadaí.
 Cinntítear go bhfuil grinnfhiosrúchán na
nGardaí déanta ag an ionadaí.
 Cinntítear go síníonn an t-ionadaí foirm
dheimhnithe.
 Lorgaítear pas/ceadúnas tiomána agus
glactar cóip.
 Cinntítear go bhfuil múinteoirí cláraithe
leis an gComhairle Múinteoireachta.
Déantar gach iarrach tgan múinteoirí
neamhcháilithe a fhostú, má fhostaítear
iad is a bhonn eisceachtúil é agus
cloífear le nósanna na Roinne.
 Cinntítear go bhfuil grinnfhiosrúchán na
nGardaí déanta acu.
 Cloítear le moltaí agus nósanna na
Roinne maidir le hearcaíocht.
 Tugtar cóip crua den Ráiteas Scoile um
Chosaint Leanaí do mhúinteoirí nua,
agus iarrtar orthu a dheimhniú go bhfuil
sé léite acu.
 Is gá go mbeadh grinnfhiosrúchán na
nGardaí déanta má tá siad istigh ar
bhonn rialta ag cabhrú.
 Caithfear síniú isteach, agus amach san
oifig.
 Lorgaítear pas/ceadúnas tiomána nó eile
le deimhniú cé haid féin.
 Cinntítear go bhfuil pána gloine sa
dhoras ag pé sheomra ina mbíonn siad
ag obair má bhaintear dalta ón rang.
 Cinntíonn an múinteoir go bhfuil beirt i
láthair nuair atá sé/sí g cuidiú le dalta.

Am sosa/am lóín

Meán

 Geataí sa chlós fágtha ar oscailt.
 Doirse scoile fágtha ar oscailt.
 Daltaí ag dul chuig an leithris.

Gníomhaíochtaí scoile;
 Drumaí
 Íóga
 Aclaíocht
 Feadóg stáin

Íseal

 Strainséirí ag obair leis na daltaí

Turais scoile

Ard

 Baoil go n-éalóidh dalta, nó go rachadh
dalta ar strae.
 Baoil ó strainséirí agus iad imithe ó
láthair na scoile.

Glantóirí/feighlí scoile

íseal

 Glantóirí éagsúla ar chonradh
 Baoil do shábháilteacht/slandáil na
bpáistí

Dul abhaile

Ard

 Baoil go scaoilfear páiste leis an duine
mícheart.
 Baoil go n-imeodh páiste ón scoil gan
tuismitheoir/caomhnóir

 Cinntíonn an múinteoir ranga go bhfuil
an doras dúnta i ndiaidh dó/di a rang a
chur amach/thabhairt isteach.
 Cinntíonn na múinteoirí ar
fhéitheoireacht clóis go bhfuil na geataí
clóis dúnta.
 Cinntíonn na múinteoirí go gcuirtear
beirt istigh ag an leithris le pas leithris.
Cuirtear páiste níos sine istigh, más
féidir.
 Cinntítear go bhfuil grinnfhiosrúchán na
nGardaí déanta ag an múinteoir atá ar
cuairt.
 Cinntíonn an múinteoir ranga nach
bhfágtar an múinteoir atá ar cuairt ina
(h)aonar riamh leis na daltaí.
 Tógann an múinteoir ranga breis daoine
fásta leo ar thurais scoile.
 Eagraítear turais a bheadh feiliúnach
d’aois agus méid na ndaltaí atá ag
imeacht.
 Cinntítear go bhful beirt dhalta le chéile
má chuirtear ar theachtaireacht ón
seomra ranga iad.
 Ní ceadítear aon ghlanadh a thosú go dtí
go bhfuil an gnáthlae múinteoireachta
thart (thíos staighre 1:10, thuas staighre
2:10).
 Bailíonn duine fásta ainmnithe daltaí
Naíonáin – R3.
 Tá cead ag páistí R4-6 siúl abhaile,
mínítear do thuistheoirí gur orthu an
freagreacht an cinne a dhéanamh go



Gníomhaíochtaí iar-scoile;
 Snámh
 Peil/iomáint
 Fichill
 Íóga
 Fraincís
 Rince
 Fit Blitz
 Feadóg Stáin
 Veidhlín
 cispheil

Meán

 Daoine ón taobh amuigh ag obair sa scoil
 D’fhéadfadh go mbeidh gnáthfhoireann
na scoile imithe ón bhfoirgneamh nuair
atá na ranganna ar siúl.
 Bulaíocht
 Baoil go ndéanfar díobháil do pháiste.












Druil Tine

Ard

 Geataí ar oscailt, baoilgo n-imeodh
páiste ar strae.




bhfuil an aibíocht ag a bpáistí siúl ina naonair.
Cuireann múinteoir na páistí ar an mbus.
Tá sé de fhreagracht ar na tuismitheoirí
a bpáistí a bhailiú ón mbus ag an taobh
eile.
Cinntítear go bhfuil grinnfhiosrúchán na
nGardaí déanta ag an múinteoir.
Tugtar cóip crua den Ráiteas Scoile um
Chosaint Leanaí don mhúinteoir.
Ceadaítear an rang iar-scoile leis an
gcoinnoíll go gcaithfear rolla a ghlacadh
ag tús gach ceachta.
Cinntítear go mbeidh an rang ar siúl i
seomra ina bhfuil pána gloine sa dhoras.
Taispeántar na bealaí éalaithe, agus
pointí cruinnithe, don mhúinteoir.
Is é/í an múinteoir sin a bheas freagrach
as a chinntiú go mbailítear na daltaí i
ndiaidh an cheachta. Is é/í atá freagrach
as teagmháil a dhéanamh le
tuismitheoirí/caomhnóirí sa chás go
bhfuil said déanamh ag bailiú dalta, nó
fanacht leis an dalta go dtagann
tuismitheoir/caomhnóir.
Tá na tuismitheoirí/caomhnóirí
freagrach as a gcuid páistí a thabhairt
chuig snámh, aclaíocht agus iomáint
(nuair atá sé ar siúl in Éire Óg).
Siúlann na múinteoirí chuig Templecarrig
leis na daltaí don pheil. Siúlann siad ar
ais ag an scoil ag deireadh traenála.
Glaonn gach múinteoir ranga an rolla.
Déantar cleachtaí ar dhruil tine.

 Baoil go siúlódh páisteabhaile/ón
suíomh i ngan fhios don mhúinteoir.
 Baoil go n-imeodh páiste i ngan fhios
don mhúinteoir.
 Baoil go dtiocfadh duine ón bpobal
isteach sa scoil i ngan fhios dúinn.

Ócáidí Scoile, ms.
Ceolchoirm/drámaí Nollag

Ard

Lá oscailte/lá teaghlaigh

Ard

 Baoil go n-imeodh páiste i ngan fhios
d’éinne.

Lá sport

Ard

 Baoil go n-imeodh páiste i ngan fhios
d’éinne.

 Glactar rolla arís sa rang nuair a fhilleann
an rang tar éis an druil.
 Tógann an múinteoir ranga na
páistíchuig an halla.
 Fanann an múinteoir leis na páistí.
 Iarrtar ar thuismitheoirí/cuairteoirí dul
díreach chuig an halla agus fanacht
ansin.
 Ag na hócáidí seo is ar natuismitheoirí
atá an fhreagracht – tagann na páistí leo,
agus fanann siad leo.
 Fanann an múinteoir leis na páistí.
 Tógtar tuismitheoirí leo chun cuidiú.
 Bíonn grinnfhiosrúchán agus taithí
ábhartha ag foireann Charlesland.

