
 

                   Beartas um Chosaint Leanaí Ghaelscoil Pheig Sayers ‘13  
Aithníonn an Bord Bainistíochta go mbaineann cúrsaí maidir le cosaint agus leas leanaí leis na gnéithe uile 

de shaol na scoile agus ní mór iad a bheith léirithe i mbeartais, i gcleachtais agus i ngníomhaíochtaí uile na 

scoile. Dá bhrí sin, de réir riachtanais na Nósanna Imeachta Maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna 

agus in Iarbhunscoileanna de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, tá an beartas um chosaint leanaí 

a leanas glactha ag Bord Bainistíochta Ghaelscoil Pheig Sayers.  
 

1. Ghlac an Bord Bainistíochta leis na Nósanna Imeachta Maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna 

agus in Iarbhunscoileanna de chuid na Roinne mar chuid den bheartas um chosaint leanaí foriomlán 

seo agus cuirfear iad i bhfeidhm ina n-iomláine agus gan leasú.  

2. Teagmhálaí Ainmnithe: Adrian Breathnach  

3. Leas-Teagmhálaí Ainmnithe: Caroline Hellen  

4. Cloífidh Gaelscoil Pheig Sayers leis na prionsabail dhea-chleachtais a leanas maidir le cosaint agus 

leas leanaí ina beartais, ina cleachtais agus ina gníomhaíochtaí:  

Déanfaidh an scoil na nithe a leanas:  

•  glacfar leis go bhfuil cosaint agus leas leanaí fíorthábhachtach, beag beann ar aon chúrsaí eile;  

•  comhoibreofar go hiomlán leis na húdaráis reachtúla maidir le cúrsaí um chosaint agus leas leanaí  

•  glacfar cleachtais shábháilte d’fhonn an fhéidearthacht a mhaolú chomh fada agus is féidir de 

dhochar nó timpistí do leanaí agus chun oibrithe a chosaint ó rioscaí nach gá a ghlacadh a 

d'fhéadfadh iad a chur i mbaol cúiseamh maidir le drochúsáid nó faillí;  

• cleachtas oscailteachta a fhorbairt le tuismitheoirí agus tuismitheoirí a spreagadh chun a bheith 

rannpháirteach in oideachas a leanaí; agus   

•  meas iomlán a léiriú ar riachtanais rúndachta agus cúrsaí um chosaint leanaí á bplé.  

Cloífidh an scoil freisin leis na prionsabail thuas maidir le haon dalta fásta lena mbaineann soghontacht 

speisialta.  

5. Agus í ag cur a beartas um chosaint leanaí i bhfeidhm, tá beartais, cleachtais agus gníomhaíochtaí eile 

ag an scoil a bhaineann go sonrach le cosaint leanaí; ár gCód Iompair, ár mBeartas Frithbhulaíochta, 

ár Straitéis maidir le Tinreamh Daltaí, Maoirseacht ar Dhaltaí, Gníomhaíochtaí Spóirt, Turais Scoile, 

Socrúcháin Oibre Daltaí in Iarbhunscoileanna.  

6. Tá sé áirithithe ag an mBord go bhfuil na beartais, na prótacail nó na cleachtais de réir mar is cuí ar 

bun i leith gach ceann de na nithe atá liostaithe thuas.  

7. Cuireadh an beartas seo ar fáil do phearsanra na scoile agus don Chumann Tuismitheoirí agus tá sé ar 

fáil go héasca do thuismitheoirí ar iarratas. Cuirfear cóip den bheartas ar fáil don Roinn agus don 

phátrún má iarrtar é.  

Déanfaidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar an mbeartas uair amháin gach scoilbhliain.  

Glacadh an beartas seo ag an mBord Bainistíochta an ____________________ [dáta]  

Sínithe: _________________________  Sínithe: __________________________  

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta  Príomhoide  

Dáta: __________________________  Dáta: __________________________  

Dáta an chéad athbhreithnithe eile: ________________  

 


