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Cuireadh an Cod Iompair seo le chéile ag úsáid ‘Cód Iompair a Fhorbairt: treoirlínte i gcomhair Scoileanna’ 
a cuireadh amach ag an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais i 2008. Eagraíodh cruinniú le Chumann na 
dTuismitheoirí ar an 17 lá de mhí Dheireadh Fómhair 2019 mar chuid den phróiseas an polasaí seo a 
dhréachtadh. Pléadh é ag leibhéal na foirne agus ag leibhéal an bhoird bainistíochta.  

Sainspiorad na Scoile: 
Cuireann Gaelscoil Ruairí gaeloideachas páiste-lárnach den scoth ar fáil do gach páiste scoile. Cuirtear béim 
sa scoil ar thimpeallacht sábháilte, cairdiúil, spreagúil agus sona a chruthú ionas gur féidir le páistí forbairt ar 
bhonn iomlánaíoch ag tógáil na gnéithe acadúla, fisiceacha agus meabhairshláinte san áireamh. Tá béim faoi 
leith ar mheas a léiriú inár scoil; meas orainn féin, meas ar dhaoine eile agus meas ar an timpeallacht. 

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 1989: 
Scríobhtar polasaithe Ghaelscoil Ruairí ar fad ag tógáil Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Linbh san áireamh. 

Aidhm an Chóid: 
Is í aidhm an chóid ná cuidiú linn mar phobal scoile a bheith deáiompartha agus foghlaim go héifeachtach ar 
scoil. Cuidíonn an Cód Iompair le múinteoirí agus le baill foirne eile, le páistí agus le tuismitheoirí oibriú lena 
chéile i dtreo scoil éifeachtach, shlán agus sona. 

Prionsabail an Chóid: 
• Soiléire a sholáthar. 
• A dhearbhú go bhfuil iompar gach duine tábhachtach. 
• Fócas ar dhea-iompar a chothú. 
• Riachtanais a chothromú. 
• Tuiscint go mbíonn caidreamh rí-thábhachtach. 
• Fócas ar an bhfreagracht phearsanta. 
• Cothroime agus cothromas a chinntiú. 
• Comhionannas a chur chun cinn. 
• Leochaileacht oideachais a aithint. 
• Freastal ar leas na bpáistí. 
• Freastal ar leas na bhfoirne. 
• Sábháilteacht agus saoirse ó bhagairtí a chothú. 

Straitéisí chun dea-iompar a dhearbhú agus a chothú: 
Bíonn dea-iompar mar thoradh ar fhoghlaim éifeachtach agus ar dheachaidreamh agus téann sé i bhfeidhm 
ar an gcaoi a fhoghlaimíonn páistí. Is dualgas proifisiúnta é cúram an mhúinteora, rud a léiríonn oiliúint, scil 
agus eolas an mhúinteora. 

Tuigimid i nGaelscoil Ruairí go gcuidíonn barr feabhais bhainistiú na scoile agus teagaisc sa seomra ranga le 
foghlaim agus forbairt iomlán na scoile. 

Baintear é seo amach tríd; 
•  Comhréireacht 
•  Soiléireacht 
•  Cumarsáid 
•  Comhoibriú 

Aithnítear go bhfuil páistí éagsúil óna chéile agus déantar gach iarracht freastal ar na riachtanais dhifriúla. 

Straitéisí le dea-iompar a chothú: 
(Tá cáilíocht na gcaidreamh idir mhúinteoirí agus pháistí ar na tionchair is cumhachtaí ar iompar na bpáistí) 
•  Idirghabhálacha dearfacha idir na múinteoirí, na páistí agus na tuismitheoirí. 
•  Treoracha agus rialacha soiléire do gach duine. 
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•  Cuidiú leis na páistí dea-iompar foghlama a aithint agus a dhearbhú. 
•  Na páistí a chur san áireamh in ullmhú rialacha scoile agus seomraí ranga. 

Tá freagrachtaí ag na páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí scoil shona a chothú. 

I nGaelscoil Ruairí tá se inghlactha go; 
•  labhraítear Gaeilge i gcónaí. 
•  léirítear meas orainn féin agus ar a chéile i gcónaí. 
•  gcaitear go béasach lena chéile i gcónaí. 

Rialacha Scoile i dtaobh sábháilteachta: 
1.  Is féidir le páistí fáinní cluasa beaga agus uaireadóir a chaitheamh ar scoil. 
2.  Fágann na páistí a bhfóin múchta as radharc ina málaí scoile má bhíonn fóin acu. 
3.  Caitheann na páistí éadaí scoile cearta gach lá. 
4.  Ní chaitheann na páistí smideadh ar scoil. 
5.  Siúlaimid timpeall na scoile. 

Córas Luaíochtaí: 
Cuirtear córas scoile chomh maith le córas ranga i bhfeidhm. Úsáidtear an cárta réalta tríd na scoile chun 
dea-iompar a spreagadh. 

An Córas Stampaí – Córas na Naíonán: 
Tugtar cárta stampaí amach do gach páiste ag tús gach scoil bliain. Bronnann na múinteoirí ranga  
stampaí ar pháistí nuair a aithníonn siad dea-iompar timpeall na scoile. Nuair a chlúdaítear an leathanach 
bronntar duais ar an bpáiste. Beidh meascán de dhuaiseanna i gceist; breagáin bheaga chomh maith  
le síolta, ithir agus pota chun na síolta a chur sa bhaile chomh maith le freagrachtaí sa bhreis a bhronnadh ar 
na páistí. 

Anseo i nGaelscoil Ruairí, cuirtear an-bhéim ar an nGaeilge agus beidh ‘Duais na Gaeilge’ agus ‘Gaeilgeoir na 
Seachtaine’ i bhfeidhm againn chomh maith (beidh sé seo le feiceáil inár bpolasaí Gaeilge go luath). Cuirfidh 
siad lenár gcód iompair chomh maith. 

Straitéisí sa Scoil Uile: 
Coinnítear taifead d’iompair do-ghlactha sa scoil. Úsáidtear an taifead seo chun clár idirghabhála a chur le 
chéile le ionchur múinteoirí, tuismitheoirí agus an príomhoide. 

Athrú Iompair: 
Tuigimid gur féidir athrú teacht ar iompar pháiste. Is féidir le múinteoirí agus tuismitheoirí tionchar a bheith 
acu ar roinnt do na tosca a bhaineann le hábaltacht páistí chun a n-iompar a athrú. 

Úsáid Smachtbhannaí: 
Is cineál idirghabhála dearfach an smachtbhanna. 

Smachtbhannaí na Scoile: 
•  Cuireann an múinteoir in iúil ó bhéal go bhfuil iompar an pháiste do-ghlactha. 
•  Scartar an páiste ón ngrúpa taobh istigh den suíomh ina bhfuil siad. 
•  Cuirtear an páiste ag seasamh amach le linn am chlóis ar feadh cúpla noiméad. 
•  Is féidir le páistí obair nach bhfuil déanta de bharr droch-iompair a dhéanamh le linn am scoile nó  

sa bhaile. 

Córas na gCártaí (Rang a 1 ar aghaidh): 
Braitheann an gné seo den chód ar thuiscint, comhoibriú agus cumarsáid idir mhúinteoirí agus thuismitheoirí. 

Is córas é agus tosaítear é ón tús ag gach scoil bliain. 
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Tugtar cárta bán amach do pháiste de thoradh na fáthanna seo; Easpa nó droch; 
1.  Iompar sa rang / scoil / clós 
2.  Labhairt na Gaeilge 
3.  Léiriú measa ar fhoireann na scoile / ar chomhdhaltaí / ar mhaoin scoile 
4.  Iarracht ranga 

Déanfaidh an múinteoir ranga iarracht labhairt le tuismitheoir / caomhnóir an pháiste ar an lá a tugtar cárta 
ar bith amach. 

Tar éis an tríú cárta bán a thabhairt don pháiste, tugtar cárta buí amach. Ag an bpointe seo eagraítear cruinniú 
idir an pháiste, an tuismitheoir agus an múinteoir ranga chun clár idirghabhála a phlé. 

Leantar an córas seo arís ach an dara babhta, i ndiaidh trí chárta bán eile a bhronnadh, bronntar cárta 
oráiste. Eagraítear cruinniú idir an pháiste, an tuismitheoir, an múinteoir ranga agus an príomhoide chun clár 
idirghabhála a phlé. 

Leantar an córas seo arís don tríú babhta ach i ndiaidh trí charta bán a bhronnadh tugtar cárta dearg amach. 

Ciallaíonn an cárta dearg go bhfuil an páiste curtha ar fionraí nó díbeartha ón scoil agus cuirtear na tuismitheoirí 
ar an eolas i scríbhinn. 

Tá an t-udarás ag an bpríomhoide páiste a chur ar fhionraí ar thréimhse trí lá ar a mhéad in aon bhabhta 
amháin. Is gá don phríomhoide cead an bhord bainistíochta a fháil go bliantúil do seo. Is gá don phríomhoide 
cead an bhoird bainistíochta a fháil má bhíonn tréimhse níos faide ná trí lá i gceist nó má bhíonn páiste le 
díbeart ón scoil. 

Tá údarás ag an mBord Bainistíochta páiste a dhíbirt ón scoil. 

Sa chás seo tugtar deis do na tuismitheoirí agus don pháiste freagra a thabhairt. 

Cuirtear na tuismitheoirí ar an eolas faoin bpróiseas achomhairc. 

Tá sé de cheart ag an scoil cárta buí nó cárta dearg a thabhairt amach láithreach agus gan dul tríd na céimeanna 
eile i gcásanna tromchúiseacha amháin. 

Seo a leanas samplaí d’iompar Tromchúiseacha: 
•  Foréigean 
•  Sábháilteacht an pháiste é/í féin nó sábháilteacht daoine eile i mbaol 
•  Droch-teanga / teanga gháirsiúil 

Ag Cur Páistí ar fhionraí nó a dhíbeart ón scoil: 
Gnáthaimh chóra bunaithe ar phrionsabail an cheartais aiceanta Éilíonn an dlí ar scoileanna nósanna imeachta 
cearta a leanúint i dtaca le moltaí chun mac léinn a chur ar fionraí nó a dhíbirt. Is óBhunreacht na hÉireann, ó 
Choinbhinsiúin idirnáisiúnta agus Chás dlí a eascraíonn an ceanglas maidir le gnáthaimh chóra. 

Tá dhá phríomhchuid ann i ngnáthaimh chóra: 
1.  an ceart go n-éistfí leat 
2.  an ceart go mbeifí neamhchlaonta i do leith. 

Nuair a bhíonn an scoil ag smaoineamh faoi pháiste a chur ar fhionraí nó a dhíbeart ón scoil is gá an páiste 
agus a dtuismitheoirí / caomhnóirí a chur ar an eolas faoin bhfiosrúchán atá ar bun ag an scoil agus na 
smachtbannaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist agus tabharfar deis freagartha dóibh. 
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An Cód Iompair a chuir i nGníomh: 
Tugadh cuireadh do na tuismitheoirí a bheith páirteach sa chód ón tús tríd cruinnithe scoile. Cuirtear gach 
tuismitheoir ar an eolas faoin gcód seo le linn an phróisis clárúcháin agus deirtear go minic ag cruinnithe 
tuismitheoirí go bhfuil sé ar fail sa scoil leis na polasaithe eile. Tá próiseas gearáin i bhfeidhm sa scoil agus 
arís tá na tuismitheoirí curtha ar an eolas faoi go minic. 

Fógra a thabhairt maidir le páiste a bheith as láthair ón scoil: 
Ag tús gach scoil bliain tugtar foirmeacha ásláithreachta amach do gach tuismitheoir le líonadh i ndiaidh 
asláithreachta. Ní mór de gach tuismitheoir iad a líonadh. Má thagann páiste ar ais i ndiaidh a bheith as láthair 
gan an fhoirm, cuirtear ceann eile abhaile. 

Déanfar athbhreithniú ar an bplean seo nuair is gá. 

Cathaoirleach: Damhnait Uí Ruairc 

Dáta: 27 Eanáir 2020
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CÓD IOMPAIR 
 CODE OF BEHAVIOR

Dáta (Date):  Uimhir an Chárta (Card Number):

Ainm an Pháiste (Child’s Name):

A Thuismitheoir, A Chara,

Bhí iompar do pháiste míshásúil maidir le (Your child’s behaviour was unsatisfactory in relation to):

 Labhairt na Gaeilge (Speaking Irish)

 Iompar sa rang / scoil / clós (Behaviour in class/school/yard)

 Iarracht ranga (Class effort)

 Léiriú measa ar fhoireann na scoile / ar chomhdhaltaí / ar mhaoin scoile
 (Respect for school staff / other pupils / school property)

 Eile (Other)

Tuairisc an Mhúinteora (Teacher’s Report):

Síniú an Mhúinteora (Teacher’s Signature):

Síniú an Tuismitheora / Caomhnóra (Parent’s /Guardian’s Signature):

Sínigh agus seol ar ais láithreach le do thoil (Please sign and return immediately)

Oidhreacht Oideachas 
Óige
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