
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 

 

Gnáth imeachtaí scoile taobh istigh d’am scoile     

Teacht ar scoil agus imeacht abhaile na ndaltaí Ard  An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

Osclófar geataí na ndaltaí ag 8:40rn. Ní 

cheadaítear ach do bhaill foirne na scoile 

isteach roimhe seo.  

Fanann caomhnóir ar chlós/i halla na 

scoile go dtí 8:40rn nuair a thagann oide 

ar dhualgas.Níl cead ag tuismitheoirí 

bheith ar chlós na scoile/ i halla na scoile 

ó 8:40rn ar aghaidh. 

Fágann naíonáin ag 1:30in agus bailítear 

iad ón gclós gorm. 

Fágann daltaí Ranganna 1-6 ag 2:30in. 

Téann siad amach le chéile i dtreo clós 

na scoile tríd doras roghnaithe dóibh. 

Imíonn siad ansin timpeall chun 

rothar/bus a fháil más cuí. Fanann an 

oide ranga leo go dtí go bhfuil siad 

imithe 

Níl cead an clós a fhágáil gan cead an  



Níl cead ag daltaí clós na scoile a fhágáil 

gan cead an mhúinteora. 

Cód iompair agus polasaí frithbhulaíocht 

i bhfeidhm 

 

Socruithe Taistil Scoile agus Tionlacan 

Turas chuig an mbus 

 

Bus Scoile 

Ard An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

Oide ag tionlacan an grúpa Naíonáin- 

Rang 3 Páistí Rang 4-6 ag siúl ón gclós 

ar chúl na scoile. 

Grinnfhiosrúcháin á lorg ón gcomhlacht 

bhus ar na tiománaithe. 

Geataí/Doirse na Scoile Ard An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

Bíonn glas ar na doirse sa scoil i gcónaí 

agus cód na ndoirse ag baill foirne scoile 

amháin. 

Bíonn geataí na ndaltaí faoi ghlas agus 

faoi chúram an fheighlí Matt i rith an lae. 

Tá ar gach chuairteoir teacht isteach tríd 

príomhdhoras na scoile agus teagmháil a 

dhéanamh leis an oifig. 

Níl cead ag daltaí na scoile an 

príomhdoras a úsáid ag am dul abhaile. 

Am sosa agus am lóin na bpáistí Ard An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
An riosca go ndéanfadh leanbh eile 
díobháil do leanbh sa scoil   
An riosca go ndéanfaí díobháil do 

 5 mhúinteoir agus 2 CRS ar an gclós 

gach lá Ar lá fliuch bíonn an dualgas 

céanna ar siúl laistigh. 

Rialacha an chlóis i bhfeidhm 

Cód iompair agus polasaí frithbhulaíocht 



leanbh mar gheall ar bhulaíocht ar 
an leanbh 
 

 

 

 

 

i bhfeidhm 

 

Leithris  

Timpistí leithris na bpáistí óga 

Íseal / 

Meán 

An riosca díobhála gan bheith 
sonraithe ag an bhfoireann scoile 
 
An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile díobháil  do 
leanbh sa scoil  
 
An riosca go ndéanfadh leanbh eile 
díobháil do leanbh sa scoil   
 

 

Leithris sna seomraí ranga 12/16 

Seomraí Ranganna 1-4 , Seomra an 

Scamaill- Halla – duine amháin ag an am  

Sa chlós – le linn am sosa agus lóin. 

Beirt dhuine fásta ( CRS/oide ar snámh) 

i gcónaí má bhíonn gá le dul isteach 

iontu.  

Múinteoireacht Ranga agus Ionadaithe 

 

 

 

 

 

 

Múinteoir Imithe ón gClós ar chúis éigeandála 

Íseal  An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile díobháil  do 
leanbh sa scoil  
 
 
An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

Múinteoirí cáilithe ,  cláraithe leis an 

gComhairle Múinteoireachta. 

Grinnfhiosrúcháin déanta 

 

Ball foirne buan ag tacú chun páistí 

Naíonáin-Rang 2 a scaoileadh abhaile 

 

Oide béal doras a chur ar an eolas agus 

go mbeadh maoirseacht ar siúl idir an dá 

sheomra. 



Cód iompair ghairmiúil á réiteach faoi 

láthair 

 

Obair Thacaíochta Foghlama 

 

 

Ag bailiú/ag filleadh 

Meán An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh le linn do mhúineadh duine-
le-duine, comhairliú, cóitseáil bheith 
ar siúl 
 
An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

Doirse le gloine a chur isteach sna 

seomraí cuí. 

  

Bailíonn an múinteoir TF na páistí ó na 

ranganna  Naíonáin-Rang 2. Siúlann 

páistí ó ranganna 3-6 i mbeirteanna nó i 

ngrúpaí ag brath ar gánna na bpáistí agus 

fad na siúlóide chuig an seomra ranga.. 

Cód iompair ghairmiúil á réiteach faoi 

láthair 

Úsáid na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide ag na 

daltaí ar scoil 

 

Meán An riosca go ndéanfaí díobháil do 

leanbh mar gheall ar linbh bheith 

ag rochtain ar nó ag úsáid 

ríomhairí, meán sóisialta, fóin agus 

fearais eile agus iad ar scoil  

 

Polasaí Úsáide inghlactha i bhfeidhm 

 

Aoi-chainteoirí ag labhairt le daltaí agus 

tuismitheoirí go minic. 

Ióga/ Rince Gaelach/CLG Íseal An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 
an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil 
e.g. turas scoile, ceachtanna snámha  
 

Oide leis an rang i gcónaí  

 

Tá Bord Bainistíochta sásta go bhfuil 

grinnfhiosrúcháin déanta orthu uilig. 

    



Rannpháirtíocht ag daltaí i searmanais reiligiúnacha  

 

Siúlóid chuig an séipéal  

Faoistin aonair 

 

 

Freastalaithe Aifrinn ar ócáid nach mbeadh an scoil ann. 

Íseal An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 
an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil 
e.g. turas scoile, ceachtanna snámha  
 

Oide leis an rang i gcónaí 

 

Sagart agus páiste in áit poiblí sa scoil 

GF déanta ag an sagart? 

 

 

Litir i scríbhinn ón tuismitheoir ag míniú 

cé a mbaileoidh agus cén t-am.  

 

Dáileadh  Cógais 

 

Meán 

 
 
An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile díobháil  do 
leanbh sa scoil  
 

 

Polasaí Dáileadh Leighis i bhfeidhm  

Tá liosta cruinn agus leigheas sa seomra 

foirne dóibh siúd le hailéirge agus conas 

deileáil leo. 

Dáileadh Garchabhrach Meán An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile díobháil  do 
leanbh sa scoil  
 

Déanta ag rúnaí na scoile don chuid is 

mó i suíomh oscailte i gcónaí 

Cúrsa Garchabhair ar fáil d’fhoireann na 

scoile gach dara bhliain. 

Cúram leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, 

dlúthchúram áit is gá 

Baol ann go mbeadh aon ar aon i gceist 

 

Ard  

 

An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile díobháil  do 
leanbh sa scoil  
 

 

 

Plean aonarach déanta dóibh siúd agus 

tuistí páirteach in ullmhúchán an phleain. 

Grianghraif Scoile agus Banaltraí FFS Íseal An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 

Fostaí Scoile leis na páistí i gcónaí 



an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil 
e.g. turas scoile, ceachtanna snámha  
 

 

 

 

 

 

 

Lá Spóirt 

Scoil an-oscailte 

 

 

Iar –dhaltaí ag cabhrú 

 

 

 

 

 

 

Ard 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 
An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 
an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil 
e.g. turas scoile, ceachtanna snámha  
 
 

 

 

 

 

 

 

Páistí faoi chúram an mhúinteora ranga i 

gcónaí 

 

Grinnfhiosrúcháin déanta orthu siúd atá 

16+ 

Bheadh rialacha/treoracha soiléire tugtha 

dóibh bunaithe ar an gCód Iompair 

Turais Scoile  

agus  

Úsáid áiseanna lasmuigh de láthair na scoile do 

ghníomhaíochtaí scoile 

 

Meán  An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

An riosca díobhála gan bheith 
tuairiscithe i gceart agus go pras ag 

 Oide agus tuistí leo le grinnfhiosrúcháin 

déanta- Cóimheas  idir 5/10-1 ag brath ar 

an turas agus aois agus riachtanais na 

ndaltaí. 

 Beidh tuiscint chruinn ag na cuiditheoirí 



an bhfoireann scoile  
 

An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar bhulaíocht ar 
an leanbh  
 

ar conas an turas a thacú. 

 

Cód iompair agus polasaí frithbhulaíocht 

i bhfeidhm 

 

 

 

Úsáid Físeáin/Mheáin eile chun taifead a dhéanamh ar 

Imeachtaí Scoile 

Tuistí ag taifead / griangrafanna á chur ar na meáin sóisialta 

Ard  An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar dhuine bheith 
ag rochtain ar nó ag scaipeadh 
ábhair mhíchuí trí na meáin 
shóisialta, téacsáil, fearas digiteach 
nó ar bhealach eile  
 

Foláireamh/Comhairle tugtha ón bPO 

roimh ré. 

Cúrsaí Iompair    

Bainstíocht ar Iompar Dúshlánach agus  úsáid chuí srianta 

áit is gá  

 

Meán An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

Go mbeadh doras oscailte agus beirt i 

gcónaí ag deileáil le páiste dúshlánach. 

Córas cumarsáide le deimhniú. 

Cosc a chur ar thromaíocht agus déileáil leis Meán An riosca go ndéanfaí díobháil do 

leanbh mar gheall ar bhulaíocht ar 

an leanbh 

Polasaí frithbhulaíocht i bhfeidhm 

Seachtain Cairdis gach bliain. 

Cur i bhfeidhm pionós/ smachtbhannaí mar chuid den Chód 

Iompair na scoile  - coinneáil istigh daltaí, coigistiú fónsrl  

san áireamh 

 

 An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach 
bhfuil leordhóthanach  
 

Go ndéanfar socrú roimh ré leis an 

bPríomhoide agus socruithe 

maoirseachta i bhfeidhm. 

 



Cúrsaí Curaclam     

Oiliúint d’Fhoireann na Scoile faoi chúrsaí Chosant Leanaí Ard An riosca díobhála gan bheith 
sonraithe ag an bhfoireann scoile 

An riosca díobhála gan bheith 
tuairiscithe i gceart agus go pras ag 
an bhfoireann scoile  
 

Webinar Tusla , SFGM agus traenáil eile 

a mholadh. 

Plé rialta ag leibhéal foirne de. 

 

Soláthar an Churaclaim – OSPS, OCG agus Bí Sabháilte san 

áireamh 

 

Ard 

  

Traenáil faighte ar líne (TUSLA) agus ar 

fáil ón tSFGM.  

Úsáid foirne lasmuigh den scoil chun an curaclam a 

fhorlíonadh 

Meán  An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 
an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil  
 

Accord – Múinteoir sa rang i gcónaí  

Ceardlann Ranga- Oide sa rang i gcónaí 

Teagascóirí Seachtracha /Aoi-Chainteoirí  

 

Íseal   Oide leis an rang i gcónaí 

Cóitseálaithe Spóirt  

 

Íseal   Oide leis an rang i gcónaí 

Grinnfhiosrúcháin déanta agus Bord 

Bainistíochta sásta. 

Gníomhaíochtaí Seach Curaclam    

Peil na mBuachaillí 

 

 

 

Páiste/í fágtha ag an deireadh . 

Ard An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 
an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil  
 

Tá grinnfhiosrúcháin déanta orthu siúd 

atá ag obair leo. 

Beidh oide páirteach agus an fhoireann 

as baile 

Gach iarracht go mbeadh beirt fostaí 



scoile ann go dtí an deireadh. 

Peil na gCailíní Íseal   Bíonn múinteoir i mbun na traenála i 

gcónaí  

Rith Íseal   Bíonn múinteoir i mbun na traenála i 

gcónaí 

Úsáid ionad leithris/ seomraí malartaithe i scoileanna/ 

suíomhanna  eile 

 

Ard  Ní bhíonn páiste leis/leí féin. 

Imeachtaí Múinteoireachta Lasmuigh -Ceol  íseal  Feighleoireacht ó 2.30-3,00  

Múinteoir ceoil = múinteoir bunscoile 

cáilithe , grinnfhiosrúcháin déanta  

Club Obair Bhaile Íseal  Oide leis an rang i gcónaí 

Rang Ealaíne Íseal  Oide leis an rang i gcónaí 

Rang Cócaireachta íseal  Oide leis an rang i gcónaí 

Club Teicneolaíochta Íseal  Oide leis an rang i gcónaí 

Úsáid foirne lasmuigh chun tacú le spóirt agus 

gníomhaíochtaí seach-churaclaim eile 

 

 

Meán An riosca go ndéanfaí díobháil do 
leanbh mar gheall ar gan 
mhaoirseacht ar leanaí agus iad ag 
freastal ar ghníomhaíochtaí 
lasmuigh den scoil 
 

Oide/Cuiditheoirí leis an rang i gcónaí 

Cuairteoirí sa Scoil    

Mic Léinn ar Shocrúchán Scoile Meán An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 
an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil 
e.g. turas scoile, ceachtanna snámha  

Beidh grinnfhiosrúcháin déanta orthu.. 

Tugtar cóip den Ráiteas um Chumhdach 

Leanaí dóibh agus beidh tuiscint acu ar a 

ról anseo. 



 

An riosca díobhála gan bheith 
sonraithe ag an bhfoireann scoile 
 
An riosca díobhála gan bheith 

tuairiscithe i gceart agus go pras ag 

an bhfoireann scoile 

Mic Léinn ar Thaithí Oibre Meán An riosca go ndéanfaí díobháil do 

leanbh mar gheall ar 

chaidreamh/cumarsáidí míchuí idir 

an leanbh agus leanbh eile nó 

aosach  

 

Beidh grinnfhiosrúchán déanta orthu 

siúd atá 16+ 

Oibrithe deonacha /Tuismitheoirí i mbun gníomhaíochtaí 

scoile 

 

Ard An riosca go ndéanfaí díobháil do 

leanbh mar gheall ar 

chaidreamh/cumarsáidí míchuí idir 

an leanbh agus leanbh eile nó 

aosach  

 

Beidh grinnfhiosrúcháin déanta ar na 

baill Cairde uilig. 

Cuairteoirí/conraitheoirí i láthair sa scoil le linn uaireanta 

scoile 

 

Ard  An riosca go ndéanfadh ball 
d’fhoireann na scoile, ball 
d’fhoireann eagraíochta eile nó 
duine eile díobháil do leanbh agus 
an leanbh ag glacadh páirte i 
ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil  
 

Beidh suaitheantas á gcaitheamh acu ag 

míniú gur chuairteoir iad agus go bhfuil 

an scoil ar an eolas go bhfuil siad anseo 

Is gá Leabhar na gCuairteoirí a shíniú 

isteach/amach. 

Cuairteoirí/conraitheoirí i láthair sa scoil tar éis 

gníomhaíochtaí scoile  

 

Meán  Cuairteoirí le teacht tríd oifig na scoile 

idir 8:30rn agus 4:30in agus suaitheantas 

a chaitheamh acu mór-thimpeall na 

scoile. Déanfar gach iarracht 8:40- 



 

Tá na rioscaí díobhála seo a leanas sonraithe ag an scoil i leith a cuid gníomhaíochtaí 

 An riosca díobhála gan bheith sonraithe ag an bhfoireann scoile 

 An riosca díobhála gan bheith tuairiscithe i gceart agus go pras ag an bhfoireann scoile  

 An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile díobháil  do leanbh sa scoil  

 An riosca go ndéanfadh leanbh eile díobháil do leanbh sa scoil   

 An riosca go ndéanfadh oibrí deonach nó cuairteoir díobháil do leanbh sa scoil  

 An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile, ball d’fhoireann eagraíochta eile nó duine eile díobháil do leanbh agus an leanbh ag 
glacadh páirte i ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil e.g. turas scoile, ceachtanna snámha  

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar bhulaíocht ar an leanbh  

2:40in a sheachaint. 

 

    

Eile    

Imeachtaí Thiomsú Airgid a bhfuil daltaí páirteach iontu  Ard  Moladh go mbeadh tuismitheoirí le páistí 

i gcónaí 

 

Úsáid an áitribh scoile ag eagraíochtaí eile le linn uaireanta 

scoile 

Úsáid fhoirgneamh na Scoile ag eagrais eile i rith an lae  

 

Meán  

 

An riosca díobhála gan bheith 
sonraithe ag an bhfoireann scoile 

An riosca díobhála gan bheith 
tuairiscithe i gceart agus go pras ag 
an bhfoireann scoile  
 

 

Naíonra / Club Súgradh–Tá cóip den 

Ráiteas acu agus suaitheantas Naíonra á 

gcaitheamh acu. 

Úsáid an áitribh scoile ag eagraíochtaí eile tar éis uaireanta 

scoile 

Úsáid Iarscoile fhoigneamh na Scoile ag Eagrais Eile  

Ard An riosca díobhála gan bheith 
sonraithe ag an bhfoireann scoile 

An riosca díobhála gan bheith 
tuairiscithe i gceart agus go pras ag 
an bhfoireann scoile  
 

Cinnteofar go bhfuil Grinnfhiosrúcháin 

déanta má na ranganna ceangailte leis an 

scoil. I gcásanna nach bhfuil glacfar leis 

nó cinnteofar go bhfuil a gcóras féin acu 

maidir le Cumhdach Leanaí. 



 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar gan mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach bhfuil leordhóthanach  

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar gan mhaoirseacht ar leanaí agus iad ag freastal ar ghníomhaíochtaí lasmuigh den 
scoil 

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar chaidreamh/cumarsáidí míchuí idir an leanbh agus leanbh eile nó aosach  

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar linbh bheith ag rochtain ar nó ag úsáid ríomhairí, meán sóisialta, fóin agus fearais 

eile agus iad ar scoil  

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh a bhfuil RSO orthu agus a bhfuil soghontachtaí ar leith orthu 

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar chód iompraíochta nach bhfuil leordhóthanach  

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh le linn do mhúineadh duine-le-duine, comhairliú, cóitseáil bheith ar siúl 

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar bhall d’fhoireann na scoile bheith ag déanamh cumarsáide le daltaí go míchuí trí na 

meáin shóisialta, téacsáil, fearas digiteach nó ar bhealach eile 

 An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar gheall ar bhall d’fhoireann na scoile bheith ag rochtain ar nó ag scaipeadh ábhair mhíchuí trí 

na meáin shóisialta, téacsáil, fearas digiteach nó ar bhealach eile  

 

 

Nóta Tábhachtach:Tugtar faoi deara gurb ionann priacal i gcomhthéacsna measúnachta seo agus an sainmhíniú a thugtar ar phriacalsan Acht um Tús Áite do 

Leanaí 2015 agus ní priacal ginearálta sláinte agus sábháilteachta. Déantar sainmhíniú ar an bhfocal díobháili gCaibidil a Ceathair de na nósanna Imeachta 

um Chosaint Leanaí do Bhunscoieanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017(go léir le cinntiú le foilsiú na Nósanna úd) 

Agus an measúnachtpriacail seo ar bun acu, rinne an Bord Bainistíochta a ndícheall, chomh fada agus ab fhéidir leo, na priacail dhíobhála a bhaineann leis an 

scoil seo, agus é a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta cuí i bhfeidhm chun na priacail ar fad a thníodha bhainistiú.   Cé nach féidir gach priacaldíobhálaa thuar 

agus a bhaint, tá na Nósanna liostaithe sa mheasúnachtpriacail seochun bainistíocht agus laghdú a dhéanamh ar an bpriacal chomh fada agus is féidir.  Rinne Bord 

BainstíochtaScoil Chearbhaill Uí Dhálaigh an MheasúnachtPriacail seo a chur i gcrích ar 11/3/2018. Déanfar aithbhreithniú air mar chuid dáAithbhreithniú 

Bliaintúil ar an Raiteas um Chumhdach Leanaí . 

Siínithe _____________________________________ Dáta ________________  

 

Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta 

 

 

Sínithe _____________________________________ Dáta ________________  

 

Príomhoide/Runaí an Bhoird Bhainistíochta 

 

 



 


