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Ráiteas um Chumhdach Leanaí 

Is bunscoil lán Ghaeilge Chaitliceach í Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh a sholáthraíonn oideachas bunscoile  do dhaltaí ó na Naíonáin Shóisearacha go Rang a Sé 

De réir cheanglais an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2017, an Aguisín a ghabhann le Tús 

Áite do Leanaí (2019), na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus Treoir Tusla maidir leis na Ráitis um 

Chumhdach Leanaí a ullmhú, chomhaontaigh Bord Bainistíochta Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh an Ráiteas um Chumhdach Leanaí atá leagtha amach sa doiciméad seo. 

 

1 Tá an Bord Bainistíochta tar éis Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí na Roinne do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 a ghlacadh agus déanfaidh 

sé iad a chur chun feidhme go hiomlán agus gan iad a mhodhnú  mar chuid den Ráiteas foriomlán um Chumhdach Leanaí 

 

2 Is é Ciarán Ó Raghallaigh an Teagmhálaí Ainmnithe (TA)  

 

3 Is iad Maebh Uí Irile agus Bríd Ní Sheachnasaigh  na Leas Teagmhálaithe ainmnithe (LTA) 

 

4 Aithníonn an Bord Bainistíochta go mbaineann cúinsí cosanta agus leasa leanaí trí gach gné de shaol na scoile agus go gcaithfear iad a léiriú i mbeartais, nósanna 

imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí uile na scoile. Comhlíonfaidh an scoil, ina cuid beartas, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí, na prionsabail 

a leanas maidir le dea-chleachtas i gcosaint agus leas leanaí:  

 

Déanfaidh an scoil an méid a leanas: 

● aithneoidh sí go bhfuil cosaint agus leas leanaí thar a bheith tábhachtach, beag beann ar gach breithniú eile; 

● comhlíonfaidh sí go hiomlán a hoibleagáidí reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus comhlíonfaidh sí reachtaíocht ábhartha eile a bhaineann 

le cosaint agus leas leanaí; 

● comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cosaint leanaí agus cúrsaí leasa; 

● cleachtais shábháilte a ghlacadh chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a íoslaghdú agus chun oibrithe a chosaint ar an ngá le 

rioscaí neamhriachtanacha a ghlacadh a d’fhéadfadh iad féin a fhágáil ar oscailt do chúiseamh mí-úsáide nó faillí; 

● cleachtas oscailteachta a fhorbairt le tuismitheoirí agus rannpháirtíocht tuismitheoirí in oideachas a gcuid leanaí a spreagadh; agus  

● urraim iomlán a bheith acu ar cheanglais rúndachta agus iad ag déileáil le cúrsaí maidir le cosaint leanaí. 

 

Comhlíonfaidh an scoil na prionsabail thuas freisin maidir le haon scoláire fásta atá faoi leochail speisialta.  

5 Tá na nósanna imeachta/bearta seo a leanas i bhfeidhm: 
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● Maidir le haon bhall foirne atá faoi réir aon imscrúdaithe (cibé mar a thuairiscítear sin) maidir le haon ghníomh, neamhghníomh nó imthoisc i ndáil le 

leanbh atá ag freastal ar an scoil, comhlíonann an scoil na nósanna imeachta ábhartha atá leagtha amach i gCaibidil 7 de na Nósanna Imeachta um Chosaint 

Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 agus comhlíonann an scoil na nósanna imeachta araíonachta comhaontaithe ábhartha 

d’fhoireann scoile atá foilsíthe ar shuíomh gréasáin ROS.  

 

● Maidir le roghnú nó earcú foirne agus a n-oiriúnacht chun oibriú le leanaí, comhlíonann an scoil ceanglais reachtúla grinnfhiosrúcháin Achtanna an Bhiúró 

Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus comhlíonann an scoil an treoir níos leithne maidir le dualgas cúraim a 

leagtar amach i gciorcláin ghrinnfhiosrúcháin agus earcaíochta Garda a d’fhoilsigh ROS agus atá ar fáil ar shuíomh gréasáin ROS. 

 

● Maidir le faisnéis, agus, nuair is gá, treoir agus oiliúint, a sholáthar don fhoireann i ndáil le tarlú díobhála a shainaithint (mar a shainmhínítear in Acht 2015) 

tá an méid a leanas déanta ag an scoil- 

 

⮚ Chuir sí cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne  

⮚ Cinntíonn sí go gcuirtear cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ar fáil do gach ball foirne nua  

⮚ Spreagann sí baill foirne chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha  

⮚ Spreagann sí baill an Bhoird Bainistíochta chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha  

⮚ Coinníonn an Bord Bainistíochta taifid ar gach oiliúint ar bhaill foirne agus ar bhaill den Bhord  

 

● Maidir le Tusla i ndáil le hábhair imní um chosaint leanaí a thuairisciú, ceanglaítear ar gach duine den phearsanra scoile na nósanna imeachta atá leagtha 

amach sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 a chomhlíonadh, lena n-áirítear i gcás múinteoirí 

cláraithe, iad siúd atá sainordaithe chun tuairisciú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. 

 

● Sa scoil seo tá teagmhálaí ainmnithe ceaptha ag an mBord mar an “duine ábhartha” (mar a shainmhínítear san Acht um Thús Áite Leanaí 2015) mar an 

gcéad phointe teagmhála maidir le ráiteas cosanta leanaí na scoile. 

 

● Is daoine sainordaithe iad na múinteoirí cláraithe ar fad atá fostaithe ag an scoil faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. 

 

● De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 agus san Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí (2019), rinne an Bord measúnú ar aon fhéidearthacht 

díobhála do leanbh agus é nó í ag freastal ar an scoil nó ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí scoile. Tá measúnú scríofa ina leagtar amach na réimsí riosca 

a sainaithníodh agus nósanna imeachta na scoile chun na rioscaí sin a bhainistiú san áireamh sa Ráiteas um Chumhdach Leanaí.  

 

● Is féidir teacht ar na nósanna imeachta éagsúla dá dtagraítear sa Ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile, ar shuíomh gréasáin ROS nó cuirfear ar fáil iad 

arna iarraidh sin ag an scoil. 
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Nóta: Níl an méid thuas beartaithe mar liosta uileghabhálach. Áireoidh na Boird Bainistíochta Aonair freisin sa chuid seo cibé nósanna imeachta/bearta eile atá ábhartha 

don scoil atá i gceist.  

   

6 Foilsíodh an ráiteas seo ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuireadh ar fáil é do gach ball de phearsanra na scoile, do Chumann na dTuismitheoirí (más ann dó) 

agus don phátrún. Tá sé inrochtana go héasca ag tuismitheoirí agus caomhnóirí ach é a iarraidh. Cuirfear cóip den Ráiteas seo ar fáil do Tusla agus don Roinn má 

iarrtar sin.  

 

 

7 Déanfar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a athbhreithniú ar bhonn bliantúil nó a luaithe is indéanta tar éis athrú ábhartha a bheith ann in aon ábhar dá dtagraíonn 

an ráiteas seo. 

 

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas um Chumhdach Leanaí ar an 12 Márta, 2022. 

Rinne an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí ar an 12 Márta, 2022 

Síniú:                                                                                                Síniú:  

          Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta                                                       An Príomhoide/Rúnaí an Bhoird Bainistíochta 

  

Dáta: 12 Márta 2022                                                                                           Dáta: 12 Márta 2022 

Measúnú Riosca um Chumhdach Leanaí 

Measúnú Scríofa ar Riosca maidir le Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh 

De réir alt 11 den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus de réir cheanglas Chaibidil 8 de na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017, seo a leanas an Measúnú Riosca Scríofa ar Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh  
 

Liosta na n-Imeachtaí Scoile Shainaithin an scoil na riosca díobhála seo a 

leanas maidir lena gníomhaíochtaí  

Tá na nósanna imeachta seo a leanas i 

bhfeidhm ag an scoil chun aghaidh a thabhairt 
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 ar na rioscaí díobhála a shainaithnítear sa 

mheasúnacht seo 

 

Gnáth imeachtaí scoile taobh istigh d’am scoile  

Teacht ar scoil agus imeacht abhaile na 

ndaltaí. 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach.  

 

● Osclaítear geataí do na daltaí ag 8:45rn. Ní 

cheadaítear ach do bhaill foirne na scoile  

teacht isteach roimhe sin.  

● Siúlann páistí díreach chuig na seomraí 

ranga agus dúntar na geataí ag 9:00. 

● Bíonn suas le cúigear fostaithe scoile ar 

dualgas ar maidin le fáilte a chur roimh na 

daltaí. 

● Is do pháistí scoile amháin atá an suíomh 

scoile ar maidin.  

● Fágann naíonáin ag 1:30 i.n agus bailítear 

iad ón gclós gorm. 

● Fágann daltaí Ranganna 1-6 ag 2.30 i.n 

Bailítear ranganna 1 agus 2 ón gclós. 

Fágann an páistí ó Ranganna 3-6 an 

fhoirgneamh faoi chúram an oide ranga  

agus téann siad amach an geata atá sannta 

dóibh. Imíonn siad ansin chun rothar/bus a 

fháil más cuí. Fanann an t-oide ranga ar 

dhualgas go dtí go bhfuil na páistí imithe.   

● Cód Iompair agus Polasaí Frithbhulaíochta 

i bhfeidhm. 
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Socruithe Taistil Scoile agus Tionlacan 

chuig Bus Scoile. 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach. 

 

● Déanann oide an grúpa Naíonáin- Rang 3 a 

thionlacan chuig an mbus, Casann páistí 

Rang 4-6 leis an oide ag príomhdhoras na 

scoile agus siúlann siad leí chuig an mbus 

● Glacfar leis go bhfuil Grinnfhiosrúchán an 

Gharda Síochána déanta ar na tiománaithe. 

 

Geataí / Doirse na Scoile. An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach.  

 

● Bíonn glas ar na doirse sa scoil i gcónaí 

agus cód na ndoirse ag baill foirne scoile 

amháin.  

● Ní cheadaítear ach d’fhostaithe scoile 

daoine a scaoileadh isteach sa scoil. 

● Dúntar geataí na gcoisithe  agus bíonn siad 

faoi chúram an fheighlí Matt i rith an lae. 

● Tá ar gach cuairteoir teacht isteach 

príomhdhoras na scoile agus teagmháil a 

dhéanamh leis an oifig. 

 

 

Am sosa agus am lóin na bpáistí. An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht  ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach  

 

An riosca go ndéanfadh leanbh eile díobháil do 

leanbh sa scoil   

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar bhulaíocht ar an leanbh. 

 

● Bíonn am sosa/lóin agaithe sa scoil: 

N-R2  sa chéad tréimhse agus  R3-6 

sa dara tréimhse 

● Bíonn ceathrar ball foirne ar an gclós gach 

lá Ar lá fliuch bíonn an dualgas céanna ar 

siúl laistigh. 

● Rialacha an chlóis i bhfeidhm 

● Cód Iompair agus Polasaí Frithbhulaíochta 

i bhfeidhm. 
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Leithris.  

 

 

 

 

 

 

 

Timpistí leithris na bpáistí óga. 

An riosca nach mbeadh díobháil sonraithe ag an 

bhfoireann scoile. 

 

 

An riosca go ndéanfadh leanbh eile díobháil do 

leanbh sa scoil.  

  

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile 

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 i 

gcásanna práinneacha amháin do ranganna 

na naíonán. 

 

● Beirt fásta ( CRS/oide ar snámh) i gcónaí 

má bhíonn gá le dul isteach iontu.  

Dáileadh  Cógais. 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 a bhfuil ailléirge orthu.  

 

Dáileadh Garchabhrach. An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile 

díobháil do leanbh sa scoil. 

 

● Déanta ag rúnaí na scoile den chuid is mó i 

suíomh oscailte i gcónaí. 

● Cúrsa Garchabhrach ar fáil d’fhoireann na 

scoile gach dara bliain. 

 

Cúram leanaí a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu, dlúthchúram áit 

is gá. 

Baol ann go mbeadh cúram ar bhonn  

duine le  duine  i gceist. 

 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile 

díobháil do leanbh sa scoil. 

● Plean indibhidiúil idirghabhála dóibh siúd 

agus tuistí páirteach in ullmhúchán an 

phlean. 

Múinteoireacht 

Earcú Baill foirne na scoile ar a n-áirítear 
- : 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile 

díobháil do leanbh sa scoil. 

● Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  

● Dearbhú Reachtúil maidir le cosaint leanaí  
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● Múinteoirí  

● CRS 

● Airíoch 

● Rúnaí 

● Múinteoirí Páirt-aimseartha 

● Múinteoirí Ionadaíochta  

● Fostaithe eile Páirtaimseartha 

 

 

 

 

Múinteoireacht Ranga agus Ionadaithe. 

 

 

 

 

 

  

Gan rioscaí díobhála a aithint agus/nó gan é a 

thuairisciú go pras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht ar leanaí ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach.  

 

● Gnáthnósanna seiceála ar nós tagairtí a 

iarraidh & a fhiosrú agus aon bhearnaí nár 

míníodh sa CV a chinntiú.‘Ráiteas um 

Chumhdach Leanaí’ na scoile agus cóip de 

‘Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí 

2017’ ar fáil go leictreonach do gach ball 

foirne agus cóip ar fáil sa seomra foirne. 

Clár r-fhoghlama Túsla ‘Introduction to 

Children First’ & clár r-fhoghlama 

Cosaint Leanaí’ an SFGM a 

chomhlíonadh. 

 

 

● Múinteoirí cáilithe nó i mbun traenála ,  

cláraithe leis an gComhairle  

Múinteoireachta. 

● Treoirlínte an Chomhairle Múinteoireachta 

– Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí i 

bhfeidhm.  

● Doirse le gloine sna seomraí ranga ar fad. 

● Ball foirne buan ag tacú chun páistí 

Naíonáin-Rang 2 a scaoileadh abhaile. 

● Oide béal dorais a chur ar an eolas agus go 

mbeidh maoirseacht ar siúl idir an dá 

sheomra. 

● Plé rialta maidir le Cumhdach Leanaí ag 

leibhéal foirne de. 
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Múinteoireacht  ar bhonn duine le  duine:  

● Obair Oideachais Speisialta  

● Cruinniú leis an bPríomhoide  

 

 

Ag bailiú/ag filleadh. 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh le linn do 

mhúineadh duine-le-duine, comhairliú, cóitseáil a 

bheith ar siúl. 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach.  

 

● Doirse le gloine sna seomraí agus san 

oifig. 

● Bailíonn an múinteoir OS na páistí ó na 

ranganna  Naíonáin-Rang 2. Siúlann páistí 

ó ranganna 3-6 i ngrúpaí leo féin nó le ball 

foirne ag brath ar riachtanais na bpáistí 

agus fad na siúlóide chuig an seomra 

ranga.. 

● Cód Iompair Ghairmiúil an Chomhairle 

Múinteoireachta i bhfeidhm. 

Cúrsaí Curaclam  

Soláthar an Churaclaim – OSPS, OCG 

agus Bí Sábháilte san áireamh. 

An riosca nach ndéantar an curaclam OSPS a 

mhúineadh.  

● Cuireann an scoil an Churaclam OSPS , 

OCG agus an Clár Bí Sábhailte ar fáil ina 

n-iomláine. 

● Tagairtí míosúla ar an gClár Bí Sábháilte 

sa Chuntas Míosúil. 

● Sa chás nach mbeidh an clár clúdaithe  ina 

iomláine de bharr an scoil a bheith dúnta 

(2019/20 agus 2020/21) cuirfear an t-eolas 

ar aghaidh chuig oide na bliana seo 

chugainn/meánscoil i gcás R6. 

Cuirfear oide ranga  na bliana seo 

chugainn nó an meánscoil i gcás R6  ar an 

eolas.  
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Úsáid foirne lasmuigh den scoil chun an 

curaclam a fhorlíonadh: 

● Accord 

● Séiplíneach Scoile 

● Ceardlanna Ranga  

● Teagascóirí Seachtracha  

● Aoi-Chainteoirí  

● Cóitseálaithe Spóirt  - CLG srl 

● Ióga 

● Rince Gaelach 

An riosca go ndéanfadh cuairteoirí/ cóitseálaí 

díobháil do leanbh sa scoil. 

 

● Oide leis an rang i gcónaí.  

 

● Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

déanta ag CLG srl agus glactha ag an    

mBord Bainistíochta  sa chás gur 

cuairteanna leanúnacha seachas 

cuairteanna aon uaire atá i gceist. 

 

 

  

Rannpháirtíocht ag daltaí i searmanais 

reiligiúnacha.  

 

Siúlóid chuig an séipéal.  

 

Faoistin aonair. 

 

 

Freastalaithe Aifrinn ar ócáid nach 

mbeadh an scoil ann. 

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. 

 

● Oide leis an rang i gcónaí. 

 

 

 

● Sagart agus páiste in áit phoiblí sa scoil. 

 

 

● Litir i scríbhinn ón tuismitheoir ag míniú 

cé a bhaileoidh agus cén t-am.  

Úsáid na Teicneolaíochta Faisnéise agus 

Cumarsáide ag na daltaí ar scoil 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar theacht a bheith aige/aici ar ábhar mí-

oiriúnach trí na  meáin shóisialta, fóin,  fearas 

digiteach nó ar bhealach eile agus é /í  ar scoil. 

 

● Polasaí Úsáide inghlactha i bhfeidhm. 

● Polasaí Cianfhoghlama i bhfeidhm . 

● Páistí  ag obair ar líne faoi chúram an oide 

ranga. Cinnteoidh an t-oide  roimh ré go 

bhfuil aon suíomh in úsáid ag an rang 

sábháilte agus oiriúnach. 

● Scagadh ón  CNCM (NCCA) (Leibhéal 4) 

i bhfeidhm. 
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● Polasaí Cianfhoghlama i bhfeidhm 

 

● Aoichainteoirí ag labhairt le daltaí agus 

tuismitheoirí . 

Imeachtaí Scoile  

● Lá Spóirt 

● Céilí  

● Tráth na gCeist 

● Tionóil  

● Ceolchoirmeacha srl.  

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht nach bhfuil leordhóthanach. 

● Tá nósanna imeachta soiléire ag an scoil 

chun a chinntiú go mbíonn maoirseacht 

chuí ar leanaí i rith gníomhaíochtaí scoile 

ar nós lá spóirt, céilí, tionól srl. 

● Lá Spóirt 

 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht  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 . 

 

 

● Páistí faoi chúram an mhúinteora ranga i 

gcónaí 

● Iardhaltaí ag cabhrú. 

● Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

déanta orthu siúd atá 16+ 

● Tabharfar  rialacha/treoracha soiléire  

dóibh bunaithe ar an gCód Iompair. 

 

Úsáid Físeáin/Mheáin eile chun taifead a 

dhéanamh ar Imeachtaí Scoile. 

Tuistí ag taifead / grianghraif á gcur ar na 

meáin sóisialta. 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall físeáin / íomhánna / grianghraif a bheith á 

scaipeadh trí na meáin shóisialta, téacsáil, fearas 

digiteach nó ar bhealach eile. 

 

 

 

● Foláireamh/Comhairle tugtha ag an bPO 

roimh ré. 

● Déantar gach iarracht comhairle a 

thabhairt gan físeáin / íomhánna a roinnt ar 

na meáin shóisialta. 

Úsáid áiseanna lasmuigh de láthair na scoile do ghníomhaíochtaí scoile 

 

Gníomhaíochtaí Lasmuigh den Scoil:  

.An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht nach bhfuil leordhóthanach 

● Tá nósanna imeachta soiléire ag an scoil 

maidir le Turais Scoile/gníomhaíochtaí 
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● Turais Ranga 

● Siúlóidí lasmuigh den scoil 

● Córfhéile  

● Cór na nÓg 

● Blitz Lúthchleasaíochta   

 

agus iad ag freastal ar ghníomhaíochtaí lasmuigh 

den scoil. 

 

An riosca nach mbeadh díobháil tuairiscithe i gceart 

agus go pras ag an bhfoireann scoile 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar bhulaíocht ar an leanbh. 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar chaidreamh/cumarsáidí mí-oiriúnacha idir 

an leanbh agus leanbh nó duine fásta gan 

aithne/strainséar  

 

 

lasmuigh den scoil chun a chinntiú go 

mbíonn maoirseacht chuí ar leanaí le linn 

turais scoile agus imeachtaí eile a 

thárlaíonn lasmuigh den scoil – 

maoirseoireacht, cúram, freagrachtaí srl. 

 

● Oide agus tuistí leo a bhfuil 

Grinnfhiosrúchán  an Gharda Síochána 

déanta orthu. 

● Cóimheas idir 5/10-1 ag brath ar an turas 

agus aois agus riachtanais na ndaltaí. 

● Míneofar ról agus freagrachtaí do na 

cuiditheoirí  roimh ré. 

● Cód Iompair agus Polasaí Frithbhulaíochta 

i bhfeidhm. 

 

Turais Scoile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht nach bhfuil leordhóthanach.  

 

An riosca nach mbeadh díobháil tuairiscithe i gceart 

agus go pras ag an bhfoireann scoile 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar bhulaíocht ar an leanbh. 

 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile, 

ball d’fhoireann eagraíochta eile nó duine eile 

● Oide agus tuistí leo a bhfuil 

Grinnfhiosrúchán  an Gharda Síochána 

déanta orthu. 

● Cóimheas idir 5/10-1 ag brath ar an turas 

agus aois agus riachtanais na ndaltaí. 

● Míneofar ról agus freagrachtaí do na 

cuiditheoirí roimh ré. 

● Cód Iompair agus Polasaí Frithbhulaíochta 

i bhfeidhm. 
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Busanna do Thurais Scoile  díobháil do leanbh agus an leanbh ag glacadh páirte 

i ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil. 

 

 

 

● Déanfar gach iarracht Grinnfhiosrúchán 

An Gharda Síochána maidir leis na 

tiománaithe a dheimhniú roimh ré. 

Gníomhaíochtaí Seach Curaclam 

Traenáil/Cluichí Iar-scoile  

Peil na mBuachaillí 

Peil na gCailíní 

Lúthchleasaíocht  

 

Páiste/í fágtha ag an deireadh . 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht nach bhfuil leordhóthanach  

 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann 

eagraíochta eile  díobháil do leanbh.  

 

● Bíonn múinteoir i mbun na traenála i 

gcónaí 

●  Gach iarracht go mbeadh beirt fhostaithe 

scoile ann go dtí an deireadh. 

Úsáid ionad leithris/ seomraí feistis i 

scoileanna/ suíomhanna eile. 

 

 

 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht nach bhfuil leordhóthanach 

  

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann 

eagraíochta eile díobháil do leanbh. 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar chaidreamh/cumarsáidí míchuí idir an 

leanbh agus leanbh eile nó aosach. 

 

● Ní bhíonn páiste leis/léi féin. 

 

● Múinteoirí airdeallach ar an 

bhféidearthacht  seo. 

Ranganna iarscoile  

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach 

 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile, 

díobháil do leanbh agus an leanbh ag glacadh páirte 

i ngníomhaíochtaí lasmuigh den scoil. 

 

● Fostaí scoile i bhfeighil. 

● Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

déanta. 

Cúrsaí Iompair 
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Bainistíocht ar Iompar Dúshlánach agus  

úsáid chuí srianta áit is gá.  

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach.  

 

● Go mbeadh doras oscailte agus beirt i 

gcónaí ag déileáil le páiste dúshlánach. 

● Córas cumarsáide i bhfoirm cárta dearg 

seolta chuig an oide is cóngaraí. 

 

Cosc a chur ar thromaíocht agus déileáil 

leis. 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar bhulaíocht ar an leanbh. 

 

● Polasaí Frithbhulaíochta i bhfeidhm. 

● Seachtain an Chairdis gach bliain. 

Cur i bhfeidhm pionós/ smachtbhannaí 

mar chuid de Chód Iompair na scoile  . 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar mhaoirseacht  ar scoil nach bhfuil 

leordhóthanach.  

 

● Go ndéanfar socrú roimh ré leis an 

bPríomhoide agus socruithe maoirseachta i 

bhfeidhm. 

 

Cuairteoirí sa Scoil 

Mic Léinn ar Shocrúchán Scoile. An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann na scoile, 

ball d’fhoireann eagraíochta eile nó duine eile 

díobháil do leanbh agus an leanbh ar scoil.  

 

An riosca nach mbéad díobháil  sonraithe ag an 

bhfoireann scoile.  

 

.An riosca nach mbeadh díobháil tuairiscithe i 

gceart agus go pras ag an bhfoireann scoile 

 

● Oide ranga i lathair i gcónaí. 

● Déanfar grinnfhiosrúcháin  orthu. 

● Tabharfar cóip den Ráiteas um 

Chumhdach Leanaí dóibh agus míneofar a 

ról dóibh. 

Mic Léinn ar Thaithí Oibre. An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar chaidreamh/cumarsáidí míchuí idir an 

leanbh agus leanbh eile nó aosach.  

● Ní cheadaítear daltaí < 16 taithí oibre a 

dhéanamh. Déanfar cinnte go bhfuil 

grinnfhiosrúchán déanta orthu ar fad. 

● Múinteoir ranga i láthair. Mic Léinn faoi 

chúram an mhúinteora i gcónaí . 
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Grianghraif Scoile agus Banaltraí FSS. An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann 

eagraíochta eile díobháil do leanbh. 

● Fostaí Scoile leis na páistí i gcónaí. 

Oibrithe deonacha /Tuismitheoirí i mbun 

gníomhaíochtaí scoile. 

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar chaidreamh/cumarsáidí/ míchuí idir an 

leanbh agus leanbh eile nó aosach. 

 

● Déanfar Grinnfhiosrúchán an Gharda 

Síochána ar bhaill uilig Choiste na gCairde 

Cuairteoirí/conraitheoirí i láthair sa scoil 

le linn uaireanta scoile. 

 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann 

eagraíochta eile díobháil do leanbh.  

 

● Beidh suaitheantas á chaitheamh 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.  

 

An riosca go ndéanfadh ball d’fhoireann 

eagraíochta eile  díobháil do leanbh.  

 

● Cuairteoirí le teacht trí oifig na scoile idir 

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

chaitheamh acu mórthimpeall na scoile. 

●  Déanfar gach iarracht 8:40- 2:40in a 

sheachaint. 

Eile 

Imeachtaí Thiomsú Airgid a bhfuil daltaí 

páirteach iontu.  

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh mar 

gheall ar gan mhaoirseacht leordhóthanach ar 

leanaí.  

 

● Moltar go mbeadh tuismitheoirí in 

éineacht le páistí i gcónaí.  

Eagraíochtaí eile ag úsáid áitribh na 

scoile le linn uaireanta scoile.  

Eagrais eile ag úsáid foirgneamh na 

Scoile  i rith an lae:  

● Naíonra 

● Club Súgradh  

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 Um Chumhdach Leanaí  acu agus 

T léine Naíonra á caitheamh acu. 
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Eagrais eile  ag úsáid áitribh na scoile i 

rith an lae/deireadh seachtaine/saoire  

● Campaí Samhraidh/na Cásca srl  

 

An riosca go ndéanfaí díobháil do leanbh ar láthair 

na scoile.  

Gan riosca díobhála a aithint agus/nó gan é a 

thuairisciú go pras.  

 

● Cloíonn an scoil le ceanglais reachtaíochta 

Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána.  

● Ceanglais Cosaint Leanaí dá gcuid féin ar  

eagrais eile a chuireann seirbhís ar fáil do 

leanaí. Cóip den Ráiteas Cumhdach Leanaí 

le fáil mar chuid den chonradh. 

 
 

 

Nóta Tábhachtach: Tugtar faoi deara gurb ionann priacal i gcomhthéacs sna measúnachta seo agus an sainmhíniú a thugtar ar phriacal san Acht um 

Tús Áite do Leanaí 2015 agus ní priacal ginearálta sláinte agus sábháilteachta. Déantar sainmhíniú ar an bhfocal díobháil i gCaibidil a Ceathair de na 

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna 2017 
 

 

Agus an measúnú riosca seo á dhéanamh aige, rinne an bord bainistíochta a dhícheall na rioscaí díobhála atá ábhartha don scoil seo a shainaithint 

agus a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta leordhóthanacha i bhfeidhm chun gach riosca a shainaithnítear a bhainistiú. Cé nach féidir gach riosca 

díobhála a thuar agus a bhaint, tá na nósanna imeachta atá liostaithe sa mheasúnú riosca seo i bhfeidhm ag an scoil chun riosca a bhainistiú agus a 

laghdú a mhéad is féidir. 

Tá an measúnú riosca seo curtha i gcrích ag an mBord Bainistíochta ar an ......... [dáta]. Déanfar é a athbhreithniú mar chuid d’athbhreithniú 

bliantúil na scoile ar a Ráiteas um Chumhdach Leanaí. 

 

 

Síniú  :    Dáta: 12 Márta 2022 

 

An Cathaoirleach, An Bord Bainistíochta  
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Síniú  :  Dáta: 12 Márta, 2022 

 

An Príomhoide/Rúnaí an Bhoird Bainistíochta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beartais agus Nósanna Imeachta chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí díobhála 

● Cuirtear cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí de chuid na scoile ar fáil do gach ball d’fhoireann na scoile. 

● Cuirtear na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 ar fáil do phearsanra uile na 

scoile. 

● Ceanglaítear ar Phearsanra na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 a 

chomhlíonadh agus éilítear ar gach ball foirne cláraithe an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus an tAguisín a ghabhann leis (2019) a 

chomhlíonadh. 

● Cuirtear an Clár maidir le Bí Sábháilte chun feidhme ina iomláine sa scoil. 

● Cuirtear curaclam OSPS chun feidhme go hiomlán sa scoil.  

● Comhlíontar riachtanais na reachtaíochta maidir le grinnfhiosrúcháin an GhardaSíochána agus ciorcláin ábhartha ROS i ndáil le 

hearcaíocht agus Grinnfhiosrúchan an Gharda Siochána.  

● Comhlíontar na nósanna imeachta araíonachta comhaontaithe don fhoireann teagaisc. 

Beartais:  
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Tá na beartais seo a leanas i bhfeidhm sa scoil:  

- Beartas Frithbhulaíochta ag an scoil lena gcomhlíontar go hiomlán riachtanais Pholasaithe na Roinne maidir le Nósanna Imeachta 

Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 

- Cód Iompair. 

- Polasaí Úsáide Inghlactha,  

- Polasaí Cianfhoghlama 

-  Plean Bainistíochta um Theagmhais Chriticiúla. 

- Beartas agus nósanna imeachta maidir le Dáileadh Leighis 

- Beartas sláinte agus sábháilteacht (á úllmhú faoi láthair) 

- Polasaí Oideachais Speisialta agus nósanna imeachta soiléire i bhfeidhm le haghaidh gníomhaíochtaí teagaisc duine le duine. 

- An Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí (An Chomhairle Múinteoireachta)  

 

Nósanna Imeachta:  

Tá na nósanna imeachta soiléire i bhfeidhm sa scoil maidir leis na réimsí seo a leanas :   

● Maoirseacht  clóis, teacht le chéile, imeacht óna chéile agus le linn sosanna agus maidir le limistéir ar leith amhail leithris, seomraí feistis 

srl.  

● Nósanna imeachta chun Garchabhair a riar. 

● Turais scoile. 

● Daoine seachtracha a úsáid chun seachadadh an churaclaim a fhorlíonadh. 

● Cóitseálaithe spóirt seachtracha. 

● Cuairteoirí sa scoil.  

● Socrúcháin d’ábhair mhúinteoirí. 

● Mic léinn atá i mbun taithí oibre sa scoil. 

● Tá plean maidir le dlúthchúram pearsanta ag an scoil maidir le daltaí a dteastaíonn cúram den sórt sin uathu. 

                     

● Spreagtar baill foirne chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha. 



Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh. Ráiteas agus Measúnú Riosca um Chumhdach Leanaí  2022 

 
 

18 
 

● Spreagtarí baill an bhoird bainistíochta leas a bhaint as oiliúint ábhartha. 

● Coinnítear taifid ar gach oiliúint foirne agus ball boird. 

. 

  

  

 


