
CÚRSAÍ DLÍ 

Cuid 1
Polasaithe agus Nósanna Imeachta
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An Bord Bainistíochta i gcomhthéacs
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Aire Oideachais

Beartas Foriomlán

Pátrún

Eolas & treoir

Bord Bainistíochta

Beartas Scoile

Foireann Scoile

Cur i bhfeidhm



Lámhleabhar Rialachais & 

Rialacha na Roinne
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https://www.into.ie/media-centre/circulars/rules-for-national-schools-1965/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/8dcbcb-none/#lamhleabhar-rialachais-do-bhunscoileanna


Lámhleabhar Rialachais 2019-2023 
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Ciorclán 0054/2019 Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna

agus in Iarbhunscoileanna Aitheanta

▪ Nósanna Imeachta do BB

▪ Freagrachtaí an BB

▪ BB mar fhostóir do bhaill foirne

Ciorclán 0044/2019 Earcú/Ardú Céime do Mhúinteoirí i mBunscoileanna Aitheanta

Téarmaí agus Coinníollacha do Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna agus Meánscoileanna Aitheanta

Foilseacháin Thacaíochta

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/sceimeanna-saoire-do-mhuinteoiri-claraithe-ata-fostaithe-i-mbunscoileanna-iar-bhunscoileanna-aitheanta/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/sceimeanna-saoire-do-mhuinteoiri-claraithe-ata-fostaithe-i-mbunscoileanna-iar-bhunscoileanna-aitheanta/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/ccd6c7-none/


Príomh-reachtaíocht

 An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte & Leas ag an Obair 2005

 Oideachas (An tAcht Iontrála do Scoileanna) 2018

 Na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015 

 GDPR & Cosaint Sonraí 2018

 An tAcht Oideachais (1998) 

 An tAcht Leasaithre Oideachais 2012

 An tAcht um Leas Oideachais 2000 

 An tAcht um Oideachas do Dhaoine le Riachtanais Speisialta 2004
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Reachtaíocht Fostaíochta

 Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015

 Na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000-2018

 An tAcht um Fhostaíocht (Forálacha Ilghnéitheacha) 2018
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Cúiseanna leis an reachtaíocht
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Riachtanais an 

bhunreachta

Cuntasaíocht &

Trédhearcacht

Éilimh an 

Daonlathais

Sláinte agus

Sábháilteacht
Fostaíocht Comhionannas

Eile…



Cás Staidéar

 Glaonn tuismitheoirí Tom ar an scoil maidin Dé Luain chun a rá gur briseadh gualainn

chlé a mac 6 bliana d’aois mar thoradh ar eachtra ar an gclós an Aoine roimhe sin.

 Líomhnaíonn siad go bhfuil droch-mhaoirseacht ar an gclós, nach raibh aon mhúinteoir

ar dualgas clóis, gur rith buachaill mór thar Tom agus go mbíonn súgradh garbh ag 

tarlú an t-am ar fad.

 Dúirt Tom lena mhúinteoir go raibh a lámh tinn agus líomhnaítear gur thug sí

pianmhúchána dó a dhéanann maitheas dá drochdhroim.

 Deir tuismitheoirí Tom go bhfuil siad ag treorú d’aturnaetha cás a thógáil i gcoinne na
scoile. 
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Nuair a thagann ceist chun cinn…
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▪ Bailigh eolas mionsonraithe agus tabhair deis do na páirtithe a gcás a 

dhéanamh

▪ Más gá, lorg comhairle dlí

▪ Seiceáil an bhfuil polasaí i bhfeidhm ag an scoil cheana féin

− An gcomhlíonann an polasaí reachtaíocht, treoirlínte srl.?

− Ar leanadh na treoirlínte?

▪ Tar éis an cheist a mheas, dean cinneadh eolasach

▪ Roinn an cinneadh i measc na bpáirtithe agus “Tabhair cúis don chinneadh”

▪ Coinnigh taifid chruinne



Reachtaíocht Ábhartha
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Impleachtaí don Scoil



An tAcht Oideachais 1998 Alt 14

1. Ceapann an pátrún Bord Bainistíochta, a gcomhaontaítear a

chomhdhéanamh idir páirtithe leasmhara éagsúla a.14 (1)

2. Is comhlacht corparáideach é Bord Bainistíochta le comharbas

suthain agus beidh cumhacht agartha aige agus beidh sé inagartha

ina ainm corpraithe a.14 (2)

3. Ní bheidh aon ábhar caingne ann in aghaidh comhalta boird i leith

aon ní a dhéanfaidh an comhalta sin de mheon macánta agus de

bhun an Achta seo a.14 (7)
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An tAcht Oideachais 1998  Alt15

1. Déanann Bord Bainistíochta bainistíocht ar an scoil thar ceann an 

Phátrúin agus chun leasa na ndaltaí agus a dtuismitheoirí.15 (1)

2. Comhlíonann Bord Bainistíochta na feidhmeanna a thugtar dó

mar scoil aitheanta faoin Acht a.15 (2)
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An tAcht Oideachais 1998 Alt15

Tá Bord Bainistíochta cuntasach don Phátrún as “spiorad sainiu ́il na scoile, 

mar a chinntear é de réir na luachanna agus na dtraidisiu ́n cultu ́rtha, 

oideachais, morálta, creidimh, sóisialta, teangeolaícha agus spioradálta is 

bun le cuspóirí agus stiúradh na scoile agus is saintréithe den chéanna, a 

chosaint agus beidh sé cuntasach don phátrún as iad a chosaint amhlaidh”

A.15(2)(b)
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An tAcht um Fhostaíocht (Forálacha

Ilghnéitheacha) 2018 - Riail 5 lá

1. Ainmneacha an BB agus an fhostaí

2. Seoladh an BB

3. Ré thuartha an chonartha, i gcás conradh sealadach, nó an dáta
deiridh más conradh téarma seasta an conradh

4. An ráta nó an modh chun pá an fhostaí a ríomh

5. An líon uaireanta a bhfuil an BB ag súil le réasún go n-oibreoidh an 
fostaí in aghaidh an ghnáthlae oibre agus in aghaidh na
gnáthsheachtaine oibre
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An tAcht Oideachais 1998  Alt 9 

Feidhmeanna Scoile

 Oideachas oiriúnach a sholáthar do mhic léinn

 Riachtanais a shainaithint

 Forbairt mhorálta, spioradálta, shóisialta agus phearsanta a chur chun cinn

 Comhionannas deiseanna do mhic léinn agus don fhoireann

 An Ghaeilge

 Rochtain ar thaifid oideachais

 Forbairt ghairmiúil a sholáthar

 Beartas iontrála a chur ar bun agus a chothabháil

 Monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht agus éifeachtúlacht ghnóthachtála
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Suíomh Féideartha Baill BB

 Toghadh Joan & John ar an mBB le déanaí mar ionadaithe tuismitheoirí d’fhonn

bac a chur ar chónascadh beartaithe den scoil chailíní seo le scoil na mbuachaillí

áitiúil.

 Tagann frustrachas orthu go tapa tar éis nár éirigh leo vótáil go rathúil ina choinne.

 Tá cruinniú poiblí á reachtáil ag an gcomhairleoir contae áitiúil chun an togra a 

bhac agus thug sé cuireadh do Joan agus John araon a bheith ina gcainteoirí.

 Tá siad ar buile leis an gcathaoirleach a deir go gcaithfear cloí le rúndacht agus

nach féidir leo labhairt amach i gcoinne an chinnidh.
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Cad ba cheart

dóibh a 

dhéanamh?

An bhfuil

iarmhairtí

anseo?

Cad é ról an 

Phátrúin sa

chás seo?



Nasc le Polasaithe Scoile
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An tAcht Oideachais 15, 2 (d)

Foilseoidh sé, i gcibé modh is dóigh leis an mbord, le comhaontú

an phátrúin, a bheith cuí, beartas na scoile i dtaca le:

• ligean isteach agus rannpháirtíocht sa scoil;

• i ndáil le mic léinn a dhíbirt agus a chur ar fionraí;

• i ndáil le ligean isteach agus rannpháirtíocht mac léinn atá faoi

mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais acu.

Polasaí Iontrála

Cód Iompair

Polasaí Iontrála & Polasaí don Oideachas Speisialta



Cód Iompair na Scoile

Dualgais agus Treoir
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An tAcht Oideachais (Leas)  (2000)Alt (23) (2) 
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Sonrófar na nithe seo a leanas sa chód iompair:

a. na caighdeáin iompair a bheidh le hurramú ag gach mac léinn atá ag freastal ar an 

scoil;  

b. na bearta a fhéadfar a dhéanamh nuair a mhainneoidh nó nuair a dhiúltóidh mac léinn

na caighdeáin sin a urramú; 

c. na nósanna imeachta a leanfar sula bhféadfaí mac léinn a chur ar fionraí nó a dhíbirt as 

an scoil;

d. na forais chun deireadh a chur le fionraí curtha ar mhac léinn; agus

e. na nósanna imeachta a bheidh le leanúint i ndáil le fógra maidir le mac léinn a bheith as 

láthair ón scoil.  



Fionraí agus díbeart

 An tAcht Leasa Oideachais 2000, S23.3

 Treoirlínte do Scoileanna, Caibidle 10,11,12

 Taithí ó Achomhairc A 29
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https://www.tusla.ie/uploads/content/guidelines_school_codes_gae.pdf


Cód Iompair: 
Treoirlínte i

gcomhair

scoileanna
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Nádúr agus tromchúis an iompair

Comhthéacs an iompair

Tionchar an iompair

Na hidirghabhálacha/iarrachtaí go dtí seo

Cibé an freagra comhréireach é an díbirt

An tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag fionraí / 
díbirt ar an dalta



Nósanna Imeachta atá Cóir

Tá nósanna imeachta córa bunaithe
ar phrionsabail an cheartais aiceanta

Dhá Bhunphrionsabal

1. An ceart go n-éistfí leat

2. An ceart go mbeadh na
nósanna neamhchlaonta.

Ciallaíonn siad seo:  

 An ceart go mbeadh a fhios agat
go bhfuil an mí-iompar líomhnaithe
á imscrúdú.

 An ceart eolas ar mhionsonraí na
líomhaintí a rinneadh a bheith agat.

 An ceart go mbeadh a fhios agat
conas a chinnfear an cheist.
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Idirghabháil Cúirte
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“

”



▪ Tá mí-iompar tromchúiseach déanta ag mac léinn. Tá imscrúdú déanta ag an 

bPríomhoide. Tá deacrachtaí ag an scoil teagmháil a dhéanamh le tuismitheoir(í). 

Cad iad na roghanna?

▪ Éilíonn an scoil gur ionsaigh an mac léinn mic léinn eile roimhe seo.

▪ Tá fionraí 3 lá curtha i bhfeidhm ag an bPríomhoide.

▪ Maíonn na tuismitheoirí nach raibh siad ar an eolas go bhféadfadh an scoil iad a 

chur ar fionraí.

▪ Is mian le tuismitheoir(í) dlíodóir a thabhairt le bualadh leis an bPríomhoide nó leis an 

mBord? Cén chaoi ar chóir don scoil freagairt?

Cuir i gcás



An dTarlaíonn Fionraithe/Díbirtí?

Fionraithe

Caithfear fionraí níos mó na 6 lá a 
thuairisciú

Ní chuimsíonn na figiúirí 1-3 lá a 
tharlaíonn níos minice.

 Bunscoileanna 1,438

 Meánscoileanna 13,383

Dibirtí

 Bunscoileanna 28

 Meánscoileanna 195
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Tusla, Tuarascáil Bhliantúil 2015/16



Achomarc de réir Alt 29

Nuashonrú
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Achomhairc de réir Alt 29

Féadfaidh tuismitheoirí achomharc a dhéanamh i gcoinne cinntí BB maidir le;

• Diúltiú do mhic léinn a ligean isteach

• Díbirtí

• Sa chás go gcuirtear mac léinn ar fionraí ar feadh 20 lá carnach nó níos mó

in aon scoilbhliain.

Nósanna imeachta nua - cé nach bhfuil aon athrú ar an amlíne seo, níor leagadh amach é 

seo riamh sa reachtaíocht roimhe seo
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Ciorclán RO 0069/2020

Socruithe agus Nósanna Imeachta i leith na n-Athchomharc faoi

Alt 29 den Acht Oideachais 1998

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/95ee0-socruithe-agus-nosanna-imeachta-nua-i-leith-na-n-achomharc-faoi-alt-29-den-acht-oideachais-1998-le-heifeacht-on-12-samhain-ar-aghaidh/


Achomhairc Ailt 29

Alt7 An tAcht um Oideachas (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018

▪ Baineadh éascú sula n-éistear an t-achomharc

▪ Foráil do choiste A.29 réamhchinneadh a eisiúint

▪ Cuireadh aighneachtaí a dhéanamh roimh an gcinneadh

críochnaitheach
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Coiste Achomhairc
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Beidh triúr ar an gcoiste a chuimseoidh cigire, agus beirt a bhfuil an 

saineolas, an taithí agus an neamhspleáchas riachtanach acu, di 

dtuairim an Aire, chun fónamh ar an gcoiste. 

Feidhmeoidh duine den bheirt seo mar chathaoirleach ar an 

gcoiste.



An Éisteacht Achomhairc
30

• Socrófar dáta, am agus ionad don éisteacht tar éis dul i gcomhairle le gach duine lena

mbaineann.

• Gach éinne curtha ar an eolas ag an bpointe sin faoina gceart aon cháipéisíocht bhreise

a chur iseach mar thaca lena gcás.

• Féadfaidh an BB beirt dá chomhaltaí, nó duine dá chomhaltaí agus príomhoide na scoile, a 

ainmniú chun freastal ar an éisteacht thar a cheann.



An Éisteacht Achomhairc
ar lean
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• Ionadaíocht ón BNLO má tá baint aige leis.

• Féadfaidh suas go beirt ainmnithe ag ceachtar páirtí san achomharc a thionlacan ag an 

éisteacht.

• Féadfaidh an Coiste cuireadh a thabhairt do dhaoine a bhfuil an saineolas ábhartha acu

freastal agus ráitis a dhéanamh ag an éisteacht



Tacaíonn an Ard-Chúirt le BB i gCás Díbeartha
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BORD BAINISTÍOCHTA B. SCOILE NÁISIÚNTA 

IARRTHÓIR

AGUS

RÚNAÍ GINEARÁLTA AN ROINN OIDEACHAIS & 

SCILEANNA, FREAGRAÍ

BREITHIÚNAS an Bhreithimh Richard Humphreys, 

tugtha an 21 Deireadh Fómhair, 2019

“ASD student with hurley assaults 5 members of 

staff” …  “Premediated  assault”



Deán Teagmháil Linn

Tomás Ó Póil,

Bainisteoir Oiliúna

oiliuint@foras.ie
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