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réiteach ar scoil
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Réamhrá
Tuigimid go dtagann dúshláin chun cinn ó am go ham i scoileanna. Tugtar eolas sa
cháipéis seo maidir le conas dúshlán ar scoil a réiteach. Tá dhá phríomhchuid ag
baint leis; nósanna imeachta inmheánacha agus nósanna imeachta seachtracha.
Moltar do thuismitheoirí na nósanna imeachta seo a leanúint mar go bhfuil
seasmhacht ag baint leo. Tá na nósanna imeachta seo aitheanta agus aontaithe ag
na príomhpháirtithe oideachais in Éirinn. Leanfaidh gach scoil faoinár bpátrúnacht
na nósanna imeachta seo.

Tá súil againn go mbeidh an t-eolas sa leabhrán seo cabhrach duit agus go mbeidh
an cheist réitithe chun sásamh gach páirtí. Má bhaineann an cheist le scoil faoi
eagraíocht pátrúnachta eile, ba cheart an cheist a ardú leis an eagraíocht sin.

Tabhair faoi deara go mbíonn teorainn ag baint le raon an ghearáin gan ainm.

Tá an leagan Béarla den leabhrán seo ar fáil ar an leagan Béarla den leathanach
céanna ar an suíomh idirlín.
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Nósanna Imeachta Inmheánacha
Tá sé tábhachtach ceisteanna a ardú ag an leibhéal cuí. Mar shampla, ba cheart
ceist bainteach leis an seomra ranga a ardú leis an múinteoir cuí seachas dul
díreach chuig an mBord Bainistíochta mar chéad chéim.

a) Má tá imní ort faoi do leanbh ar scoil nó má tá gearán agat faoin scoil, is é
múinteoir ranga do linbh an duine is fearr teagmháil a dhéanamh leis/léi le
haghaidh plé neamhfhoirmiúil. Déan coinne nó comhrá fóin a shocrú le hoifig
na scoile chun labhairt leis an múinteoir. Mura bhfuil tú sásta le freagra an
mhúinteora, is féidir leat labhairt le príomhoide na scoile (ag brath ar do
ghearáin, de réir nósanna imeachta na scoile féin, d’fhéadfaí iarraidh ort
labhairt le ball foirne eile sula labhróidh tú leis an bpríomhoide).
b) Más rud é go mbaineann do ghearán le ball foirne (seachas an príomhoide), ba
chóir teagmháil a dhéanamh le príomhoide na scoile. Déan coinne a shocrú le
hoifig na scoile chun labhairt leis an bpríomhoide. Mura bhfuil tú sásta le
freagra an phríomhoide, is féidir an cheist a ardú leis an mBord Bainistíochta.
c) Ba chóir gearáin a bhaineann leis an bpríomhoide féin a chur chuig bord
bainistíochta na scoile trí litir a sheoladh chuig ‘An Cathaoirleach’ ag seoladh na
scoile. Tabhair faoi deara go dtiocfaidh comhfhreagras chugat tar éis an chéad
chruinniú boird eile & d’fhéadfadh roinnt seachtainí a bheith i gceist.
Mura bhfuil an cheist réitithe tar éis duit na céimeanna thuas a leanúint is féidir
réiteach a lorg trí na Nósanna Imeachta Seachtracha.
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Nósanna Imeachta Seachtracha
An Foras Pátrúnachta
Is féidir go mbeidh An Foras Pátrúnachta in ann an cheist a fhiosrú ar an gcoinníoll
go bhfuil na nósanna imeachta inmheánacha leanta nó má bhaineann an cheist
leis an mbord bainistíochta féin. Seol litir chugainn ag:
An Foras Pátrúnachta, Bloc K3, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill
Dara.
An Chomhairle Mhúinteoireachta
Cuireann An Chomhairle Mhúinteoireachta próiseas foirmeálta gearán ar fáil
bainteach le múinteoirí cláraithe. Tugtar eolas faoin bpróiseas seo ag: http://
www.teachingcouncil.ie/ga/Foilseachain/Feidhmiulacht-chun-Muineadh/
Doicimeid/Conas-gearan-a-dheanamh-faoi-mhuinteoir-claraithe.pdf. Tá tuilleadh
eolais ar an gceist le fáil ar shuíomh na Comhairle ag: http://
www.teachingcouncil.ie/ga/Feidhmiulacht-chun-Muineadh/Gearain-faoiMhuinteoiri-Claraithe/Gearan-a-Dheanamh/
Oifig an Ombudsman do leanaí
Soláthraíonn Oifig an Ombudsman do Leanaí seirbhís láimhseála gearán atá
neamhspleách agus neamhchlaonta. Is féidir leis an Omdudsman do Leanaí
imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a bhaineann le gníomhartha riaracháin scoile
atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar an gcoinníoll gur lean an
gearánaí nósanna imeachta gearán na scoile ar dtús agus go hiomlán. Is é an
príomhchritéar maidir le haon idirghabháil ag an Ombudsman do Leanaí go
ndearna an gníomh a bhfuil gearán á dhéanamh ina leith dochar don leanbh nó go
bhféadfadh an gníomh a bhfuil gearán á dhéanamh ina leith dochar a dhéanamh
don leanbh. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar www.oco.ie nó trí ghlaoch ar 1800
20 20 40.
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