Scoil Chaitlín Maude
Polasaí Cód Iompar agus Smachta

Sa pholasaí seo tá cur síos déanta, ní amháin ar na rialacha atá le coiméad sa scoil ach le cur
síos níos iomláine a dhéanamh ar conas mar a chaithfimid le chéile sa scoil. Cuirfimid, pobal
na scoile, béim ar dhea-iompar a léiriú eadrainn i gcónaí. Sa chaoi seo táimid ag súil go
bhfoghlaimeoidh na páistí go h-inmheánach a bheith go deas, cáirdiúil, béasach i gcónaí lena
chéile. Is mian linn atmaisféar co-oibritheach a chruthú agus a dhaingniú sa scoil.
Prionsabail:
• Is don phobal scoile iomlán an cód smachta. Mar sin, clúdaíonn sé an bealach lena
gcaithfimid ar fad oibriú lena chéile- múinteoirí, páistí agus cuairteoirí agus
tuismitheoirí.
• Cuirfimid béim ar féinmhuinín gach páiste a fhorbairt.
• Go mbeadh gach iarracht déanta chun a chinntiú go bhfuil an Cód Smachta curtha i
bhfeidhm i mbealach réasúnta, féaráilte agus leanúnach.
• Is ionad foghlamtha í Scoil Chaitlín Maude. Nuair a bhíonn an bhéim ar an
bhfoghlaim agus ar an dteagasc is beag ama a chaitear ar chúrsaí iompar.
• Aithníonn an scoil na difríochtaí éagsúla a bhíonn idir pháistí.
• Cuirfimid béim ar dhea-iompar a chur i bhfeidhm chun déileal le drochiompar.
Cód Iompair
Fás agus Foghlaim an t-ainm atá ar an gcóras iompar seo.
Tá na rialacha seo bunaithe ar shábháilteacht, aire a thabhairt dóibh féin, aire a thabhairt do
dhaoine eile, meas a thabhairt agus a thaispeáint, deá-iompar agus dea-bhéasaí a léiriú agus
a bheith ionraic agus macánta le cách.
Tá na rialacha scoile scríofa sa dialann scoile agus moltar go múintear na rialacha agus go
mínítear do thuismitheoirí iad, agus dul siar leanúnach a dhéanamh orthu, ach go áirithe ag
tús agus i rith na scoilbliana. (ró-fhada?)
Is féidir an córas seo a roinnt ina trí chuid - Rialacha,Luachanna saothair agus
Smachtbhannaí.
Rialacha Scoile:
1. Bí in am agus bí ullamh.
2. Tá am agus slí chun cainte agus chun oibre.
3. Bí cabhrach, cáirdiúil agus béasach le gach duine.
4. Déan do chuid oibre go maith
5. Siúil sa scoil agus bí san áit ceart ag an am ceart.
Rialacha an Chlóis:
Lean riail na feadóige – (Seas, siúl go dtí do líne, seas i do líne.)

Fan sa chlós, ná fág an clós gan an múinteoir.
Má chuirtear tú ag an mballa- fan ann.
Tá cead bréagáin a thógáil ar scoil don chlóis ach ná tóg aon rud luachmhar leat.
Níl cead liathróidí a thógáil ar scoil.
Tá cead liathróidí scoile a úsáid le linn an sos mhór.
Tá cosc ar liathróidí le linn sos na maidine.
Tá cosc ar Bhéarla a labhairt sa chlós.
Luachanna Saothair
Nuair a roghnaíonn na páistí na rialacha a leanúint, faigheann siad moladh agus luachanna
saothair. Beidh straitéisí molta i bhfeidhm agus é seo faoi churam an mhúínteoir ranga.
Straitéisí Scoile:
Am Órga ar an Aoine.
Smachtbhannaí
Má roghnaíonn na páistí gan na rialacha a leanúint, ta córas smachtbhannaí i bhfoirm
céimeanna i ndán dóibh. Má bhristear riail, téann siad ar aghaidh céime. Braitheann an
chéim ar an léibhéal drochiompar. Tugtar fógra do na páistí gan dul níos faide síos tríd na
céimeanna.
Na Céimeanna:
Céim 1
Smaoinigh
Céim 2
Am Amach
Céim 3
Rang Eile / Cárta Buí
Céim 4
Cárta Dearg / Scéal Abhaile
Céim 5
An Oifig: Glaoch / Cruinniú le Tuistí

Do Rogha
Seans fós agat.
Ag Rith as Seansanna
Ná Téigh níos Faide
Níl Rogha agat

Scrudaithe Iompar
Céim 1
Fógra ó Bhéil
Faigheann paistí fógra ó bhéal. Tabharfaidh an rabhadh le fios don pháiste.
• Cad atá siad ag déanamh mícheart.
• Cad atá an múínteoir ag súil leis.
• Go bhféadfaidis a bheith ag bogadh go dtí an chéad chéim eile. Ní dhéantar é a
chlárú
Céim 2
Am Amach
Suíonn/Seasann an páiste amach ar feadh tréimhse. Seo seans dóibh smaoineamh agus iad
féin a shocrú agus iad fos sa rang.
Céim 3
Rang Eile/Cárta Buí
Téann an páiste chuig seomra eile ar feadh 20 nóiméad le hobair. Cailleann siad tréimhse ón
Am Órga gach uair a shroiceann siad Céim 3. Téann an páiste díreach go dtí Céim 3 má tá
drochiompar i gceist.
Céim 4
Cárta Dearg/Scéal abhaile/Obair Bhaile Breise
Téann an páiste chuig an bPríomhoide Cúnta. Téann a n-ainm sa leabhar iompar.
Gheobhaidh sé/sí breis oibre a bheidh ullmhaithe le déanamh sa bhaile. Beidh nóta

caighdeánach le síniú ag a dtuistí. Caillfidh sé/sí amach ar an Am Órga an ranga an
tseachtain sin.
Téann an páiste díreach suas go céim 4 má tá drochiompar mar seo i gceist:
• Diúltiú don mhúinteoir
• Iompar fíor gharbh
Céím 5
An Oifig/Cruinniú Tuistí
Téann an páiste go dtí an oifig. Cuirfidh an príomhoide glaoch ar na tuistí nó eagróidh an
príomhoide agus an múinteoir ranga cruinniú le na tuismitheoirí. Beidh orthu na
deacrachtaí a reíteadh agus plean speisialta a chur i láithir don pháiste más gá. Téann an
páiste go dtí an oifig ar feadh 5 lá ina dhiaidh sin áit a ndéanfar scrúdú ar a chuid/cuid oibre.
Sroicheann páistí an céim seo tar éis dóibh páirt a ghlacadh i:
1. Droch iompar tromchúiseach.
Cineál ar bith bulaíocht- de réir cód frith bhulaíocht na scoile
An scoil a fhágáint gan cead.
Nó
2. Céim 4 x2
Fionraí
Úsáidfear fionraí i gcás:
1. Bagairt nó foréigean tromchúiseach
2. Alcól/Drugaí a thabhairt ar scoil
3. Uirlisí dainséireach a thabhairt ar scoil nó a úsáid
4. Iompar a chuirfeadh sláinte nó sábhailteacht pobal na scoile i mbaol.
*Tá sé de cheart ag an bpríomh-oide nó an leas phríomh oide (sa chás go bhfuil an príomh
oide as lathair) dalta a chur ar fionraí la amháin. Aon tréimhse fionraí thar lá, tá dualgas ar
an bpríomhoide dul I dteagmháil le Cathaoirleach an Bhord.
Smachtbhannaí an Clóis
•
•
•
•
•

Tá córas Leabhar Clóis i bhfeidhm. Cuirtear ainm an pháiste agus an cúis sa leabhar
má bhriseann siad na rialacha.
I gcás fadhbanna laethúil a chláraítear sa leabhar clóis, déanfaidh an múinteoir
tacaíocht iompar athbhreathnú air go rialta. Má leanann páiste ag briseadh na
rialacha, gheobhaidh siad obair bhaile breise.
Déanann an múinteoir atá ar an gclós gach iarracht na fadhbanna a thagann suas a
réiteadh ar an gclós.
Má labhraíonn na páistí Béarla fanann siad ag an mballa don chlós ar fad. Clós
Shóisir-5 nóiméad. Déanann an múinteoir ar an gclós iarracht an Ghaeilge a
spreagadh.
Muna bhfuil cead acu a bheith ar an gclós, fanann siad i rang eile i rith am clóis ag
déanamh obair nó línte.

