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Beartas frithbhulaíochta Choláiste Ghobnatan 
 
 
 
1. I gcomhréir le riachtanais an Acht Oideachais (Leas) 2000 agus na 

dtreoirlínte faoi chód iompair a d'eisigh an Bord Náisiúnta um Leas 
Oideachais tá an beartas frithbhulaíochta seo a leanas glactha ag Bord 

Bainistíochta CHOLÁISTE GHOBNATAN mar chuid de chód iompair 
iomlán na scoile. Géilleann an beartas go huile agus go hiomlán do 

riachtanais Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile a 
foilsíodh i Meán Fómhair 2013. 
 

 

2. Aithníonn an Bord Bainistíochta a thromchúisí atá iompar bulaíochta 
agus a dhiúltaí a d'fhéadfadh a thionchar a bheith ar dhaltaí, agus geallann 
an scoil dá réir cloí leis na príomhphrionsabail dea-chleachtais seo a leanas 
agus iompar bulaíochta á chosc agus á chomhrac. 

 

 Cultúr dearfach a bheith i réim sa scoil:
 
o ina nglactar go fonnmhar le difríocht agus le héagsúlacht agus ina 

léirítear meas ar chuimsitheacht; 
 
o ina spreagtar daltaí chun iompar bulaíochta a nochtadh agus a phlé i 

dtimpeallacht neamhbhagrach; agus 
 
o ina gcuirtear caidreamh bunaithe ar mheas chun cinn ar fud phobal na 

scoile; 
 
 Ceannaireacht éifeachtach;

 Cur chuige scoile uile;

 Tuiscint i bpáirt faoin rud is bulaíocht ann agus faoin tionchar is féidir a 

bheith aige

 Feidhmiú straitéisí oideachais agus coiscthe (lena n-áirítear bearta chun 

feasacht a mhúscailt)
 
o a chothaíonn ionbhá, meas agus athléimneacht sna daltaí; agus 
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o ina dtéitear i ngleic go sainráite le cibearbhulaíocht agus le bulaíocht 

bunaithe ar aitheantas, lena n-áirítear bulaíocht homafóbach agus 

trasfóbach; 
 
 Maoirseacht agus monatóireacht éifeachtach ar dhaltaí;

 Tacaíochtaí don fhoireann;

 Teagmhais bhulaíochta a thaifeadadh agus a imscrúdú ar shlí 

chomhsheasmhach agus obair leantach a dhéanamh ina dtaobh (lena n-

áirítear straitéisí aitheanta idirghabhála a úsáid); agus

 Meastóireacht leanúnach ar a éifeachtaí atá an beartas frithbhulaíochta.
 
 
3. I gcomhréir le Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-
bhunscoile seo é an sainmhíniú ar bhulaíocht: 

 

An rud a thuigtear le bulaíocht ná iompar diúltach neamhiarrtha, bíodh sé i 
bhfoirm iompar briathartha, síceolaíoch nó fisiciúil, a dhéanann duine 
aonair nó grúpa in aghaidh duine nó daoine eile, agus a dhéantar arís agus 
arís eile. 

 

Áirítear na cineálacha iompair bhulaíochta seo a leanas ar an sainmhíniú ar 
bhulaíocht: 

 

 duine a fhágáil as an áireamh d'aon ghnó, gabháil do chúlchaint 
mhailíseach agus do chineálacha eile caidrimh bhulaíochta idir dhaoine;
 cibearbhulaíocht; agus
 bulaíocht bunaithe ar aitheantas, ar nós bulaíocht homafóbach, bulaíocht 
chiníoch, bulaíocht bunaithe ar bhallraíocht den Lucht Siúil agus bulaíocht 
ar dhuine faoi mhíchumas nó ar dhuine a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais aici/aige.

 

Ní chuimsíonn an sainmhíniú seo ar bhulaíocht teagmhais aonraithe nó 
teagmhais aon uaire d'iompar diúltach d'aon turas, lena n-áirítear 
téacsteachtaireacht mhaslach nó goilliúnach aon uaire nó teachtaireachtaí 
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príobháideacha eile agus ba cheart déileáil leo, mar is cuí, de réir chód 
iompair na scoile. 

 

Gnéastéacsáil 
Áiritear cruthú agus/nó comhroinnt neamhthoilteanach iomhánna 
dlúthphearsanta mar iompar bulaíochta. 
D’fhéadfadh eachtra amháin de comhroinnt neamhthoilteanach tionchar 
tromchúiseach a imirt ar dhalta agus d’fhéadfadh an eachtra a bheith 
comhionann le ciapadh agus dáileadh pornagrafaíocht leanaí. 
Tuairisceófar gach eachtra a bhaineann le cruthú, stóráil nó comhroinnt 
íomhánna gáirsiúla leanaí faoi 17 mbliana d’aois chuig na Gárdaí agus go 
Tusla. 
Tá dualgas cúraim orainn i gColáiste Ghobnatan i leith gach dalta. 
Féadfaidh cód iompair an choláiste a bheith i bhfeidhm taobh amuigh d’am 
scoile má mhothaítear tionchar an iompair áirithe sin ar scoil agus nuair a 

dhéantar dochar d’fholláine bhaill phobail na scoile. 
Deileálfar go láidir le haon dalta a bhíonn bainteach lena leithéid d’iompar. 
 
Ach, i bhfianaise an bheartais seo, féachfar ar theachtaireacht, íomhá nó 
ráiteas poiblí goilliúnach aon uaire ar shuíomh Gréasáin líonra poiblí nó ar 
fhóram poiblí eile ar féidir an teachtaireacht, an íomhá nó an ráiteas sin a 
fheiceáil air agus/nó a bheith athráite ag daoine eile mar iompar bulaíochta. 

 

Iompar diúltach nach n-áirítear sa sainmhíniú seo ar bhulaíocht, déileálfar 
leis de réir chód iompair na scoile. 

 

Gheofar eolas breise ar na cineálacha éagsúla bulaíochta i Roinn 2 de na 
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile.  
 

4. Seo a leanas an múinteoir/na múinteoirí ábhartha a dhéanfaidh bulaíocht 
a imscrúdú agus a dhéileálfaidh léi: (féach Roinn 6.8 de na Gnásanna 
Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile): 
 
Oide Ranga, Co-Ordaitheoir OSPS, Seiplíneach, Múinteoir Treorach, LPO, 
PO 

5. Seo a leanas na straitéisí oideachais agus coiscthe (lena n-áirítear 

straitéisí a bheidh dírithe go sonrach ar an gcibearbhulaíocht agus ar 

bhulaíocht bunaithe ar aitheantas, go háirithe bulaíocht homafóbach agus 

trasfóbach) a bheidh in úsáid sa scoil (Féach Roinn 6.5 de na Gnásanna 

Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile): 
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Ranganna & Cláir Léinn OSPS 
 
Inseirbhís inmheánach bliantiúil do gach oide ranga ar OSPS 
 
Clár Frithbhulaíochta Breise – Cool School 

Programme/Sociogram Seachtain Cháirdis 
 
Clár Sláinte Intinne Walk in My Shoes / Aware / 

Breathe Aoi Chainteoirí ó eagraíochtaí LGBT / Stand 

Up Week Córas Meantóireacht Cúnta idir dhaltaí bhl.4 

& 
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Forbairt Pearsanta do dhaltaí bhl.4 
 
Clár faoi leith do bhliain 1 socrú isteach 
 
Polasaí Teicneolaíochta na scoile & Ranganna ríomhaireachta ar 
chibearbhulaíocht & sábháilteacht 
 
Eolas do thuistí faoin bpolasaí thuas & cibearbhulaíocht 

Ceardlanna Frithbhulaíochta le Pat Courtney, Comhordaitheoir 

Frithbhulaíochta na tíre. 
 
Maoirseacht éifeachtach (gnáthnósanna na múinteoirí) 
 
*Cruinnithe Oidí Ranga gach mí 
 
*Caint ó na Gardaí faoi iarmhairtí na cibearbhulaíochta 
 
*Lá iomlán Fóirne le Paul Breslin – Comhordaitheoir OSPS An tSeirbhís 
um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí – i rith na bliana. 
 

 
6. Seo a leanas straitéisí na scoile chun iompar bulaíochta a imscrúdú, chun 
obair leantach a dhéanamh ina dtaobh agus chun iompar bulaíochta a 
thaifeadadh mar aon leis na straitéisí idirghabhála bunaithe a úsáidfidh an 

scoil chun déileáil le cásanna d'iompar bulaíochta (Féach Roinn 6.8 de na 
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile): 
 
Céimeanna (i) – (xxi) ó Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile & 
Iarbhunscoile lgh 31-34 
 
*(iv) lch 32 - tiománaithe bus san áireamh 
 
*Foirm ghinearálta ar inlíon na scoile d’oidí ranga chun taifead a dhéanamh 
ar eachtraí 
 

Féach Aguisín 
 
7. Seo a leanas clár tacaíochta na scoile do dhaltaí a ndearnadh bulaíocht 
orthu: (Féach Roinn 6.8 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus 
Iar-bhunscoile): 
 
Íobartach: 
 
Rang OSPS – modúil faoi leith sa churaclam faoi stráitéisí chun deileáil le 
deacrachtaí 
 
Múinteoir treorach 
 
Cruinnithe leanúnacha aiseolais leis an dalta & tuistí  
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Cruinnithe fóirne – oidí, bainisteoirí spóirt, oidí coirp ar an eolas 
 
I rith na bliana stráitéisí oideachais & coiscthe leanta (Féach bosca 

5) Bulaí: Féach thuas. 

 

8. Maoirseacht agus Monatóireacht Éifeachtach ar Dhaltaí 
 
Deimhníonn an Bord Bainistíochta go bhfuil beartais agus cleachtais chuí 
mhaoirseachta agus monatóireachta i bhfeidhm chun iompar bulaíochta a 
chosc agus chun déileáil leis agus chun idirghabháil luath a éascú más 
féidir. 
 
 

9. An Ciapadh a Chosc 
 
Deimhníonn an Bord Bainistíochta go ndéanfaidh an scoil, de réir a 

oibleagáidí faoin reachtaíocht chomhionannais, gach beart is indéanta go 
praiticiúil chun daltaí agus baill foirne a chosaint ar chiapadh gnéasach agus 

ar chiapadh ar aon cheann de na naoi bhforas, mar atá inscne lena n-áirítear 
trasinscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, treoshuíomh gnéasach, 

reiligiún, aois, míchumas, cine nó ballraíocht den Lucht Siúil. 
 
 
10. Ghlac an Bord Bainistíochta leis an beartas seo ar an 22ú Eanáir 

2018 
 
 
11. Tá an beartas seo ar fáil do phearsanra na scoile, foilsíodh é ar shuíomh 

Gréasáin na scoile (nó mura bhfuil suíomh ag an scoil, tá sé ar fáil ar shlí 

eile do thuismitheoirí agus do dhaltaí ar iarratas) agus do Chumann na 
dTuismitheoirí (más ann dó). Cuirfear cóip den bheartas seo ar fáil don 

Roinn agus do phátrún na scoile má iarrtar é. 

 

12. Athbhreithneoidh an Bord Bainistíochta an beartas agus a fheidhmiú 

uair amháin i ngach scoilbhliain. Cuirfear fógra scríofa gur athbhreithníodh 

beartas frithbhulaíochta na scoile ar fáil do phearsanra na scoile, foilseofar é 

ar shuíomh Gréasáin na scoile (nó mura bhfuil suíomh ag an scoil, cuirfear 

é 
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ar fáil ar shlí eile do thuismitheoirí agus do dhaltaí ar iarratas) agus do  
Chumann na dTuismitheoirí (más ann dó). Cuirfear taifead den 
athbhreithniú agus a thoradh a chur ar fáil don phátrún agus don Roinn, leis, 
má iarrtar é. 
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AGUISÍN I 

 

Céimeanna (i) – (xxi) ó Ghnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile & 

Iarbhunscoile lgh 31-34 

 

(i) Is é an phríomhaidhm a bheidh ag an múinteoir ábhartha agus 
bulaíocht á imscrúdú aici/aige aghaidh a thabhairt ar aon cheist is gá a 
réiteach agus an gaol idir na páirtithe i dtrácht a chur ar ais mar a bhí sé an 
oiread is indéanta sin (seachas milleán a chur); 
 
(ii) Agus imscrúdú ar bhulaíocht á dhéanamh, nó nuair a bhítear ag 
déileáil le bulaíocht, feidhmeoidh an múinteoir a breithiúnas gairmiúil 
chun a chinneadh cibé an ndearnadh bulaíocht agus conas ab fhearr 
déileáil leis an bhfadhb; 
 
(iii) Ní mór don mhúinteoir ábhartha gach tuairisc, lena n-áirítear tuairiscí 

gan ainm, a imscrúdú agus déileáil leo. Ar an tslí sin beidh níos mó muiníne 
ag daltaí gur fiú bulaíocht a thuairisciú. Tá sé ríthábhachtach an mhuinín 

sin a chothú i measc na ndaltaí. Ba cheart é a rá go soiléir leis na daltaí nach 

ag tabhairt leideanna atá siad nuair a thuairiscíonn siad teagmhais 
bhulaíochta ach á n-iompar féin ar shlí fhreagrach; 
 
(iv) Ní mór an fhoireann neamhtheagaisc – rúnaithe, cúntóirí riachtanas 
speisialta, coimhdirí iompar scoile, airígh, glantóirí – a spreagadh chun 
aon teagmhas d'iompar bulaíochta a fheiceann siad, nó a luaitear leo, a 
thuairisciú don mhúinteoir ábhartha; 
 
(v) Ní mór do thuismitheoirí agus do dhaltaí comhoibriú le haon imscrúdú 
agus cabhrú leis an scoil aon cheist bhulaíochta a réiteach agus an 
caidreamh a bhíodh idir na páirtithe atá bainteach leis an mbulaíocht a 
chur ar ais mar a bhí sé, a mhéad is indéanta sin. 
 
(vi) Tá sé ríthábhachtach go mbeadh tuiscint ar gach duine atá bainteach 
leis (lena n-áirítear gach grúpa daltaí agus tuismitheoirí) ar an gcur chuige 
thús ón gcéad lá; 
 
(vii)Ba cheart cur chuige réidh, fadhbréitigh, neamhmhothúchánach a 
bheith ag múinteoirí agus iad ag déileáil le líomhaintí d'iompar bulaíochta a 
thuairiscíonn daltaí, baill foirne nó tuismitheoirí dóibh; 
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(viii) Is fearr de ghnáth teagmhais a imscrúdú lasmuigh den seomra 
ranga chun príobháideacht gach duine atá bainteach leis a chosaint. 
 
(ix) Ba cheart gach agallamh a dhéanamh go híogair ag féachaint do 
chearta gach dalta i dtrácht. D'fhéadfadh daltaí nach bhfuil baint dhíreach 
acu leis an mbulaíocht eolas úsáideach a sholáthar in agallamh mar sin; 
 
(x) Agus anailís á déanamh ar theagmhais d'iompar bulaíochta, ba cheart 
don mhúinteoir ábhartha freagraí a lorg ar na ceisteanna céard, cá háit, 
cathain, cén duine nó cé na daoine, agus cad chuige? Ba cheart na 
ceisteanna sin a chur go ciúin síochánta, chun sampla a thabhairt den tslí 

le déileáil le coimhlint go héifeachtach neamhionsaitheach 
 
(xi) Má bhíonn grúpa i gceist, ba cheart agallamh a chur ar gach duine 
den ghrúpa ina nduine agus ina nduine. Ba cheart labhairt leis an ngrúpa 
ar fad ina dhiaidh sin. Ag an gcruinniú grúpa, ba cheart a iarraidh ar gach 
ball cuntas a thabhairt ar an méid a chonaic sé/sí le bheith cinnte go 
gcloiseann an grúpa ar fad cuntais a chéile. 
 
(xii) Ba cheart tacú le gach ball sa ghrúpa i bhfianaise na mbrúnna a 
d'fhéadfadh baill eile sa ghrúpa a chur orthu tar éis an agallaimh leis 
an múinteoir; 
 
(xiii) D'fhéadfadh sé a bheith oiriúnach nó cabhrach iarraidh ar na daoine 
a bhí bainteach leis an teagmhas a gcuntas ar an teagmhas a scríobh síos; 
 
(xiv)I gcásanna ina gcinneann an múinteoir ábhartha go ndearnadh 
bulaíocht, ba cheart teagmháil a dhéanamh, a luaithe is féidir, le 

tuismitheoirí na bpáirtithe i dtrácht chun iad a chur ar an eolas faoin scéal 
agus na bearta a dhéanfar a mhíniú doibh (le tagairt do bheartas na scoile). 

Ba cheart go dtabharfadh an scoil deis phlé do na tuismitheoirí ar shlite 
ina bhféadfaí bearta na scoile agus an tacaíocht do na daltaí a athneartú nó 

a mhéadú; 
 
(xv) I gcás ina gcinneann an múinteoir ábhartha go raibh dalta ag gabháil 
d'iompar bulaíochta, ba cheart é a chur ar a súile nó ar a shúile di nó dó go 
soiléir gur sháraigh sí nó sé beartas frithbhulaíochta na scoile agus ba 
cheart iarrachtaí a dhéanamh chun go bhféachfadh sí nó s an scéal ó thaobh 
an dalta a bhfuil an bhulaíocht á déanamh air nó uirthi nó air; 
 
(xvi) Ní mór é a bheith soiléir don uile dhuine atá bainteach leis (gach 

grúpa daltaí agus tuismitheoirí) in aon chás ina mbíonn gá le smachtú, gur 

ceist 
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phríobháideach é idir an dalta atá á smachtú, a tuismitheoirí nó 
a thuismitheoirí agus an scoil; 
 
(xvii) Ba cheart cruinnithe breise leis na páirtithe i dtrácht a shocrú chun 
iarracht a dhéanamh iad a thabhairt le chéile níos faide anonn má bhíonn 

an dalta a ndearnadh an bhulaíocht uirthi nó air sásta leis sin. Féadann 
tairbhe theiripeach a bheith ag gabháil le cruinnithe mar sin; 
 
(xviii) I gcásanna ina measann an múinteoir ábhartha nár caitheadh go 

leordhóthanach leis an iompar bulaíochta laistigh de 20 lá scoil tar éis di/dó 
a chinneadh gur tharla iompar bulaíochta, ní mór don mhúinteoir ábhartha 

é sin a thaifead sa teimpléad taifeadta a chuirtear ar fáil in Aguisín 3 
(Féach Roinn 6.8.10 (iii)); 
 
(xix) Agus cinneadh á dhéanamh cibé ar déileáladh go cuí agus go 
leordhóthanach le cás bulaíochta, ní mór don mhúinteoir ábhartha, mar 
chuid dá breithiúnas nó dá bhreithiúnas gairmiúil, na tosca seo a leanas 
a chur san áireamh:   

Cibé ar scoireadh den iompar bulaíochta ó shin;  
Cibé ar réitíodh, a mhéad ab fhéidir, aon cheist a bhí le réiteach idir 

na páirtithe;  
Cibé an bhfuil an caidreamh idir na páirtithe curtha ar ais mar a bhí sé, 

a mhéad is indéanta;  
Aon aiseolas a fuarthas ó na páirtithe i dtrácht, óna dtuismitheoirí nó 

ó Phríomhoide nó Leas-Phríomhoide na scoile. 
 
(xx) I gcás nach bhfuil tuismitheoir sásta gur dhéileáil an scoil le cás 
bulaíochta i gcomhréir leis na gnásanna seo, ní mór gnásanna na 
scoile maidir le gearán a dhéanamh a chur in iúl don tuismitheoir; 
 
(xxi) I gcás ina mbaineann an tuismitheoir úsáid as gnásanna na scoile 
maidir le gearán a dhéanamh agus nach bhfuil sí/sé sásta fós, ní mór 
don scoil a insint don tuismitheoir go bhfuil sé de cheart aici/aige 

gearán a dhéanamh le hOmbudsman na Leanaí. 

 

*(iv) lch 32 - tiománaithe bus san áireamh  
(vi) Tá sé ríthábhachtach go mbeadh tuiscint ar gach duine atá 
bainteach leis (lena n-áirítear gach grúpa daltaí agus tuismitheoirí) ar 
an gcur chuige thús ón gcéad lá. 
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AGUISÍN II 

 

Céimeanna chun Dileáil le Bulaíocht 

 

Má thagann dalta / múinteoir nó tuismitheoir chun tosaigh 

ag rá go bhfuil bulaíocht á dhéanamh ar dalta éigin (nó 

mac/iníon an tuismitheora sin) deintear dileáil leis sa tslí 

seo: 

 Muna bhfuil an Sociogram déanta cheana féin, deintear 

é láithreach 

& leantar leis na céimmeanna 1-4 thíos luaite. 

 Má tá an Sociogram déanta cheana féin leantar leis na 

céimeanna 2- 4 thíos luaite. 

Céim1: 

 Deineann na hOidí Ranga Sociogram mar pháirt don 

chláir OSPS (suirbhé anaithnid mar gheall ar atmaisféar 

sa rang/bhliain sin) díreach roimh/in dhiaidh 

mheántéarma (ag brath ar an mbliain) trasna na scoile go 

léir. [bliain 1 & 4 roimh – blianta eile ina dhiaidh] 

 Má thagann (& tagann i gcónaí) sonraí faoi daltaí atá ag 

fulaingt/ag cleachtadh iompair bhulaíochta, bíonn a fhios 

láithreach ag an Oide Ranga. 

 Tagann an Oide Ranga thar n-ais le aiseolas faoin Sociogram 

& molann siad an rang as na rudaí dearfacha atá ar siúl 

acu: cáirdeas srl ach luann siad roinnt rudaí ginearálta gur 

féidir oibriú orthu & feabhsú. 

Céim 2: 

 Téann an Oide Ranga chun cainte leis an íobartach fáilt 

amach cad atá ag tarlú. 

 Deineann sé/sí an rud céanna leis an duine luaite le iompar 

bulaíochta. Deirtear leo go bhfuil siad luaite le iompar 

bulaíochta (samplaí ar leith ón Sociogram luaite gan aon 

ainm luaite) & tugtar seans dóibh admháil / labhairt mar 
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gheall air. [Ní féidir leo é a shéanadh toisc gur tháinig an 

t- eolas seo ón rang] 

 I gcás leochaileacht an dalta atá luaite le hiompar 

bulaíochta, ó thaobh slainte intinne de, iarrfar ar 

thuismitheoirí bheith i láthair ag an bpointe seo chun an cás 

a mhíniú dóibh agus a phlé leo. 

 Míníonn an Oide Ranga dóibh nach bhfuil an saghas seo 

iompair inglactha, & an míniú atá ann le bulaíocht (míníú sa 

pholasaí lch 2 pointe 3). Tugtar dúshlán dóibh faoin gcéad 

céim eile & an iompar seo a athrú. 

 Cuireann an Oide Ranga na tuismitheoirí ar an eolas ag 

an bpointe seo díreach chun iad a choimeád sa phictiúr 

& na céimeanna eile (3,4) a phlé leo. 

Céim 3: 

 Tugtar an íobartach & an duine luaite le mí-iompar 

bulaíochta le chéile 

& deintear éascaitheóireacht (facilitation) leo. Tugtar 

seans don íobartach labhairt go díreach leis an duine gur 

chúis a gcráiteacht faoi conas a mhothaíonn siad. 
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 Tugtar an seans don duine luaite le bulaíocht 

freagra a thabhairt don íobartach, admháil leo go 

rabhadar mícheart, míniú a thabhairt dóibh faoi 

chúis an drochiompair & leithscéal a ghabháil leo. 

Céim 4: 

 Deintear socrú leo bualadh arís i gceann 

seachtaine féachaint an bhfuil aon fheabhais ar 

chúrsaí. 

 Labhraíonn an Oide Ranga leis an duine luaite le 

bualaíocht ina aonar & lorgaíonn siad geallúint 

go stopfaidh an iompar seo láithreach mar an 

chéad chéim eile ná tuismitheoirí glaoite isteach. 

 Buaileann an Oide Ranga leo arís an tseachtain 

dár gcionn & seiceálann sí/sé isteach leis an 

mbeirt acu go mionminic chun súil a choiméad 

ar chursaí. 

 Chuige sin, athraíonn an Oide Ranga ‘Rialacha 

an Ranga’ sin sa rang OSPS: ‘3 rud nach 

ndeinfimid a thuilleadh’ (mar shampla) chun 

atmaisféar an ranga sin a fheabhsú & síníonn gach 

dalta & an oide é. 

Muna mbíonn feabhas ar chúrsaí: 

Cuirtear glaoch ar thuismitheoirí na beirte & 

labhraítear leo ina n-aonar & ansin leis na daltaí ina 

dteannta. 

Tugtar gach éinne le chéile más gá ag an deireadh 

féachaint an féidir an fhadhb a réiteach idir na 

daltaí. 

Bíonn an Co-Ordaitheoir OSPS & an LPO / PO 

ag éascaitheoireacht na séisiúin sin. 
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