
 

 

Gaelscoil Chill Mhantáin Beartas Chomhionannais Rochtanna agus Rannpháirtíochta 

 
 
Ráiteas Réamhrá: 
Cuireadh an bheartas seo le chéile chun: 

a) Rannpháirtíocht comhionann a chunntiú do gach dhalta agus fostaí i dtimpeallacht na scoile. 
b) A chinntiú nach gcuireann aon choinníoll bac le rannpháirteacht aon duine i saol na scoile. 

 
Próiséis comhoibritheacht a bhí ann idir páirtithe na  scoile uile – an fhoireann, an Bord Bainistíochta agus 
tuismitheoirí. 
 
Réasúnaíocht: 
Cuireadh an bheartas seo le chéile tiosc an riachtanais bheartas a bheith ag an scoil de bharr: 
1) Achtú i le chomhionannais ag teacht i bhfeidhm cosúil leis an: 

 
An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 
An tAcht Oideachais 1998 
An tAcht um Stáas Comhionann 2000 
 

2) Chun prionsabail an chirt agus an chomhionannais do chách a chur chun cinn i leith gach dalta a chur ar a 
chumas teacht a bheith aige/aici ar agus  a bheith rannpháirteach sa churraclam leasaithe atá á gcur ar fáil i 
nGaelscoil Chill Mhantáin. 

 
Gaol le Spiorad sainiúil na scoile: 
Déanann Gaelscoil Chill Mhantáin tréan iarracht gach dalta a chur ar a chumas páirt a ghlacadh i ngach gníomhaíocht 
scoile in aineoinn machail fisiceach, inscne, cine, reiligiúin nó deacreachtaí foghlama.Déanann an Gaelscoil iarracht 
freisin daltaí na scoile a ullmhú don saol trí luach agus meas do chach a chur chun cinn. Cuireann ráiteas fís na scoile 
spiorad cuimsitheach  agus prionsabail an comhionannas chun cinn. 
 
Aidhmeanna: 

 Ár ndaltaí a ullmhú don saol i sochaí ilchultúrtha agus tuiscint a bheith acu ar an luach a bhaineann le 
héagsúlacht chultúrtha agus a bheith bródúil as a gcultúr féin. 

● Chun  cinntiú go gcomhlíonann an scoil riachtanais reachtaíochta agus prionsabail deá-chleachtais. 

● Comhdheiseanna a bhronnadh ar gach duine i dtimpeallacht ina mbíonn meas ar éagsúlacht agus ina 
ndéantar í a chéiliúradh. 

 
 
Nósanna Eagraíochta: 
Clárúchán: 
Tá fáilte roimh gach dalta clárú sa Ghaelscoil in aineoinn Cine, Reiligiún, Inscne, Stádús Clainne, Machail, nó bhall den 
Lucht Taisteal agus déantar socraithe, ar chlárúchán, d'aon chlann nár mian leo go nglacadh a bpáistí páirt sa chlár 
reiligiúnda, O.S.G.. 
 
Agallamh: 
Is fostóir comhionannais é Bord Bainistíochta Gaelscoil Chill Mhantáin de réir an Acht um Chomhionannais 
Fostaíochta 1998, agus ní chuirtear aon cheist géarchúiseach ar bhonn inscne, claonadh gnéis, stádus clainne agus ar 
uile san agallamh. Leanfar agus claoífear le nósanna cheart i leith ardú céime de réir an lámhleabhar CPSMA agus 
cuirfear bealaí cothrom agus cóir  i bhfeidhm i leith postanna freagracha, saoire máithreachais, sosanna gairme agus 
ar uile i bhfeidhm. 
 
Caidreamh: 
Cé go bhfuil céatadáin fíor bheag de dhaltaí eachtranaigh sa scoil faoi láthair, is é caidrimh ó bhéal an bealach ab 
fhearr leis an scoil teagmháil a dhéanamh leis na tuismitheoirí.. Cuirtear an fhoireann ar an eolas faoi chleachtaí 
difriúla cultúrtha na tuismitheoirí/daltaí trí chaidreamh ó bhéal. Ní cairt frithchine ag an scoil ag an am seo. 



 

 

Tá polasaí ag an scoil  caidreamh a bheith aige leis an dá thuismitheoir i leith dul chun cinn an páiste nuair atá 
colscaradh i gceist ach amháin nuair atá breithimh cúirte i gceist. 
 
Rannpháirtíocht Tuismitheoirí:   
Bhí páirt ag Coiste na dTuismitheoirí i dréachtú an bheartais seo. Treoraíonn an Bhord agus Coiste na dTuismitheoirí 
na tuismitheoirí Acht oideachais leasa shóisialaigh 2000 go rialta i nuachtlitreacha agus ciorcláin a thugann aird ar 
ábhair cosúil le  

● Freastal scoile, An Bord Náisiúnta leasa Oideachais agus asláithreachtaí 

● Ill chultúracht, aithne mí úsáid drugaí, beathaitheacht agus ar uile trí cainteanna a eagrú do thuismitheoirí. 
 
Déanfaidh an scoil iarracht a bheith ar an eolas faoi tuismitheoirí faoi mí bhuntaist nach bhfuil in ann íoc as leabhair 
scoile, éide scoile , turasanna scoile agus ar uile agus treoróigh siad iad  i dtreo áit go féidir leo cabhair a fháil. 
 
Induchtú agus Múinteoireacht: 
Bailíonn an foirm clárúchán  aon eolas a bheidh ag teastáil chun déileáil le ceisteanna comhionannas, cosúil le cúlra 
clainne, eolas leigheas agus dreacrachtaí foghlama nó fisiceach. Cabhraíonn sé seo leis an scoil na réimsí tacaíochta 
cuí a fháil cosúil le múinteoirí teanga, SNA's agus fearas tacaíochta. Tá caidrimh idir an múinteoir ranga agus 
tuismitheoirí roimh agus i rith  saol scoile luath an dalta. Pioctar agus úsáidtear an fearas múinteoireachta ar fad i slí 
a thaispéanann éagsúlacht. 
Roinneann gach múinteoir eolas a dhéantar athnuachan ar gach bhliain. Cuireann an scoil gníomhaíochtaí  
neamhacadúil cosúil le Iománaíocht, peil, cispheil, rince agus ar uile chun cinn i slí    
 atá fábharach do gach inscne, cine agus reiligiún. Roinntear ranganna(nuair is gá) ar bhonn neamhacadúil, 
neamhinscne. Déantar iarracht spéisialta plátáil a shacaint agus tascanna á heagrú agus fearas ranga á chur i láthair. 
 
Teacht ar an gCurracalm: 
Déanann an scoil iarracht go mbeidh teacht ag gach dalta ar gach gné den churacalm a bheidh ag leibhéal chumais, 
spreagthach oiriúnach. Tugtar deis do gach pháiste páirt a ghlacadh i slánú agus meas a bheith acu ar chultúir agus 
teangaí eile. 
Tugann an chlár OSPS deiseanna chun éagsúlacht agus difríochtaí a chéiliúradh. Céiliúrann snáitheanna cosúil le “Mé 
féin agus daoine eile” le cultúir éagsúla a chéiliúiradh. 
 
Riachtanais spéisialta: 
Tá beirt mhúinteoir Tacaíochta Foghlama/Acmhainne ar an bhfoireann faoi láthair. Tá teacht, ag daltaí le riachtanaisí 
speisialta, ar uaireanta tacaíochta foghlama/acmhainne in éineacht le slánu sa seomra ranga. 
 
Meastóireacht an Bheartais:  
Déanfar an bheartais a athbhreithnú go rialta faoi na coinníolacha seo a leanas: 

1) Teacht ar an gcurracalm ag na daltaí ar fad ar leibhéal oiriúnach. 
2) Tuiscint níos fearr ar dhifríochtaí agus glacadh leo. 
3) Atmasféar deas scoile 
4) Sásamh foirne agus tuismitheoirí 
5) Feabhas acadúil agus sóisialta na daltaí 

 
Cur i bhfeidhm agus Athbhreithniú: 
Chuir an Bhord Bainistíochta an beartas seo i bhfeidhm i 2007 agus déanfar athbhreithniú ar go bliaintiúil. 

 
                                                       

Cruthaithe  2007 

Athbhreithniú déanta 2014 

Athbhreithniú le déanamh 2015 

 
 

 
 



 

 

 
 


