
Polasaí i Leith Ábhair Mhídhleathacha Dainséaracha agus á 

nDrochíde 
 

Dréacht 

Spiorad Gaelach, spiorad Críostaíochta, úsáid na teangan agus an chultúir, cúram 

agus aire, cothú agus tacaíocht, meas ar féinig agus ar uile, rannpháirteachas agus 

glacadh páirt is ea spiorad Ghael-Choláiste Chill Dara. 

 

 

Baineann an polasaí le: 

Pobal an choláiste 

 

Cúis 

Chun sláinte agus sábháilteacht a chinntiú do ghach éinne. 

 

Aidhmeanna 

• Sláinte agus sábháilteacht a chinntiú 

• Oiliúint a thabhairt ar na contúirtí a bhaineann le ábhair mhídhleathacha agus 

dainséaracha. 

• Freagracht a chothú i measc scoláirí. 

• Fritoradh éifeachtach cuí a chinntiú 

 

Ábhar 

• Scoláirí a chur ar an eolas faoi chontúirtí a bhaineann le hábhair 

mhídhleathacha agus dainséaracha.. 

• Teachtaireacht sláinte a thabhairt do scoláirí sna ranganna eolaíochta, 

eacnamaíocht bhaile, O.S.P.S. agus trí chainteoirí speisialta a thabhairt chuig 

an coláiste. 

• Inseirbhís agus eolas cuí a shólathar le haghaidh oiliúna agus forbairt foirne. 

• Cumarsáid a chothú idir an choláiste agus forais stáit. 

 

Ar mhaithe le cosaint gach duine i bpobal an choláiste, i gcás go sáraítear an 

riail i leith ábhair mhídhleathacha agus dáinséaracha pléfear leis mar seo a 

leanas: 

1. Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas chomh luath agus is féidir. 

2. Bainfear an t-ábhar mhídhleathach nó dainséarach den scoláire agus ní 

thabharfar ar ais é. 

3. Is féidir na húdaráis chuí a chur ar an eolas. 

4. Féachfar ar sárú an riail seo mar ghníomh tromchúiseach agus 

deiléailfear leis faoi Chód Iompair an choláiste. Ní mór a nótáil gur 

féidir smachtbhannaí a chur i bhfeidhm faoi pholasaí iompair Ghael-Choláiste Chill 

Dara, díbirt ón choláiste san áireamh. 

5. Cuirfear an Bord Bainistíochta ar an eolas faoi eachtra tromchúiseach. 

6. Beidh ceart achomhairc ag gach scoláire mar atá leagtha amach i gCód 

Iompair an choláiste 

 

 

Cur i bhfeidhm 

Beidh an polasaí seo curtha i bhfeidhm ag an bpríomhoide, múinteoirí, scoláirí agus 

tuismitheoirí. 



 

 


