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Ráiteas Misin 

 

Is Meánscoil lán-Ghaeilge, chaitliceach, saor ó tháillí í Gael-Choláiste Chill Dara atá mar 

pháirt lárnach de Phobal na Gaeilge. Soláthraíonn ár scoil oideachas den scoth chun cabhrú le 

daltaí a mbuanna indibhidiúla a aithint is a bhláthú i gcomhpháirt lena dtuismitheoirí. Is scoil 

í a chuireann fáilte roimh dhaltaí ó chreidimh is ó chúlraí difriúla a dhéanann comhbhá lenár 

bhfís, lenár spiorad agus lenár bhfealsúnacht. 

 

Táispéanann misean Ghael-Choláiste Chill Dara an tslí ina bhfuil an scoil ag cothú timpeallachta ina 

bhfuil dalta in ann fasadh mar indibhidiúil laistigh de chultúir Ghaelach- aibí agus mar pháirt den 

phobal. De réir an Acht Oideachais, ní mór don scoil “roctain ar threoir cuí a sholáthrú chun cabhrú le 

daltaí ina roghanna oideachasúla agus gairme” agus “forbairt shoisialta agus pearsanta na ndaltaí a 

chothú.”  Cuimsíonn polasaí na scoile na treoracha seo mar cabhraíonn sé le poitéinsiúl  an duine 

aonair trí tacaíocht a thabhairt da am ar scoil go hacadúil, go pearsanta agus go mothúchánach.  

 

An Chomhtéacs  

Tá an polasaí treoraíochta seo deartha do Ghael-Choláiste Chill Dara amháin; 

meánscoilnscoil chomhoideachasúil follúnach a fheidhmníonn trí mheán na Gaeilge. Faoi 

láthair, tá 304 daltaí againn don bhliain scoile 2015/16. Tá 8 uair treoraíochta soláthraithe sa 

scoil.  

Éascaíonn Gael-Choláiste Chill Dara oideachas gairmthreora agus comhairleoireachta do 

dhaltaí sa comhthéacs  

 Clár donTeastas Sóiséarach 

 Clár don Idirbhlian 

 Clár don Ardtéistiméaracht 

Cuireann Gael-Choláiste Chill Dara córas iomlánaíoch ina dtacaíonn seirbhisí treoraíochta 

agus comhairleoireachta na scoile le riachtanais gach uile dalta le córas cúraim oiriúnach. 

‘Sé obair an fhoireann treoraíochta aidhmeanna agus cuspóirí na scoile  a chur chun cinn. I 

nGCCD tá treoir le fáil traschuraclaim agus bíonn tacaíocht do thréadchúram na ndaltaí tras-

scoile. Chomh maith leis seo tá forbairt an chlár treoraíochta mar chuid de próiséas 

comhtháite. Is iad na baill atá sa Tasc-ghrúpa Treoraíochta ná na Comhairleoirí 

Treoraíochta, an riarthóir thacaíocht foghlama, na hoidí ranga agus príomhoide nó leas-

phríomhoide na scoile.    

 

Aidhmeanna 

 Cumais nadúrtha agus talainn na ndaltaí a fhuascailt,  

 Oideachas den chéad scoth a chur ar fáil dár ndaltaí. 

 Timpeallacht agus cultúr fáilteach, cúramach, comhréiteach, ómosach, aireach a chur 

ar fáil i nGael-Choláiste Chill Dara. 

 Lámh a bheith ag na páirtithe leasmhara in oideachais i nGael-Choláiste. 

 Féinmheas, meas ar dhaoine eile, meas ar ár dteanga agus ar ár gcultúr, meas ar an 

timpeallacht, agus meas ar ár dtír féin a chothú- a chur chun cinn. 

 

Is é ‘Ar thuras Léinn is Feasa’ an mana atá ag Gael-Choláiste Chill Dara. 



Ról An Chomhairleoir Treoraíochta 

 

Tá Treoir sa Mheánscolaíocht in Éirinn comhlíonta de réir na héarnálacha seo a leanas: 

 

Treoir agus Comhairleoireacht Pearsanta agus Soisialta  

Treoir agus Comhairleoireacht Oideachasúil  

Treoir agus Comhairleoireacht Ghairme 

 

Rúndacht 

De réir pholasaí gairmthreora na scoile bíonn na séisiún idir an chomhairleoir agus an dalta 

faoi rúin. Níl an comhairleoir in ann labhairt faoi na séisiún le muinteoirí eile. 

 

I gcasanna áirithe má tá sé/sí i mbaol nó má tá sé ar intinn acu rud mídhleatheach a dhéanamh 

tá sé de dhualgas ar an gcomhairleoir an chonradh príobháideach seo a bhríseadh. 

 

Tuigeann an dalta é seo mar bíonn sé pléite roimh an séisiún agus faigheann an comhairleoir 

cead ón dalta ón tús dul chuig duine nó eagraíochtaí chun cabhair a fháil dóibh (m.sh. an 

príomhoide, a dtúistí/caomhnoirí, FSS nó na Gardaí le h-aon imní. 

 

Treoir phearsanta  

Tá an tséirbhís treoraíochta ar fáil do chách agus tá sí ansin chun forbairt na ndaltaí a chur 

chun cinn i mbealach atá tacúil.  Tá sé thréimse de threoir phearsanta (duine aonaracha) ar 

fáil gach seachtain do na daltaí ar fad. 

Freastalaíonn daltaí aonaracha ar sheisiúin treoir phearsanta tríd córas féin-atreorú, atreorú ó 

thuismitheoir nó ó mhúinteoir nó oide ranga.  Buaileann comhairleoirí treoir leis na daltaí go 

haonarach.  Tá an cur chuige a chuirtear i bhfeidhm bunaithe ar an bhfealsúnacht ‘dalta-

lárnach’ chun daltaí a mhealladh i dtreo caint oscailte fúthú féin i mbealach neamhdhírithe. 

 Cabhraíonn an stíl chomhairleoireachta seo leis an dalta freagracht a ghlacadh dá gcuid 

mothúcháin. 

 

Eagrais sheachtracha Glacann an comhordaitheoir d’achmhainní ról lárnach ar an 

bhfoireann treoraí agus aithníonn sí daltaí le riachtanais speisialta oideachasúla.  Bainistíonn 

sí clár do dhaltaí atá ranganna breise achmhainní de dhith orthu agus téann sí i dteagmháil le 

múinteoirí chun an seirbhís seo a sholáthar.  Cuireann sí daltaí sa chéad bhliain faoi 

scrúdaithe acadúla agus cumais.  Déanann sí teagmháil leis na síceolaithe agus na baill sa 

chóras sláinte chun caighdeán ard cúram a chur ar fáil do dhaltaí le deacrachtaí.  Téann an 

scoil i dteagmháil le heagrais sheachtracha chun eolas agus tacaíocht a thabhairt do dhaltaí 

m.sh. CAMHS (seirbhís sláinte meabhrach do dhaoine fásta agus do pháistí), KYS (seirbhísí 

óige Chill Dara), an Garda Síochána, Halo, NEPS, an HSE agus SESS. 

 

An tSraith Shóisearach Tugann an fhoireann treoir, tacaíocht do threoir ábhair agus do dul 

chun cinn na ndaltaí (m.sh. scileanna staidéir) do na daltaí Sóisearacha.  Faoi láthair tá cur 

chuige tras-curaclam i gceist do na daltaí sóisearacha.  Bíonn oideachas sóisialta agus 

pearsanta ar siúl i Reiligiún, in Eolaíocht agus in OSPS agus cuireann na hábhair seo forbairt 

phearsanta an dalta chun tosaigh.  Bíonn ról ag an treoir in OSPS trí tacaíocht a thabhairt do 

dhaltaí a gcuid talainn agus buanna a aithint agus a fhorbairt agus chun láidireachtaí agus 

laigí a aithint.  (* Treoirlínte do Scoileanna Dara Leibhéal ar na himpleachtaí de Roinn 9 (c) 



den Acht Oideachais 1988), ar cead isteach do treoir oiriúnach).  (*Tá an clár treoraíochta i 

nGCCD ag forbairt go leanúnach). 

 

Glacann na daltaí sóisearacha páirt sa phróiséas Treoraíochta tríd: 

 Obair ranga/grúpa 

 Scileanna idirphearsanta 

 Ceachtanna ar chinntí 

 Tascanna féin-aitheantas 

 Ceachtanna féin-bhainistíochta agus pleanála 

Leanann Gael-Choláiste Chill Dara na siollabais atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais 

agus Eolaíochta don Teastas Sóisearach.  Déanann daltaí 10 n-ábhair scrúdaithe don Teastas 

Sóisearach. 

 

An Chéad Bhliain Tugtar scrúduithe do na daltaí sa chéad bhliain chun a gcumais a mheas: 

NRIT 3, Cloze 3 agus MCT sa Mhatamaitic sna céad cúpla mhí den chéad bhliain.  Déanann 

 daltaí sa chéad bhliain deich n-ábhair don Teastas Sóisearach.  Tá ocht gcinn riachtanach : 

Béarla, Gaeilge, Matamaitic, Fraincis/Spáinnis, Stair, Tíreolaíocht, Eolaíocht agus OSSP. 

Déanann siad rogha idir na hábhair roghnach: Ceol, Eacnamaíocht Bhaile, Ealaín agus 

Teicneolaíocht i mí Bealtaine sula thagann siad. I mí Bealtaine faigheann siad treoir 

oideachasúil chun cabhrú leis an rogha seo a dhéanamh (piocann siad dhá ábhair roghnach as 

na ceithre cinn atá ar fáil suas go dtí leibhéal an Teastas Shóisearaigh.  Déantar athbhreithniú 

ar an gcinneadh seo sa chéad cúpla mhí den chéad bhliain, nuair a cheistíonn an t-oide ranga 

agus an Comhairleoir Treoraí iad faoi na roghanna atá déanta acu agus an dul chun cinn atá a 

ndéanamh acu. 

Rogha ábhair Tugadh treoir oideachasúil do na daltaí i ngach bliain ach go háirithe sna 

blianta ina bhfuil cinntí le déanamh maidir le rogha ábhair agus leibhéal scúdaithe, bliain 

1,3,5 agus 6. 

 Cinntí maidir le rogha ábhair 

 Leibhéal na n-ábhar (ard, gnáth agus bonn) 

 Tiomántas 

 Scileanna staidéir agus scileanna scrúdaithe) 

Tugtar tacaíocht do na daltaí sna blianta scrúdaithe ar conas staidéar a dhéanamh agus conas 

deileáil le strus.  Tugtar tacaíocht dóibh freisin ar na leibhéil a bheadh oiriúnach agus 

tacaíonn na múinteoirí ábhair leis an bpróiséis seo tríd cabhair breise a thabhairt do na daltaí. 

 Tacaíonn an chomhairleoir treoraí freisin. 

 

An Tríú Bliain Cuirtear treoir ar fáil trí ghníomhaíocht tras-curaclam le Reiligiúin, 

Eacnamaíocht Bhaile agus OSPS. 

 

An Idirbhliain Maidir le Taithí Oibre (TO) san Idirbhliain bíonn sé faoi threoir an 

comhairleoir treoir agus déantar maoirseacht ar dhul chun na ndaltaí.  Cruthaítear agus 

coimeádtar ceangail leis na gnó áitiúla.  Soláthraíonn siad litir molta do na fostóirí más gá. 

 Baineann na comhairleoirí treoir úsáid as an eolas ón TO níos moille nuair atá na daltaí ag 



plé le gairmeacha beatha sa todhchaí.  Tá na comhairleoirí treoir ar fáil do na daltaí uilig agus 

do na tuismitheoirí ag an am seo. 

Is féidir le scrúduithe suime agus scrúduithe síciméadrach cabhrú le daltaí a suimeanna, 

scileanna agus cumais a aithint agus a bhaint amach i dtreo cúrsaí gairme.  Roghnaíonn lucht 

na hIdirbhliana na hábhair don Ardteistiméaracht i mí Bealtaine agus déanann siad 

athbhreithniú ar na roghanna i mí Meán Fómhair sa chúigiú bliain.  Tá rogha na scrúdaithe 

síciméadrach oiriúnach don chóras Éireannach faoi athbhreithniú i láthair na huaire. 

 

An tSraith Shinséarach Cuirtear treoir Gairme ar fáil do dhaltaí sinséaracha.  Glacann na 

daltaí sinséaracha uilig páirt i rang amháin Gairm agus rang amháin Forbairt. 

 

An Séú Bliain Tá ról iontach tábhachtach ag Comhairleoirí Treoir i ngluaiseacht na ndaltaí i 

dtreo aosacht nuair a dhéantar critic ar charachtair an dalta do gairmeacha éagsúla nó don 

chóras UCAS nuair a fheidhmíonn siad mar mholtóirí carachtair.  Cuirtear triail-agallaimh ar 

siúl do dhaltaí na séú bliana (eagraithe ag Comhairle na dTuismitheoirí).  Bíonn rang gairme 

ag daltaí na séú bliana le comhairleoir treoir agus bíonn seisiúin príobhaideach ar fáil do 

dhaltaí chomh maith.Ta cuntais le Careers Portal ag gach dalta chun féinspréagadh a fháil 

madar le saol beatha. 

 

Disciplín 

Oide Ranga Tá Oide Ranga ag gach rang agus is é an Oide Ranga an chéad pointe teagmhála 

idir an teaghlach agus an scoil do gach dalta.  Déanann siad seiceáil ar na dialainn scoile gach 

seachtain agus úsáidtear an dialann scoile chun rialacha na scoile a chur i bhfeidhm. 

 Buaileann an t-oide ranganna leis na daltaí má tá aon fadhbanna acu agus déanann siad fiosrú 

ar chúis na faidhbe.  Coimeádtar taifead sa dialann ar thorthaí na ndaltaí agus tugann sé eolas 

do na tuistí faoin measúnú leanúnach a tharlaíonn i rith na bliana.  Is féidir leis an Oide dul i 

dteagmháil le múinteoirí eile agus leis na caomhnóirí/tuismitheoirí chun aon chás buairt a 

láimhseáil. 

 

Ceann Bliana Tá an córas Ceann Bliana ansin chun tacaíocht a thabhairt do na hOidí Ranga 

agus do strúctúr disciplíne na scoile.  Bíonn tionól ag gach bliain uair amháin sa tseachtain 

agus bíonn an Ceann Bliana i gceannas ar an tionól.  Tugtar comhairle do na daltaí faoi 

réimse éagsúla ábhair m.sh. poncúlacht, láithreachas, nósanna maithe staidéir agus iompar na 

ndaltaí.  Ceiliúrtar rudaí dearfacha i saol scoile na ndaltaí m.sh buanna sa spórt, dramaíocht 

agus imeachtaí scoile eile. Má tá fadhbanna leanúnacha maidir le disciplín ag daltaí áirithe, 

téann an tOide Ranga i dteagmháil leis an Ceann Bliana agus buaileann an Ceann Bliana leis 

an dalta chun an cás a phlé.  Téann siad i dteagmháil le caomhnóirí/tuistí freisin agus leis an 

Leas-Príomhoide nó leis an bPríomhoide más gá. 

 

Forbairt ar an bPlean Treoir Tá forbairt agus cur i bhfeidhm an bplean treoir faoi 

fhreagracht na scoile ina hiomlán. (* Treoirlínte do Scoileanna Dara Leibhéal ar na 

himpleachtaí de Roinn 9 (c) den Acht Oideachais 1988), ar cead isteach do treoir oiriúnach). 

 Gach bliain oibríonn na páirtí scoile, An Bord Bainistíochta, an fhoireann, na tuistí agus na 

daltaí le chéile chun polasaithe áirithe riachtanach a dhearadh, a chur i bhfeidhm agus a 

mheas . 



Is é ról an Ghrúpa do Phleanáil-Treoir Scoile de réir an SDPI ná tacaíocht a thabhairt do gach 

dalta sa scoil.  Tugann sé deis don fhoireann an feidhm atá le Treoir a phlé agus an dul chun 

cinn a mheas.  Athnóidh an plé seo an áit ar gá le Treoir agus forbróidh pleananna nua as. 

 Déanfaidh an fhoireann seo monatóireacht ar an bplean treoir, é a chur i bhfeidhm agus é a 

mheas maidir leis an dul chun cinn atá déanta. 

Caithfidh an Ghrúpa do Phleanáil-Treoir Scoile an ról atá acu sa phleanáil uile-scoile a 

aithint.  Measaimid an plean Treoir scoile le pleanáil i scoileanna eile go háirithe na cinn le 

moltaí cigireachta. 

Téimid i gcomhairle leis an IGC chun an plean scoile agus an polasaí a chur le chéile. Bíonn 

an plean uasdátaithe gach bliain agus tá sé ar fáil ar shuíomh na scoile agus ó oifig na scoile.  

Tá baint ag an bpolasaí seo leis na polasaithe seo a leanas.  

 

 Polasaí Iontrála (uasdátaithe 2014- leagan Gaeilge le teacht) 

 Polasaí Iompair Beartas Frithbhulaíochta (uasdátaithe 2014) 

 Polasaí ar Thurais Scoile (leagan Gaeilge le teacht) 

 Polasaí ar Fhoghlaim Fhéindhírithe, Staidéar agus Obair Bhaile (uasdátaithe 2014) 

 Polasaí Tréadchúraim 

 Polasaí OCG 

 Polasaí ar Fhorbairt Ghairmiúil 

 Ráiteas Um Shláinte agus Shábháilteachas (pdf) 

 Polasaí ar Mhí-Úsáid Substaintí 

 

Measúnú 

Baintear úsáid as ceistneoir chun athbhreithniú a dhéanamh. 

Faighimid aiseolas ó iar-dhaltaí scoile. 

Táimid i dteagmháil leis na páirtí Treoir scoile trí ríomhphoist agus ar an nguthán. 

Caithfidh go bhfuil daingniúcháin déanta ag an mBóird Bainistíochta ar an dreacht polásaí 

don plean treora scoile. 

 

Athbhreithniú 

Tugann iar-dhaltaí scoile cainteanna gairme don séú bliain faoi shaol an choláiste agus ag 

deileáil le hairgead agus bíonn na cainteanna seo an rathúil. 

Scrúduithe Síciméadrach tugtha don Chéad Bhliain. 

Uirlisí Síciméadrach (faoi athbhreithniú) 


