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COMHAIRLE NA nDALTAÍ 

Bunreacht 

 

Ról chomhairle na ndaltaí 

Tá comhairle na ndaltaí ann chun smaointí na ndaltaí a chur faoi bhráid na 

bainistíochta, le dul i gcomhairle leo sula gcuirtear polasaithe nua i bhfeidhm, chun 

tacú le polasaithe nua a fhorbairt sa scoil, le bheith mar áis chun oibriú i 

gcomhpháirtíocht le bainistíocht na scoile, chun atmaisféar, coinníollacha agus 

áiseanna na scoile a fheabhsú, chun dalta a spreagadh le bheith freagrach, muiníneach 

agus aireach, chun meas, dílseacht agus bród na ndaltaí sa scoil a chothú agus chun 

dea-chaidreamh a dhéanamh idir dhaltaí, an fhoireann agus an bhainistíocht. 

 

Obair chomhairle na ndaltaí 

Glacfaidh comhairle na ndaltaí páirt i gclár gníomhaíochtaí a thabharfaidh tacaíocht 

do dhaltaí, do thuismitheoirí agus don fhoireann. Agus a gcuid gníomhaíochtaí á 

phleanáil acu, glacfaidh comhairle na ndaltaí comhairle ón bPríomhoide, ón 

bhfoireann agus ó chumann na dtuismitheoirí. 

 

Ballraíocht 

Beidh ochtar ar a laghad ar Chomhairle na nDaltaí.  Beidh ar gach iarrthóir dhá 

ainmniúcháin dalta óna mbliain féin a bheith acu maraon le hainmniúchán múinteora.  

Beidh ar gach dalta vóta a thabhairt do iarrthóir óna mbliain féin.  Feidhmeoidh baill 

togha don scoil uile.  Tabharfaidh múinteoir idirchaidrimh chomhairle na ndaltaí 

tacaíocht don chomhairle agus a gcuid oibre á dhéanamh acu.  Beidh ionadaí do gach 

bliain. 

Ní bheidh aon dalta a bhí ar fionraí sa dhá bhliain roimhe, nó aon dalta a bhí as láthair 

gan chúis > 5 lá san iomaíocht. 

 

Toghcháin 

Beidh na toghcháin ar siúl gach Bealtaine. Déanfaidh gach rang a ionadaí a 

thoghadh i mballóid rúnda. Déanfaidh daltaí iad féin a ainmniú má bhíonn suim acu 

páirt a ghlacadh ar an gcomhairle. Beidh orthu 2 thacathóir ón rang agus múinteoir 

amháin a bheith acu. Déanfaidh na daltaí vótáil do cheann de na daltaí ainmnithe agus 

seasfaidh an dalta leis an gcuid is mó de na vótaí ar chomhairle na ndaltaí. 

 

Téarma oifige 

Leanfaidh an téarma oifige ar feadh bliana scoile amháin. 

 

Oifigigh chomhairle na ndaltaí 

Ceapfaidh comhairle na ndaltaí Cathaoirleach, Rúnaí, Cisteoir agus Oifigeach 

Cumarsáide. De ghnáth, coimeádtar an post ar feadh bliana. 

 



 

Fochoistí 

Tá cead ag comhairle na ndaltaí fochoistí a bhunú. Beidh trí bhall ar a laghad ar 

gach fochoiste, le ball amháin ar a laghad ón timthriall sóisearach (1ú, 2ú agus 3ú 

bliain) agus ball amháin ón timthriall sinsearach (Idirbhliain, 5ú agus 6ú bliain). 

Caithfear na gníomhaíochtaí beartaithe ag fochoiste a chur faoi bhráid na comhairle 

le haghaidh formheasa. Caithfidh an fochoiste tuairisciú don chomhairle go minic 

maidir lena dhul chun cinn. 

 

Cúrsaí airgeadais agus tiomsú airgid 

Coimeádfaidh Cisteoir chomhairle na ndaltaí cuntas suas chun dáta agus cruinn ar 

aon airgead a bhaileoidh an chomhairle agus soláthróidh sé/sí tuarascáil airgeadais 

don chomhairle ag cruinniú dheireadh na bliana. Rachaidh comhairle na ndaltaí i 

gcomhairle agus i gcomhoibriú leis an mbainistíocht, an fhoireann agus na 

tuismitheoirí agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid á phleanáil aici. 

 

Cruinnithe agus cinntí a dhéanamh 

Buailfidh comhairle na ndaltaí gach coicís. Is féidir leis an gCathaoirleach nó 3 ball 

nó níos mó den chomhairle cruinniú a ghlaoch. Caithfear fógra seachtain iomlán ar a 

laghad a thabhairt ar chruinniú do gach ball den chomhairle. Caithfidh aon trian nó 

níos mó de bhaill na comhairle a bheith i láthair sular féidir cinneadh a dhéanamh. 

Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh, is féidir le haon bhall den chomhairle vóta a 

lorg agus má bhíonn an vóta cothrom, is ag an gCathaoirleach a bheidh an vóta 

réitigh. 

 

Cumarsáidí 

Beidh an t-oifigeach Cumarsáide i gceannas ar chumarsáidí a dhéanamh le daltaí, 

leis an bhfoireann agus leis an mbainistíocht. Is féidir fochoiste a bhunú le bheith 

cinnte go bhfuil córas cumarsáide maith ag an gcomhairle. Cuirfear aiseolas rialta ar 

fáil do dhaltaí agus eagrófar cruinnithe rialta idir comhairle na ndaltaí, an fhoireann 

agus an bhainistíocht. 

 

Nótaí Tábhachtachta 

 Moltaí seachas cinniúintí a bheith pléite ag comhairle na ndaltaí.  Beidh ar 

gach moladh dul chuig an bPríomhoide. 

 Caithfidh tairbhe a bheith leis na moltaí don scoil uilig. 

 Níl cead ag an Comhairle cruinniú a reachtáil gan mhúinteoir idirchaidrimh. 

 Níl cead aon tagairt do bhall foirne, don bhainistíocht nó do dhalta ainmnithe, 

nó aon gearáin idir dalta agus múinteoir. 

 Is féidir le haon mhúinteoir freastal ar aon chruinniú. 

 Caithfidh baill comhairle na nDaltaí dea-shampla a thabhairt i gcónaí.  Seo 

cuid de na fáthann gur féidir ball a bhaint den Chomhairle: 

a) Má chuirtear an dalta ar fionraí 

b) As a bheith as láthair ó 3 cruinniú gan chúis ceart 

c) Cód iompair na comhairle a shárú 

d) Gan ról gníomhach a ghlacadh 

 

 

 

 



 

Athruithe don Bhunreacht 

Caithfear vóta a chaitheamh maidir le haon athrú a dhéanamh don Bhunreacht. 

Caithfear na hathruithe atá molta a thabhairt do gach ball den chomhairle seachtain 

amháin ar a laghad roimh an vóta. Caithfidh níos mó ná dhá-trian den chomhairle a 

bheith i láthair ag an vóta. Caithfear aon athrú don Bunreacht a phlé leis an mbord 

bainistíochta roimh ré. 

 


