
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLÍ MAC LÉINN 

 

guth do mhic léinn



 

 Réamhrá ón Aire 

Déanann an tAcht Oideachais, 1998 foráil mar is cóir do bhunú comhairlí mac léinn, d’fhonn go 

mbeidh páirt dhílis, thábhachtach acu sa chomhphobal scoile.  Cuireann comhairlí mac léinn 

struchtúr ionadaíoch ar fáil trínar féidir le mic léinn cúrsaí ar cúram leo iad a phlé agus tabhairt 

faoi thionscadail atá chun leasa na scoile agus an chomhphobail lasmuigh. 

 

Tá guth ag mic léinn agus cumas acu lámh chúnta a thabhairt dá scoil.  Is cóir go mbeadh deis 

acu a dtuairimí a chur in iúl i dtaca le cúrsaí ar cúram leo iad sa scoil.  Is cóir, mar an gcéanna, 

go n-éistfí leo agus go spreagfaí iad chun páirt ghníomhach a ghlacadh i gcur chun cinn 

aidhmeanna agus cuspóirí na scoile.  Cuirim fáilte roimh na comhairlí mac léinn a cuireadh ar 

bun i mórán scoileanna agus is mian liom a leithéid a fheiceáil inár n-iarbhunscoileanna ar fad. 

 

Is maith liom, dá bhrí sin, na treoirlínte seo a fhoilsiú a bhfuil sé mar aidhm acu treoir phraiticiúil 

a chur ar fáil do bhainistíocht scoile, múinteoirí agus mic léinn mar an gcéanna, maidir le bunú 

agus feidhmiú comhairlí mac léinn.  Tá na treoirlínte roinnte i dtrí chodanna.  Léiríonn Cuid I ról 

agus feidhmeanna comhairle mac léinn.  Tugann Cuid II  treoir do bhoird bhainistíochta scoile 

faoi réir alt 27 den Acht Oideachais.  Tugann Cuid III treoir phraiticiúil do mhic léinn maraon le 

hábhair tacaíochta tionlactha. 

 

Aithním nach bhfuil mórán scoileanna cleachtaithe ar chomhairlí mac léinn a bheith acu agus 

nach bhfuil aon dul as an gcúrsa foghlama atá roimh chuile dhuine atá bainteach leo.  Bíodh sin 

mar atá, táim muiníneach gur féidir le gnás nua na gcomhairlí mac léinn dul chun leasa agus 

fónaimh an chomhphobal scoile ar fad, ach comhoibriú gníomhach a bheith ann idir bainistíocht, 

múinteoirí, tuismitheoirí agus mic léinn. 

 

__________________________ 

Dr Mícheál Ó hUadhaigh TD 

 

Aire Oideachais agus Eolaíochta 
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CUID 1 

 

An Chomhairle Mac Léinn agus a Ról 

 
 

Céard is Comhairle Mac Léinn ann? 

Is struchtúr ionadaíoch é Comhairle Mac Léinn trínar féidir le mic léinn in iar-bhunscoil bheith 

páirteach i ngnóthaí na scoile, agus iad ag obair go rannpháirteach le bainistíocht, foireann agus 

tuismitheoirí na scoile chun leasa na scoile agus a mac léinn. 

 

Cad chuige Comhairle Mac Léinn? 

Aithníonn an tAcht Oideachais, 1998 go bhfuil comhairlí mac léinn ag éirí forleathan in 

iarbhunscoileanna agus go ndeachaigh siad chun leasa mórán scoileanna.  Tá an tAcht ag 

iarraidh dea-thoradh na samhaile seo a chur ar fáil d’iarbhunscoileanna eile ar fud na tíre. 

 

Tá sé de chumas ag mic léinn an-lámh chúnta a thabhairt chun cur le héifeacht a scoile agus is rí-

oideachasúil an ról dóibh fhéin é bheith páirteach in oibriú na scoile.   

 

Soláthraíonn Comhairle Mac Léinn deis do mhic léinn bheith rannpháirteach ar bhealach 

struchtúrtha le múinteoirí, tuismitheoirí agus bainisteoirí scoile in oibriú a scoile.  Léiríonn an 

taighde gur féidir le Comhairlí Mac Léinn caighdeáin acadúla a ardú agus rátaí luathfhágáil 

scoile a laghdú.

  Tá sé ar chumas Comhairlí Mac Léinn a chur ina luí ar mhic léinn na scoile gur 

sealbhóirí iad ar a scoil agus ar a gnóthaí. 

 

Tugann bunú Comhairle Mac Léinn deis do mhic léinn scileanna cumarsáide, pleanála agus 

eagraithe a bhreith leo a rachaidh chun leasa dóíbh ina saol amach anseo.  Tugann sé seans dóíbh 

bheith freagrach as tionscadail, agus a chruthú go bhfuil siad in ann tionscadail dá leithéid a 

                                                 

 Féach ‘Moving Forward with Students’ Luke Monahan, IAPCE, 1999 
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láimhseáil agus a thabhairt chun críche go héifeachtach.  Ina theannta sin, téann sé go mór chun 

tairbhe don scoil agus do na mic léinn má bhíonn cuid ag Comhairle Mac Léinn i gceapadh 

pholasaí na scoile i réimsí éagsúla.  Is mó go mór de sheans atá ann go n-éireoidh le polasaithe 

scoile nuair a thuigeann na comhpháirtithe agus an comhphobal scoile ar fad iad agus nuair a 

ghlacann siad leo.   

 

Aithníonn an tAcht Oideachais go mbeidh ról príomha ag mic léinn scoile i mbunú agus in oibriú 

Comhairle Mac Léinn, cé go ndéanann an tAcht foráil chomh maith do ról tábhachtach a bheith 

ag an mBord Bainistíochta mar thaca do bhunú agus d’fhorbairt leanúnach na Comhairle Mac 

Léinn. 

 

I ndeireadh na dála, ní bheidh rath ar Chomhairle Mac Léinn ach amháin nuair atá na mic léinn 

fhéin tiomanta di agus rún acu go bhfeidhmeodh sí. 

 

Ról na Comhairle Mac Léinn 

 
Is é príomh-ról Chomhairle Mac Léinn de réir an Achta “leasanna na scoile agus páirteachas 

mac léinn i ngnóthaí na scoile a chur chun cinn, i gcomhar leis an mbord, leis na tuismitheoirí 

agus leis na múinteoirí”.   

 

Leagfaidh Comhairle Mac Léinn síos a cuspóirí féin, agus beidh difríocht idir na cuspóirí ó scoil 

go scoil.  Níor mhiste na cuspóirí ginearálta seo bheith ina measc: 

 

 Cur le cumarsáid idir mic léinn, bainistíocht, foireann agus tuismitheoirí  

 Comhshaol a chuidíonn le forbairt oideachasúil agus pearsanta a chur chun cinn 

 Cairdeas agus meas a chur chun cinn i measc mac léinn 

 Tacú leis an mbainistíocht agus leis an bhfoireann i bhforbairt na scoile 

 Tuairimí na mac léinn a nochtadh i dtaobh cúrsaí is cúram leo i gcoitinne 

 

Roghnóidh Comhairle Mac Léinn gníomhaíochtaí ar mhaith léi bheith páirteach ina n-eagrú, cé 

go mba cheart go n-aontófaí an socrú deireanach ar ghníomhaíochtaí Comhairle Mac Léinn le 
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bainistíocht na scoile.  Tugtar liosta de roinnt gníomhaíochtaí a d’oirfeadh do Chomhairle Mac 

Léinn sa rannóg ‘Ábhair Tacaíochta’ ag Aguisín A. 

 

Is iomaí scoil nach bhfuil Comhairle Mac Léinn aici ach a bhfuil córas fad-bhunaithe captaen 

ranga, maor nó comhairleoireachta aici.  Ní éilíonn na treoirlínte seo go gcuirfeadh scoil ar bith 

struchtúr nó nósanna imeachta úrnua in ionad cleachtas bunaithe a fheidhmíonn go maith cheana 

fhéin.  Is amhlaidh a ligeann na treoirlínte seo do scoileanna an cleachtas atá acu faoi láthair a 

chur in oiriúint d’fhorálacha an Achta. 

 

I scoileanna áirithe tacaíonn na mic léinn go mór le lucht bainistíochta na scoile, mar shampla, trí 

bheith ag cúnamh le stiúradh siopa na scoile agus/nó na leabharlainne nó ag cuidiú le hord a 

choinneáil i ndorchlaí idir ranganna nó le linn sosanna.  Is gnách nach struchtúir ionadaíocha na 

socruithe seo, agus b’fhéidir nach n-oireann an obair a bhaineann leo do Chomhairle Mac Léinn.  

Ba cheart do lucht bainistíochta na scoile a mheá go cúramach ciacu de na struchtúir atá ann a 

chomhshnaidhmfear le Comhairle Mac Léinn agus ciacu díobh a ba réasúnta leanúint leo taobh 

leo siúd.   

 

Forálann an tAcht Oideachais go bhfeidhmeoidh an Chomhairle Mac Léinn i gcomhar leis an 

mBord Bainistíochta, leis na tuismitheoirí agus leis na múinteoirí.  Ní ceart do Chomhairle Mac 

Léinn cur isteach ar údarás lucht bainistíochta na scoile ná údarás foirne na scoile ná baint uathu.  

Dá bhrí sin, ní cuid de ghnó Comhairle Mac Léinn é bheith ag trácht ar fhostaíocht ná ar 

ghnóthaí gairmiúla an Phríomhoide, na múinteoirí nó foirne ar bith eile de chuid na scoile, ná 

baint a bheith acu le cúrsaí ar bith atá faoi réir a n-údarás gairmiúil siúd. 
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An Chomhairle Mac Léinn agus an Bord Bainistíochta 
 

Leagann alt 27 den Acht Oideachais, 1998 amach ceithre dhualgas shainiúla do Bhoird 

Bhainistíochta: 

 

1. Déanfaidh Bord Bainistíochta nósanna imeachta a bhunú agus a chothabháil chun faisnéis 

a thabhairt do mhic léinn i scoil maidir le gníomhaíochtaí na scoile.  

2. Spreagfaidh Bord Bainistíochta iar-bhunscoile na mic léinn chun Comhairle Mac Léinn a 

bhunú agus tabharfaidh sé cúnamh do Chomhairle Mac Léinn nuair a bheidh sí bunaithe. 

3. Tarraingeoidh Bord Bainistíochta suas na rialacha le haghaidh Comhairle Mac Léinn a 

bhunú, a mbeidh socrú iontu le haghaidh comhaltaí a thoghadh agus Comhairle Mac 

Léinn a dhíscaoileadh.  Ba cheart do na rialacha a bheith i gcomhréir leis na treoirlínte a 

d’eisigh an tAire (feic CUID II).   

4. Faoi dheireadh, beidh sé de cheart ag an mBord Bainistíochta na rialacha a rialaíonn 

cruinnithe na Comhairle Mac Léinn agus seoladh a gnóthaí, a mheas.  

 

Is féidir spreagadh agus cúnamh i mbunú Chomhairle Mac Léinn a chur ar fáil ar shlite éagsúla, 

mar shampla, trí eolas agus/nó treoir ar ról agus féidearthacht Comhairlí Mac Léinn a chur ar 

fáil, trí sheomra cruinnithe a chur ar fáil do mhic léinn chun bunú na Comhairle a eagrú, agus trí 

cead a thabhairt toghcháin a thionól le linn sosa nó ranga, chomh fada agus nach gcuireann sé 

seo isteach go mór ar ghnáth-obair na seomraí ranga.  Go hiondúil, is fearr go mbeadh múinteoir 

nó tuismitheoir i bhfeighil na gníomhaíochta seo.   

 

Nuair atá Comhairle Mac Léinn ar bun, ba cheart go dtabharfadh an Bord Bainistíochta tacaíocht 

ghníomhach di.  D’fhéadfaí seo a dhéanamh trí múinteoir sa scoil agus/nó tuismitheoir a ainmniú 

chun bheith i dteagmháil leis an gComhairle ar bhonn leanúnach, chomh maith le cúnamh a 

thabhairt don Chomhairle bunreacht a tharraingt suas agus a gníomhaíochtaí a phleanáil agus a 

eagrú. 

 

Má táthar chun an tairbhe is mó a bhaint as Chomhairle Mac Léinn, beidh sé riachtanach go 

ligfidh an Bord Bainistíochta don Chomhairle bheith bainteach le ceisteanna de leithéid 
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bulaíocht, riailbhéas, rialacha maidir le héide scoile agus pleanáil agus eagrú gníomhaíochtaí 

agus imeachtaí scoile.  Ní sprioc ar a son féin í bunú Chomhairle, ach is amhlaidh go dtugann sé 

modh feabhasaithe do chuile dhuine atá bainteach sa scéal comhpháirtíocht agus cumarsáid 

éifeachtach a chothabháil.  Is gá béim mhór a chur ar chomh riachtanach agus atá sé nach amháin 

go n-éistfeadh Bord Bainistíochta le Comhairle Mac Léinn ach go dtabharfadh sé aird i ndairíre 

ar na rudaí gur cúram léi iad. 

 

Forálann an tAcht Oideachais gurb é an Bord Bainistíochta, ag feidhmiú dó tríd an bPríomhoide, 

atá freagrach go príomha as bainistíocht agus oibriú na scoile.  Éileófar ar Chomhairle Mac 

Léinn oibriú faoi réir an tsocraithe seo agus iad ag cur leasanna na scoile chun cinn, ag labhairt 

thar ceann mac léinn, agus ag feabhsú saoil chomhphobal na scoile. 

 

An Chomhairle Mac Léinn agus an Príomhoide 

 

Tá ról rí-thábhachtach ag an bPríomhoide i mbunú agus i bhfeidhmiú Comhairle Mac Léinn.  

Mar chúntóir ag an mBord Bainistíochta i bhforbairt pholasaí na scoile, agus mar chomhoibreoir 

le múinteoirí agus tuismitheoirí chun é a chur i bhfeidhm ó lá go lá, tá áit lárnach ag an 

bPríomhoide i ngach gné d’oibríocht na scoile. 

 

Sna céimeanna tosaigh, is féidir leis an bPríomhoide, maraon le múinteoirí eile, cabhrú le 

forbairt Chomhairle Mac Léinn i slite éagsúla, mar shampla, trí feidhm Chomhairle Mac Léinn 

agus feidhm na mball a phlé le mic léinn, trí thionól toghchán a éascú, agus trí chomhairle a 

thabhairt i dtaobh bunreachta agus liosta cuí cuspóirí.  Nuair a fhásann an Chomhairle Mac Léinn 

agus nuair a thosaíonn a ról ag leathnú, cabhroidh an Príomhoide trína forbairt a threorú, d’fhonn 

Comhairle dhearfach, aidhmiúil a áirithiú. 

 

Tríd is tríd, tá ar chumas an Phríomhoide cultúr scoile a chur chun cinn a aithníonn an méid gur 

féidir le mic léinn a chur le leas agus forbairt na scoile, trí Chomhairle Mac Léinn. 
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An Chomhairle Mac Léinn agus Múinteoirí 

 

Rachaidh sé chun leasa na Comhairle Mac Léinn agus na múinteoirí araon spiorad páirtíochta a 

chothabháil eatarthu.  Is féidir leis an gComhairle Mac Léinn páirt mhór a imirt trí obair 

mhúinteoirí a aithint agus trí tacú leis an obair sin.  Mar an gcéanna, is mór a rachaidh suim agus 

tacaíocht na múinteoirí chun leasa do Chomhairle Mac Léinn, go háirithe i dtosach a ré.   

 

Is maith an rud é, de ghnáth, go bhfreastalódh ball den bhfoireann múinteoireachta ar chruinnithe 

den Chomhairle Mac Léinn.  Beidh tacaíocht agus treoir mhúinteora ina bhuntáiste do 

Chomhairle Mac Léinn agus í ag pleanáil a cuid gníomhaíochtaí, agus má tá foráil ann go 

bhfreastalaíonn múinteoir ar chruinnithe Comhairle cuirfidh sin le dea-chaidreamh oibre idir mic 

léinn agus foireann na scoile.  

 

An Chomhairle Mac Léinn agus Cumann na dTuismitheoirí 

 

Tá sé ar chumas Cumann Tuismitheoirí cur go suntasach le forbairt Chomhairle Mac Léinn trí 

bheith ag spreagadh agus ag tacú le mic léinn agus iad ag bunú Comhairle agus trí tacú leis an 

gComhairle ina gníomhaíochtaí. 

 

Tharlódh go n-oirfeadh sé don Chomhairle Mac Léinn casadh le baill de Chumann na 

dTuismitheoirí ó am go ham nó cuireadh a thabhairt d’ionadaí na dtuismitheoirí freastal ar 

chruinnithe na Comhairle nó cuidiú léi i ngníomhaíochtaí ar leith.  Bealach é seo chun a 

dheimhniú go mbeidh dea-chumarsáid ann idir an Chomhairle Mac Léinn agus Cumann na 

dTuismitheoirí. 

 

Eochairfheidhmeanna Comhairle Mac Léinn 

 

Ba cheart go mbeadh feidhmeanna agus gníomhaíochtaí Comhairle Mac Léinn ag cur le 

haidhmeanna agus cuspóirí na Comhairle agus go gcuirfeadh sé forbairt na scoile agus leas na 
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mac léinn chun cinn.  Agus í ag pleanáil gníomhaíochtaí agus á dtabhairt faoi lámh i rith na 

scoil-bhliana, ba cheart don Chomhairle:  

 comhoibriú go dlúth le lucht bainistíochta na scoile, múinteoirí  agus tuismitheoirí, 

 dul i gcomhairle go rialta le mic léinn na scoile, agus  

 an oiread agus is féidir de na mic léinn a mhealladh isteach in imeachtaí na Comhairle.  

 

Tá rogha mór imeachtaí ann a dtaitneodh le Comhairle Mac Léinn tabhairt futhu agus a bheadh  

chun leasa do chomhphobal na scoile.  Luaitear cuid díobh sin thíos: 

   

Tuairimí na mac léinn a chur in iúl don lucht bainistíochta  

Ba cheart go mbeadh sé seo ina bhun-aidhm ag gach uile Chomhairle.  Ní mór, chuige seo,  

labhairt leis na mic léinn agus éisteacht leo, a dtuairimí agus pé ábhar buartha atá acu a mheas, 

agus iad seo a phlé le lucht bainistíochta na scoile thar ceann na mac léinn. 

   

Dea-chumarsáid a chur chun cinn sa scoil 

Dualgas comhair é cumarsáid a fheabhsú sa chomhphobal scoile agus tá a páirt fhéin ag 

Comhairle Mac Léinn ann.  Is féidir le Comhairle eolas i dtaobh imeachtaí na Comhairle a léiriú 

ag cruinnithe na foirne, clár fógraí a bheith acu a bhaineann leis an gComhairle, nó nuachtlitir 

rialta a eagrú.  Níl iontu seo ach cúpla sampla de na bealaí éagsúla inar féidir le Comhairle 

teagmháil a dhéanamh le mic léinn, le lucht bainistiochta na scoile, le foireann agus le 

tuismitheoirí. 

 

Tacú le forbairt oideachasúil agus dul chun cinn na mac léinn 

Tig le Comhairle Mac Léinn cur le hatmaisféar na foghlama do mhic léinn sa scoil, mar shampla, 

trí ghrúpaí staidéir nó clubanna ceachtanna baile a chur ar bun, nó imeachtaí thréimhse lóin a 

eagrú de leithéid clubanna teanga. 

 

Lámh a bheith acu i dtabhairt isteach agus/nó comhairleoireacht mac léinn sa chéad bhliain 

Is mór an dúshlán é do mhic léinn céad bhliana dul i dtaithí ar iar-bhunscoil ar dtús. Tig le clár 

comhairleoireachta ina gcuidíonn mic léinn sinsearacha le mic léinn nua cur fúthu sa scoil iad a 

chomhshnaidhmiú leis an gcomhphobal scoile níos tapúla ná mar a tharlódh gan é. 
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Cur le forbairt pholasaí na scoile 

Tig leis an gComhairle Mac Léinn cur go gníomhach le forbairt pholasaí na scoile i réimse 

leathan ceisteanna de leithéid bulaíochta, rialacha maidir le héide scoile, cód iompair, agus 

imeachtaí seachtracha.  D’fhéadfadh an Chomhairle fo-choistí a chur ar bun chun ceisteanna 

polasaí ar leith a mheas, chun dul i gcomhairle le mic léinn, le foireann na scoile agus le 

tuismitheoirí ina dtaobh agus chun tuairimí na Comhairle ina dtaobh a chur in iúl do lucht 

bainistiochta na scoile.   

 

Lámh cúnta a thabhairt in imeachtaí spóirt agus cultúrtha na scoile 

Tig le Comhairle Mac Léinn lámh cúnta a thabhairt in eagrú agus forbairt imeachtaí spóirt agus 

cultúrtha sa scoil ar a n-áirítear, mar shampla, laethanta spóirt agus ócáidí drámaíochta agus 

ceoil.  

 

Lámh chúnta a thabhairt i dtiomsú airgid  don charthanacht nó ócáidí chuige sin a eagrú   

Tig le Comhairle Mac Léinn ócáidí a eagrú taobh istigh den scoil agus taobh amuigh di sa 

chomhphobal timpeall uirthi, d’fhonn airgead a sholáthar do chúiseanna carthanachta sainithe. 

 

Teagmháil le Comhairlí Mac Léinn i scoileanna eile 

Tharlódh go mba mhaith an mhaise do Chomhairle Mac Léinn teagmháil le Comhairlí Mac 

Léinn i scoileanna eile, go háirithe i dtaca le heagrú imeachtaí spóirt agus cultúrtha agus i dtaca 

le tiomsú airgid  don charthanacht.  Thiocfadh le Comhairle Mac Léinn atá bunaithe cheana fhéin 

mórán a dhéanamh ar mhaithe le cabhair agus comhairle a thabhairt do Chomhairle Mac Léinn 

atá tar éis a bunaithe i scoil eile. 
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CUID II :  

Bunú agus Feidhmiú Comhairle Mac Léinn 

 

Treoirlínte do Bhoird Bhainistíochta 
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Treoirlínte do Bhoird Bhainistíochta faoi bhunú agus díscaoileadh Comhairlí 

Mac Léinn  

 
 

Forálann alt 27 (5) den Acht Oideachais, 1998 go dtarraingeoidh bord bainistíochta suas rialacha 

le haghaidh Comhairle Mac Léinn a bhunú, toghadh ball agus díscaoileadh chomhairle san 

áireamh, agus beidh na rialacha seo i gcomhréir le cibé treoirlínte a eiseoidh an tAire Oideachais 

agus Eolaíochta ó am go ham. 

 

Ta an tAire ag eisiú na dtreoirlínte seo leanas leis seo le haghaidh an ghnó sin:   

_______ 

 

Tarraingeoidh Bord Bainistíochta suas rialacha le haghaidh Comhairle Mac Léinn a bhunú tar éis 

dó dul i gcomhairle le múinteoirí agus tuismitheoirí, ag féachaint do na bun-phrionsabail seo a 

leanas: 

 

 déanfaidh Comhairle Mac Léinn leasanna na scoile agus páirtíocht na mac léinn i ngnóthaí na 

scoile a chur chun cinn, i gcomhar leis an mbord, leis na tuismitheoirí agus leis na múinteoirí 

 

 ba cheart go mbeadh an Chomhairle ionadaíoch, sa mhéid gur féidir é, do gach uile rang agus 

grúpa bliana sa scoil 

 

 beidh sé de cheart ag an mBord Bainistíochta i gcónaí Comhairle a dhíscaoileadh nó ball a 

chur as oifig, de réir na dtreoirlínte seo. 

 

1. Comhairle Mac Léinn a Bhunú  

Nuair a chuireann mic léinn i scoil in iúl don Bhord Bainistíochta gur mian leo Comhairle Mac 

Léinn a bhunú, ba cheart go gcuirfeadh an Bord Bainistíochta na rialacha ata tarraingthe suas acu 

de réir na dtreoirlínte seo ar fáil dóibh gan mhoill.  

 

Más rud é nach bhfuil na mic léinn chun tosaigh maidir le bunú Chomhairle Mac Léinn, 

déanfaidh an Bord Bainistíochta iad a ghríosú, agus éascóidh agus cabhróidh siad leo chuige sin, 

trí mheán an Phríomhoide agus na foirne múinteoireachta. 
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2. Méid agus Comhdhéanamh Comhairle Mac Léinn 

Is é an Bord Bainistíochta a chinnfidh méid agus comhdhéanamh Chomhairle Mac Léinn, ag 

féachaint don ghá go mbeadh an Chomhairle ionadaíoch do na mic léinn uile sa scoil agus don 

ghá go bhfeidhmeodh sé go héifeachtach. 

 

Ní bheidh sé cuí i gcónaí ionadaí a bheith ag gach uile rang ar an gComhairle, mar shampla i 

scoil mhór.  Más rud é go gcinneann an Bord Bainistíochta ionadaí a cheadú do gach grúpa 

bliana seachas do gach rang, ba cheart cead a thabhairt do gach rang iarrthóir a ainmniú le 

toghadh.  I scoileanna móra, ba cheart machnamh ar dhá chomhairle a cheadú, ceann do mhic 

léinn sa Timthriall Sóisearach agus ceann do mhic léinn sa Timthriall Sinsearach, ach oifigigh 

Chomhairle a bheith ann a fhreastalaíonn ar chruinnithe den dá Chomhairle.  

 

Is ceadaithe do Bhord Bainistíochta, mar is rogha leis, agus ar chomhairle an Phríomhoide, a 

chinneadh nár cheart mic léinn sa chéad bhliain a cheapadh don Chomhairle Mac Léinn, ag 

féachaint do chomh gairid agus atá sé ó thosaigh siad ar oideachas iarbhunscoile.  Má chinneann  

an Bord Bainistíochta mar sin, ba cheart dóibh struchtúir a chur ar bun gur leor iad chun déileáil 

le tuairimí agus ábhair chúraim mac léinn sa chéad bhliain, mar shampla trí chlár 

comhairleoireachta. 

  

I scoil chomhoideachasúil, ba cheart foráil a dhéanamh chun cothramaíocht chuí inscne ar an 

gComhairle a éascú, bíodh sin trí roghnú beirt ionadaí ag gach rang, duine acu fireann agus duine 

acu baineann, nó trí bhealach éigin eile. 

  

Is ceadaithe do Bhord chomh maith, mar is rogha leis, foráil a dhéanamh a ligeann do mhúinteoir 

a bheith ina bhall gan vóta den Chomhairle. 

 

3. Ainmniúcháin agus Toghcháin   

Ba cheart don Bhord Bainistíochta, nó don Phríomhoide thar a cheann, dáta a shocrú do 

thoghadh ionadai(the) do Chomhairle na Mac Léinn. 
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Ba cheart go mbeadh cead ag chuile mhac léinn i rang no i ngrúpa bliana a bhfuil ionadaí acu ar 

an gComhairle Mac Léinn seasamh mar iarrthóir le toghadh don Chomhairle.  

 

Is ceadaithe don Bhord Bainistíochta, mar is rogha leis, foráil a dhéanamh a ligeann don 

Phríomhoide nó do mhúinteoir lena mbaineann sé cros a chur ar ainmniú.  Ós rud é nár cheart 

leas a bhaint as a leithéid de cheart ach go han-aireach agus i dtosca eisceachtúla, ba cheart go 

leagfadh rialacha an Bhoird amach go soiléir céard iad na tosca ina bhfuil sé ceadaithe leas a 

bhaint as ceart crosta.  Ba cheart go n-éileodh na rialacha ar éinne a bheadh ag baint leas as ceart 

crosta an fáth atá acu leis sin a mhíniú go soiléir do na mic léinn, agus deis a thabhairt dóibh 

freagra a thabhairt.      

 

Ba cheart ainmnithe le toghadh a chur ar fáil faoi cheann tréimhse réasúnta ama roimh an 

toghchán de réir mar a leagfaidh an Bord síos.   

 

Féadfar vótáil i rith thréimhse ranga, i rith an tsosa nó tar éis scoile.  Beidh vótáil i rith thréimhse 

ranga faoi réir rogha an Bhoird Bhainistíochta nó an Phríomhoide, cibé acu is cuí, ag féachaint 

do thuairimí fhoireann na scoile. 

 

Is le rúnbhallóid ba cheart vótáil a dhéanamh i gcónaí. 

 

Ba cheart na vótaí a chomhaireamh faoi mhaoirseacht bhaill d’fhoireann na scoile nó ionadaí de 

chuid an Bhoird nó tuismitheoir ainmnithe chuige seo.  I gcás ranganna sa Timthriall Sóisearach, 

ba cheart a fhoráil go bhfuil cead ag mic léinn as an Timthriall Sinsearach bheith ina maoir ar 

chomhaireamh na vótaí. 

    

Ba cheart go saineodh rialacha an Bhoird Bhainistíochta modh tofa na n-iarrthóirí.  Ba cheart 

dóibh chomh maith téarma oifige na mball tofa a shainiú.  Féadfaidh siad chomh maith foráil a 

dhéanamh do thoghadh Uachtaráin don Chomhairle.   

 

Más rogha leis an mBord Bainistíochta é, is féidir buanna córas éagsúla vótála a phlé le mic léinn 

sul má ghlactar le córas ar leith.  
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4. An Chéad Chruinniú 

Ba cheart go mbeadh foráil i rialacha an Bhoird Bhainistíochta do thionól an chéad chruinniú de 

gach Comhairle nuabhunaithe ag an bPríomhoide nó ag ball ainmnithe den fhoireann.  Ba cheart 

céad chruinniú Chomhairle nuabhunaithe a thionól go luath sa scoilbhliain nó a luaithe agus is 

féidir tar éis do na toghcháin sa scoil ar fad a bheith thart.  I gcoitinne, nuair a thionóiltear 

toghcháin ag tús na scoilbhliana, ba cheart céad chruinniú na Comhairle a thionól faoi cheann 3-

4 seachtaine acadúla tar éis an toghcháin.    

 

5.  An Bunreacht 

Is ceadaithe do Chomhairle Mac Léinn rialacha a dhéanamh maidir lena cruinnithe agus stiúradh 

a gnóthaí, ach rachaidh sí i gcomhairle leis an mBord Bainistíochta roimh di sin a dhéanamh.  Is 

ceadaithe foráil a dhéanamh sna rialacha sin do tharraingt suas Bunreachta.  Muna bhfuil 

Bunreacht ag Comhairle Mac Léinn cheana fhéin, ba cheart í a ghríosú chuige sin. 

  

6. Nósanna Imeachta d’fholúntais a líonadh ar an gComhairle 

Nuair a tharlaíonn folúntas ar an gComhairle de bharr cúis ar bith, ba cheart don rang nó don 

ghrúpa scoile lena mbaineann, toghchán a bheith acu, sa mhodh a luaitear thuas, d’fhonn 

iarrthóir a thoghadh a bheidh ina ionadaí don rang nó don ghrúpa scoile ar feadh fuíollach téarma 

oifige na Comhairle. 

 

7. Ball a chur as oifig  

Is ceadaithe do Chomhairle Mac Léinn ball nó oifigeach ar bith den Chomhairle a chur as oifig 

as siocair mí-láithreachais leanúnaigh ag cruinnithe den Chomhairle Mac Léinn, nó as siocair 

easpa tiomnaithe d’aidhmeanna na Comhairle Mac Léinn a bheith léirithe aige/aici, nó as siocair 

mhí-iompair shainithe.  Is le húdarás vóta tromlaigh ar an gComhairle a chinnfear ar sin a 

dhéanamh.  Tabharfar leor-fhógra den togradh agus de na fáthanna leis don bhall/bhaill, agus 

deis a gcás a chur faoi bhráid roimh ré. 

 

Is ceadaithe don Bhord Bainistíochta, faoi réir chomhairle an Phríomhoide, nó as a stuaim fhéin, 

ball a chur as a oifig ar an gComhairle Mac Léinn.  Ba cheart go leagfadh rialacha an Bhoird 

Bhainistíochta síos go soiléir na tosca inar féidir le Bord ball nó baill den Chomhairle a chur as 

oifig.  Ba cheart leor-fhógra den togradh, agus de na fáthanna leis, a thabhairt don Chomhairle, 
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agus ba cheart deis a thabhairt don bhall/bhaill lena mbaineann, achomharc in aghaidh an 

chinnithe a dhéanamh chuig an mBord nó chuig an bPátrún, faoi réir nós imeachta ar bith gur 

iondúil sa scoil é. 

 

8.  Díscaoileadh Comhairle Mac Léinn 

Déanfaidh rialacha an Bhoird Bhainistíochta foráil do dhíscaoileadh Chomhairle Mac Léinn 

nuair atá a téarma caite nó, i dtosca eisceachtúla, roimh dá téarma a bheith caite.  Ba cheart go 

leagfadh rialacha an Bhoird amach go soiléir céard iad na cuntais inar féidir leis an mBord 

díscaoileadh na Comhairle Mac Léinn roimh dá téarma oifige a bheith caite a mhachnamh.  Níor 

cheart go dtarlódh díscaoileadh ach i dtosca sainithe agus ar chuntais suntasacha troma, de 

leithéid:  

 

 áit a bhfuil cuid shuntasach de bhaill na Comhairle tar éis bheith páirteach i sárú trom de 

chód iompair na scoile  

 áit a bhfuil mírialtachtaí troma tar éis tarlú i dtoghchán na Comhairle  

 áit a bhfuil gníomhartha na Comhairle tar éis leas fhoireann nó mhac léinn na scoile a chur i 

mbaol  

 áit a bhfuil mírialtachtaí troma airgeadais tar éis tarlú  

 

Áit a bhfuil an Bord ag machnamh ar dhíscaoileadh na Comhairle roimh dá ré a bheith istigh, ba 

cheart don Bhord tuairimí fhoireann na scoile agus Chumann na dTuismitheoirí a iarraidh roimh 

an cinneadh a dhéanamh.  Ba cheart leorfhógra a thabhairt don Chomhairle, agus fáthanna an 

díscaoilte a mhíniú go soiléir.  Ba cheart deis a thabhairt don Chomhairle Mac Léinn achomharc 

in aghaidh an chinnithe a dhéanamh chuig an mBord nó chuig an bPátrún, faoi réir nós imeachta 

ar bith gur iondúil sa scoil é. 

  

Tharlódh nár chuí an Chomhairle a dhíscaoileadh roimh am áit nach raibh ach mionlach de bhaill 

na Comhairle páirteach i sárú chód iompair na scoile; sna tosca sin tharlódh nár chuí ach na baill 

lena mbaineann a chur as oifig ar an gComhairle. 

 

Ba cheart foráil a dhéanamh i rialacha an Bhoird do thoghchán Comhairle Mac Léinn nua áit a 

bhfuil Comhairle tar éis a bheith díscaoilte.  Áit a ndíscaoiltear Comhairle Mac Léinn níos lú ná 
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6 seachtaine scoile roimh chríoch na scoilbhliana, ba réasúnta an beart é toghchán na Comhairle 

nua a fhágáil go dtí an scoilbhliain dar gcionn.   
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CUID III: 

 

Bunú agus Stiúradh Comhairle Mac Léinn  
 

 

 

Treoir Phraiticiúil do Mhic Léinn 
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Tosach a Dhéanamh! 

 

Cinneadh ar Chomhairle Mac Léinn a thosach 

 

Más mian le roinnt mac léinn comhairle a thosú ina scoil ba cheart dóibh dul chun cainte leis an 

bPríomhoide nó leis an mBord Bainistíochta agus cóip a iarraidh de na rialacha maidir le bunú 

Comhairle Mac Léinn.    

 

Ní bheidh na rialacha mar an gcéanna do chuile scoil, ach beidh siad de réir na dtreoirlínte a 

leagtar amach i gCuid II. 

  

Tugadh mic léinn aird chúramach ar na rialacha a thugtar dóíbh agus ná bíodh aon leisce orthu 

ceisteanna a chur ar an bPríomhoide nó ar an mBord Bainistíochta muna dtuigeann siad cuid ar 

bith de na rialacha nó má theastaíonn comhairle ghinearálta uathu.  Mar an gcéanna, tharlódh go 

mba mhian leis na mic léinn cabhair nó comhairle a iarraidh ar Chumann na dTuismitheoirí.  Ag 

an bpointe seo, tá gá le cumarsáid rialta leis an bPríomhoide agus an fhoireann múinteoireachta 

mar go bhfuil sé tábhachtach go n-oibríonn chuile dhuine le chéile agus go neartaítear muinín 

idir na mic léinn i gceist agus lucht bainistiochta na scoile.     

 

Comhairle agus Cabhair ó Lucht bainistiochta na Scoile  

Cuirfidh lucht bainistíocht na scoile misniú agus tacaíocht ar fáil do mhic léinn agus iad ag 

múnlú Chomhairle Mac Léinn. 

 

Tugann an Clár Idirbhliana agus an t-ábhar nua Oideachas Saoránachta, Sóisialta agus Polaitiúil 

deis do scoileanna fiúntas Comhairle Mac Léinn agus an gá atá leis a phlé le mic léinn, agus 

éascú le páirtíocht múinteoirí i mbunú Comhairle.   

 

Muna mbíonn na mic léinn chun tosaigh sa scéal, nó má tá sé ag dul dian orthu siúd atá chun 

tosaigh tabhairt ar mhic léinn eile a bheith páirteach, d’fhéadfadh an Bord Bainistíochta, 

Príomhoide agus múinteoirí beart cabhraithe a dhéanamh trí eolas agus/nó treoir a chur ar fáil ar 

ról Comhairle Mac Léinn agus an leas a d’fhéadfadh teacht uaithi.  Tig le bainistíocht chomh 

maith seomra a chur ar fáil do mhic léinn cun bunú na Comhairle a eagrú, nó ceadú do 
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thoghcháin dul ar aghaidh le linn tréimhse ranga, chomh fada is nach gcuireann sé seo isteach go 

mór ar ghnáthobair ranga.  

 

Cumann na dTuismitheoirí 

Tá ról tacaíochta agus misnithe ag Cumann na dTuismitheoirí chomh maith.  Tig le Cumann na 

dTuismitheoirí cabhair a thabhairt trí na mic léinn a mhisniú chun dul i gcionn Comhairle a thosú 

agus trí cuidiú le stiúradh toghchán. 

 

Toghcháin 

 

Míneoidh na rialacha a tharraingeoidh an Bord Bainistíochta suas an bealach inar chuí do mhic 

léinn Comhairle a thoghadh, agus ba chóir go gcomhlíonfadh mic léinn na rialacha seo. 

 

Comhdhéanamh Comhairle Mac Léinn 

Leagfaidh rialacha an Bhoird amach cé mhéad mac léinn a bheidh ina mbaill den Chomhairle, cé 

a thoghfaidh iad agus uair na dtoghchán.  Leagadh siad amach chomh maith téarma oifige na 

mball tofa, bíodh sin do scoilbhliain amháin nó do roinnt scoilbhlianta, agus an riail maidir le 

múinteoir a cheapadh nó gan a cheapadh ina bhall gan vóta den Chomhairle. 

 

Go ginearálta, braithfidh comhdhéanamh Chomhairle Mac Léinn agus nósanna imeachta maidir 

le toghadh ball ar mhéad na scoile.  Bíodh sé ina aidhm Comhairle a cheapadh atá ionadaitheach 

do mhic léinn na scoile agus atá in ann feidhmiú go héifeachtach ag an am céanna.  Mar 

shampla, d’fhéadfaí ionadaí a bheith ar an gComhairle ag gach rang i scoil bheag, agus uimhir 

shainithe ionadaí a bheith ag chuile scoilbhliain i scoil mhór (féach an sampla thíos).  Cibé 

eiseamláir a ghlactar leis sa scoil, ba chóir go ndéanfadh sé deimhin de go bhfaigheann chuile 

rang deis iarrthóir a ainmniú chun tofa. 

SCOIL A 

Tá sé ghrúpa bliana ag Scoil A, Bliain 1 go Bliain 6, gan ach rang amháin i ngach grúpa bliana.  

Ceadaítear beirt ionadaí ar an gComhairle do gach rang, agus tá dáréag ball ar an gComhairle 

Mac Léinn  mar thoradh air sin. 
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SCOIL B 

Tá sé ghrúpa bliana ag Scoil B chomh maith, Bliain 1 go Bliain 6, ach tá 5 ranganna aici i 

ngach grúpa bliana.  Dá mbeadh beirt ionadaí as gach rang ag Scoil B bheadh 60 ball ar an 

gComhairle Mac Léinn.  Ina ionad sin, d’fhéadfaí triúr ionadaí a cheadú do gach grúpa bliana.  

Ainmníonn gach rang sa ghrúpa bliana iarrthóir amháin, agus toghann an grúpa bliana triúr 

díobh sin le bheith ar Chomhairle na Mac Léinn.  Tá ocht mball déag ar an gComhairle Mac 

Léinn  mar thoradh ar sin. 

  

B’fhéidir go mb’fhearr le scoileanna áirithe go mbeadh chuile ghrúpa bliana páirteach sa 

Chomhairle, ach go mb’fhearr le cuid eile nach mbeadh mic léinn sa chéad bhliain páirteach, mar 

go mbeadh sé deacair orthu ionadaithe a thoghadh ós rud é nach bhfuil cuid mhaith díobh ach tar 

éis casadh ar a chéile.  Tig le Boird Bhainistíochta mic léinn sa chéad bhliain a fhágáil amach as 

an gComhairle Mac Léinn mar is rogha leo, ach ba cheart a chinntiú go ndírítear aird ar a 

dtuairimí agus pé ábhar buartha atá acu, trí modhanna eile de leithéid clár comhairleoireachta.   

 

I scoileanna móra, is féidir machnamh ar dhá chomhairle a cheadú, ceann do mhic léinn sa 

Timthriall Sóisearach agus ceann do mhic léinn sa Timthriall Sinsearach, ach oifigigh 

Chomhairle a bheith ann a fhreastalaíonn ar chruinnithe den dá Chomhairle.  

 

I scoil chomhoideachasúil, déanfar foráil chun cothramaíocht chuí inscne ar an gComhairle a 

éascú.  Tá réimse bealach ann chun seo a dhéanamh, agus orthu siúd tá roghnú an mhéid chéanna 

iarrthóirí fireann agus iarrthóirí baineann, nó comhthoghadh mac léinn breise ar an gComhairle 

tar éis bunaithe di.  I samplaí Scoileanna A agus B thuas, má tá na scoileanna seo 

comhoideachasúil, leis an líon céanna mac léinn fireann agus baineann, bheadh feidhm ag seo 

leanas:  

SCOIL A 

Ceadaítear beirt ionadaí do gach rang – ní mór do ranganna vótáil  d’ionadaí amháin fireann 

agus d’ionadaí amháin baineann. 

SCOIL B 

Toghann cúig ranganna i ngach grúpa bliana a n-ionadaithe i dteannta a chéile.  Chun 

cothramaíocht inscne a éascú, d’fhéadfaí foráil a dhéanamh go roghnaíonn chuile ghrúpa bliana 

ceathrar ionadaithe, beirt acu fireann agus beirt acu baineann.  Ainmneoidh gach rang beirt 
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iarrthóir, duine acu fireann agus duine acu baineann,  sa chaoi go mbíonn deichniúr ionadaithe 

le toghadh.  Toghfaidh gach grúpa bliana a bheirt ionadaí baineann as measc an chúigear 

iarrthóíri baineann agus a bheirt ionadaí fireann i gcaoi atá ar aon dul leis sin. 

   

Is iad na Boird Bhainistíochta fhéin a chinnfidh ar na rialacha maidir le comhdhéanamh na 

Comhairle, ag féachaint leis an riachtanas atá ann go mbeadh ionadaíocht fhiúntach do na mic 

léinn ar fad ar an gComhairle agus méad réasúnta do bheith inti ag an am céanna. 

 

Ainmniú Iarrthóirí 

Leagfaidh rialacha an Bhoird Bhainistíochta amach na nósanna imeachta a rialaíonn ainmniú 

iarrthóirí. 

 

Déanfar foráil d’ainmniú iarrthóirí ag gach rang, bíodh na hiarrthóirí sin ag breith ar a dtoghadh 

mar ionadaithe ranga nó mar ionadaithe grúpa bliana.  Scoileanna a gcuireann a gcúram tréadach 

oide ranga ar fáil do chuile rang, tá struchtúr réamhdhéanta acu trínar féidir le hainmniú agus 

toghadh iarrthóirí dul ar aghaidh.   

 

Vótáil  

Tig le vótáil dul ar aghaidh i rith thréimhse ranga, nó i rith am lóin nó tar éis do ranganna a 

bheith críochnaithe, de réir mar is rogha le lucht bainistiochta na scoile.  Dlífear cumas 

eagraíochta de na mic léinn má tá siad chun toghcháin a stiúradh, agus ba chríonna an mhaise 

dóibh cabhair a iarraidh ar an bPríomhoide, múinteoirí agus/nó tuismitheoirí. 

 

Cinnfidh lucht bainistiochta na scoile ar uair na dtoghchán agus tabharfar réamh-fhógra sách 

luath do na mic léinn chun éascú leis na ranganna ar leith ainmniúcháin a dhéanamh.  Is le 

rúnbhallóid ba cheart vótáil, agus ba cheart na vótaí a chomhaireamh faoi mhaoirseacht 

múinteora nó tuismitheora faoi réir mar a shocraíonn lucht bainistiochta na scoile.  

 

Is é an Bord Bainistíochta nó an Príomhoide a chinnfidh ar an gcóras vótála lena dtoghfar 

iarrthóirí, cé go mba mhaith leis an mbainistíocht, b’fhéidir, buanna córas éagsúla vótála a phlé 

le mic léinn sul má ghlactar le córas ar leith.  Tá sé riachtanach go dtuigfeadh na mic léinn an 
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córas atá le h-úsáid agus moltar dóibh ceisteanna ar bith atá acu a chur ar an mbainistíocht sula 

dtionóiltear na toghcháin. 

 

Is iomaí córas atá ann do thoghadh Comhairlí Mac Léinn.   Roghnoidh scoileanna pé modh a 

oireann dá gcás fhéin.  Córas simplí atá sa gcóras ina bhfuil an bua ag an iarrthóir a ghnóthaíonn 

an méid is airde vótaí.  D’oirfeadh an saghas seo ionadaíocht mac léinn do scoileanna áirithe, cé 

go mb’fhéidir go mba chuí ná sin an ionadaíocht chionmhar, go háirithe sna scoileanna móra.    
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 An Chéad Chéim Eile? 

 

Céad Chruinniú Comhairle Mac Léinn 
 

Go hiondúil, tionólfaidh lucht bainistiochta na scoile an chéad chruinniú den Chomhairle Mac 

Léinn go gairid i ndiaidh na dtoghchán.  Cuideoidh bainistíocht na scoile leis an gComhairle 

chun láthair oiriúnach a aimsiú don chruinniú.  Is féidir leis an an bPríomhoide nó duine de na 

múinteoirí thar ceann an Phríomhoide labhairt le céad chruinniú na Comhairle agus deis a bheidh 

anseo do bhaill na Comhairle ceist a chur faoi rudaí ar bith gur cúram leo iad i dtaca lena ról agus 

ról na Comhairle. 

 

An Bunreacht 

 

Comhairle Mac Léinn ar bith nach bhfuil Bunreacht aici cheana, tá tarraingt suas Bunreachta ar 

cheann de na tascanna is tábhachtaí ata le déanamh aici.  Ba cheart do Bhunreacht aidhmeanna 

agus feidhmeanna ginearálta an Bhunreachta agus na rialacha a n-oibríonn sí faoina réir a 

leagadh amach, mar shampla:  

 Cé mhéad oifigeach a cheapfaidh an Chomhairle (mar shampla - cathaoirleach, rúnaí, 

cisteoir) agus cén chaoi a dtoghfar na hoifigigh seo  

 An mbeidh fo-choistí ag an gComhairle, agus má bhíonn, cé chaoi agus cén uair a bhunófar 

iad seo   

 Foráil a ligeann do mhúinteoir agus/nó ball de Chumann na dTuismitheoirí freastal ar 

chruinnithe na Comhairle   

 Cé chomh minic sa bhliain a bheidh cruinniú den Chomhairle ann, agus cén uair (mar 

shampla ar Aoine dheireanach na míosa) 

 Cé a thionólfaidh cruinniú den Chomhairle agus cé chomh fada roimh ré is ceart fógra 

cruinnithe a thabhairt do na baill 

 Cén chaoi a ndéanfar cinnithe, (mar shampla, cé mhéad ball a chaithfidh bheith i láthair chun 

go mbeidh vóta bailí (quorum), agus cad a tharlaíonn má tá an Chomhairle scoilte go cothram 

i dtaobh ceiste) 

 An amhlaidh go mbeidh an Chomhairle páirteach i dtiomsú airgid  don charthanacht nó don 

scoil, agus cén chaoi a riarfar pé airgead a thuillfidh an Chomhairle 
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 Foráil do líonadh folúntais ar an gComhairle 

 Cén chaoi a n-athrófar an Bunreacht má tá gá leis sin 

 Cad a tharloidh má theastaíonn ón gComhairle duine ar bith dá baill a chur as oifig 

 

Go ginearálta ba leor tromlach simplí ag cruinniú de bhaill uile na Comhairle chun an Bunreacht 

a ghabháil chucu féin. 

 

Tá buntáistí suntasacha ag gabháil le páirtíocht múinteoirí agus tuismitheoirí i ngníomhaíochtaí 

na Comhairle Mac Léinn.  Bíonn leas ar leith ag baint le páirtíocht múinteora agus/nó ball de 

Chumann na dTuismitheoirí agus an Chomhairle nua ag tosach.  Bíonn buntáistí suntasacha don 

Chomhairle ag foráil a ligeann do mhúinteoir agus/nó ball de Chumann na dTuismitheoirí 

freastal ar chruinnithe na Comhairle i gcaitheamh na bliana, mar is leor sin is a rá go bhfuil síor-

fhoinse comhairle agus tacaíochta ar fáil.  Nuair atá múinteoir nó tuismitheoir páirteach ó bhliain 

go bliain déanann sin deimhin de chomh maith go bhfuil leanúnachas i ngníomhaíochtaí na 

Comhairle. 

 

B’fhéidir go mba mhaith le Comhairle Mac Léinn a fhoráil go mbeadh rólanna difriúla ag mic 

léinn an Timthrialla Shóisearaigh agus an Timthrialla Shinsearaigh, mar shampla trína fhoráil 

nach mbeidh ach mic léinn Idirbhliana agus mic léinn na cúigiú bliana ina n-oifigigh, chun 

deimhin a dhéanamh de go bhfuil dóthain taithí ag na h-oifigigh chun an ról a chomhlíonadh go 

héifeachtach agus nach gcuirtear isteach ar staidéir mac léinn na séu bliana trína gceapacháin 

mar oifigigh.  Ba cheart don Chomhairle, agus an cheist seo á meas aici, dul i gcomhairle le lucht 

bainistiochta na scoile, foireann agus tuismitheoirí. 

 

Agus Bunreacht á chumadh aici, rachadh an Chomhairle, mar a éilítear san Acht Oideachais, 

chun cainte leis an mBord Bainistíochta, a bheidh in ann comhairle agus treoir fhónta a chur ar 

fáil i dtaobh an chaoi le Bunreacht oiriúnach a tharraingt suas.  Sul má ghabhann an Chomhairle 

Mac Léinn bunreacht chuici féin ba cheart cóip a thabhairt don Bhord Bainistíochta agus 

éisteacht go cúramach le moltaí ar bith a dhéanann an Bord.  Bheadh comhrá le múinteoirí agus 

tuismitheoirí chun leasa dóibh chomh maith.  Nótáiltear gur riachtanach go mbeadh forálacha ar 

bith sa Bhunreacht i dtaca le ball a chur as an oifig ar an gComhairle, nó le líonadh folúntas ar an 

gComhairle, faoi réir rialacha an Bhoird Bhainistíochta sa ghnó sin.  
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Cuimhnígí  - ní ar leacht atá an Bunreacht scríofa!  Agus Bunreacht á tharraingt suas aici, 

tharlódh go mbeadh sé deacair ag Comhairle Mac Léinn fios a bheith aici céard ab fhearr a 

d’oibreodh ina cás féin.  Má tharlaíonn nach mór an Bunreacht a athrú, is féidir leis an 

gComhairle sin a dhéanamh níos déanaí, ach caithfear athruithe ar bith a dhéanamh i gcomhairle 

leis an Bhord Bainistíochta.  Tríd is tríd, fanfaidh an Bunreacht mar atá sé ar feadh achair 

áirithe amach seo, agus is maith is fiú am a chaitheamh leis!    

 

Más amhlaidh go bhfuil bunreacht Chomhairle Mac Léinn ann cheana féin, ba chóir do 

Chomhairle nua-thofa ar bith am a ghlacadh chun dul tríd go cúramach, ós rud é gurb é sin an 

creatlach ina bhfeidhmeoidh an Chomhairle agus tá sé riachtanach, mar sin, go bhfuil taithí ag 

baill na Comhairle uile ar a fhorálacha.  

 

Tá eiseamláir de chlár oibre, bunreacht agus féilire gníomhaíochtaí le fáil sa rannóg ‘Ábhair 

Tacaíochta’ san Aguisín A.  Tá treoir do dhea-chruinnithe agus tiomsú airgid  le fáil sa rannóg 

‘Ábhair Tacaíochta’ freisin.    
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Obair na Comhairle Mac Léinn 

 

Obair na Comhairle Mac Léinn 

 
Tá an Chomhairle Mac Léinn ina hiomláine freagrach as: 

 

 Comhoibriú leis an bhfoireann, an Bord Bainistíochta agus Cumann na dTuismitheoirí sa 

scoil  

 Cumarsáid agus comhairliú le mic léinn uile na scoile  

 Tabhairt ar an oiread mac léinn agus is féidir bheith páirteach i ngníomhaíochtaí na 

Comhairle  

 Clár gníomhaíochtaí na Comhairle don bhliain a phleanáil agus a bhainistiú 

 Fáltas ar bith a thuilleann an Chomhairle a bhainistiú agus cuntas a thabhairt ann 

 

Pleanáil agus Bainistíocht na hOibre 

 

Bíodh is go bhfuil páirt ag baill na Comhairle Mac Léinn ar fad i ngníomhaíochtaí na Comhairle, 

ní féidir leo uilig a bheith páirteach in eagrú na hoibre agus ní gá go mbeadh.  Is i ngeall ar seo 

go mba cheart don Chomhairle oifigigh a cheapadh.  Tig léi chomh maith cinneadh ar fho-choistí 

a bhunú. 

 

Oifigigh 

Ba cheart do gach Comhairle Mac Léinn Cathaoirleach nó Uachtarán, chomh maith le Cisteoir 

agus Rúnaí a cheapadh.  I scoileanna áirithe is trí thoghadh a cheapfar Uachtarán.  Ceapfaidh an 

Chomhairle Mac Léinn Leas-Chathaoirleach agus Oifigeach Caidrimh Phoiblí chomh maith mar 

is rogha léi.  Léirítear ról gach uile oifigigh díobh seo thíos, agus is iondúil go mbeidh gach 

duine díobh in oifig ar feadh na scoilbhliana.  

 

Fo-choistí 

Seachas bheith ag iarraidh gach gníomhaíocht i rith na bliana a phleanáil agus a eagrú, is minic a 

bhíonn sé níos éifeachtúla do Chomhairle Mac Léinn feidhm a bhaint as fo-choistí chun 

gníomhaíochtaí ar leith den Chomhairle a phleanáil agus a mhaoirsiú.  Ba cheart a éileamh ar 
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fho-choistí a bplean a chur faoi bhráid na Comhairle chun faomhadh a fháil uaithi, agus tuairisc a 

thabhairt don Chomhairle ar a ngníomhaíochtaí.  Fo-choiste amháin a d’fhéadfadh a bheith 

úsáideach is ea fo-choiste tiomsú airgid .  Is ag an gComhairle atá sé de cheart a chinneadh cé 

mhéad ball den Chomhairle a shuífidh ar fho-choiste agus is féidir leis an gComhairle fo-choiste 

a dhíscaoileadh am ar bith.  Ba cheart do Bhunreacht na Comhairle creatlach shoiléir d’obair fho-

choistí a chur ar fáil. 

   

Ról na nOifigeach 

 

Cathaoirleach  

Tá an Cathaoirleach freagrach as bheith i gceannas ag cruinnithe den Chomhairle.  Ullmhaíonn 

an Cathaoirleach, in éineacht leis an Rúnaí, an clár oibre do gach cruinniú agus, más gá, (feic 

thíos) síníonn sé/í na miontuairiscí nuair atá siad aontaithe ag an gComhairle.  Nuair a théitear 

chun vóta ag cruinniú den Chomhairle, agus nuair atá na vótaí scoilte go comhionannach, is ag 

an gCathaoirleach atá an vóta réitigh.  Is féidir an Cathaoirleach a ainmniú chomh maith chun a 

bheith ina ionadaí ar son na Comhairle ag cruinnithe le lucht bainistiochta na scoile.  

  

Leas-Chathaoirleach 

Tá an Leas-Chathaoirleach freagrach as cabhrú leis an gCathaoirleach, agus nuair atá an 

Cathaoirleach as láthair ag cruinniú bíonn sé/í ina Chathaoirleach don chruinniú sin.    

 

Rúnaí 

Ullmhaíonn an Rúnaí an clár oibre do gach cruinniú in éineacht leis an gCathaoirleach agus 

dáileann an Rúnaí ansin é do chuile bhall den Chomhairle roimh an gcruinniu nó ag a thosach.  

Ní mór dul i gcomhairle le baill eile den Chomhairle chun a chinneadh céard a chuirfear ar an 

gclár oibre.  Ba cheart mír a bheith i ngach uile chlár do ‘Gnó ar bith eile’; tugann sé seo deis do 

bhaill na Comhairle ceist a tharraingt anuas más rud é nach bhfuil sí ar an gclár.    

 

Coinníonn an Rúnaí cuntas ar chruinnithe na Comhairle chomh maith agus ar chinnithe ar bith a 

dhéanann an Chomhairle (na miontuairiscí).  Más gá, is féidir na miontuairiscí seo a dháileadh ar 

bhaill na Comhairle uile maraon leis an gclár don chéad chruinniú eile nó ag tosach an chéad 
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chruinniú eile.  Is féidir deis a thabhairt don Chomhairle na miontuairiscí a leasú sul má shíníonn 

an Cathaoirleach iad. 

 

Cisteoir 

Tá an Cisteoir freagrach as fáltais a thuilleann an Chomhairle Mac Léinn a bhainistiú agus ba 

chóir dó/i cuntas iomlán a thabhairt in ioncam agus caiteachas uilig na Comhairle.  Beidh 

comhairle agus cabhair maidir leis seo ar fáil ó lucht bainistiochta na scoile nó ó mhúinteoir thar 

a cheann.  Ba cheart don Chisteoir tuairisc iomlán airgeadais a sholáthar don Chomhairle ag 

deireadh na scoilbhliana.  Ag cuimhneamh ar fhreagracht an phoist, bheadh sé réasúnta ag 

Comhairle Mac Léinn a éileamh go mba mhac léinn den Timthriall Sinsearach a bheadh sa 

Chisteoir.   

 

Mar ghnáth-riail, ba chóir go gcomhshínfeadh nó go ndroimscríobhfadh ball eile den Chomhairle 

nó múinteoir atá ainmnithe chuige sin íocaíochtaí ar bith a dhéanann an Cisteoir. 

 

Oifigeach Caidrimh Phoiblí 

Ba mhaith, b’fhéidir, le Comhairle Mac Léinn Oifigeach Caidrimh Phoiblí nó Oifigeach 

Cumarsáide a cheapadh a bheadh freagrach as dea-chumarsáid a chothabháil idir an Chomhairle 

agus na mic léinn chomh maith le dul i gcomhairle le múinteoirí, tuismitheoirí agus lucht 

bainistiochta na scoile maidir le cúrsaí atá ag dul i gcion ar na mic léinn i gcoitinne. 

 

Tugtar roinnt leideanna úsáideacha d’oifigigh sa rannóg ‘Ábhair Tacaíochta’ san Aguisín. 

 

Cumarsáid 
 

Is é cumarsáid rialta, éifeachtach a thugann rath do Chomhairle Mac Léinn ar bith.  Ní ar a 

stuaim fhéin a thagann sé seo chun críche agus is maith an tseift é bealaí a fhorbairt chun go 

mbeidh an comhphobalscoile feasach ar ghníomhaíochtaí atá curtha roimhe ag an gComhairle 

Mac Léinn agus páirteach iontu.  I measc na samplaí de na bealaigh seo tá: 

 

 nuachtlitir mac léinn a chur amach  
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 lucht bainistiochta na scoile, an Príomhoide, foireann agus Cumann na dTuismitheoirí a 

choinneáil ar an eolas go rialta i dtaobh gníomhaíochtaí agus pleananna na Comhairle Mac 

Léinn  

 bord fógraí a choinneáil sa scoil ar a bhfógraítear eolas ar ghníomhaíochtaí na Comhairle 

Mac Léinn  

 scéala a thabhairt ar tharlachaintí atá le bheith ann ag an tionól scoile/ag an rolla-ghairm 

 tuairisc chinnbhliana a sholáthar don Bhord Bainistíochta 

 

Ba mhaith, b’fhéidir, leis an gComhairle Mac Léinn Oifigeach Caidrimh Phoiblí nó Oifigeach 

Cumarsáide a cheapadh chun tabhairt faoi na dualgais seo. 

 

Cumarsáid idir an Chomhairle agus na mic léinn  

Seasann an Chomhairle Mac Léinn do mhic léinn na scoile uile.  Tá sé riachtanach go 

bhfaigheadh mic léinn eolas go rialta ar phleananna agus gníomhaíochtaí na Comhairle Mac 

Léinn agus go bhfuil an oiread is mó díobh gur féidir é páirteach sna tarlachaintí a eagraíonn an 

Chomhairle Mac Léinn.  Tá freagracht ar leith ag chuile ball den Chomhairle Mac Léinn don 

rang nó don ghrúpa bliana a thogh é/í fhéin, agus ba cheart dó/di a chinntiú go gcuirtear a 

thuairimí ar a súile don Chomhairle agus go bhfuil sé ar an eolas i gcónaí i dtaobh  

gníomhaíochtaí na Comhairle Mac Léinn.    

 

Ba cheart nósanna imeachta a chur ar bonn chun a chinntiú go bhfuil chuile mhac léinn ar an 

eolas i taobh gníomhaíochtaí na Comhairle Mac Léinn.  Bealach amháin chun seo a dhéanamh ná 

cruinnithe rialta a chur ar siúl idir baill ar leith den Chomhairle Mac Léinn agus na ranganna a 

bhfuil siad ina n-ionadaithe acu.  D’fhéadfadh an Chomhairle, chomh maith, suirbhé a 

thionscnamh maidir le tuairimí mac léinn ar cheisteanna ar leith, nó ar ról na Comhairle fhéin.    

 

Cumarsáid idir an Chomhairle agus an ComhphobalScoile 

Tagann dea-chaidreamh buan, muiníneach, coimheasúil idir na mic léinn agus an chuid eile den 

chomhphobal scoile, as cumarsáid rialta idir an Chomhairle Mac Léinn agus lucht bainistiochta 

na scoile, foireann agus tuismitheoirí.  Is mó is féidir a chur i gcrích má oibríonn baill uile an 

chomhphobal scoile le chéile i dtreo na spriocanna céanna, agus níl aon dul as an dea-chumarsáid 
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má táthar chun comhthuiscint a aimsiú ar cad iad na spriocanna sin, agus cén chaoi is fearr chun 

iad a chur i gcrích.      

 

Tá níos mó sa dea-chumarsáid ná lucht bainistiochta na scoile, foireann múinteoireachta agus 

Cumann na dTuismitheoirí a chur ar an eolas i dtaobh gníomhaíochtaí atá ar intinn ag an 

gComhairle Mac Léinn; ciallaíonn sé chomh maith a dtuairimí agus a moltaí a iarraidh uathu.  

Ciallaíonn sé dul i gcomhairle le lucht bainistiochta na scoile, foireann agus Cumann na 

dTuismitheoirí, smaointe a nochtadh dóibh, bheith ag éisteacht lena gcuid moltaí, agus a bheith 

cinnte dhe go dtuigeann chuile chuid den chomhphobal scoile cuspóirí agus spriocanna na 

Comhairle Mac Léinn. 

 

Má bhíonn múinteoir nó tuismitheoir ag freastal go rialta ar chruinnithe den Chomhairle Mac 

Léinn, cuireann sin le feabhas na cumarsáide chomh maith, agus is féidir foráil a dhéanamh dó 

seo i rialacha an Bhoird Bhainistíochta.  Is féidir leis an bPríomhoide, chomh maith, labhairt leis 

an gComhairle ó am go ham, i dtaobh cúrsaí lárnacha a bhaineann leis an gcomhphobalscoile. 

  

Cur chun cinn na Gaeilge 

Tá sé ar chumas na Comhairle Mac Léinn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn sa scoil trí chodanna 

dá cruinnithe a rith trí Ghaeilge, trína teideal Gaelach a úsáid, nó trí altanna i nGaeilge a fhoilsiú 

ina nuachtlitir.  Is féidir lei chomh maith Oifigeach Gaeilge a cheapadh chun forbairt na Gaeilge 

a chur chun cinn sa scoil.     
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Díscaoileadh/Cur as Oifig Baill 

 

Díscaoileadh Comhairle Mac Léinn 

 

De ghnáth beidh Comhairle Mac Léinn arna díscaoileadh nuair a bheidh tréimhse oifige a mball 

istigh.  Is féidir le Bord Bainistíochta Chomhairle Mac Léinn a dhíscaoileadh roimh dá tréimhse 

oifige a bheith thuas faoi réir na rialacha agus na nósanna imeachta a rialaíonn díscaoileadh.  Ní 

tharloidh sé seo ach i dtosca eisceachtúla tar éis dul i gcomhairle le gach duine lena mbaineann.  

Nuair atá sé de rún ag Bord Bainistíochta Comhairle a dhíscaoileadh, tabharfaidh sé leor-fhógra 

den rún sin agus de na fáthanna leis don Chomhairle.  Beidh cead ag Comhairle Mac Léinn 

achomharc in aghaidh an chinnithe a dhéanamh chuig an mBord Bainistíochta nó chuig an 

Pátrún, faoi réir nósanna imeachta ar bith maidir le hachomhairc gur iondúil sa scoil iad. 

 

Áit a bhfuiltear tar éis Comhairle a dhíscaoileadh is féidir Comhairle eile a bhunú de réir na 

nósanna imeachta a léirítear thuas.  Áit a ndíscaoiltear Comhairle Mac Léinn níos lú ná 6 

seachtaine scoile roimh chríoch na scoil-bhliana, ba réasúnta an beart é toghchán na Comhairle 

nua a fhágáil go dtí an scoilbhliain dar gcionn.   

 

Ar na tosca ina bhfhéadfaí Comhairle Mac Léinn a dhíscaoileadh roimh dá téarma a bheith caite, 

tá: 

 cuid shuntasach de bhaill na Comhairle a bheith tar éis bheith páirteach i sárú trom de chód 

iompair na scoile  

 mírialtachtaí troma a bheith tar éis tarlú i dtoghchán na Comhairle  

 gníomhartha na Comhairle a bheith tar éis leas fhoireann nó mhac léinn na scoile a chur i 

mbaol  

 mírialtachtaí troma airgeadais a bheith tar éis tarlú  

 

Níor chóír Comhairle a dhíscaoileadh muna mbíonn ach roinnt dá baill tar éis cód iompair na 

scoile a shárú.  Ina leithéid de thosca, níor chóir don Bhord Bainistíochta ach cur as oifig na mac 

léinn lena mbaineann a mheá.   
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Ball nó baill den Chomhairle a chur as oifig 

 

Ar uaire beidh sé níos cuí ball (nó baill) ar leith a chur as oifig ar an gComhairle seachas an 

Chomhairle ar fad a dhíscaoileadh.  Is féidir leis seo tarlú i ndá bhealach: 

 

1. Is ceadaithe do Chomhairle Mac Léinn ball nó oifigeach ar bith den Chomhairle a chur as 

oifig as siocair mhí-láithreachais leanúnaigh ag cruinnithe den Chomhairle Mac Léinn, nó 

as siocair easpa tiomnaithe d’aidhmeanna na Comhairle Mac Léinn a bheith léirithe 

aige/aici, nó as siocair mhí-iompair sainithe (sáraithe suntasacha de chód iompair na 

scoile san áireamh).  Is le údarás vóta tromlaigh ar an gComhairle a chinnfear ar sin a 

dhéanamh.  Tabharfar leor-fhógra den togradh agus de na fáthanna leis don bhall/bhaill,  

agus deis a gcás a chur faoi bhráid roimh ré. 

 

2. Is ceadaithe don Bhord Bainistíochta, faoi réir chomhairle an Phríomhoide, nó as a 

stuaim fhéin, ball a chur as a oifig ar an gComhairle Mac Léinn.  Ba cheart leor-fhógra 

den togradh, agus de na fáthanna leis, a thabhairt don bhall lena mbaineann agus don 

Chomhairle araon, agus ba cheart deis a thabhairt don bhall/bhaill lena mbaineann, 

achomharc in aghaidh an chinnithe a dhéanamh chuig an Bord nó chuig an Pátrún, faoi 

réir nósanna imeachta ar bith maidir le hachomhairc gur iondúil sa scoil iad. 

 

Folúntas a líonadh ar an gComhairle 

 

Nuair a chuirtear ball as oifig nó nuair a éiríonn sé as oifig, ba cheart an folúntas a éiríonn dá 

dheasca sin a líonadh faoi réir na nósanna imeachta a rialaíonn toghcháin.  Mar shampla, má 

chuirtear ionadaí Rang 5B as oifig, ba chóir do Rang 5B ansin ionadaí nua a thoghadh sa 

mbealach céanna inar thogh siad a gcéad ionadaí.    
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AGUISÍN A 

 

Ábhair Thacaíochta 

 

Sampla de Chlár Oibre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampla d’fhéilire gníomhaíochtaí  
 

Ag seo cuid de na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh CML a bheith páirteach ina bpleanáil agus ina  

n-eagrú in éineacht le foireann na scoile agus/nó lucht bainistíochta agus/nó Cumann na 

dTuismitheoirí:  

 

 Clár comhairleoireachta do mhic léinn na céad bhliana 

 Díolachán leabhar scoile agus éide athláimhe 

 Nuachtlitir scoile 

 Gníomhaíochtaí tiomsú airgid   

 An Dráma Scoile  

 Lá spórt na scoile 

 Clubanna obair bhaile 

 ‘Club Gaelach’ nó club teanga iasachta  

  

Comhairle Mac Léinn: Clár Oibre 
 

Cruinniú 19 Samhain 2001 

4.10pm, Seomra 12 

 

 Miontuairiscí 

 An t-eolas is deireanaí ón bhfo-choiste tiomsú airgid  

 Tuairisc ar an gcruinniú le Cumann na dTuismitheoirí leis na 

clubanna obair bhaile 

 Míreanna nuachta le cur i nuachtlitir na Nollag 

 Moltaí do ghníomhaíochtaí nua 

 Cúrsaí is cúram le mic léinn 

 Gnó ar bith eile 
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 Lá Oscailte Scoile 

 Comórtais sa scoil (mar shampla i spóirt, díospóireacht, fichill, amhránaíocht)  

 Searmannas bronnadh céime do mhic léinn na séú bliana, nó searmannais eile sa scoil  

 Bronnadh ar bhaill foirne ar dhul ar scor dóibh 

 Ócáid ‘buíochas do na múinteoirí’ ag deireadh na scoilbhliana  

  

Sampla de bhunreacht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhairle Mac Léinn  

Bunreacht  
1. Aidhm na Comhairle Mac Léinn 

 

Is é aidhm na Comhairle Mac Léinn obair i gcomhpháirtíocht leis an mBord 

Bainistíochta, foireann agus tuismitheoirí ar mhaithe leis an gcomhphobal scoile 

go léir.  Iarrann an Chomhairle Mac Léinn caidreamh a chothú le chuile dhuine sa 

scoil, atá bunaithe ar chomh-mheas agus comhmhuinín, agus tacaíonn sí leis an 

bhfoireann, leis an lucht bainistíochta agus leis na tuismitheoirí ina gcuid 

iarrachtaí comhshaol a chruthú agus a chothabháil atá fabhrach chun forbartha 

oideachasúla agus pearsanta.  Mar chuid den obair sin, iarrann an Chomhairle Mac 

Léinn bheith ina bealach cumarsáide idir mic léinn, lucht bainistíochta, foireann 

agus tuismitheoirí agus bheith ionadaíoch de thuairimí na mac léinn maidir le 

cúrsaí gur cúram leo iad. 

     

2. Obair na Comhairle Mac Léinn 

 

Tabharfaidh an Chomhairle Mac Léinn faoi réimse gníomhaíochtaí a thacoidh le 

mic léinn, tuismitheoirí agus foireann scoile.  Agus í ag pleanáil a cuid 

gníomhaíochtaí rachaidh an Chomhairle Mac Léinn i gcomhairle leis an 

bPríomhoide, leis an bhfoireann agus le Cumann na dTuismitheoirí. 

 

3. Oifigigh na Comhairle Mac Léinn 

 

Ceapfaidh an Chomhairle Mac Léinn Cathaoirleach, Cisteoir agus Rúnaí.  Is iondúil 

go mbeidh gach duine díobh in oifig ar feadh bliana.  

 

4. Fo-choistí  

 

Coimeádann an Chomhairle Mac Léinn an ceart fo-choistí a bhunú.  Beidh ar a 

laghad triúr ball i bhfo-choiste, duine díobh ar a laghad sa Timthriall Sóisearach 

(1ú, 2ra & 3ú bliain) agus duine díobh sa Timthriall Sinsearach (idirbhliain, 5ú & 6ú 

bliain).  Ní mór do fho-choistí na gníomhaíochtaí atá pleanáilte acu a chur faoi 

bhráid na comhairle chun faomhadh a fháil uaithi.  Ní mór d’fho-choistí tuairisc 
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NÓTA: Níl sa bhunreacht thuas ach sampla, is den tábhacht é nach aithris air seo a 

dhéanann tú, ach go dtarraingíonn tú suas bunreacht a oireann do do scoil fhéin. 

ar a bhfuil déanta acu a chur faoi bhráid na comhairle go rialta. 

 

5. Airgeadas agus tiomsú airgid   

 

Coinneoidh Cisteoir na Comhairle Mac Léinn cuntas ceart, suas chun dáta den 

airgead uile a sholáthair an chomhairle, agus cuirfidh sé/í tuairisc faoi bhráid na 

comhairle ag cruinniú deireanach na comhairle don bhliain sin.  Rachaidh an 

Chomhairle Mac Léinn i gcomhairle leis an lucht bainistíochta, an fhoireann agus na 

tuismitheoirí agus comhoibreoidh sí leo agus í ag pleanáil beart tiomsú airgid . 

 

6. Cruinnithe agus déanamh chinnidh 

 

Tionólfar cruinniú den Chomhairle Mac Léinn 5 uair sa bhliain ar a laghad.  Is féidir 

leis an gCathaoirleach, nó le triúr nó níos mó ná sin de bhaill na comhairle, 

cruinnithe a thionól.  Ní mór tionól chruinnithe a chur in iúl do bhaill uile na 

comhairle seachtain ar a laghad roimh ré.  Caithfidh an tríú cuid ar a laghad de 

bhaill na comhairle a bheith i láthair chun cinneadh a dhéanamh.  Nuair atá cinneadh 

á dhéanamh is féidir le ball ar bith a  éileamh go gcuirtear an cheist ar vótáil, agus 

áit a bhfuil na vótaí roinnte go cothrom beidh vóta réitigh ag an gCathaoirleach. 

 

7. Baill a chur as oifig agus folúntais a líonadh 

 

Tá sé de cheart ag an gComhairle Mac Léinn ball a chur as oifig muna 

bhfreastalaíonn sé/í ar chruinnithe nó muna bhfuil sé/í tiomanta d’obair agus 

d’aidhmeanna na Comhairle.  Ní mór an togra a chur in iúl don bhall seachtain ar a 

laghad roimh ré agus deis a thabhairt dó/i labhairt ós comhair na comhairle dá 

c(h)osaint féin.  Nuair atá ball le cur as oifig, ní mór an cheist a chur ar vótáil agus 

dhá thrian ar a laghad den chomhairle a bheith i láthair. 

 

8. Athruithe ar an bhunreacht 

Ní mór vótáil ar athruithe ar bith ar an mbunreacht seo.  Ní mór eolas ar athruithe 

atá dá moladh a scaipeadh ar bhaill uile na comhairle seachtain ar a laghad roimh an 

vóta.  Ní mór dhá thrian ar a laghad den chomhairle a bheith i láthair don vóta.  Ní 

mór athruithe ar bith ar an mbunreacht a phlé roimh ré leis an mBord Bainistíochta.  
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Treoir do Dhea-Chruinnithe 
 

Bí réidh! 

Léigh pé ábhar a chuirtear amach roimh an gcruinniú, ar nós an Chlár Oibre nó Miontuairiscí an 

chruinnithe dheireanaigh.  Bíodh na pointí a dteastaíonn uait iad a ardú ullamh agat.   

 

Éist! 

Éist go cúramach leis an méid atá le rá ag daoine eile, agus cuir fáilte roimh thuairimí daoine 

eile.   Is ceann de chuspóirí cruinnithe é smaointe agus eolas a mhalartú agus foghlaim óna 

chéile.          

 

Bí páirteach! 

Tá sé i bhfad níos cúntaí na cúrsaí is cúram duit a ardú roimh an gcruinniú, seachas ina dhiaidh. 

 

Déan beart! 

Má ghlacann tú ort féin tasc a chur chun cinn, déan amhlaidh, agus bí réidh le tuairisc a thabhairt 

air don chéad chruinniú eile. 

              

Leideanna don Chathaoirleach 

 

1. Bí réidh do gach cruinniú agus déan iarracht a chinntiú go bhfuil clár oibre scríofa ag na 

baill eile roimh ré, más féidir é, ionas go mbeidh siad-san chomh maith réidh don 

chruinniú.  D’fhéadfadh sé bheith cúntach bualadh leis an Rúnaí chun clár oibre a  aontú 

roimh an gcruinniú, agus ba chóir go mbeadh mír i ngach clár oibre do ‘Gnó ar Bith 

Eile’. 

2. Tosaigh agus críochnaigh gach cruinniú go poncúil. 

3. Ag tosach cruinnithe ar bith tabhair beagán deise do bhaill an ghrúpa rudaí a chur ar an 

gclár faoi ‘Gnó ar Bith Eile’.  Ansin, cloígh leis na rudaí atá le plé ar an gclár. 

4. Beidh gá ann, b’fhéidir, miontuairiscí an chruinnithe dheireanaigh a aithbhreithniú agus a 

fhaomhadh ag tosach an chruinnithe agus na miontuairiscí faofa a shíniú. 

5. Fógair gach rud atá le plé, ag déanamh deimhin de go bhfaigheann gach duine gur mian 

leis é deis labhartha, agus go n-éistear le gach uile dhuine. 

6. Treoraigh cruinnithe agus déan deimhin de go bhfuil dóthain ama ann chun déileáil le 

gach uile rud ar an gclár. 

7. Déan iarracht an cruinniú a choinneáil dírithe ar an gclár. 

8. Gairm an cruinniú chun réire, más gá, (mar shampla má labhrann níos mó ná duine 

amháin ag an am céanna nó má thosaítear ag argóint). 

9. Cuidigh le déanamh na gcinnithe trína iarraidh ar dhaoine an méid atá le rá acu a 

shoiléiriú munar éasca é a thuiscint, trína bhfuil ráite a choimriú agus tríd an gcinneadh 

atá déanta a rá go soiléir sul má nótáiltear sna miontuairiscí é. 

10. Ar uaire, beidh gá le vótáil a dhéanamh (mar shampla trí chomhaireamh lámh) ar cheist 

ar leith.   

11. Ag deireadh gach chruinnithe, bíodh dáta/am/láthair/míreanna a moltar le bheith ar an 

gclár socraithe don chéad chruinniú eile. 
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Leideanna don Rúnaí 

 

1. Cuir an cathaoirleach ar an eolas i dtaobh comhfhreagrais ar bith a fhaightear sul má 

tharraingítear suas an clár oibre.  Tharlódh go mba ghá gnéithe airithe den 

chomhfhreagras a chur ar an gclár lena phlé nó lena fhreagairt. 

2. Más gá léigh miontuairiscí an chruinnithe dheireanaigh ag tosach gach cruinnithe agus 

déan ceartúcháin ar bith a bhfuil gá leo sula síníonn an cathaoirleach na miontuairiscí. 

3. Cuir miontuairiscí gach cruinnithe i gcuntas chomh cruinn agus chomh cothrom agus is 

féidir.   

4. Ná déan dearmad freastal, leithscéil, cúiseanna aiféala na mball, agus am, dáta, láthair 

gach cruinnithe a chur i gcuntas.  Tabhair cuntas gearr ar chomhfhreagras faighte/curtha 

ón gcruinniú deireanach. 

5. Ná déan dearmad go bhfuil sé de cheart agat fhéin bheith páirteach i bplé ….ná tagadh do 

thasc idir thú agus an plé i dtaobh na gceisteanna éagsúla ar an gclár. 

6. Ná déan dearmad na cinnithe a dhéantar agus an duine agus an uair ag a bhfuil siad le 

bheith curtha i gcrích a chur i gcuntas.   

7. Is maith an tseift é an leabhar céanna a úsáid ag gach cruinniú chun na miontuairiscí a 

bhreacadh síos. 

8. Tar éis do na miontuairiscí a bheith scríofa agat, seiceáil leis an gcathaoirleach iad roimh 

an gcéad chruinniú eile. 

9. Scríobh na miontuairiscí chomh luath agus is féidir tar éis gach cruinnithe. 

 

Tiomsú Airgid  agus an Chomhairle Mac Léinn 
 

Tharlódh go mbeadh fonn ar Chomhairle Mac Léinn ócáidí a eagrú chun maoin a sholáthar.  Ba 

cheart cead lucht bainistiochta na scoile a fháil do ghníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm acu 

maoin a sholáthar nó do thionscadail scoile.  

 

Tá sé de dhualgas ag an gCisteoir a chinntiú go gcaitear airgead ar bith a thuilleann an 

Chomhairle ar mhaithe leis na cuspóirí ar soláthraíodh dóibh é.  Ba cheart go bhforálfadh 

bunreacht na CML nach mór tuairisc airgeadais a chur faoi bhráid na Comhairle ag deireadh 

gach scoilbhliana. 

 

Agus tú ag pleanáil gníomhaíochtaí d’fhonn maoin a sholáthar: 

 

 Bí soiléir i dtaobh an fhátha go bhfuil gá leis an airgead agus cad a dhéanfar leis  

 Faigh an oiread agus is féidir moltaí do ghníomhaíochtaí a bheadh indéanta 

 Bí cinnte dhe go n-oirfidh an ghníomhaíocht atá pleanáilte do do scoil agus go bhfuil sé 

praiticiúil 

 Ná titeadh an ócáid a eagraíonn tú ar an lá céanna le hócáid eile más féidir leat sin a 

sheachaint, ach tapaigh an deis leas a bhaint as ócáid eile scoile trí do cheann fhéin a eagrú i 

gcomhréir léi (mar shampla díolachán saothair ar Lá Oscailte na Scoile)  

 Déan deimhin de go gcuirtear mic léinn uile na scoile ar an eolas faoin ócáid tamall fada 

roimh ré, agus bíodh fhios agat cad air is rún leis an gComhairle Mac Léinn an t-airgead a 

chaitheamh  
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I measc na samplaí atá ann de ghníomhaíochtaí tiomsú airgid  tá: 

 

 Taispeántas ealaíne 

 Díolachán cácaí 

 Taispeántas faisin 

 Bailiúchán a eagrú 

 Ceantáil mhanglaim 

 Raifil 

 Lá gan éide  

 Ceistiúchán tábla 

 Gníomhaíochtaí urraithe (mar shampla siúlóid urraithe) 

 

NB: Ba cheart dul i gcomhairle le lucht bainistiochta na scoile i dtaobh gníomhaíochtaí atá dhá 

bpleanáil ag Comhairle Mac Léinn, mar is féidir go dteastódh maoirseacht duine fásta le linn 

cuid acu. 
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AGUISÍN B 

 

Sliocht as an Acht Oideachais, 1998 
 

 

Faisnéis do Mhic Léinn agus Comhairle Mac Léinn 
 

27.-(1) Déanfaidh bord nósanna imeachta a bhunú agus a chothabháil chun faisnéis a thabhairt 

do mhic léinn i scoil maidir le gníomhaíochtaí na scoile.  

 

(2) Maidir leis na nósanna imeachta a bhunófar agus a chothabhálfar faoi fho-alt (1), éascóidh 

siad páirteachas na mac léinn in oibriú na scoile, ag féachaint d’aois agus do thaithí na mac léinn, 

in éineacht lena dtuismitheoirí agus lena múinteoirí.  

 

(3) Féadfaidh mic léinn iar-bhunscoile comhairle mac léinn a bhunú agus, gan dochar do 

ghinearáltacht fho-alt (1), spreagfaidh bord iar-bhunscoile na mic léinn chun comhairle mac 

léinn a bhunú agus déanfaidh sé éascaíocht, agus tabharfaidh sé gach cúnamh réasúnach- 

 

(a) do mhic léinn ar mian leo comhairle mac léinn a bhunú, agus  

 

(b) do chomhairlí mac léinn nuair a bheidh siad bunaithe. 

 

(4) Déanfaidh comhairle mac léinn leasanna na scoile agus páirteachas mac léinn i ngnóthaí na 

scoile a chur chun cinn, i gcomhar leis an mbord, leis na tuismitheoirí agus leis na múinteoirí. 

 

(5) Is é an Bord a tharraingeoidh suas na rialacha le haghaidh comhairle mac léinn a bhunú, i 

gcomhréir le cibé treoirlínte a eiseoidh an tAire ó am go ham, agus féadfaidh na rialacha sin  

socrú a bheith iontu le haghaidh comhaltaí a thoghadh agus comhairle mac léinn a dhíscaoileadh.   

 

(6) Féadfaidh comhairle mac léinn, tar éis dul i gcomhairle leis an mbord, rialacha a dhéanamh 

lena rialófar a cruinnithe agus a gnó agus seoladh a gnóthaí. 


