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BEARTAS ÉIDE SCOILE 

Réamhrá 
Tá gach dalta aitheanta mar dhalta Ghael-Choláiste Chill Dara lenár n-éide scoile.  Is gné bhunúsach í 
d’ionannas scoile.  Tá muid ag súil go gcaitheann gach dalta an éide scoile le dínit agus le bród agus le 
bheith feasach, agus an éide scoile á caitheamh acu, go ndéanann gach dalta ionadaíocht ní hamháin dóibh 
féin agus do phobal na scoile. Soláthraíonn Gael-Choláiste Chill Dara timpeallacht atá fabhrach chun 
ardcháilíocht teagaisc agus foghlama a bhaint amach. Is bealach amháin ina mbaintear atmaisféar dearfach 
amach ná an éide scoile.   
 
Réasúnaíocht 
 

1. Cabhraíonn caitheamh éide scoile le hiomhá dearfach scoile a chur chun cinn.  

2. Aithnítear na daltaí mar bhaill den scoil.  Is féidir daltaí a aithint go soiléir ó ionróirí agus bíonn an 
scoil mar thimpeallacht níos sláine do chách.  

3. Laghaíonn sé costas ar thuismitheoirí éadaí rialta a cheannach, go minic de bharr cúrsaí faisin.  

4. Cruthaíonn caitheamh éide scoile mothú cothroime i measc na ndaltaí agus díbríonn sé iomaíocht.   

5. Cabhraíonn caitheamh éide scoile le hord níos fearr a bheith ar an scoil agus léiríonn sé ceangaltas 
sofheicthe do rialacha agus do pholasaithe scoile.  

6. Atreisíonn caitheamh an éide scoile mórtas cine is ceantair i measc daltaí sa scoil go háirithe agus 
iad in ainm na scoile ag imeacht spóirt nó gníomhaíocht seach-churaclaim agus i rith imeachtaí uile 
scoile. 

 
Éide Scoile ná: 
Seo a leanas éide scoile Ghael-Choláiste Chill Dara:  

● Sciorta scoile nó briste scoile dúghorma – dearadh clasaiceach i.e. cosa 
díreacha scaoilte, ní cheadaítear stíl teann,  

● Geansaí gorm le suaitheantas na scoile  
● Blús / léine bán 
● Bróga leathair dubha / dúghorma gan aon phatrún daite, 
● Stocaí nó riteoga dúghorma nó liatha gan phatrún.  

 

Éide Spóirt / Corpoideachais 

● Barr spóirt scoile dúghorm le suaitheantas. 
● T-léine bán polo le bóna agus suaitheantas. 
● Traicbhriste dúghorma neamhuigeacha – ní cheadaítear luiteoga nó 

riteoga reatha.  
● Bróga reatha – don rang corpoideachais amháin. 

Ní mór an éide scoile nórmálta a chaitheamh ag teacht ar scoil is ag imeacht ón 

scoil. Beidh ar dhaltaí éadaí spóirt a thabhairt leo don rang corpoideachais. Ní 

mór éadaí a athrú roimh agus i ndiaidh an rang chorpoideachais. Ní bheidh cead 
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ag aon dalta an culaith reatha a chaitheamh seachas i rith corpoideachais nó nuair a iarrann múinteoir 

orthu. Ba chóir go nglacann gach dalta páirt sna ranganna corpoideachais. Muna bhfuil na héadaí cearta ag 

dalta nó munar féidir leis nó léi páirt a ghlacadh sa rang toisc nóta a bheith acu ó thuismitheoir/ó 

chaomhnóir is féidir le dalta a bheith fágtha ag déanamh staidéir le rang eile.  

Tá an éide scoile le fáil i Richie Whelans Menswear, Nás na Ríogh agus The Back To School Store, Droichead 

Nua.  D’fhéadfaí míreanna comónta gan suaineantas cosúil le léinte, blúsanna agus briste a cheannach i 

siopaí eile chomh fada is go gcloíonn siad le dath agus stíl éide scoile Ghael-Choláiste Chill Dara. 

Ba chóir do dhaltaí iad féin a chur i láthair glan agus néata agus in éide scoile iomlán. 

Agus an éide scoile á caitheamh ag daltaí, ar scoil agus taobh amuigh den scoil, táthar ag súil go n-

iompraíonn daltaí iad féin mar a leagtar síos i gcaighdeán na scoile.  

Ní cheadaítear a leanas laistigh den scoil; geansaí spóirt na scoile (seachas sa rang coprpoideachais), 

seaicéad lomra nó aon chóta a chaitheamh seachas faoi threoir mhúinteora don rang sin amháin. Is gá 

cótaí a choinneáil sa taisceadán nó i seomra 5 i rith am ranga.  

Ní féidir hata, caifirín, cochall nó lámhainní a chaitheamh timpeall na scoile.  

Caithfear lipéad le hainm an úinéara air go soiléir a bheith ar gach píosa den éide scoile, éide spóirt srl.  

Ba cheart éide báistí oiriúnach a chaitheamh nuair is gá ionas nach dtagann na daltaí ar scoil in éadaí 

fliucha.  

Ba cheart péire stocaí agus bróga breise a thógáil ar scoil le haghaidh spóirt am lóin.  

Smideadh – Spreagtar na daltaí gan smideadh a chaitheamh ar scoil.  Níl smideadh trom ceadaithe.  Iarrfar 

ar dhaltaí a chaitheann an iomarca smididh é a bhaint láithreach.  

Seodra – Stodaí beaga amháin a cheadaítear.   

Cuirfear glaoch ar thuismitheoir ó oifig na scoile chun éide a thógáil isteach nó a p(h)áiste a bhailiú má 

thagann dalta ar scoil gan éide scoile agus nach bhfuil sásta breis stoc na scoile a chaitheamh.  

Nuair a ghlactar le háit i nGael-Choláiste Chill Dara tá daltaí agus tuismitheoirí / caomhnóirí ag glacadh leis 

na coinníollacha a bhaineann leis an éide scoile.  

Rinne an Bord Bainistíochta faofa ar an mbeartas seo ar 5 Meitheamh 2018.  


