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bulaíocht a chosc agus dul i 
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1. Réamheolas 
Le linn na cigireachta teagmhasaí a rinneadh sa scoil seo, rinne an cigire / na cigirí 
meastóireacht ar obair na scoile maidir le gnéithe de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile 
agus Iar-bhunscoile (2013) a chur i bhfeidhm. Chomh maith leis sin, rinne an cigire/ na cigirí plé 
leis an bpríomhoide ar thosaíochtaí na scoile chun cultúr dearfach scoile a chruthú. 

Sainmhínítear bulaíocht mar iompar diúltach neamhiarrtha, bíodh sé i bhfoirm iompar 
briathartha, síceolaíoch nó fisiciúil, a dhéanann duine aonair nó grúpa in aghaidh duine (nó 
daoine eile), agus a dhéantar arís agus arís eile le himeacht ama. Bunchloch i gcosc na 
bulaíochta é cultúr scoile dearfach agus atmaisféar lena gcuirtear fáilte roimh an difríocht agus 
roimh an éagsúlacht, agus atá bunaithe ar uileghabhálacht agus ar mheas. 

Is é aidhm an nóta seo ná tacú leis an scoil cultúr dearfach scoile a chruthú agus a chothú agus 
bulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi. 

2. Tosaíochtaí na scoile maidir le cultúr agus timpeallacht dhearfach scoile a 

chruthú  
  

Thuairiscigh an príomhoide gurb iad seo a leanas tosaíochtaí na scoile maidir le cultúr dearfach 
scoile a chruthú d’fhonn an bhulaíocht a chosc agus dul i ngleic léi: 

 

 Mar chuid de na struchtúir treádacha foirmiúla, tagann cinnirí, múintoirí ranga, múinteoirí 
cinn bliana agus foireann threádach le chéile go rialta 

 Cruthaíonn gach rang cairt frithbhulaíochta 

 I rith na scoilbliana reachtáiltear tionscnaimh éagsúla chun caidrimh dhearfacha a 
chothú sa scoil 

 Úsáidtear cleachtas bunaithe ar  aisiríoch chun teacht ar réitigh ar aon saincheisteanna 
a d’fhéadfadh teacht chun cinn 

 

3. Cur i bhfeidhm na scoile ar ghnéithe de na Gnásanna Frithbhulaíochta do 

Bhunscoile agus Iar-bhunscoile (2013) 

 
1. Tá beartas frithbhulaíochta, a úsáideann an teimpléad a chuirtear ar fáil sna Gnásanna 

Frithbhulaíochta do Bhunscoile agus Iar-bhunscoile (2013), faofa ag an mbord 
bainistíochta 

 
2. Déantar teagmhais d'iompar bulaíochta a thaifeadadh ag baint úsáid as an bhfoirm a 

chuirtear ar fáil sna Gnásanna Frithbhulaíochta do Bhunscoile agus Iar-bhunscoile 
(2013). 

 
3. Taispeánann miontuairiscí an bhoird bainistíochta go dtugann an príomhoide tuairisc 

don bhord uair amháin ar a laghad i ngach téarma scoile, áit a ndéantar cur síos ar líon 
iomlán na gcásanna bulaíochta a tuairiscíodh don Phríomhoide nó don Leas-
Phríomhoide agus deimhniú gur déileáladh le gach cás, nó go bhfuiltear ag déileáil leo, 
de réir bheartas frithbhulaíochta na scoile agus de réir na nGnásanna Frithbhulaíochta 
Bunscoile agus Iar-bhunscoile (2013).  
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4. Foilsítear beartas frithbhulaíochta na scoile ar shuíomh gréasáin na scoile agus/nó is 
féidir le baill an bhoird bainistíochta, múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí/scoláirí teacht 
air go héasca ar shlí eile. 
 
 

5. Tá athbhreithniú bliantúil déanta ag bord bainistíochta na scoile ar bheartas 
frithbhulaíochta na scoile de réir an tseicliosta a chuirtear ar fáil sna Gnásanna 
Frithbhulaíochta do Bhunscoile agus Iar-bhunscoile (2013) agus tá an seicliosta 
comhlánaithe sínithe agus dátaithe. 

 

Chomhlíon an scoil na riachtanais maidir leis na gnéithe thuas de na Gnásanna 
Frithbhulaíochta a chur i bhfeidhm. 
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