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Cód Iompair Choláiste Muire 
 

Cód Iompair 
 

 
Tá gnéithe dár gcód tréadchúraim san áireamh i gcód smachta an Choláiste, bunaithe ar an bprionsabal 

bunúsach Críostaíochta, is é sin gur chóir dúinn caitheamh le daoine eile ar an mbealach a bheimis ag 
súil go gcaithfeadh daoine eile linn féin. Is é sin an chúis atá leis sin freisin, gurb é/í an Múinteoir 

Ranga an chéad “idirghabhálaí” in ábhair a bhaineann le hiompar agus tréadchúram.  

 

Is iad príomhchuspóirí ár gcód iompair: 
 

 Meas agus cúirtéis a chothú dá chéile agus dúinn féin 

 

 Foighne, cúirtéis agus tuiscint a chur chun cinn ó thaobh an chaoi a gcaithimid le daoine 

eile/maidir lenár n-iompar i leith daoine eile. 
 

 Timpeallacht atá sábháilte agus slán a chur ar fáil do gach duine de phobal na scoile. 

 

 Mothú freagrachta a chothú. 

 

Rialacha Scoile 
 
Ní mór do gach dalta: 

 

 Meas agus cúirtéis a thaispeáint do gach duine de phobal na scoile;  áirítear ansin: 

múinteoirí, foireann eile, daltaí agus cuairteoirí chun na scoile. 
 

 Gan a bheith rannpháirteach in aon ghníomhaíochtaí a d’fhéadfaí a léiriú mar Bhulaíocht; 

airítear ansin, glaoch ainmneacha, úsáid a bhaint as teanga nach bhfuil oiriúnach, seoladh 

teachtaireachtaí maslacha, aon ghníomh fisiciúil ionsaitheach nó imeaglach, nó cur isteach ar 

mhaoin phearsanta dalta eile. 
 

 Gan a bheith rannpháirteach in aon iompar a chuireann as do nó a chuireann moill ar an rang. 

 

 A bheith ullmhaithe agus feistithe go cuí ag teacht chun an ranga, agus a bheith freagrach as a 

maoin/as a mhaoin féin (breithnítear gadaíocht mar chion tromchúiseach). 
 

 Suí sa suíochán atá curtha ar fáil dó/di. 

 

 A haird/a aird iomlán a thabhairt. 

 

 Freagracht a ghlacadh as aon damáiste, go neamhaireach nó d’aon turas, a dhéanann sé/sí do 

mhaoin na scoile nó do mhaoin aon dalta eile; beidh íoc as aon damáiste a dhéantar i gceist leis 

sin.  

 

 Gan ithe ach amháin in áiteanna atá leagtha amach lena aghaidh (Bialann agus Caitheamh 

Aimsire) nó lasmuigh. Níl cead ithe i bpasáistí. Ní cheadaítear bruscar a chaitheamh uait. 
 

 Aon obair bhaile/tasc atá leagtha amach ag an múinteoir a dhéanamh. 
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 Dul isteach sa seomra ranga nó an seomra ranga a fhágáil le cead an mhúinteora amháin. 

 

 Ní cheadaítear guma coganta sa scoil. 

 

 Ní cheadaítear tippex sa scoil. 

 

 Ní mór do gach dalta: A bheith in am don rang agus éide iomlán na scoile a bheith á 

chaitheamh acu 

 

 Ní mór do gach dalta a bheith sa scoil ag 8:55 agus a bheith sa rang in am. 

 

 Is ionann dialann na scoile agus píosa ríthábhachtach de threalamh na scoile agus ní dhéanfar í 

a mhilleadh ar aon bhealach. Baintear úsáid aisti le taifeadadh a dhéanamh ar obair bhaile, nótaí 

ó thuismitheoirí, ó mhúinteoirí agus ó fhoireann eile na scoile. Má chailltear í, ní mór don dalta 

dialann eile a cheannach ón scoil. 
 

 Tá cosc ar dhaltaí alcól, toitíní, tuaslagóirí nó aon drugaí neamhdhleathacha eile a chaitheamh 

in aon áit sa scoil nó ar thalamh na scoile nó le linn dóibh a bheith ag freastal ar 

ghníomhaíochtaí atá eagraithe ag an scoil. 
 

 Ní mór do dhaltaí atá ag tógáil cógais ordaithe údaráis na scoile a chur ar an eolas ina leith sin. 

 

 Ní mór do dhaltaí Fóin Póca agus Trealamh Leictreonach (m.sh. seinnteoirí MP3, gairis 

thaifeadta srl) a chasadh as i bhfoirgneamh/ar champas na scoile, nó tógfar uathu iad. 

 

 IS IONANN A BHEITH AS LÁTHAIR Ó AON RANG 

 

 GAN CEAD AN MHÚINTEORA IOMCHUÍ 

 

 AGUS CION TROMCHÚISEACH 

 

 Ní mór don dalta ar mian leis/léi an scoil/tailte na scoile a fhágáil cead scríofa a bheith 

acu ó thuismitheoir/caomhnóir agus cead a bheith faighte acu ó údaráis na scoile. Ní 

mór go mbeadh aitheantas an duine atá ag bailiú an dalta sonraithe sa nóta sa chás nach 

tuismitheoir/caomhnóir atá i gceist. Ní mór don duine atá ag bailiú an dalta “síniú a 

dhéanamh in oifig na scoile go bhfuil siad ag bailiú an dalta”. Tá nóta míniúcháin 

atá sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir ag teastáil ar an gcéad lá ar ais tar éis a bheith as 

láthair. 

 

 Éilítear ar Thuismitheoirí/Caomhnóirí an scoil a chur ar an eolas má tá aon athrú 

tagtha ar shocruithe taistil a gcuid leanaí. 

 

 N. B.  Tá oibleagáid reachtúil ar an scoil an tOifigeach Leasa Oideachais a chur ar an 

eolas  maidir le neamhláithreacht a théann thar 20 lá. 

 

 Ba chóir do dhalta a mhothaíonn breoite é sin a chur in iúl dá múinteoir/dá mhúinteoir. 

 

 Tá sé ríthábhachtach go gcuirfeadh tuismitheoirí/caomhnóirí uimhir theagmhála 

ar fáil don scoil ionas gur féidir an dalta a thabhairt abhaile. 
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Éide Scoile                                                                                                                                                     

 Buachaillí:  Geansaí V marún le suaitheantas na scoile 

Léine liath, T-Léine Dhubh, Liath nó Bán. 
                                 Bríste liath táilliúrtha (nó beagán leathan)  

 –  gan aon scoilt iontu/gan iad a bheith spréite 

 

 Cailíní: Geansaí V marún le suaitheantas na scoile 

Léine liath, T-Léine Dhubh, Liath nó Bán. 
 Brístí liath táilliúrtha (nó beagán leathan) 

 – gan scoilt/gan iad a bheith spréite 

 nó sciorta go dtí an ghlúin  
 

 Má thagann scoláire ar scoil gan píosa den éide scoile, tabharfaidh an scoil ball 

éadaigh oiriúnach ar iasacht dóibh don lá sin. 

 

 Caithfear Seaicéad na Scoile (le suaitheantas na scoile) a chaitheamh má tá seaicéad 
riachtanach. Níl cead aon seaicéad eile a chaitheamh. 

 

 Bróga dubha (gan aon stríoca nó marcanna) do dhaltaí i mbliain a haon, a dó, a trí, a 

ceathair agus a cúig.  

 

 Ní cheadaítear cineálacha áirithe cneasphollta, lena n-áirítear polladh na malaí. Ní 

féidir ach péire amháin stodaí nó fáinní cluas a chaitheamh sa chluais. Tá néatacht 

riachtanach. Ní cheadaítear an iomarca smididh.  

 

 Is ag údaráis na scoile atá an focal deiridh maidir leis na caighdeáin atá 

inghlactha i ndáil leis na rudaí thuasluaite agus le rudaí eile a bhaineann leo, m.sh. 

Seodra, srl. 

 

 Molann an scoil go mbeadh dhá éide scoile ag gach dalta. Beidh nóta míniúcháin ó 

thuismitheoir/chaomhnóir riachtanach sa chás nach bhfuil éide scoile á chaitheamh ag 
an dalta. Ní bhíonn an nóta sin bailí ach ar feadh aon lá amháin; Caithfidh dalta 

an éide iomlán scoile a chaitheamh an lá ina dhiaidh sin. Caithfidh éide iomlán na 

scoile a bheith á chaitheamh ag daltaí le linn na scrúduithe stáit ar fad.Tá éide na scoile 
ar fáil ó Prendergast, An Phríomhshráid, Caisleán an Bharraigh agus Ken Murphy’s 

Baile an Róba.  

 

Éide Spóirt  
               

  Gach dalta:                           Léine póló bhán 
                                                           Bríste spóirt dubh (gan stríoc) 

                                                           Léine aclaíochta dhubh (le fáil ón scoil)                                                                 

  
Táthar ag súil go bhfreastalóidh daltaí ar ranganna Corpoideachais agus go mbeidh siad rannpháirteach 

iontu mar go bhfuil na ranganna sin ina gcuid éigeantach de churaclam na scoile. Ní ghlacfar le nótaí a 

éilíonn go ligfí daltaí saor óna bheith rannpháirteach ach ar chúiseanna liachta amháin. Ní mór do na 
daltaí a gcuid feisteas Corpoideachais a bheith acu don rang seo; mura ndéanann siad é sin d’fhéadfadh 

an dalta ‘bileoga pionóis” a fháil nó féadfar smachtbhannaí eile a chur i bhfeidhm. 
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Polasaí Iompair 

Straitéisí le dea-iompar a chothú sa scoil 

Tá ardchaighdeán iompair á éileamh ar dhaltaí leis an gcód seo agus tuigimid an tábhacht a bhaineann 

le hiarrachtaí na ndaltaí a dhearbhú agus iad ag déanamh a ndícheall an caighdeán sin a bhaint amach. 

 Leis an dea-iompar sin a chothú sa scoil, leagaimid béim ar leith ar an gcaidreamh idir daltaí 

agus múinteoirí agus go háirithe idir na múinteoirí ranga / cinniri bliana agus na daltaí faoina 
gcúram.  

 Déanaimid iarracht atmaisféar dearfach a chothú sna ranganna trí dhul chun chinn na ndaltaí a 

mholadh agus iarrachtaí chun feabhais a dhearbhú. Déantar seo go neamhfhoirmeálta sa rang, 

trí mharc dearfach nó nóta a chur i ndialann scoile an dalta.Tugtar moladh go rialta do dhaltaí 
as dea-iompar.  

 Cothaítear atmaisféar dearfach, cairdiúil sa chumarsáid idir daltaí agus múinteoirí timpeall na 

scoile agus go háirithe ar choistí scoile agus ag imeachtaí eischuraclaim. 
 Déantar iarracht gach tacaíocht a chur ar fáil do dhaltaí a bhfuil fadhbanna pearsanta acu agus 

cuirtear sin san áireamh nuair a bhítear ag plé leo maidir le cúrsaí iompair.  

 Cuirtear eolas ar fáil ag cruinnithe foirne faoi dheacrachtaí nó faoi fhadhbanna a bhíonn ag 

daltaí ionas gur féidir le múinteoirí sin a chur san áireamh agus iad ag plé leo ar scoil. 
 Ag deireadh gach bliain bíonn lá Bronnadh na nDuaiseannna ann. Tugtar aitheantas an lá sin ar 

rath i ndisciplín eagsúla.  

 Cuirtear tuismitheoirí ar an eolas faoi Chód Iompair na scoile ag cruinnithe éagsúla agus 
spreagtar iad le dearcadh dearfach a bheith acu ina leith trí phlé a dhéanamh ar na 

bunphrionsabail atá taobh thiar de. Iarrtar orthu an chóip den Chód Iompair atá sa dialann scoile 

a léamh gach bliain agus é a shiniú ag tús gach bliain. Cinntítear go mbíonn ionadaithe ó na 

tuismitheoirí agus ó na daltaí bainteach le gach athbhreithniú ar an gCód.  

Straitéisí le plé le sárú ar an gCód Iompair 

Glacaimid leis go mbíonn ócáidí ann nuair nach n-éiríonn le dalta an caighdeán a leagtar síos sa Chód a 
bhaint amach agus go gcaithfidh straitéisí a bheith ann le plé le hiompar míchuí ar bhealach cothrom 

agus seasamhach. Chuige seo, tá smachtbhannaí agus céimeanna éagsúla leagtha síos againn le dul i 

ngleic le hiompar míchuí chomh luath agus a aithnítear é le hiarracht a dhéanamh an fhadhb a réiteach 

go pras. 

 Ceartú neamhfhoirmeálta: Labhrann an múinteoir leis an dalta agus ceartaítear iad ag míniú 

dóibh an chúis nach bhfuil an cineáil seo iompair inghlactha. Is féidir leo obair bhreise a 

thabhairt  agus féadfar taifeadadh a dhéanamh ar mhí-iompar i bhfillteán an dalta. Déanann “an 
cinnire bliana” agus údaráis na scoile monatóireacht ar an bhfillteán sin. D’fhéadfaí 

smachtbhannaí a bheith i gceist anseo nó d’fhéadfaí an dalta a chur os comhair an “choiste 

smachta. (Feach thíos) 
 Coinnéail istigh  Caitfidh daltaí teacht isteach le haghaidh lóin 1:15-1:40 má theipeann orthu 

nóta a bheith acu ag miniú don scoil faoi asláithreachais/ gan éide scoile nó déanach don rang.  

 Coiste Smachta Má thagann sé chun cinn go bhfuil deacracht leanúnach ag dalta le gné éigin 

den Chód Iompair eagraíonn an  Cinnire bliana cruinniú den Choiste Smachta. Ag an gcruinniú 
seo déantar iarracht teacht ag bunús na faidhbe agus comhairle a chur ar an dalta. De ghnáth 

beidh na cinnirí bliana agus an Príomhoide Tánaisteach ag an gcruiniú sin. Is í an aidhm atá leis 

an gcruinniú seo ná iarracht a dhéanamh réiteach a fháil ar an deacracht. Lorgaítear tacaíocht 

nuair is gá. Tugtar tuairisc ar an gcruinniú seo don Phríomhoide agus coimeádann an cinnire 
bliana cuntas scríofa ar an gcruinniú.D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith san áireamh leis 

na smachtbhannaí a chuireann an Coiste Smachta i bhfeidhm: 
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1. Iallach a chur ar an dalta “obair phobail” a dhéanamh, m.sh., bruscar a phiocadh suas, graifítí a 

ghlanadh srl. 

2. Leithscéal scríofa a fháil ón dalta atá sínithe ag an tuismitheoir/caomhnóir. 
3. An dalta a choinneáil istigh le linn am lóin amháin nó níos mó i gcás saincheist níos tromchúisí. 

Féadfaidh an bhainistíocht cinneadh a dhéanamh maidir le coinneáil istigh tar éis na scoile. 

4. “Tuairisc” a thabhairt i leith an dalta, is é sin, iompar an dalta a thaifeadadh ag deireadh gach 

tréimhse ranga. Síníonn an tuismitheoir/caomhnóir an tuairisc sin gach lá. 
5. Teagmháil a dhéanamh leis an mbaile trí litir/teileafón. 

6. Cuireadh chun na scoile a thabhairt do thuismitheoirí/caomhnóirí leis an tsaincheist a phlé. 

7. A mholadh don phríomhoide go gcuirfí an dalta ar fionraí. 
8. A mholadh an dalta a chur as an scoil (tá an fhreagracht seo ar an mBord Bainistíochta). 

 

Féadfaidh an “Coiste Smachta” a mholadh, ar ndóigh, nach dteastaíonn gníomhú láithreach ach 
gur chóir monatóireacht chúramach a dhéanamh ar iompar an dalta. 

 

 Déileálfaidh Príomhoide na scoile le haon sáruithe tromchúiseacha ar rialacha na 

scoile.D’fhéadfadh fionraí láithreach a bheith i gceist le cionta áirithe ar nós caitheamh 

tobac, mí-úsáid substainte/substaint a bheith i seilbh an dalta, gníomhartha ionsaithe 

fisiciúla/ó bhéal. Níl an liosta seo uileghabhálach.Déanfar dalta a sháraíonn rialacha na 

scoile ar bhonn leanúnach, nó a bhfuil tuairisc á tabhairt ina leith, a fhágáil amach as 

gníomhaíochtaí áirithe scoile, m.sh. cluichí, turais, cuairteanna 

pictiúrlainne/amharclainne srl. 

 Bord Bainistíochta Mura dtagann feabhas ar an iompar míchuí agus má mhothaíonn an 
Príomhoide go bhfuil an cás tromchúiseach go leor is féidir iarradh ar an dalta agus tuismitheoir 

teacht os comhair an Bhoird Bhainistíochta le todhchaí an dalta sa scoil a phlé. Tabharfar fógra 

i scríbhinn don tuismitheoir faoin gcruinniú. 

 

 

 

 

Glacaim le na rialacha thuasluaite- I accept the above code of conduct 

 

Siniú Dalta/Student: ___________________________ 

 

Siniú Tuismitheora/Caomhnóra-Parent/Guardian: _______________________ 

 

Dáta/Date: ________________________________________ 

Tá cóip Béarla den chód ar fáil ón oifig. 


