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1 RÉAMHRÁ, CUSPÓIRÍ AGUS SAINMHÍNITHE

1.1 RÉAMHRÁ

Is ionad oibre í an scoil seo againne agus mar sin is timpeallacht faoi bhrú a bhíonn inti uaireanta. Tá

éagsúlachtaí tuairimí, míthuiscintí agus coinbhleachta araon coitianta agus dosheachanta. Dá bhrí

sin, tá sé de dhualgas ar ár scoil nósanna imeachta agus treoirlínte a bheith againn chun caidreamh

dearfach foirne a chothú, chun an poitéinseal coinbhleachta a íoslaghdú agus chun teimpléad a

sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar choinbhleacht go cuiditheach nuair a tharlaíonn sé.

Roinneann gach duine freagracht as timpeallacht oibre agus cultúr dearfach a chruthú. Roinneann

gach duine freagracht as deacrachtaí a thagann chun cinn ó am go chéile a réiteach.

I measc na luachanna eiticiúla atá mar bhonn agus thaca ag an gcód iompair ghairmiúil do

mhúinteoirí tá ‘meas, ionracas, muinín agus cúram’ do dhaoine eile. Tá sé soiléir mar sin go bhfuil an

fhoireann teagaisc, mar ghairmithe, faoi cheangal eiticiúil, chonarthach agus ghairmiúil chun cultúr a

fhorbairt a chinnteoidh timpeallacht oibre a chothaíonn dínit agus meas ar chách.

Mar ionad oibre, baineann gach fostaí agus cuairteoir leas as raon leathan de chosaintí reachtúla. Ní

mór cloí le caighdeáin Sláinte agus Sábháilteachta, tá cosaintí ann maidir le fostaíocht, téarmaí agus

coinníollacha, agus cosaintí sonracha a bhaineann le hionsaí (fisiciúil nó briathartha), leithcheal,

bulaíocht agus ciapadh.

Cuimsíonn Ráiteas na Scoile (sainordaithe faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an

Obair 2005) tiomantas do thimpeallacht dhearfach oibre. Ceanglaíonn Alt 8 den Acht ar an mBord

Bainistíochta, mar fhostóir, gníomhaíochtaí oibre a bhainistiú ar bhealach a choiscfidh “iompar nó

iompar míchuí” ar dóigh dó sláinte agus sábháilteacht a chur i mbaol.

In ainneoin na gcosaintí reachtúla seo, tá raon nósanna imeachta comhaontaithe ag comhlachtaí

bainistíochta agus ceardchumainn a úsáidfear chun déileáil le gearáin, casaoidí, iompar nó

saincheisteanna inniúlachta a thagann chun cinn san ionad oibre.

Aithníonn na nósanna imeachta seo go gcaithfidh fostaithe, geallsealbhóirí agus cuairteoirí féachaint

go réamhghníomhach le caidreamh dearfach a chothú lena chinntiú go bhfuil an scoil saor ó

choimhlint atá millteach. I bhfocail eile, roinnimid freagracht as caidreamh dearfach a chur chun cinn.

Trí Dínit san Ionad Oibre a chur i bhfeidhm, laghdaítear cásanna bulaíochta, ciaptha agus/nó

coinbhleachta, agus is féidir saincheisteanna a réiteach le meas.

Ag teacht le moltaí ó chomhlachtaí bainistíochta agus ceardchumainn, tá an fhoireann agus an Bord

Bainistíochta tar éis Dínit san Ionad Oibre a phlé agus tá an polasaí Dínit san Ionad Oibre seo

forbartha agus glactha aige.

Spiorad Tréithe & Éiteas Ghaelscoil Uí Riada:
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Bunscoil náisiúnta lán-Ghaelach chomhoideachais le héiteas Caitliceach faoi phátrúnacht Easpag

Caitliceach Corcaigh agus Rois is ea Gaelscoil Uí Riada

Bunaíodh an scoil sa bhliain 1984 leis na haidhmeanna seo a leanas:
(a) Bunoideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do dhaltaí as teaghlaigh gurb í an Ghaeilge

an ghnáth-theanga iontu;

(b) Bunoideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do dhaltaí eile agus a chur ar a gcumas

bheith ina gcainteoirí líofa Gaeilge;

(c) Timpeallacht Ghaelach a chur ar fáil agus dúil sa Ghaeilge agus i saíocht na Gaeilge a chothú i

measc na ndaltaí agus na dtuismitheoirí.   Is príomhchuspóir de chuid na scoile í an teanga a

chothú.

Ciallaíonn ‘éiteas Caitliceach’ éiteas agus spiorad sainiúil an Eaglais Chaitlicigh Rómhánaigh, a
chuireann chun cinn

1. forbairt iomlán na ndaltaí - idir intleachtúil, mhothálach, fhisiciúil, spioradálta, aeistéitiúil

agus shóisialta

2. gaol beo le Dia agus le daoine eile

3. fealsúnacht saoil buaithe ar chreideamh i nDia agus saol, bás agus aiséirí Íosa; agus

4. oiliúint na ndaltaí sa chreideamh Caitliceach

Cuirimid oideachas reiligiúnda ar fáil do na daltaí de réir dhúnghaoisí, chleachtais agus thraidisiúin na
hEaglaise Caitlicí Rómhánaí agus/ nó de réir mar a leagann Comhdháil Easpag na hÉireann amach.

De réir S.15 (2) (b) den Acht Oideachais 1998, seasfaidh Bord Bainistíochta na scoile le, agus beidh sé
freagrach don phátrún as, spiorad sainiúil na scoile de réir na luachanna cultúrtha, oideachasúla,
mórálta, reiligiúnda, sóisialta, teangúla agus spioradálta a threoraíonn chuspóirí agus reachtáil na
scoile.

Is é ár nDúnghaois i nGaelscoil Uí Riada ná sár-oideachas lán-Ghaelach Caitliceach a chur ar fáil do
dhaltaí na scoile mar bhunscoil chomhoideachais.

Cuirimid ár nDúnghaois i bhfeidhm trí:
(a) Chothrom na Féinne a thabhairt do Phobal na Scoile ar bhealach cairdiúil, cothrom, réasúnta
(b) bhéim a chur ar fhorbairt Phobal na Scoile mar shaoránaigh d’Éirinn agus den domhan
(c) mheas orainn féin agus ar dhaoine eile agus ar ár gcultúr Gaelach agus ar chultúir eile a

chothú.
(d) bhéim a chur ar shábháltacht agus ar shástacht dhaltaí
(e) na daltaí a ullmhú don oideachas iarbhunscoile agus don saol amach rompu

Creidimid go bhfuil na haidhmeanna agus an dúnghaois seo ag teacht le fís an Choiste Bunaithe.

Ráiteas Misin Scoile do Ghaelscoil Uí Riada:

Tá sé mar aidhm againn i nGaelscoil Uí Riada togha oideachais a chur ar fáil do pháistí, i

dtimpeallacht spreagúil, sona, in áit a chothaítear féin- mheas agus talann an phaiste tré mheán

saibhir na teanga Gaeilge.

Sé “Mair go Mairir” mana na scoile, mana a léiríonn meon na scoile chun curaclam ina bhfuil dul

chun cinn an phaiste lárnach ina chur i bhfeidhm. Tá sé mar aidhm againn é seo a thabhairt chun

críche in atmaisféar cairdiúil, sona, socair agus spreagúil.

1.2 CUSPÓIRÍ

Is iad cuspóirí an bheartais seo:
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● breac-chuntas a thabhairt ar dhea-chleachtas maidir le dínit agus meas a chur chun cinn san

ionad oibre

● feasacht a ardú i measc fostaithe agus cuairteoirí faoin tábhacht a bhaineann le caidreamh

dearfach a chothú

● béim a chur ar an idirdhealú idir ionad oibre agus suíomhanna eile

● treoirlínte a sholáthar maidir le dea-chleachtas

● prótacail a sholáthar maidir le hidirghníomhaíochtaí measúla san ionad oibre don fhoireann,

do chuairteoirí, do thuismitheoirí, agus do dhaoine eile, ag sainiú cad iad na hiompraíochtaí

inghlactha agus do-ghlactha

● béim a chur ar nósanna imeachta éagsúla atá le húsáid chun aghaidh a thabhairt ar

choimhlint, deacrachtaí maidir le caidreamh foirne, bulaíocht nó ciapadh daoine fásta,

gearáin agus/nó casaoidí a d’fhéadfadh teacht chun cinn.

Déanfar monatóireacht agus athbhreithniú ar an bpolasaí seo agus ar na nósanna imeachta a

bhaineann leis ó am go chéile chun oibriú sásúil a chinntiú.

1.3 SAINMHÍNITHE

1.3.1 Bulaíocht Aosach

Sainmhíníonn an Bord Bulaíocht aosach mar iompar míchuí arís agus arís eile, díreach nó indíreach,
cibé acu ó bhéal, fisiciúil nó eile, arna stiúradh ag duine amháin nó níos mó i gcoinne duine eile nó
daoine eile, ag an áit oibre agus/nó i gcúrsa fostaíochta, a d’fhéadfadh a bheith réasúnach. meastar go
mbaineann sé an bonn de cheart an duine chun dínit ag an obair.

D’fhéadfadh eachtra aonair den iompar a bhfuil cur síos air sa sainmhíniú seo a bheith ina éadan do
dhínit san ionad oibre ach, mar eachtra aonuaire, ní mheastar gur bulaíocht é.

Príomhthréith de chuid na bulaíochta is ea go dtarlaíonn sé thar thréimhse ama de ghnáth, ná iompar
míchuí rialta agus leanúnach, dírithe go sonrach ar fhostaí amháin nó ar ghrúpa fostaithe.

Seo a leanas liosta neamh-uileghabhálach iompraíochtaí a bhféadfadh bulaíocht a bheith i gceist leo:

● mí-úsáid briathartha/maslaí, an bonn de ráitis
● eisiamh le hiarmhairtí diúltacha
● imeaglú
● ionsaí
● náiriú, magadh, iarrachtaí belittling
● monatóireacht iomarcach ar obair
● faisnéis a bhaineann le hobair a choinneáil siar
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1.3.2 Ciapadh

Is éard is ciapadh ann ná aon chineál iompair nach dteastaíonn a bhfuil d’aidhm nó d’éifeacht aige dínit
duine a shárú agus timpeallacht imeaglach, naimhdeach, táireach, náirithe nó maslach a chruthú don
duine. Murab ionann agus bulaíocht, féadfaidh eachtra amháin a bheith ina chiapadh.

Féadfaidh sé a bheith bainteach le haon cheann díobh seo a leanas:

● Inscne
● Stádas sibhialta
● Stádas teaghlaigh
● Claonadh gnéasach
● Creideamh reiligiúin
● Aois
● Míchumas
● Cine, dath, náisiúntacht nó bunús eitneach nó náisiúnta
● Ballraíocht den Lucht Siúil

1.3.3 Ciapadh gnéasach

Is éard atá i gceist le gnéaschiapadh aon chineál iompair bhriathartha, neamhbhriathartha nó fisiceach
nach dteastaíonn de chineál gnéasach, a bhfuil d’aidhm nó d’éifeacht aige dínit duine a shárú agus/nó
timpeallacht imeaglach, naimhdeach, táireach, náirithe nó maslach a chruthú don duine.

Aithnítear go bhféadfadh gearáin faoi bhulaíocht agus faoi chiapadh teacht chun cinn i measc
comhghleacaithe oibre ach go bhféadfadh sé tarlú freisin maidir le cuairteoirí chun na scoile. I
gceachtar cás, is é an tiomantas d’ionad oibre dearfach, ina bhfuil meas ar dhínit san ionad oibre, i
réim.

DRaW –Policy GSUR 2022 PAGE | 4
Foilsithe ag IPPN 27/08/2021



DRaW –Policy GSUR 2022 PAGE | 5
Foilsithe ag IPPN 27/08/2021



2 CLEACHTAS IS FEARR DO THIMPEALLACHT OIBRE DEARFACH

2.1 CULTÚR DÍNIT AG AN OBAIR

Tá cultúr na Dínite san Ionad Oibre mar bhonn agus mar thaca ag an dá phríomhghné atá in Breathnú

ar ár Scoileanna (2016), is iad sin, ‘Teagasc agus Foghlaim’ agus ‘Ceannaireacht agus Bainistiú’.

Áirítear le caighdeáin a bhaineann go díreach le Dínit san Ionad Oibre an ceanglas maidir le:

● Timpeallacht foghlama atá ordúil, slán agus sláintiúil a bhunú agus é a chothabháil trí

chumarsáid éifeachtach

● Acmhainní daonna, fisiceacha agus airgeadais na scoile a bhainistiú chun eagraíocht

foghlama a chruthú agus a chothabháil

● Cásanna dúshlánacha casta a bhainistiú ar bhealach a léiríonn comhionannas, cothroime

agus ceartas

● Córas a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun freagracht agus cuntasacht ghairmiúil a chur

chun cinn

● Cuir cultúr measa agus dínit chun cinn a fhreastalaíonn ar an éagsúlacht

Tá freagracht shuntasach ar fhoireann cheannasaíochta shinsearach agus mheán-cheannaireachta na

scoile as caidreamh dearfach a chothú trasna na scoile. Ina theannta sin, tá freagrachtaí suntasacha

ar gach ball foirne ina leith seo de bhua an róil a imríonn siad san ionad oibre.

Tá na príomhchleachtais seo a leanas an-tábhachtach chun caidreamh dearfach oibre a chur chun

cinn. Féadfaidh a láithreacht laistigh den scoil aeráid, cultúr na scoile agus dinimic an chaidrimh oibre

i measc na foirne a chinneadh.

2.1.1 Cumarsáid mhaith, oscailte

Spreagtar cumarsáid rialta, thrédhearcach, oscailte, dhíreach agus ómósach. Is éard atá i gceist le

cumarsáid ná faisnéis a roinnt, faisnéis a lorg agus/nó faisnéis a iarraidh. “Mura bhfuil a fhios againn,

is féidir linn a iarraidh”.

Mar chuid den phróiseas seo, b’fhéidir gur mhaith le daoine aonair ceisteanna a ardú lena chéile,

laistigh d’fhoirne, leis an bpríomhoide nó leis an mBord Bainistíochta. I gcás ina mbaineann

saincheisteanna le difríochtaí tuairime, ba chóir go mbeadh gach páirtí ar an eolas faoi na nósanna

imeachta cuí agus conas a fheidhmíonn siad, a bheith oscailte lena n-éisteacht agus aghaidh a

thabhairt ar thuairimí eile agus freagairt ar bhealach cuiditheach d’aon ábhar a ardaítear.

Spreagtar agus éascaítear don fhoireann eolas agus dea-chleachtas a roinnt. B’fhéidir go mbeadh ar

an bpríomhoide eolas áirithe a roinnt le daoine aonair maidir le saincheisteanna nó gearáin a tháinig

faoina c(h)uid. Ní thugann comhroinnt faisnéise ciontacht ná éagóir le tuiscint ar bith. Ar mhaithe le

ceartas agus nósanna imeachta córa, tá daoine aonair i dteideal go gcuirfí ar an eolas iad faoi aon

ghearáin nó saincheisteanna a bhaineann leo.
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2.1.2 Róil agus Freagrachtaí

1. An tAcht Oideachais A.22: Feidhmeanna an phríomhoide agus na múinteoirí
Beidh príomhoide scoile aitheanta agus na múinteoirí i scoil aitheanta, faoi stiúradh an
phríomhoide, freagrach, de réir an Achta seo, as an teagasc a sholáthraítear do mhic léinn sa
scoil agus rannchuideoidh siad, go ginearálta, leis an oideachas agus leis an oideachas agus
leis an oideachas. forbairt phearsanta na ndaltaí sa scoil sin

Gan dochar d’fho-alt (1), déanfaidh an príomhoide agus na múinteoirí

1. an fhoghlaim a spreagadh agus a chothú sna scoláirí

2. meastóireacht rialta a dhéanamh ar na scoláirí agus tuairisc a thabhairt go tréimhsiúil ar

thorthaí na meastóireachta do na scoláirí agus dá dtuismitheoirí

3. comhoibriú a chur chun cinn le chéile idir an scoil agus an pobal ar a bhfreastalaíonn sí agus

4. faoi   réir théarmaí aon chomhaontaithe comhchoiteann is infheidhme agus a gconartha

fostaíochta, na dualgais sin a chomhlíonadh

a. i gcás múinteoirí, a shanntar dóibh ag an bpríomhoide nó faoi threoir an

phríomhoide, agus`

b. i gcás an phríomhoide, a shannfaidh an Bord dó nó di.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, mar an té atá freagrach as bainistíocht laethúil na scoile, go

bhféadfadh cúis a bheith ag an bpríomhoide labhairt le daoine aonair a bhaineann le ‘treorú a

thabhairt’, ‘an teagasc a chuirtear ar fáil’, ‘an t-oideachas agus forbairt phearsanta. mic léinn’,

‘measúnuithe ar dhaltaí’ (i.e. measúnuithe). D’fhéadfadh go mbeadh comhráite ann freisin maidir le

nósanna imeachta, polasaithe comhaontaithe a leanúint agus/nó dualgais chonarthacha a

chomhlíonadh.

Bíonn comhráite mar seo coitianta in ionaid oibre agus níor cheart iad a fhorléiriú mar chuid de nós

imeachta casaoide, gearáin nó araíonachta mura gcuirtear in iúl go soiléir do na páirtithe gurb

amhlaidh an cás. Tá sé de dhualgas ar gach páirtí meas a léiriú agus cloí le prionsabail na Dínite san

Ionad Oibre, an phróisis chuí, agus nósanna imeachta córa le linn aon chomhráite den sórt sin.

2.1.3 Próisis cinnteoireachta

De réir an Achta Oideachais, 1998, tá an Bord Bainistíochta agus an príomhoide freagrach as cáilíocht

an teagaisc agus na foghlama sa scoil agus as bainistíocht na foirne. Bíonn roinnt cinntí sách

uathoibríoch, go háirithe má rialaítear iad le reachtaíocht, treoirlínte reachtúla, ciorcláin agus/nó

nósanna imeachta atá socraithe go soiléir.

Téitear i gcomhairle go minic le páirtithe leasmhara, lena n-áirítear an fhoireann, tuismitheoirí, daltaí,

agus daoine eile maidir le polasaithe, nósanna imeachta nó cinntí a d’fhéadfadh tionchar a bheith

acu ar an scoil. Tá na comhairliúcháin seo tábhachtach. Déanann an t-údarás cuí laistigh den scoil

cinntí tar éis comhairliúcháin, i.e. cinneann an Bord Bainistíochta polasaí na scoile agus déanann an

príomhoide cinntí maidir le bainistíocht laethúil na scoile. Cé go gcuireann cinntí an próiseas

comhairliúcháin san áireamh, bunaítear an cinneadh deiridh ar cad atá chun leasa na ndaltaí, an

teagasc, an fhoghlaim, an cheannaireacht agus an bhainistíocht i gcomhthéacs na scoile.
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2.1.4 Polasaithe agus nósanna imeachta éifeachtacha scoile

Ba chóir go mbeadh gach páirtí leasmhar ar an eolas faoi chóipeanna de bheartais agus de nósanna

imeachta ábhartha scoile agus go mbeadh rochtain acu orthu. Áirítear ar na príomhbheartais iad siúd

a bhaineann le Iontrálacha, Cosaint Leanaí, Iompar, Sláinte agus Sábháilteacht, Úsáid Substaintí,

Nochtadh Cosanta, Cosaint Sonraí, Frithbhulaíochta/Frithchiapadh, Beartas Úsáide Inghlactha (don

idirlíon agus do na meáin shóisialta).

Tugtar breac-chuntas ar nósanna imeachta a bhaineann le fostaithe i raon ciorcláin na Roinne,

conarthaí fostaíochta, cóid iompraíochta m.sh., Cód Iompraíochta Gairmiúil do Mhúinteoirí,

ionstraimí reachtúla, nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta agus nósanna imeachta

araíonachta comhaontaithe. Tá nósanna imeachta chun déileáil le saincheisteanna a thagann chun

cinn ó am go chéile le fáil i gcód iompair na scoile, i nósanna imeachta gearán na dtuismitheoirí, i

nósanna imeachta chun déileáil le caidreamh foirne.

Ghlac agus faomhadh na polasaithe seo le cleachtas treorach BoM na scoile.

2.1.5 Meas ar a chéile

Tá ról difriúil ag gach ball foirne sa scoil agus tá gach ball foirne i dteideal go gcaithfí leo i gcónaí le

dínit agus le meas. Is ball foirne agus ceannaire foirne an príomhoide le freagracht iomlán as

gníomhaíochtaí laethúla na scoile. Is féidir feidhmeanna agus freagrachtaí a tharmligean chuig na

baill eile den Fhoireann Cheannaireachta sa scoil, Príomhoide Ionaid agus Príomhoide Cúnta (í).

Chomh maith le bheith freagrach as a ranganna aonair, tá freagracht ar gach múinteoir cloí le

polasaithe na scoile. Tá freagrachtaí ar CRSanna agus ar Fhoireann Chúnta freisin maidir le dualgais

agus tascanna agus mar an gcéanna ní mór dóibh cloí le polasaithe na scoile.

Sa chás go roghnaíonn duine saincheist a ardú le comhghleacaí, éilíonn meas frithpháirteach go

ndéanfaí é seo ar bhonn 1:1 ar dtús. Téann criticí nó gearáin a chraoltar go poiblí, a roinntear ar líne,

nó le tríú páirtithe timpeall ar phróiseas cothrom agus sáraíonn siad an beartas um dhínit ag an obair.

2.1.6 Mothú na cothroime

Ba chóir go mbeadh daoine aonair ar an eolas faoin tábhacht a bhaineann le mothú cothrom na

féinne, caoinfhulaingt agus dea-thoil a léiriú. Is fachtóirí suntasacha freisin iad breithiúnas iontaofa a

chleachtadh bunaithe ar eolas ábhartha, tuiscint coiteann agus réasúntacht chun caidreamh dearfach

foirne agus caidreamh dearfach a chothú ar fud phobal na scoile. Mar shampla, beidh caidreamh

fadtéarmach níos fearr mar thoradh ar oibriú chun réiteach comhaontaithe a bhaint amach a mbeidh

an dá pháirtí in ann ‘cónaí leis’.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur ábhar braite go minic é cothroime agus gur chóir

iarracht a dhéanamh i gcónaí, ní hamháin le bheith cothrom, ach le bheith le feiceáil mar bheith

cothrom.
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2.1.7 Atmaisféar tacúil, dearfach agus comhoibríoch

Tá sé de fhreagracht ar gach duine san ionad oibre iad féin a iompar ar bhealach a thacaíonn lena

gcomhghleacaithe agus aon iompar nach gcomhlíonann an caighdeán seo a athrú nuair a

tharraingítear a n-aird orthu.

Ní oibríonn baill foirne aonair ina n-aonar agus ceanglaítear orthu faoin bpolasaí seo comhoibriú le

ceannaireacht na scoile agus le comhghleacaithe maidir le teagasc agus foghlaim na scoile.

Meabhraítear do cheannairí scoile ag gach leibhéal go bhfuil sé de dhualgas orthu aitheantas agus

dearbhú a thabhairt do bhaill foirne ina gcuid oibre. Baineann an dualgas seo leis an mBord

Bainistíochta freisin mar chomhlacht corpraithe ina bhainistíocht ar an scoil.
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3 IOMPAR DO-GHLACTHA

Inár scoil táimid ag súil go mbeidh gach duine cineálta, tacúil, cúirtéiseach, dea-bhéasach, foighneach

agus dearfach agus iad ag déileáil lena chéile, leis an bhfoireann, le daltaí, le tuismitheoirí agus le

cuairteoirí chun na scoile. Spreagtar oscailteacht agus comhoibriú.

Tá iompraíochtaí áirithe ann nach bhfuil inghlactha inár scoil dar linn. Ina measc seo tá cáineadh

poiblí, milleán, úsáid teanga bhagrach, rudeness, ionsaitheach, scairt ar dhaoine eile, a bheith

dímheasúil, neamhaird a dhéanamh ar dhaoine eile nó iad a aonrú, an bonn a bhaint de thuairimí nó

de ráitis phearsanta atá millteach, clúmhillteach nó maslach, úsáid teanga maslach, iompar bagrach

nó imeaglach, íospairt agus ciapadh, bulaíocht san ionad oibre agus/nó gnéaschiapadh. Baineann sé

seo freisin le tuairimí ar na meáin shóisialta.

Tá gach duine i dteideal a ndea-cháil agus go mbeidh meas ag comhghleacaithe agus cuairteoirí ar a

ndínit. Cé gur féidir le haon bhall foirne nó duine aonair ‘drochlá’ a bheith aige, tá sé tábhachtach, sa

chás go dtarraingíonn duine, comhghleacaí, nó duine atá ag gníomhú ar a son, aird an duine aonair

air/uirthi go mbreathnaítear ar a (h)iompar i leith duine eile. drochbhéasach, ciorraithe nó

neamhchomhsheasmhach lenár bpolasaí maidir le dínit san ionad oibre, táthar ag súil go ndéanfaidh

an duine seo machnamh air seo agus go nglacfaidh sé céimeanna cuí chun an cheist a réiteach, ag

cinntiú go leanfar le caidreamh dearfach oibre.

Maidir le bulaíocht aosach agus ciapadh gnéis, tá polasaí agus nós imeachta glactha ag an mBord

Bainistíochta a chuimsíonn ráiteas soiléir nach bhfuil a leithéid d’iompar inghlactha laistigh den scoil.

D'fhéadfadh gníomh araíonachta a bheith mar thoradh ar ghearán faoi ghnéaschiapadh nó

bulaíochta, tar éis imscrúdaithe.
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4 TREOIRLÍNTE RÓIL AGUS FREAGRACHTAÍ

The BoM endorses the Guidelines below as an aid to clarifying roles and responsibilities for everyone

in the school community. Clarity around roles and responsibilities is essential in relation to the

implementation of a proper Dignity at Work Policy.

RÓL FREAGRACHTAÍ
An Roinn Oideachais,
Pátrún, Comhlachtaí
Bainistíochta agus
Ceardchumainn

A chinntiú go bhfuil creat reachtúil i bhfeidhm chun fostaithe a chosaint de
réir próisis chuí, nósanna imeachta cothroma agus prionsabail na dínite agus
an mheasa.

Nósanna imeachta cuí a chomhaontú chun déileáil le saincheisteanna
iompair agus inniúlachta agus/nó chun casaoidí agus araíonacht a láimhseáil
san ionad oibre m.sh., Ciorclán 49/2018, Ciorclán 72/2011 Ionstraim
Reachtúil Uimh. 146 2000

Bord Bainistíochta Go hiomlán feasach ar a n-oibleagáidí reachtúla agus a chinntiú go
gcomhlíontar na ceanglais reachtaíochta agus bheartais go léir a bhaineann
le Dínit san Ionad Oibre agus chun déileáil le saincheisteanna iompair agus
inniúlachta

Tacú leis an bpríomhoide agus leis an bhfoireann chun atmaisféar slándála
agus folláine a chruthú agus a chothabháil sa scoil

Oiliúint a sholáthar do chomhaltaí BoM maidir le:
● Freagrachtaí an Bhoird Bainistíochta mar fhostóir
● Ról an Bhoird Bainistíochta maidir le dínit agus meas a chinntiú i

bpobal na scoile

A chinntiú go bhfuil Polasaí Dínit san Ionad Oibre oiriúnach ag an scoil atá
aontaithe ag gach cuid de phobal na scoile agus a athbhreithnítear go rialta
agus a chuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach agus a dhéanann:

● Cosnaíonn fostaithe
● Déileálann le saincheisteanna iompair agus inniúlachta

Oiliúint a sholáthar don fhoireann ar ionchais san ionad oibre agus ar na
nósanna imeachta atá le leanúint

Breithniú a dhéanamh ar cheisteanna casaoide agus araíonachta de réir na
nósanna imeachta comhaontaithe atá leagtha amach thuas

Ensure that the school enshrines values of equality, fairness, and justice
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Foireann
Ceannaireachta
Sinsearach & Meán

Timpeallacht foghlama atá ordúil, slán agus sláintiúil a bhunú agus é a
chothabháil trí chumarsáid éifeachtach

Acmhainní daonna, fisiceacha agus airgeadais na scoile a bhainistiú chun
eagraíocht foghlama a chruthú agus a chothabháil

Cásanna dúshlánacha casta a bhainistiú ar bhealach a léiríonn
comhionannas, cothroime agus ceartas

Córas a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun freagracht agus cuntasacht
ghairmiúil a chur chun cinn

Cuir cultúr measa agus dínit chun cinn a fhreastalaíonn ar an éagsúlacht

Dínit, meas a mhúnlú agus a chur chun cinn, agus nósanna imeachta
comhaontaithe a leanúint

● Maidir le Beartas na scoile um Dhínit ag an Obair: -
● A chinntiú go ndéantar an Beartas a nuashonrú de réir mar is gá agus

go bhfuil sé oiriúnach don fheidhm
● Cuir an Beartas in iúl do gach páirtí leasmhar sa phobal scoile
● Mínigh an Beartas don fhoireann ar fad agus do dhaoine eile, de réir

mar is gá
● Cloí le spiorad agus litir an Pholasaí ina n-iompar pearsanta agus

gairmiúil

Dea-shampla a thabhairt trí chaitheamh le cúirtéis agus le meas ar gach ball
foirne, soláthróir seirbhíse agus le haon duine eile a dtagann siad i
dteagmháil leo san ionad oibre.

Bí san airdeall ar chomharthaí bulaíochta agus ciaptha agus bí dáiríre faoi
aon ghearán agus tú neamhchlaonta agus neamhbhreithiúnach

Freagair go híogair d’aon bhall foirne a dhéanann gearán faoi chiapadh,
gnéaschiapadh nó bulaíocht

Freagairt go pras ar iarratais ó bhaill foirne agus iarracht a dhéanamh an
cheist a réiteach go neamhfhoirmiúil nuair is cuí agus iarratais den sórt sin a
chur in iúl don phríomhoide nó don PD, nuair is cuí agus is féidir.

A chinntiú nach ndéantar íospairt ar bhaill foirne as gearán bona fide a
dhéanamh faoi chiapadh, gnéaschiapadh nó bulaíocht.

Monatóireacht a dhéanamh ar an scéal agus leantach leis tar éis gearán a
dhéanamh ionas nach dtarlóidh an t-iompar a bhfuiltear ag gearán faoi arís

Coinnigh taifead ar gach gearán agus conas a réitíodh iad

Gach ball foirne Cuir iad féin ar an eolas faoin bPolasaí um Dhínit ag an Obair agus tacú lena
chur i bhfeidhm ar fud na scoile
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Comhroinn an fhreagracht as timpeallacht oibre a chothabháil ina bhfuil
meas ar dhínit gach duine
Cloí leis an bpolasaí seo

Tabhair faoi deara nach gcuireann a n-iompar maslach ar chomhghleacaithe,
nó ar aon duine a mbíonn siad i dteagmháil leo le linn a gcuid oibre

Díspreagadh bulaíocht agus ciapadh trí agóid a dhéanamh in aghaidh
iompar míchuí

Tuairiscigh agus/nó cuir an príomhoide nó duine eile atá i bpost freagrachta
ar an eolas i gcás go bhfuil imní ann gur sáraíodh an polasaí seo nó go bhfuil
bulaíocht nó ciapadh á déanamh ar chomhghleacaí

Nósanna imeachta comhaontaithe a leanúint chun saincheisteanna a
bhaineann le Dínit san Ionad Oibre a réiteach go cuiditheach agus go
héifeachtach

Tuismitheoirí,
cuairteoirí, agus daltaí

Comhroinn an fhreagracht as timpeallacht mheasúil a chothabháil ina bhfuil
meas ar dhínit gach duine

Cloí leis an bpolasaí seo.

Tabhair faoi deara nach gcuireann a n-iompar maslach ar dhaoine aonair, ar
bhaill foirne, nó ar aon duine a dtagann siad i dteagmháil leo le linn a gcuid
oibre

Foireann a chur ar an eolas faoi ábhair imní a bhaineann le bulaíocht,
ciapadh, agus iompar míchuí

Tuairiscigh agus/nó cuir an príomhoide nó an duine eile atá i bpost
freagrachta ar an eolas má tá imní ann gur sáraíodh an polasaí seo

Lean nósanna imeachta comhaontaithe chun saincheisteanna a réiteach go
cuiditheach agus go héifeachtach. Ina measc seo tá Nós Imeachta Gearán do
Thuismitheoirí, nósanna imeachta um Dhínit ag an Obair, Cód Iompair

Gearánach Smaoinigh ar dhul i dteagmháil leis an duine go díreach lena chur ar an
eolas nach bhfuil fáilte roimh an iompar atá i gceist

Mar mhalairt air sin smaoinigh ar iarraidh ar dhuine atá i riocht freagrachta
dul i dteagmháil leis an duine ar a son

Faigh comhairle mura bhfuil tú cinnte cad atá ag tarlú agus conas is fearr é a
stopadh

Bí réidh glacadh leis go mb’fhéidir go raibh míthuiscint ann

Bí réidh oibriú i dtreo cuiditheach chun aon deacrachtaí a réiteach

Gearán faoi iompar
do-ghlactha.

Má dhéantar teagmháil leat faoi d’iompar i leith ball foirne eile, éist, glac
gach gearán i ndáiríre agus bí réidh oibriú chun an cheist a réiteach.
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Má bhí míthuiscint ann ní mór é a shoiléiriú leis an mball foirne lena
mbaineann
Bí réidh oibriú go cuiditheach chun aon deacrachtaí a réiteach
A thuiscint gur féidir deacrachtaí nár réitíodh faoi Dhínit ag an Obair a ardú
go polasaithe nó nósanna imeachta eile atá chomh hábhartha céanna
Comhoibriú le haon imscrúdú

Tríú páirtí

(Ionadaí an Aontais,
Baill foirne, Eile)

● Cuir spás tacaíochta ar fáil, agus fanacht neamhchlaonta agus
neamhbhreithiúnach:

● Éist faoi rún agus gníomhach a chur ar fáil
● Cumhacht a thabhairt don duine aonair
● Cuir eolas ar fáil ar na roghanna atá ar fáil
● Cabhrú leis an mball foirne aonair smaoineamh ar roghanna d’fhonn

fadhbanna a réiteach
● Saincheisteanna a choinneáil faoi rún do na páirtithe lena

mbaineann
Imscrúdaitheoir Cuir in iúl go soiléir don ghearánach nó don duine a bhfuil an gearán á

dhéanamh agat, go bhfuil tú neamhchlaonta. Is é an ról atá agat imscrúdú
agus tuairisciú a dhéanamh ar na fíricí a líomhnaítear a tharla

Éist leis an dá thaobh

Coinnigh Rúndacht - Seachain an cás a phlé le duine ar bith, laistigh nó
lasmuigh den ionad oibre, seachas iad siúd a gcaithfidh tú labhairt leo le linn
an imscrúdaithe.

Ná cuir do thuairimí in iúl maidir le hinchreidteacht nó eile an ghearáin nó
an fhianaise a thug an gearánach, an duine a bhfuil an gearán á dhéanamh
ina choinne nó aon fhinnéithe

Ná tarraing isteach tuairimíocht le páirtí ar bith maidir le toradh dóchúil an
imscrúdaithe

Taifead a choinneáil ar gach agallamh nó cruinniú a reáchtáladh le linn an
imscrúdaithe.

Ionadaí an Aontais Comhoibriú le hiarrachtaí gearáin a réiteach go háitiúil

Bí i láthair ag aon agallamh más mian leis an ngearánach nó leis an duine a
bhfuil an gearán á dhéanamh aige

Comhoibriú go hiomlán le hiarrachtaí an t-imscrúdú a dhéanamh go cothrom
agus gan aon mhoill mhíchuí

Rúndacht iomlán a chinntiú maidir le gach imeacht
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5 RÉITEACH COINBHLEACHTA

Cé gur féidir le bunús coinbhleachta a bheith casta is gnách go dtagann sé i láthair mar bheirt nó níos

mó ag easaontú faoi cheisteanna a bhaineann le substaint eagraíochtúil, easaontas pearsanta a

bheith acu agus/nó deacrachtaí a bheith acu lena chéile. Féadfaidh an príomhoide, an fhoireann,

agus/nó an bhainistíocht go leor ama a chaitheamh ag déileáil le cásanna coinbhleachta, mar thríú

páirtí ag iarraidh cúrsaí a réiteach nó mar cheann de na páirtithe sa choinbhleacht.

Chomh fada agus a bhaineann leis an scoil mar ionad oibre, tá sé tábhachtach a aithint:

● le himeacht ama tá coimhlint dosheachanta agus

● tá sé ríthábhachtach coinbhleacht a réiteach chomh luath agus is féidir, go hidéalach ag ‘céim

neamhfhoirmiúil’.

I bhformhór na gcásanna, úsáideann daoine aonair scileanna réitithe coinbhleachta go héifeachtach

agus go cuiditheach. Déantar é seo ag:

● éisteacht ghníomhach

● foinse na coinbhleachta a aithint

● aghaidh a thabhairt ar an gceist go luath agus ar bhealach cuiditheach

● roghanna maidir le réiteach a chur ar aghaidh lena bhféadfar peirspictíochtaí a shoiléiriú,

teacht ar chomhréiteach a áireamh

● ag admháil má rinneadh earráidí agus ag glacadh leis mar an gcéanna go bhféadfadh earráidí

a bheith déanta ag páirtí eile, nó gur tharla míthuiscintí

● a bheith toilteanach réitigh a chur ar aghaidh d’fhonn an cheist a réiteach

● an t-ábhar a dhúnadh

● ag leanuint ar aghaidh.

Féachann an polasaí seo le cultúr cumarsáide oscailte a chur chun cinn inar féidir coinbhleachtaí a

chraoladh agus a réiteach go measúil, go cuiditheach, go tapa agus ar bhealach réasúnta gan dul i

muinín na nósanna imeachta níos foirmiúla. Ligeann rún den sórt sin don fhoireann bogadh ar

aghaidh ó choimhlint agus caidreamh deisiúcháin. Sa chás nach bhfuil páirtithe in ann a gcuid

fadhbanna a réiteach trí leas a bhaint as an mbeartas um Dhínit ag an Obair, is féidir iad a tharchur

chuig nósanna imeachta comhaontaithe eile.
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6 ROINN E – NÓSANNA IMEACHTA AITHEANTA RÉITIGH COINBHLEACHTA

Thángthas ar na Nósanna Imeachta um Réiteach Coinbhleachta seo a leanas idir páirtithe éagsúla,

lena n-áirítear ceardchumainn agus comhlachtaí bainistíochta, le blianta fada anuas. Tá glactha go

foirmiúil ag Bord Bainistíochta ______________ leo seo mar chuid den Bheartas um Dhínit ag an

Obair seo. Tá céimeanna foirmiúla na nósanna imeachta seo le húsáid chun gach díospóid

idirphearsanta a réiteach tar éis iarrachtaí macánta agus macánta na saincheisteanna a réiteach go

neamhfhoirmiúil.

6.1 ROGHNAIGH AN NÓS IMEACHTA CUÍ

Tar éis na deacrachtaí a aithint agus tagairt a dhéanamh don Bheartas um Dhínit ag an Obair d’fhonn

iad a réiteach go neamhfhoirmiúil, féadfaidh daoine aonair cinneadh a dhéanamh oibriú trí nósanna

imeachta níos foirmiúla.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil gach nós imeachta deartha chun saincheisteanna a

réiteach le comhaontú frithpháirteach na bpáirtithe ag céim neamhfhoirmiúil, nó trí bheith ag brath

ar idirghabháil tríú páirtí. Sula dtéann siad i mbun aon nós imeachta foirmiúil, ba cheart do thríú

páirtithe na bearta a bheidh glactha ag an dá thaobh a bhunú chun saincheisteanna a réiteach sula

n-agraíonn siad nósanna imeachta foirmiúla.

6.2 NÓS IMEACHTA GEARÁN DO THUISMITHEOIRÍ

Ba chóir an nós imeachta seo a leanúint i gcás coimhlinte idir tuismitheoir agus múinteoir. Tá 5 chéim

sa nós imeachta, agus tá an chéad dá chéim neamhfhoirmiúil. Leagann sé an bhéim ar dhul i ngleic le

deacrachtaí caidrimh foirne i gcur chuige comhaontaithe agus deonach agus cuimsíonn sé áis

idirghabhála. Mura dtagtar ar réiteach tar éis Chéim 3, imscrúdóidh an Bord Bainistíochta an t-ábhar

agus eiseoidh sé breithiúnas ceangailteach

Cliceáil anseo chun an Nós Imeachta Gearán do Thuismitheoirí a íoslódáil
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6.3 NÓS IMEACHTA CMÉ CHUN AGHAIDH A THABHAIRT AR DHEACRACHTAÍ FOIRNE

Ba cheart an nós imeachta seo a úsáid i gcás coinbhleachta idir baill foirne, an príomhoide san

áireamh. Baineann sé go sonrach le hábhar na líomhaintí bulaíochta, gnéaschiapadh, nó ciapadh

idirdhealaitheach ar leith eile, a d’fhéadfadh tarlú san ionad oibre nó eile le linn fostaíochta.

Cliceáil anseo chun Nós Imeachta INTO chun Aghaidh a thabhairt ar Dheacrachtaí Foirne a íoslódáil

Ag: https://www.into.ie/help-advice/staff-parent-relations/procedure-to-address-staff-difficulties/

6.4 NÓS IMEACHTA GEARÁIN

Tá an nós imeachta seo ar fáil do mhúinteoirí/phríomhoidí a bhfuil casaoid ina gcoinne

● An BoM

● Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta

● An Príomhoide

Cliceáil anseo chun an Nós Imeachta Gearán a íoslódáil

At: https://www.into.ie/help-advice/staff-parent-relations/grievance-procedure/

6.5 NÓS IMEACHTA BULAÍOCHT / CIAPADH

Tá an nós imeachta seo ar fáil i gcásanna

● bulaíocht do dhaoine fásta

● ciapadh gnéasach

● ciapadh ar fhorais idirdhealaitheacha sonraithe eile a d’fhéadfaí a mheas, sna himthosca,

mar bheith maslach, náireach nó imeaglach
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Cliceáil anseo chun an Nós Imeachta Bulaíocht / Ciapadh a íoslódáil

At: https://www.into.ie/help-advice/staff-parent-relations/grievance-procedure/

7 INTO / NÓS IMEACHTA IDIRGHABHÁLA BAINISTÍOCHTA

7.1 RÉAMHRÁ

Tá caidreamh dearfach foirne ríthábhachtach do thimpeallacht oibre tháirgiúil shásúil. Maidir leis seo,

leagann an bhainistíocht agus Cumann Múinteoirí Éireann araon béim ar an tábhacht a bhaineann le

cultúr oibre a chothaíonn idirphlé oscailte agus cuiditheach, a éascaíonn saincheisteanna a chraoladh

ar bhealach trédhearcach agus cothrom agus a cheadaíonn dul i ngleic le deacrachtaí. I measc

samplaí de na deacrachtaí a thagann chun cinn ó am go chéile i bhfoirne na scoile, tá easpa

comhchomhairliúcháin braite i gcinnteoireacht, ciorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna gan

scaipeadh, bulaíocht líomhanta, neamhábaltacht na foirne chun comhoibriú.

Tá nós imeachta sonrach forbartha ag an mbainistíocht agus an INTO chun dul i ngleic le

deacrachtaí/coimhlintí caidrimh foirne atá sa leabhrán Ag Obair le Chéile*. Áirítear leis an nós

imeachta seo áis idirghabhála trína bhféadfaidh idirghabhálaí oilte ón INTO/painéal bainistíochta

oibriú le foireann chun creat a bhaint amach chun aghaidh a thabhairt ar/réiteach na

saincheisteanna deacrachta nó conspóide.

7.2 RÉAMHCHEAD A FHÁIL

Ós rud é go n-íocann Cumann Múinteoirí Éireann agus an lucht bainistíochta as an áis idirghabhála,

ba chóir a thuiscint go soiléir nach mór cead scríofa a fháil roimh ré ó Cheannoifig an INTO agus ó

oifig phátrún na scoile. Tá sé de fhreagracht ar Ionadaí Ceantair an CMÉ faomhadh a fháil ó

Cheannoifig CMÉ agus ar an gcuma chéanna is faoin mBord Bainistíochta é, faomhadh oifig an

phátrúin a fháil. Ina theannta sin, agus de réir mar is cuí, ba cheart d’ionadaí ceantair CMÉ dul i

dteagmháil go díreach leis an Ionadaí áitiúil CPSMA/Rúnaí Deoise.

7.3 TEACHT AR AN TSEIRBHÍS

● Baineann na treoirlínte seo a leanas le rochtain a fháil ar an tseirbhís:
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● Nuair is mian le baill foirne dul i ngleic le deacrachtaí caidrimh foirne ba cheart dóibh, ar an

gcéad dul síos, scóip an leabhráin Ag Obair le Chéile a mheas agus measúnú a dhéanamh an

féidir cúrsaí a réiteach ag leibhéal na scoile trí úsáid a bhaint as aon cheann de na

dea-chleachtais/nósanna imeachta atá molta. amach ann. Ba cheart go n-áireofaí leis sin

breithniú ar chórais inmheánacha cumarsáide agus cinnteoireachta na foirne agus deiseanna

chun coinbhleachtaí a réiteach

● Ba cheart d’fhoirne dul i gcomhairle lena n-ionadaí ceantair de chuid Chumann Múinteoirí

Éireann chun comhairle agus cúnamh a fháil maidir le saincheisteanna deacrachta agus an

fhéidearthacht go bhféadfaí cúrsaí a réiteach ag leibhéal na scoile.

● Más rud é, d'ainneoin na n-iarrachtaí a rinneadh de bhun uimh. 1 agus 2 thuas, más mian le

baill foirne rochtain a fháil ar an tsaoráid idirghabhála, ba chóir dóibh a n-ionadaí foirne de

chuid Chumann Múinteoirí Éireann a mheas agus ba cheart dóibh sin

● Soiléiriú a dhéanamh ar cé mhéad ball foirne ar mian leo a bheith rannpháirteach san

idirghabháil ag cuimhneamh go bhfuil an próiseas deonach

● Téigh i gcomhairle tuilleadh le hionadaí ceantair Chumann Múinteoirí Éireann

●
● Ag an am cuí, cuir comhairle ar chathaoirleach an bhoird bhainistíochta agus

● cead a lorg ón gcathaoirleach/bord chun dul ar aghaidh leis an idirghabháil

● Rachaidh ionadaí ceantair CMÉ i dteagmháil go díreach le cathaoirleach an bhoird

bhainistíochta agus le Ceannoifig an INTO. Rachaidh cathaoirleach an bhoird bhainistíochta i

dteagmháil lena (h)oifig Deoise faoi seach chun ceadú an phátrúin don idirghabháil a lorg.

● Déanfaidh oifigigh/ionadaithe bainistíochta an CMÉ atá i gceist an cás a mheas agus má

cheadaítear idirghabháil, déanfaidh ionadaí ceantair CMÉ teagmháil dhíreach leis an

bhfoireann/ionadaí foirne agus le cathaoirleach an bhoird bhainistíochta chun ainm

idirghabhálaí oiriúnach a chomhaontú.

7.4 ULLMHÚCHÁN DON IDIRGHABHÁIL

Féadfaidh an t-ionadaí foirne socrú a dhéanamh chun an t-idirghabhálaí a chur ar an eolas go

neamhfhoirmiúil faoi na nithe seo a leanas:

● na príomhcheisteanna deacrachta

● na páirtithe atá i gceist

● na tionscnaimh a rinneadh ag leibhéal na scoile chun dul i ngleic le cúrsaí

● breac-chuntas ginearálta ar aon dul chun cinn atá déanta (má bhaineann)

● léiriú ar na saincheisteanna atá fós gan réiteach.

De rogha air sin, (agus sa chás go bhfuil an t-ionadaí foirne, mar shampla, ina pháirtí sna

saincheisteanna deacrachta), féadfaidh ionadaí ceantair CMÉ, cathaoirleach an bhoird bhainistíochta

nó ionadaí bainistíochta faisnéis chúlra a sholáthar don idirghabhálaí go neamhfhoirmiúil. Mar sin

féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, mar chuid de chéimeanna tosaigh na hidirghabhála, go

socróidh an t-idirghabhálaí éisteacht dhíreach ó na comhaltaí foirne lena mbaineann.

Mar chuid den phróiseas idirghabhála, beidh ar chomhaltaí foirne a dhearbhú go mbeidh siad

rannpháirteach go cuiditheach, go mbeidh siad solúbtha chun réiteach a bhaint amach agus go

gcloífidh siad le moltaí an Idirghabhálaí.
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7.5 PRÓISEAS IDIRGHABHÁLA

Gníomhaíonn an t-idirghabhálaí de mheon macánta i gcónaí. Is é an ról atá aige ná na páirtithe a

éisteacht go díreach, na saincheisteanna a mheasúnú agus iarracht a dhéanamh teacht ar

réiteach/comhréiteach trí idirphlé leis na páirtithe. De ghnáth socróidh sé/sí cruinniú tosaigh den

fhoireann lena mbaineann chun an próiseas a leagan amach. Socróidh sé/sí cruinnithe breise ansin

de réir mar is cuí, ar bhonn aonair nó comhchoiteann.
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Déanfaidh an t-idirghabhálaí:

● Athbhreithniú a dhéanamh ar gach doiciméad ábhartha (más ann dó);

● Socraigh bualadh leis na páirtithe chun na saincheisteanna a éisteacht agus a mheasúnú go

díreach;

● Cinneadh a dhéanamh an féidir creat a bhaint amach le haghaidh réitigh i bhfianaise

dhearcadh na bpáirtithe; agus

● I gcás ina gcinnfidh an t-idirghabhálaí dul ar aghaidh, cuirfidh sé/sí tús le próiseas

caibidlíochta/cruinnithe leis na páirtithe agus dréachtóidh sé conclúid nuair a bheidh an

próiseas críochnaithe lena bhféadfaí creat a áireamh chun na deacrachtaí a réiteach.

● Is i gconclúid an idirghabhálaí amháin a luafar an bhfuil nó nár éirigh leis an idirghabháil

réiteach a bhaint amach. Beidh an chonclúid ar fáil do na páirtithe mar aon leis an gcreat

réitigh má comhaontaíodh é.

De ghnáth, déanfaidh an t-idirghabhálaí a dhícheall an próiseas a chríochnú laistigh de fiche lá scoile.

Maidir le cruinnithe idir an t-idirghabhálaí agus na baill foirne, moltar go ndéanfaí iad seo lasmuigh

d’am scoile. Nuair nach féidir é seo a dhéanamh ba chóir don idirghabhálaí a shoiléiriú le

cathaoirleach an bhoird bhainistíochta an féidir socruithe eile inscoile a dhéanamh.

Aithnítear go bhféadfadh cruinnithe leantacha idirghabhálaí leis an bhfoireann a bheith

an-úsáideach, go háirithe má tá tréimhse míonna idir an próiseas idirghabhála agus an cruinniú

leantach. Ligeann an cruinniú leantach don idirghabhálaí dul i dteagmháil leis an bhfoireann maidir le

haon dul chun cinn atá déanta ar an gcomhaontú idirghabhála. Mar sin féin, ba cheart líon na

gcruinnithe leantacha a theorannú d'uasmhéid dhá cheann

Mar fhocal scoir, tá sé ríthábhachtach a thuiscint go bhfuil rath aon phróisis idirghabhála ag brath ar

dhea-thoil, solúbthacht agus iarracht leanúnach i measc na foirne chun teacht ar shocrú agus oibriú i

dtreo na moltaí atá leagtha amach sa chreat réitigh a bhaint amach. D’fhéadfadh tionscnaimh eile

amhail oiliúint nó comhairleoireacht a bheith feiliúnach freisin.
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8 ACHOIMRE, ATHBHREITHNIÚ AGUS DAINGNIÚ

8.1 ACHOIMRE

Aithníonn an Bord Bainistíochta go bhfuil dualgas cúraim aige i leith gach ball foirne scoile. Mar an
gcéanna, tá dualgas cúraim ar a chéile ag foireann na scoile. Féachann an polasaí seo le prionsabail,
cleachtais agus nósanna imeachta a leagan amach chun tacú le feidhmiú an dualgais sin inár scoil.

Le chéile táimid tiomanta do thimpeallacht oibre a thógáil agus a chothabháil ina bhfuil caidreamh
measúil, oscailte agus comhionann mar ghnáthchleachtas.

Go hachomair, táimid tiomanta d’áit mhaith shábháilte a bheith againn le bheith ag obair ann, áit a
bhfuil meas ar dhínit gach duine.

8.2 LÉIRMHEAS

Déanfaidh an Bord athbhreithniú ar an mbeartas seo go tréimhsiúil, ach uair amháin ar a laghad gach

dhá bhliain. Ní mór don Fhoireann athbhreithniú a dhéanamh ar an bPolasaí ag tús gach scoilbhliana.

Iarrtar ar cheannairí scoile a bheith airdeallach go háirithe agus iad ag cinntiú go bhfuil gach ball

foirne nua nó sealadach feasach ar an mBeartas agus ar a gcearta agus a n-oibleagáidí faoi.

8.3 DAINGNIÚ

Rinne an Bord Bainistíochta an Beartas seo a athbhreithniú agus a dhaingniú ar na dátaí seo a leanas:

-

Daingniú Tosaigh _______________________

Léirmheas 1 _______________________

Léirmheas 2 _______________________

Léirmheas 3 _____________________________________

Sínithe: __________________________________

Cathaoirleach

IPPN 27/08/2021
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