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Polasaí Frith-bhulaíochta
I gColáiste Cholmcille, tá sé de cheart ag gach scoláire a bheith ag foghlaim
agus a bheith in ann feidhmiú go héifeachtach ar scoil. Chuige sin, ní ghlacfar le
bulaíocht de chineál ar bith nó d’aon droch-iompar a chuirfear isteach ar obair
nó dul chun cinn dhuine ar bith.
Cuireann bainistíocht Choláiste Cholmcille i bhfeidhm na ‘Gnásanna
Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile’, atá mar chuid den
doiciméad seo mar Pholasaí Frith-Bhulaíochta Colaiste Cholmcille.
Tá na ‘Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile’ ceaptha
tar éis dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe cuí oideachais agus go
ngabhfaidh na gnásanna seo áit Threoirlínte 1993 ar Iompar Bulaíochta i
mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna a Chomhrac.
Séard is bulaíocht ann ná ionsaí leanúnach a dhéanann duine, nó grúpa, ó
bhéal, go siceolaíoch nó go fisiciúil in aghaidh duine nó daoine eile.
Tá cineálacha éagsúla bulaíocht ann:
Ionsaí fisiciúil.
Dochar do mhaoin.
Sracaireacht (extortion).
Scanrú.
Glaochanna maslacha teileafóin.
Leithlís (isolation).
Ag glaoch ainmneacha.
Ag magadh.

Comharthaí Bulaíochta:
Faitíos ar scoláire agus é/í ar scoil.
Mitcheáil ón scoil.
Ag titim siar san obair scoile.
Ag fáil tinn go minic.
Athruithe tobann in iompar an scoláire.
Comharthaí imní infheicthe.
Dochar déanta nó rudaí goidte ó dhuine.
Brú nó gortú gan míniú.
Drogallach ag rá céard atá ag cur as dóibh.

Ag fiosrú agus ag deileáil le bulaíocht, de réir ‘Gnásanna Frithbhulaíochta
Bunscoile agus Iar-bhunscoile’.
Ba cheart freagra a fháil ar na ceisteanna seo leanas ar bhealach séimh:
- Céard a tharla?
- Cén áit?
- Cén uair?
- Cé a rinne é?
- Cén fáth?
Má tá slua i gceist, ba cheart agallamh a chur ar gach duine ina aonar agus, ar
deireadh, ar an slua le chéile.
Má tá sé soiléir go bhfuil scoláire ag déanamh bulaíochta, ba chóir a chur in
iúl dó/di go bhfuil sé/sí ag briseadh “Cód Iompair na Scoile”.
Ba chóir d’aon mhúinteoir a fhiosraíonn cás bulaíochta cuntas, i scríbhinn, a
choinneáil air.
Nuair a tharlaíonn bulaíocht, ba cheart don Phríomhoide, don LeasPhríomhoide nó don Mhúinteoir i bhFeighil castáil le tuismitheoirí na scoláirí
(ar an dá thaobh) chun é a phlé leo má cheapann siad go bhfuil gá leis.
Tá sé tábhachtach go mbeadh cruinniú leis an mbeirt atá i gceist go haonraic
agus le chéile tamall tar éis an eachtra chun cairdeas a chothú eatarthu arís.
Ó tharla gurb iad na scoláirí a mbíonn easpa féinmhuiníne agus nach mbíonn
féinmheas acu orthu féin is mó a bhíonn páirteach i mbulaíocht, ba cheart do
mhúinteoirí gach deis a úsáid chun féinmheas agus féinmhuinín a chothú i
measc na scoláirí.

Seicliosta le haghaidh athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas fhrithbhulaíochta agus ar
a fheidhmiú
Ní mór don Bhord Bainistíochta (an Bord) athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar
bheartas frithbhulaíochta na scoile agus ar an tslí ina gcuirtear chun feidhme é. Ní mór
an seicliosta seo a leanas a úsáid san athbhreithniú. Áis is ea an seicliosta
d'athbhreithniú an bheartais ach ní seicliosta uileghabhálach é. Ní mór na rudaí seo a
leanas a chur i gcrích chun an seicliosta a chomhlánú: scrúdú agus athbhreithniú ar
anailís chainníochtúil agus ar anailís cháilíochtúil ar eilimintí éagsúla d'fheidhmiú
bheartas frithbhulaíochta na scoile.
Tá/ Níl
An bhfuil beartas frithbhulaíochta a ghéilleann go hiomlán do riachtanais Ghnásanna
Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile glactha ag an mBord go foirmiúil? Tá
An bhfuil an beartas foilsithe ar shuíomh Gréasáin na scoile agus cóip curtha ar fáil do
chumann na dtuismitheoirí? Tá
An bhfuil sásta go bhfuil go bhfuil an beartas ar fáil d'fhoireann na scoile (agus
foireann nua san áireamh)? Tá
An bhfuil an Bord sásta go bhfuil dóthain eolais ar an mbeartas agus ar na gnásanna ag
foireann na scoile chun iad a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus go comhsheasmhach
ina gcuid oibre laethúla? Tá
An bhfuil an Bord sásta go bhfuil dóthain eolais ar an mbeartas ag na daltaí? Tá
An bhfuil an Bord sásta gur doiciméadaíodh sa bheartas na straitéisí coiscthe agus
oideachais a bheidh i bhfeidhm sa scoil? Tá
An bhfuil an Bord sásta gur cuireadh gach straitéis coiscthe agus oideachais chun
feidhme? Tá
Ar scrúdaíodh a éifeachtaí atá na straitéisí coiscthe agus oideachais atá curtha chun
feidhme? Tá
An bhfuil an Bord sásta go bhfuil na múinteoirí ar fad ag taifeadadh agus ag déileáil le
teagmhais bhulaíochta de réir an bheartais? Tá
An bhfuil an Bord sásta go bhfuair an Bord na tuairiscí achoimre tréimhsiúla ón
bPríomhoide agus ar glacadh miontuairiscí maidir leo? Tá

An bhfuil an Bord sásta gur pléadh a fheabhas atá an scoil ag láimhsiú tuairiscí
bulaíochta lena n-áirítear teagmhais bhulaíochta ar déileáladh leo ag céim luath agus
nach bhfuil ar áireamh, mar sin, i dtuairisc thréimhsiúil an Phríomhoide? Tá
An bhfuil an Bord sásta nach bhfuarthas aon ghearán ó thuismitheoirí maidir leis an
tslí ina láimhsíonn an scoil teagmhais bhulaíochta? Tá
An bhfuil an Bord sásta nár thóg tuismitheoir ar bith a páiste amach as an scoil á rá go
raibh siad míshásta leis an tslí inar láimhsigh an scoil cás bulaíochta? Tá
An bhfuil an Bord sásta nach ndearna Ombudsman na Leanaí imscrúdú ar an tslí inar
láimhsigh an scoil cás bulaíochta a thionscain nó a thabhairt chun críche? Tá
An bhfuil an Bord sásta go ndearnadh anailís ar na sonraí a fuarthas ó chásanna a
tuairiscíodh don Phríomhoide (leis an teimpléad taifeadta bulaíochta) chun aon
cheisteanna, treochtaí nó patrúin in iompar bulaíochta a shainaithint? Tá
An bhfuil an Bord sásta nár aithníodh aon ghnéithe de bheartas na scoile agus/nó a
fheidhmiú a dteastaíonn feabhsú breise orthu? Tá
An bhfuil plean gníomhaíochta i bhfeidhm ag an mBord chun díriú ar aon réimse ina
dteastaíonn feabhsú? Níl

Fógra maidir le hathbhreithniú bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar an mbeartas
frithbhulaíochta
Chuig: _____________________________________
Is mian leis an mBord Bainistíochta i _gColáiste Cholmcille__ na nithe seo a leanas a
chur in iúl duit:
o Tugadh athbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar bheartas frithbhulaíochta na scoile
agus a fheidhmiú chun críche ag cruinniú an Bhoird den _23/09/2020
o Rinneadh an t-athbhreithniú i gcomhréir leis an seicliosta atá leagtha amach in
Aguisín 4 de na Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile.

