
 

Polasaí/Nós Imeachta teacht agus imeacht na bpáistí ón scoil 

Aidhmeanna/Cuspóirí  

Cuireadh an polasaí seo le chéile chur tacú le oíbriú éifeachtach chlár ama na scoile.  

• Cur le structúr an lá scoile  

• Éascaíocht a dhéanamh ar sholáthar fógraí uil scoile  

• Brú spáis agus na dainséaraí a bhaineann le grúpa mór daltaí bheith ag teacht, ag 

imeacht ag an am chéanna go sábháilte a sheachaint.  

Ról & Freagrachtaí  

Tá freagracht ar gach ball foirne an polasaí seo a chur i bhfeidhm ina iomláine.  

Siad na múinteoirí ranga a fháiltíonn na  páistí ar maidin agus a dhéanann 

maoirseoireacht ar a n-imeacht um thráthnóna.  Glacann an  Cúnt.  Riach. Speis  ról 

lárnach freisin go háirithe nuair atá an páiste faoina gcúram ag teacht ‘s ag imeacht.  

Nós Imeachta Inmheanach Scoile  

Buaileann an clog ag 8:50 agus téann páistí isteach ina línte ag an am seo.  Tagann na 

múinteoirí amach agus treoraíonn said na daltaí faoina gcúram isteach go cúramach agus 

le hard sábháilte.  Bíonn tionól nuair is gá sa halla. Tugann an P.O. agis an POTF na 

fógraí chuí ag an gcruinniú seo.     

Clár Ama an Lae  

8:50   Fáiltiú  

10:30-10:40   Sos  

12.30-1.00  Lón  

1:30    Naíonáin ag dul abhaile  



2:30   R1-R6 ag dul abhaile  

Glaotar an rolla ag 10:00 gach lá.  

  

Ag am imeachta  

Buaileann clog chun múinteoirí agus daltaí a chur ar an eolas réiteach le ham  imeachta.  

Treoraíonn múinteoirí amach go dtí’n chlós iad.  

Tagann tuismitheoirí isteach chun na páistí a bhailiú.  

Ról agus Freagrachtaí  

Tacaíonn tuismitheoirí leis an bpolasaí seo tré  

• Páirceáil go freagrach  

• Páistí a bhailiú ón scoil  

• A chinntiú nach  bhfágtar páistí ar scoil ró luath nó nach mbailítear iad 

ródhéanach.  

• Córas tráchta n ascoile a leanúint  

• Spás mí-chumasach páirceála na scoile a fhágáil soar.  

Tacaíonn daltaí leis an bpolasaí tré  

• Siúl i líne chun dul ar bhusanna scoile.  

• Línte a dhéanamh ag am oscailte na scoile  

• Bheith cúramach ag teacht isteach ‘s amach geataí na scoile (dainséir)  

Tacaíonn múinteoirí leis an bpolasaí tré  

• Maoirseoireacht a dhéanamh ar pháistí ag teacht ‘s ag imeacht ón scoil  

• Cinntiú go leantar nós imeachtaí slándála  

• Teagmháil le tuismitheoirí maidir le amanna oscailte agus dúnadh na scoile.  

Tacaíonn tiománaithe bus leis an bpolasaí tré  

• Páirceáil sa spás cheart  

• Gan cúlú agus páistí sa chlós  

• Cinntiú go gcaitheann páistí criosanna sábhálta  

• Bheith poncúil  


