
 

Polasaí Maoirseoireachta 

  

Aidhm  

Tá sé mar aidhm againn i gcónaí áit sábhálta d’imirt agus d’fhoghlaim gach páiste faoin 

ár gcúram a chur ar fáil.  Mar mhúinteoirí glacaimid leis an bhfreagracht    a              

chuireann sé seo orainn.  I nGaelscoil Liatroma déanaimid chuile iarracht go ndéantar 

maoirseoireacht oiriúnach ar na páistí faoin ár gcúram.  

  

Freagrachtaí  

Tá’n Príomhoide freagrach as ucht rota maoirseoireachta a chur le chéile agus a 

thabhairt suas chun dáta nuair is cuí. Déanann an P.O.T an rota a eagrú.  

I gcás asláithreachtaí pleanáilte is gá don mhúintoeir socruithe a dhéanamh le múinteoir 

eile malartú don lá sin.  

I gcás asláithreachtaí nach raibh pleanáilte déanfaidh an Príomhoide socruithe 

malartaithe leis an gcéad duine eile ar an liosta.  

  

Ráiteas Pholasaí  

I rith am sosa déanann beirt maoirseoireacht clóis.  I gcás laethanta fliucha – bíonn 

múintoeir amháin freagrach as dorchla amháin agus an duine eile as an dorchla eile ag 

súil idir na seomraí ranga.  

  

Déantar meabhrú (agus athruithe nuair is cuí) de rialacha clóis go rialta agus tá na 

rialacha ar eolas go maith ag na daltaí scoile.  

  

Fanann na múinteoirí ar an gclós leis na ranganna nó go mbailíonn an múintoeir ranga an 

rang.  

  

Tosaíonn an scoil ag 8:50am.  Ní ghlacfar freagracht as dalta ar bith a thagann roimh an 

ama sin.  

  

Críochnaíonn na ranganna Naíonáin ag 1:30.n.  agus 2:30in.  do na ranganna eile (1-6).  

  

Tugann na múintoeirí na daltaí leo amach go dtí’n chlós ag am seo agus cinntítear de nach 

bhfuil éinne fágtha sa seomra ranga.  

  

I gcás do dtagann athrú ar an duine atá ag bailiú an páiste is gá é seo a chur in iúl don 

mhúintoeir ranga.  Is gá do thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil siadsan nó pé duine atá 



freagrach as an bpáiste a thionlacan abhaile ag geata na scoile ag 1:30 (Naíonáin) nó 

2:30 (R1-6)  óir ní féidir leis an scoil a bheith freagrach as maoirseoireacht daltái ina 

dhiaidh sin.  

  

  

Faomhadh ag an mBord Bainistíochta ar an 2ú Deire Fomhair 2018  
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