Oideachas Sóisialta, Pearsanta, agus Sláinte:
Polasaí Oideachais, Caidrimh,agus Gnéis:
© Cóipceart. Tá an polasaí seo molta ag Bord Bainistíochta na scoile, ach
glacannn an Bord Bainistíochta go bhfuil an ceart acu, an polasaí seo a athrú
aon am is mian leo i gcomhairle le pobail na scoile. I gcás go bhfuil dearmad
déanta in aon ráiteas thíos cuirfear an dearmad sin faoi bhraid an Bord
Bainistíochta agus ní ghlacann an Bord Bainistíochta le haon dualgas mar
gheall ar an dearmad seo.
Is é an pholasaí scoile ná an chlár MISNEACH a chur ar fáil I ngach
rang faoi stiúr na noidí agus le tacaíocht na dtuistí. Is í mbealach
deimhneach a dhéanaimid an tábhar seo, leis an bhéim ar fhéinmhuinín an pháiste a chothú agus a fhorbairt:
1. Cuirtear an chlár OCG ar fáil sa téarma deiridh do Rang 6. Eagraítear
dhá seisiún/ar dhá oíche dhífrúil ag tosnú ar 8:00in. faoi stiúr Cathal Ó
Ceithearnaigh/Catherine Fitzgibbon.
2. Cuirtear an chlár i lathair le cead an Bhord Bainístíochta agus de réir
Rialacha na Bunscoileanna, agus Bunreacht Scoil Raifteirí.
3. Cuirtear an clár ar fáil do na páistí le cead na tuismitheoirí, mar atá
leagtha amach de réir litir chucu sa phost.
4. Tá fáilte roimh baill an Bhoird, an Fhoireann, agus an oide ranga freastal
ar na seisiún de réir a dtoille.
5. Cuirtear an chlár ar fáil le eolas fíor, cruinn, agus ceart a thabhairt do na
paistí.
6. Beidh béim leagtha ar chonas cinneadh ceart/mícheart a dhéanamh,
bheith muiníneach, freagrach.
7. Beidh físeán curtha ar siúl do thuistí ag seisiún a haon, agus do na paistí
ag seisiún a dó, le cead na dtuistí.
8. Beimid ag súil go mbeidh eolas ceart tugtha do na páistí chun cabhrú le
thraenáil móráltachta na páistí.

Leagan amach an chlár: Déanfar lámhseáil ar seo de réir an Litir
Éagrúacháin agus Eolas faoin OCG do Thuisti Rang 6, atá leis an polasaí
seo.

Máire Treasa Uí Dhálaigh (PO) 22/5/03.
Roinnte ar gach oide ar fhoireann scoile ar an 22/5/03.

