AGUISÍN 46
ÚRRÚS IN AGHAIDH DHÁILIÚCHÁIN
CHÓGAIS I SCOILEANNA
© 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.
AN tURRÚS SEO tugtha an

ú lá de

, 20

,

IDIR

(athair agus máthair d/hlisteanach)

(ar a dtugtar 'na tuismitheoirí' ina dhiaidh seo) den gCuid a hAon AGUS
ar son agus thar ceann Bhord Bainistíochta Scoil
ag
i gContae
gCuid Eile

(ar a dtugtar 'an Bord') den

DE BHRÍ:
1. Gurb' iad na tuismitheoirí faoi seach athair agus máthair d(h)listeanach, dalta sa scoil
thuasluaite.
2.

Go bhfuil an dalta ag fulaingt ar bhonn leanúnach leis an easláinte ar a dtugtar

3.
D'fhéadfadh, le linn dó/dí a bheith ag freastal ar an scoil thuasluaite, i gcúinsí
práinneacha, go mbeadh gá le cógas a dháileadh air/uirthi, viz:

4 Thoiligh na tuismitheoirí gur féidir le múinteoir ranga an dalta agus/nó ball eile foirne a
ainmneoidh an Bord Bainistíochta ó am go h-am an cógas cuí a dháileadh ar an dalta i gcúinsí
práinneacha.

ANOIS TÁ SÉ GLACTHA ag agus idir na rannpháirtithe mar seo a leanas:
a)
Ag áireamh go bhfuil glactha ag an mBord leis an gComhaontú, GLACANN na
tuismitheoirí, athair agus máthair d(h)listeanach faoi seach an dalta ainmnithe, dul in urrús
agus fanacht in urrús ar an mbord, a sheirbhísí agus a ghníomhairí gan dochar do
ghinearáltacht mhúinteoir ranga an dalta agus/nó Príomhoide na scoile ainmnithe ó agus in

aghaidh éilimh uilig, san am i láthair agus san am atá le teacht, ag éirí as na cógais ainmnithe
a dháileadh nó gan iad a dháileadh.

I bhFIANAISE ar sin, tá a sínithe agus a séalaí curtha ag na páirtithe leis seo ar an lá, mí
agus sa bhliain atá céad scríofa LAISTIGH.

SÍNITHE AG AGUS FAOI SHÉALA ag na tuismitheoirí agus i láthair:

SÍNITHE AG AGUS FAOI SHÉALA ag na tuismitheoirí agus i láthair:

