
Polasaí ar Thurais  

Séard atá i gceist le turais  ná turais eagraithe ag an gcoláiste, ina mbíonn mic léinn 

ag taisteal lasmuigh den choláiste. 

 

Baineann an polasaí le: 

Mic Léinn,  príomhoide, foireann riaracháin, múinteoirí an choláiste, Coiste Stiúrtha 

Choláiste Naomh Éanna agus an comhlacht árachais, marsh Ireland. 

 

Cúis 

 Ionas go ndéanfaí turais a reáchtáil go sábháilte agus go héifeachtach. 

 Go mbeadh an t-eolas cuí, ag an am cuí ag an bpríomhoide, ag múinteoirí agus ag 

tui 

 

Aidhmeanna 

 Go mbeadh feidhm oideachasúil ag baint le gach turas. 

 Go mbeadh turais, a thiocfadh le spriocanna oideachais an choláiste, á dtairiscint 

do mhic léinn.. 

 Go mbeadh turais eagraithe ar chaoi go mbeidís sábháilte agus éifeachtach. 

 Go mbeadh an t-eolas cuí in am ag na páirtithe cuí. 

 

Ábhar 

 Beidh Cód Iompair Choláiste Naomh  i bhfeidhm ar na turais. Tabharfar  

treoracha in thaobh seo do na mic léinn sula ndéanfaidh siad cinneadh faoi thuras. 

 Is gá faomhadh a fháil ó údaráis an choláiste do gach turas scoile. 

 Beidh cead scríofa ó thuismitheoir/caomhnóir ag teastáil má tá gá ag scoláire le 

cógais(oideas) leighis a thógáil.. 

 Beidh ceannaire an turais freagrach as  aon táille a bheadh le h-íoc a bhailiú agus 

a phróiseáil. 



 Caithfear sonraí an turais a chur ar fáil d’fhoireann an choláiste agus do Choiste 

Stiúrtha choláiste Naomh Éanna, chomh maith le liosta a chur ar fáil de na mic 

léinn atá ag taisteal. 

 Beidh múinteoir ag taisteal le gach grúpa de 25 mmac léinn. 

  Bosca céad chabhrach a thabhairt nuair is cuí. 

 Is é/í an múinteoir atá i bhfeighil an turais atá freagrach as na socraithe uile, le 

comhairle ón bpríomhoide. 

 Beidh discréid iomlán ag Coláiste Naomh Éanna  i dtaobh turas a cheadú nó gan a 

cheadú. 

Cur i bhfeidhm 

Beidh an polasaí seo curtha i bhfeidhm ag an bpríomhoide, foireann riaracháin,  

múinteoirí, mic léinn agus Coiste Stiúrtha Choláiste Naomh Éanna.   

 

Déanfar na cleachtais i dtaobh turais  a phlé agus a leasú ag cruinnithe de Bhord Stiúrtha 

Choláiste Naomh Éanna nuair is gá agus déanfar athbhreithniú air uair sa bhliain. 

 

 

Daingnithe ag an gCoiste Stiúrtha: 

 

Sínithe:___________________________ 

             Cathaoirleach 

 

Sínithe:___________________________ 

            Rúnaí 

 

Dáta:__________________ 

 

 

 



 

 

 

 


