Coláiste Naomh Éanna

Feitheoireacht sa Choláiste
Beidh múinteoir i gcónaí i bhfeighil na ndaltaí fad is atá siad sa choláiste.
Ní bheidh na daltaí sa seomra ranga, sa halla ná in aon áit eile gan múinteoir a bheith i
láthair.

Feitheoireacht sa chlós
Múinteoirí:
1. Caithfidh múinteoir amháin ar a laghad a bheith i bhfeighil sa chlós nuair a bhíonn na
páistí amuaigh ag am sosa agus ag am lóin.
2. Beidh liosta amanna agus múinteoirí le déanamh amach ag an bpríomhoide. Beidh sé
seo crochta in áit phoiblí sa scoil- clár na bhfógraí.
3. Má bhíonn múinteoir ionadíochta ar dhualgas clóis, tá sé de dhualgas ar an
bpríomhoide é seo a cur in iúl don mhúinteoir ionadaíochta.

Daltaí:
1. Caithfidh na daltaí iad fhéin a iompar ar bhealach béasach an t-am ar fad. Ní ghlacfar
le haon iompar a chuireadh an dalta féin nó daltaí eile i mbaol.
2. Má bhíonn dalta ag dul isteach go dtí an leithreas, caithfear cead a fháil ón múinteoir
a bhíonn ar dualgas.
3. Níl cead an clós a fágail gan cead ón múinteoir ag am ar bith.
4. Má tharlaíonn timpiste, cuirfidh an múinteoir in iúl don phríomhoide é agus
scríobhfaidh an múinteoir tuairisc ar an timpiste i leabhar na dtimpistí agus síneoidh
sé/sí an tuairisc. Má bhíonn gá tabharfar an dalta go dtí an dochtúir nó cuirfear fios
ar an dochtúir teacht má bhíonn gá leis.
5. Ní ghlacfar le aon drochnósanna- malachtaí, eascaine & rl.
6. Níl cead a bheith ag rothaíocht i gclós na scoile.
7. Níl cead bia a ithe i gclós na scoile.
8. Is í an Ghaeilge a bheithfear a labhairt i gcónaí i gclós na scoile.
9. Má bhíonn an lá ag cur báistí fanfaidh na páistí sa seomra ranga ag imirt cluichí
boird.

Iompar I gclós na scoile

1.
2.
3.
4.

Níl cead corraíocht.
Níl cead ball éadaigh on dalta eile a tharraingt.
Níl cead buille ná cic a thabhairt.
Caithfear aire a thabhairt d’aon trealamh caitheam aimsire nó sport a bheith in
úsáid.
5. Aon eachtra beag nó mór a tharlódh sa gclós déafar nóta de i ‘Leabhar na n-eachtraí’
agus síneoidh an múinteoir é.
6. Níl cead luí ar an talamh.

Deimhnithe ag an gCoiste Stiúrtha
Sínithe:____________________________________
Cathaoirleach

Sínithe:____________________________________
Rúnaí

Dáta:___________________

