
 

Coláiste Naomh Éanna 

 

POLASAÍ FRITHBHULAÍOCHT 

Tá an polasaí seo bunaithe ar cháipéis na Roinne Oideachais agus Scileanna “Treoirlínte ar 

iompar bulaíochta a chosc”. Tá sé mar aidhm ag an bpolasaí Sláinte agus Sábhailteachta 

timpeallacht shábháilte agus cmhbhách a chruthú inár féidir le gach dalta/mac léinn a 

lánacmhainneacht féin a chomhlíonadh. 

Ní ghlacann Coláiste Naomh Éanna le bulaíocht de shaghas ar bith, ná ar leibhéal ar 

bith i gcomhphobal an choláiste. Tá rún daingean ag an gCoite Stiúrtha  a chinntiú go 

gcuirfear ar chumas gach ball de chomhphobal an choláiste – daltaí, mic léinn, 

foireann, mná tí agus tuismitheoirí – bulaíocht a sheachaint. Treoraíonn an cháipéis 

seo gníomhartha agus eagar laistigh den choláiste chun iompar bulaíochta a chosc 

agus chun déileáil le hiompar bulaíochta. 

Sainmhíniú ar Bhulaíocht 

Is féidir bulaíocht a shainmhíniú mar ghníomhartha forrántachta a athdhéantar, is féidir leis 

feidhmiú trí chaint, nó brú síceolaíoch/fisiciúil; is féidir le duine aonair nó grúpa í a imirt ar 

dhuine/dhaoine eile. 

Is féidir le bulaíocht bheith ag feidhmiú i bhfoirm forrántacht fisiciúil, damáiste do mhaoin, 

goid maoin, sracadh, imeaglú, glaonna teileafóin maslaitheacha, aonarú, leasainmneacha 

maslacha, nótaí a scríobh, r-phoist, teachtaireachtaí téacs a sheoladh nó scríobh ar aghaidh 

leabhair (facebok). Mar chineál d’iompraíocht ionsaitheach bíonn sé, de ghnáth, goilliúnach 

agus déanta d’aon ghnó. Tarlaíonn sé go leanúnach thar thréimhse ama agus déanann sé 

deacair é don duine a bhíonn ag fulaingt na bulaíochta í/é féin a chosaint. 

Tá sé tábhachtach an difríocht a thuiscint idir bulaíocht agus cás aonarach forrántachta, nó 

iompraíocht frithshóisialta, nach féidir glacadh leo. Nuair is iompraíocht chórasach agus 

leanúnach a bhíonn i gceist, áfach, is bulaíocht a bhíonn i gcesit.  

Tá páirt l glacadh ag gach ball de chomhphobal an choláiste maidir le hiompar bulaíochta a 

chosc. 

Coiste Stiúrtha an Choláiste 

Tá sé de dhualgas ar an gCoiste Stiúrtha a chinntiú go gcuirfear ar a chumas gach ball de 

chomhphobal an choláiste déileáil go héifeachtach le bulaíocht. Tá rún daingean ag an 

gCoiste Stiúrtha am agus acmhainní a chur ar fail chun an polasaí a chur i bhfeidhm. 



Cinnteoidh an Coiste go mbeidh monatóireacht agus maoirseacht chuí ann le bulaíocht a 

chosc agus chun déileáil le cásanna nuair a tharlaíonn siad. 

 

Foireann an choláiste 

Cothóidh an fhoireann atmasféar cáirdis, measa agus caoinfhulaingthe. Déanfar forbairt ar 

fhéinmheas daltaí/mic léinn trí difríochtaí aonaracha agus gaiscí a cheiliúradh, dea-iompar 

agus múinteacht a aithint go dearfach, agus trí deiseanna a thabhairt do dhaltaí/mic léinn 

iad féin a cruthú go maith i gcúrsaí foghlama na Gaeilge agus sa choláiste go ginearálta. 

Cabhróidh múinteoirí le daltaí/mic léinn ionbhá a fhorbairt trí na mothúcháin a phlé agus 

comhthuiscint i leith an duine eile a spreagadh. Cothófar caidreamh le daltaí/mic léinn ar 

bhonn cóimheasa agus muiníne, ionas go mbeidh iontaoibh ag daltaí/mic léinn as an 

bhfoireann. Beidh múnteoirí san airdeall maidir le daltaí/mic léinn a nochtann dóibh go 

bhfuil bulaíocht ar súil, freagóidh muinteoirí iad go cneasta agus le mothálacht, agus déanfar 

gach cás bulaíochta a scrúdú. 

Pléifidh múinteoirí polasaí frithbulaíochta an choláiste leis na daltaí/mic léinn agus bainfear 

feidhm as stráitéisí i leith bainistíocht iompraíochta a dhíríonn isteach ar réiteach 

fadhbanna. 

 

Daltaí/Mic Léinn 

Tá sé de dhualgas ar dhaltaí/mic léinn a bheith fulangach gus cómhmheas a bheith acu ar a 

chéile. Ba choir do dhaltí/mic léinn tuismitheoirí, múinteoirí agus ard chinnirí a chur ar an 

eolas maidir le eachtraí bulaíochta. 

 

Tuimitheoirí/Mná Tí 

Ba chóir do thuismitheoirí/mná tí iompraíocht dhearfach a spreagadh agus cur i gcoinne 

iompraíocht dhiúltach in ái ar bith. 

Ba chóir do thuismitheoirí/mná tí daltaí a spreagadh chun deacrachtaí a shárú gan 

forrántacht. 

Ba chóir do thuismitheoirí/mná tí a mholadh do dhaltaí rudaí a roinnt, bheith cneasta, 

bheith comhbhách agus tuisceanach le daoine eile. 

Ba chóir go mbeadh tuismitheoirí/mná tí san airdeall i dtaobh na comharthaí sóirt a thugann 

le fios go bhfuil bulaíocht á dhéanamh ar dhalta, nó go bhfuil dalta i mbun bulaíocht.  



Ba choir do thuismitheoirí/mná tí gan neamhaird a dhéanamh dá n-instinn nuair a fheictear 

dóibh go bhfui mí-iompar ar siúl. 

Ba choir do huismitheoirí/mná tí polasaí frithbhulaíochta na scoile a phlé leis an dalta/mic 

léinn. 

Ba choir do thuismitheoirí/mná tí tacú leis an gcoláiste gus leis na hiarrachtaí chun bulaíocht 

a leigheas agus a sheachaint. 

 

Nósanna imeachta chun iniúchadh a dhéanamh ar chásanna bulaíochta agus 

déileáil leo 

Ba chóir eachtraí bulaíochta a chur in iúl don mhúiteoir ranga agus/nó don mhúinteoir i 

bhfeighil chun go ndéanfaí iniúchadh orthu. Is féidir leis an gcur in iúl seo a theacht ó 

dhalta/mac léinn, tuismiheoir nó cara. Déanfar nótáil ar gach cás bulaíochta atá 

tromchúiseach nó mar chuid de phátrún iompraíochta, agus déanfar an cás a iniúchadh agus 

déileálfar leis de réir mar a oireann. Cuirfear tuairisc chuig an bPríomhoide i leith cásanna 

tromchúiseacha. Déanfaidh an Príomhoide iniúchadh ar thuairiscí i leith bulaíocht a 

tharlaíonn ar an mbealach chun na scoile, ar an mbealach abhaile, sa teach lóistín nó aon áit 

eile sa choláiste. 

 

Freagairt do bhulaíocht 

Tabharfar tacaíocht d’éinne a n-imrítear bulaíocht air/uirthi trí deis a thabhairt láithreach 

dó/di labhairt leis an múinteoir ranga, nó le múinteoir eile, faoin gcás chomh maith le 

tacaíocht leanúnach nuair a mheasann an duine go bhfuil gá leis. Geallfar don íospartach go 

gcabhróidh comhphobal an choláiste leis/léi agus go gcuirfear nósanna imeachta 

monatóireachta i bhfeidhm chun iad a chosaint. 

Cuirfidh an scoil an scéal in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí/mná tí daltaí chomh maith leis 

na cleachtais a chuirfear i bhfeidhm chun cabhrú leo, agus molfar dóibh tuairisc a thabhairt 

maidir le cás breise ar bith má tharlaíonn a leithéid.  

Lorgófar cabhair agus tacaíocht do bhulaithe. Ciallóidh seo: go labharfar leo chun a fháil 

amach conas a tharla dóibh a bheith páirteach san eachtra; go gcuirfear an scéal  in iúl do 

thuismitheoirí/caomhnóirí/mná tí agus go leanfar ar aghaidh ag obair leo lena n-iompraíocht 

a athrú. Tá feidhm ag cód iompraíocht an choláiste maidir le bulaíocht. Tabharfar cabhair 

don bhulaí dearcadh an íospartaigh a thuiscint. D’fhéadfaí na bulaithe a chosc ó bheith i 

gclós an choláiste ag am lóin, nó d’fhéadfaí iad a chur faoi mhonatóíreacht speisialta agus dá 

leanfaí leis an mbulaíocht is féidir an bulaí a chur ar fionraí, de réir nósanna imeachta. 



Cuirfear faoi chód iompair dalta/mac léinn ar bith  mbíonn baint aige/aici le gníomh díoltais i 

gcoinne dalta a chuireann bulaíocht in iúl. Úsáidfear cásanna bulaíochta le beartas 

frithbhulaíochta n scoile a threisiú. Is féidir go socrófaí cruinnithe leatacha le dul chun cinn a 

mheas agus/nó le caidreamh a athnuachan. 

 

Daingnithe ag an gCoiste Stiúrtha  

 

Síníthe:_________________________________ 

            Cathaoirleach 

 

Síníthe:_________________________________ 

               Rúnaí 

 

Dáta:_______________________ 


