Polasaí Grianghraf agus Físe
Tá ócáidí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla ann i rith na scoilbhliana nuair is féidir grianghraif de
na páistí a thógáil inár scoil. I measc na n-ócáidí foirmiúla agus neamhfhoirmiúla seo tá an
chéad lá ar scoil, imeachtaí spóirt, searmanais bhronnta, taispeántas oibre, cuairteoirí ar an
scoil, ócáidí sóisialta scoile agus araile ...
Féadfaimid na híomhánna seo a úsáid i nuachtlitir na scoile, réamheolaire na scoile, agus ar
shuíomh gréasáin na scoile nó ar bhoird taispeántais tionscadail inár scoil. Is féidir linn
taifeadtaí físe de dhrámaí scoile nó d'obair eile a dhéanamh freisin. Ó am go ham is féidir leis
na meáin cuairt a thabhairt ar an scoil agus d'fhéadfadh sé grianghraif, píosaí scannáin a
ghlacadh nó agallaimh raidió a dhéanamh. Is minic a bheidh daltaí le feiceáil sna híomhánna seo,
a d'fhéadfadh a bheith i nuachtáin áitiúla nó náisiúnta, nó ar chláir nuachta teilifíse. Is féidir
grianghraif do na meáin agus do chuspóirí poiblíochta eile a ghlacadh freisin ag imeachtaí ina
bhfuil ár scoil ag glacadh páirte.
Coinníollacha úsáide:
1.

Má úsáidimid grianghraif /físeáin de ghrúpaí beaga daltaí, seachnóimid ainm iomlán an
linbh (céadainm agus sloinne) a úsáid sa téacs nó san fhotheideal grianghraf a ghabhann
leis. Tabhair do d'aire gur dócha go n-úsáidfidh na meáin céadainmneacha agus sloinnte
ina bhfoilseacháin.

2.

Ní bheidh r-phost pearsanta, seoltaí poist ná uimhreacha teileafóin ar fhíseán, ar ár
láithreán gréasáin nó i bhfoilseacháin chlóite eile san áireamh.

3.

Féadfaimid grianghraif ghrúpa nó ranganna nó píosaí scannáin a úsáid le lipéid anghinearálta ar nós "Ceacht Eolaíochta" chun obair a thaispeáint.

Foirm Ceadúnas Griangraf / Fís
Mar thuismitheoir / caomhnóir, tá cearta agat maidir le conas is féidir grianghraf / físeán de
do leanbh a úsáid agus an ceart chun cead a thabhairt nó a dhiúltú do ghrianghraf / físeán do
pháiste a úsáid. Bheinn buíoch dá gcomhlánódh tú an toiliú a ghabhann le fios an n-aontaíonn tú
le do leanbh a ngrianghraf / físeán a thógáil agus a bheith le feiceáil sna foirmeacha meáin
éagsúla a luaitear thuas (ar taispeáint scoile agus ar nuachtlitir na scoile agus ar shuíomh
gréasáin na scoile, dá dtiocfadh deiseanna den sórt sin chun cinn le linn a mbunscoile ag Scoil
Chualann).
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