4 Seicliosta CPSMA do Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí
Seiceáil 1
Tá an scoil tar éis
cumarsáid leis na
páirtithe ábhartha
faoi na gnéithe
riachtanacha den
Nósanna Imeachta
um Chosaint Leanaí

Seiceáil 2
Ceapadh DCA agus
leas-DCA de réir
riachtanais na
Nósanna Imeachta
um Chosaint Leanaí
do Bhunscoileanna
agus d'Iarbhunscoileanna 2017
Seiceáil 3
Tuairiscíonn an bord
bainistíochta go
bhfuil sé ar an eolas
faoina fhreagrachtaí
faisnéis a sholáthar
do phearsanra uile na
scoile a bhaineann le
cosaint leanaí agus
go ndéanann gach
ball foirne agus/nó
roinnt ball foirne an
oiliúint atá ar fáil de
réir mar is gá

Fo-sheiceálacha
Tá ainm an DCA ar taispeáint go feiceálach in aice le príomhdhoras na scoile /
san áit fáiltithe
Taispeántar an ráiteas um chosaint leanaí in áit fheiceálach in aice leis an
bpríomhbhealach isteach
Tá an measúnú riosca ar taispeáint leis an ráiteas um Chosaint Leanaí
Cuireadh cóip den ráiteas um chosaint leanaí ar fáil do phearsanra uile na
scoile
Tá socruithe i bhfeidhm ag an scoil chun cóip den ráiteas um chosaint leanaí a
chur ar fáil do thuismitheoirí ar iarratas
Cuireadh cóip den ráiteas um chosaint leanaí ar fáil don phátrún
Cuireadh cóip den ráiteas um chosaint leanaí ar fáil do chumann na
dtuismitheoirí
Foilsítear an ráiteas um chosaint leanaí ar shuíomh gréasáin na scoile
Cuirtear pearsanra scoile ar an eolas nuair a dhéantar athbhreithniú ar Ráiteas
um Chosaint Leanaí na scoile
Faigheann cumann na dtuismitheoirí fógra i scríbhinn go ndearnadh an tathbhreithniú ar Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile (sa chás nach
tuismitheoirí ann, cuirtear an fógra seo ar fáil do na tuismitheoirí)
Cuirtear cóip den fhógra i scríbhinn go ndearnadh an t-athbhreithniú ar Ráiteas
um Chosaint Leanaí na scoile ar shuíomh gréasáin na scoile.
Fo-sheiceálacha
Tá an DCA agus an Leas-DCA ainmnithe i Ráiteas um Chosaint Leanaí na
scoile
Is baill shinsearacha reatha den fhoireann teagaisc lánaimseartha iad an DCA
agus an Leas-DCA
Murab é an DCA an príomhoide, tá socruithe curtha i bhfeidhm ag údarás na
scoile chun a chinntiú go gcoinneoidh an DCA príomhoide na gcúrsaí cosanta
leanaí

Seiceáilte

Fo-sheiceálacha
Tá socruithe i bhfeidhm ag an mbord bainistíochta chun a chinntiú go bhfuil an
cur amach riachtanach ag an DCA ar na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí
do Bhunscoileanna agus d'Iar-Bhunscoileanna 2017 chun cur ar a chumas/uirthi
a c(h)uid freagrachtaí a chomhlíonadh
Tá socruithe curtha i bhfeidhm ag an mbord bainistíochta chun cur ar chumas
an Leas-DCA a fhreagrachtaí nó a freagrachtaí a ghlacadh go héifeachtach in
éagmais an DCA agus a chinntiú gur féidir leis an Leas-DCA rochtain a fháil ar
thaifid ábhartha nuair is gá
Tá socruithe i bhfeidhm ag an mbord bainistíochta chun a chinntiú go bhfuil an
cur amach riachtanach ag pearsanra uile na scoile ar na Nósanna Imeachta um
Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d'Iar-Bhunscoileanna 2017 chun cur
ar a gcumas a gcuid freagrachtaí a chomhlíonadh
Bhí na múinteoirí cláraithe go léir a cuireadh faoi agallamh mar chuid den
agallamh le pearsanra scoile le linn na cigireachta ar an eolas faoi fhreagrachtaí
duine sainordaithe
Bhí gach ball de phearsanra na scoile a cuireadh faoi agallamh mar chuid den
agallamh le pearsanra scoile le linn na cigireachta ar an eolas faoi na
gníomhartha a bhí le déanamh má fhaigheann siad líomhain nó má tá amhras
orthu go bhféadfadh mí-úsáid nó faillí a bheith déanta ar leanbh, go bhfuil míúsáid nó faillí á déanamh air nó uirthi, nó má tá sé/sí i mbaol mí-úsáide nó faillí

Seiceáilte














Seiceáilte














Tá socruithe i bhfeidhm ag an mbord bainistíochta chun a chinntiú go bhfuil an
cur amach riachtanach ag gach ball den bhord bainistíochta ar na Nósanna
Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d'Iar-Bhunscoileanna
2017 chun cur ar a gcumas a gcuid freagrachtaí a chomhlíonadh
Seiceáil 4
Fo-sheiceálacha
The board of
Tuairiscíonn cathaoirleach an bhoird bhainistíochta agus an príomhoide ó bhéal
management reports go bhfuil an bord ar an eolas faoina fhreagrachtaí maidir le grinnfhiosrúchán a
that it is aware of its dhéanamh ar phearsanra uile na scoile agus go bhfuil na freagrachtaí seo á
responsibilities in
gcomhlíonadh acu.
relation to vetting of Síníonn cathaoirleach an bhoird bhainistíochta agus an príomhoide an dearbhú
all school personnel
go bhfuil an bord ar an eolas faoina fhreagrachtaí maidir le grinnfhiosrúchán a
and report that they
dhéanamh ar phearsanra uile na scoile agus go bhfuil na freagrachtaí seo á
discharge these
gcomhlíonadh acu.
responsibilities
Deimhníonn cathaoirleach an bhoird bhainistíochta agus an príomhoide go
ndéantar grinnfhiosrúchán ar gach fostaí de chuid an bhoird bhainistíochta.
Seiceáil 5
Fo-sheiceálacha
Ullmhaíodh Ráiteas
Tá an ráiteas um chosaint leanaí i bhformáid an teimpléid a d'fhoilsigh an
um Chumhdach
Roinn
Leanaí agus
Déantar athbhreithniú bliantúil ar an ráiteas um chosaint leanaí
Measúnú Riosca de
Tá taifead den athbhreithniú agus a thoradh coinnithe ag an mbord
réir theimpléad agus Má aithnítear réimsí feabhsúcháin san athbhreithniú ar an ráiteas um chosaint
riachtanais na
leanaí, tá plean gníomhaíochta curtha i bhfeidhm ag an scoil chun déileáil leis
Nósanna Imeachta
na saincheisteanna
um Chosaint Leanaí
Tá measúnú riosca, ag féachaint do chomhthéacs na scoile ar leith, curtha i
do Bhunscoileanna
gcrích bunaithe ar an teimpléad a cuireadh ar fáil leis na Nósanna Imeachta um
agus d'IarChosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d'Iar-bhunscoileanna 2017
bhunscoileanna 2017 Shonraigh an scoil, ina measúnú riosca scríofa, na beartais agus na nósanna
imeachta atá i bhfeidhm chun an riosca díobhála a íoslaghdú trí fhreagairt do
rioscaí féideartha
Seiceáil 6
Fo-sheiceálacha
I miontuairiscí na
I miontuairiscí gach cruinnithe boird bainistíochta a seiceáladh tá tuairisc
gcruinnithe boird a
mhaoirseachta um chosaint leanaí
seiceáladh bhí taifead Tá an tuarascáil mhaoirseachta um chosaint leanaí comhlánaithe go hiomlán ar
de thuairisc
an teimpléad a chuireann an Roinn ar fáil nó tá an fhaisnéis ar fad a theastaíonn
mhaoirseachta um
faoi gach ceann de na ceannteidil ar an teimpléad
chosaint leanaí a bhí Sa chás go bhfuil cásanna faoi alt 9.5 de na nósanna imeachta (a bhaineann le
á soláthar de réir
pearsanra scoile) cuireadh na doiciméid go léir a shonraítear in alt 9.5.2 de na
riachtanais na
nósanna imeachta i leith gach cáis den sórt sin ar fáil don bhord
Nósanna Imeachta
Sa chás go raibh cásanna faoi alt 9.6 de na nósanna imeachta (nach raibh
um Chosaint Leanaí
pearsanra scoile páirteach iontu) cuireadh na doiciméid go léir a shonraítear in
do Bhunscoileanna
ailt 9.6.2 de na nósanna imeachta i leith gach cáis den sórt sin ar fáil don bhord.
agus d'IarSa chás go raibh cásanna faoi alt 9.7 de na nósanna imeachta (a d'eascair as
bhunscoileanna 2017 iompar bulaíochta líomhnaithe) cuireadh na doiciméid go léir a shonraítear in
alt 9.7.2 de na nósanna imeachta i leith gach cás den sórt sin ar fáil don bhord
Úsáideann miontuairiscí an chruinnithe boird aitheantóirí uathúla chun tagairt a
dhéanamh do na daoine aonair, lena n-áirítear leanaí, atá i gceist agus ní
thaifeadann siad ainmneacha na ndaoine aonair atá i gceist
Seiceáil 7
Fo-sheiceálacha
Aimsíodh nósanna
Tá comhad crua ar fáil do gach ábhar imní maidir le cosaint leanaí ina bhfuil
imeachta cearta
taifid bhunaidh, neamhghníomhaithe ar an ábhar imní agus gach
coimeádta taifead sna comhfhreagras a bhaineann leis an ábhar imní.
cásanna cosanta
Sanntar uimhir aitheantais uathúil do gach páirtí dá ndéantar tagairt dóibh i
leanaí a scrúdaíodh
ngach comhad
Coinnítear gach comhad a bhaineann le cosaint leanaí in áit shlán
Tá an DDLP ar an eolas faoi shuíomh na gcomhad um chosaint leanaí agus is
féidir leo rochtain a fháil orthu más gá
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Seiceáil 8
Cuireadh na nósanna
imeachta chun
líomhaintí mí-úsáide
a thuairisciú i
bhfeidhm go hiomlán
sna taifid a
scrúdaíodh

Seiceáil 9
Cuireadh na nósanna
imeachta chun
líomhaintí nó amhras
faoi mhí-úsáid in
aghaidh phearsanra
na scoile a
thuairisciú i
bhfeidhm go hiomlán
i dtaifid a scrúdaíodh

Seiceáil 10
Cáilíocht na pleanála
agus chur i bhfeidhm

Fo-sheiceálacha
Coinnítear taifead scríofa ón DCA ar an gcaoi ar tháinig an t-ábhar imní ar a
c(h)uid airde ar an gcomhad ábhartha do gach ábhar imní maidir le
foghlaimeoirí sa scoil
Tá cóip den tuarascáil a cuireadh faoi bhráid TUSLA ar fáil do gach ábhar imní
a tuairiscíodh do TUSLA
Tá taifead ar ghníomh breise a rinne an DCA agus ar aon chumarsáid bhreise le
TUSLA, an Garda Síochána nó páirtithe eile maidir leis an tuarascáil sin ar fáil
do gach ábhar imní a tuairiscíodh do TUSLA
Tá taifead den fhaisnéis a chuir an DCA in iúl do thuismitheoir/chúramóir an
linbh a bhfuil an tuarascáil á déanamh faoi chuig TUSLA nó taifead ar an
gcinneadh a rinne an DCA gan an tuismitheoir/cúramóir a chur ar an eolas agus
tá na cúiseanna gan é sin a dhéanamh ar fáil do gach ábhar imní a tuairiscíodh
do TUSLA
Tá taifead ar aon chomhairliúchán le TUSLA, lena n-áirítear an dáta, ainm
oifigeach TUSLA agus an chomhairle a thugtar ar fáil do gach ábhar imní inar
lorgaíodh comhairle TUSLA agus fianaise gur cuireadh tuarascáil faoi bhráid
Tusla áit ar chomhairligh Tusla é sin a dhéanamh
Tá taifead gur cuireadh in iúl don mhúinteoir cláraithe10 go raibh comhairle á
lorg ar fáil do gach ábhar imní inar lorgaíodh comhairle TUSLA
Tá taifead gur tugadh an chomhairle a fuarthas don mhúinteoir cláraithe ar fáil
do gach ábhar imní inar lorgaíodh comhairle TUSLA
Tá taifead de ráiteas soiléir i scríbhinn curtha ar fáil don bhall foirne ábhartha
maidir leis na cúiseanna nach bhfuil a c(h)uid imní á thuairisciú agus gur
cuireadh in iúl don bhall foirne go bhféadfadh sé/sí a thuairisciú go fóill go
bhfuil imní ar TUSLA ar fáil do gach ábhar imní nár tuairiscíodh do TUSLA
Fo-sheiceálacha
Tá taifead scríofa ón DCA ar an gcaoi ar tháinig an t-ábhar imní ar a c(h)uid
airde ar fáil i ngach cás de líomhaintí a rinneadh i gcoinne duine de phearsanra
na scoile
Tá taifead gur cuireadh fostóir na scoile ar an eolas ar fáil i ngach cás de
líomhaintí a rinneadh i gcoinne ball de phearsanra na scoile
Tá taifead a d'iarr an DCA comhairle ó TUSLA nó a rinne tuairisc chuig
TUSLA ar fáil i ngach cás de líomhaintí a rinneadh i gcoinne ball de
phearsanra scoile
Taifead a thuairiscigh an DCA do Tusla inar chomhairligh Tusla é sin a
dhéanamh
Tá taifead d'fhógra an DCA faoi alt 5.6 de na nósanna imeachta don
tuismitheoir ag cur in iúl dó/di ar tuairiscíodh an t-ábhar imní do TUSLA nó
nár tuairiscíodh, agus mura bhfuil na cúiseanna gan é a tharchur ar fáil má
dhéanann tuismitheoir an líomhain i gcoinne phearsanra na scoile
Taifead go bhfuil cathaoirleach bhord bainistíochta /Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin an BOO tar éis glacadh le ról an DCA chun an t-ábhar a
thuairisciú ar fáil má dhéantar an líomhain i gcoinne an DCA
Tá taifead ar cuireadh in iúl do TUSLA gur oibríodh prótacal na scoile lena núdaraítear gníomh láithreach agus/nó gur cuireadh an fostaí go foirmiúil ar
shaoire riaracháin ar fáil
Tá taifead a d'iarr an DCA comhairle ó TUSLA nó a rinne sé nó sí tuairisc ar
fáil má dhéantar an líomhain i gcoinne comhalta den bhord
Taifead gur thuairiscigh an DCA an líomhain i gcoinne comhalta de bhord na
scoile do Tusla áit ar chomhairligh Tusla don DCA é sin a dhéanamh
Tá taifead a chuir an bord in iúl don phátrún ar fáil má dhéantar an líomhain i
gcoinne comhalta den bhord
Fo-sheiceálacha
Tá Clár Oideachais Shóisialta Phearsanta agus Sláinte ann do gach leanbh sa
scoil (Bunscoil)
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an churaclaim OSPS
agus an chláir Bí
Sábháilte i
mbunscoileanna agus
an churaclaim OSPS
agus an chláir
Oideachas Caidrimh
agus Gnéasachta
(OCG) in iarbhunscoileanna, mar
is léir le linn na
cigireachta.

Cuirtear an Clár Bí Sábháilte i bhfeidhm laistigh den scoil (Bunscoil)
Tá Clár Oideachais Shóisialta Phearsanta agus Sláinte ann do gach leanbh sa
tSraith Shóisearach (Seiceáil iar-bhunscoile)
Tá Clár Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta ann do gach leanbh sa scoil
(Seiceáil iar-bhunscoile)
Léiríonn cáipéisí pleanála scoile uile go bhfuil pleanáil chuí déanta ag an scoil
chun an curaclam OSPS agus an clár Bí Sábháilte (Bunscoil) a chur i bhfeidhm
SPHE subject planning documents, RSE programme planning documents and
school timetable information indicate that the school has planned appropriately
for the implementation of the SPHE curriculum and the RSE programme (postprimary check)
Léiríonn na doiciméid phleanála do mhúinteoirí aonair a athbhreithníodh go
bhfuil an curaclam OSPS agus an clár Bí Sábháilte á chur i bhfeidhm go cuí ag
na múinteoirí (Bunscoil)
Léiríonn na hidirghníomhaíochtaí le daltaí go bhfuil tuiscint shásúil nó níos
fearr ag daltaí ar roinnt de phríomhthopaicí OSPS agus Bí Sábháilte
(Bunoideachas) agus OSPS agus OCG (Iar-bhunoideachas)











