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Ullmhaíodh an Beartas seo i gcomhairle le Tuismitheoirí, Scoláirí, Baill Foirne, an Bord Bainistíochta agus 
an BOOGR. 
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RÁITEAS MISIN 

Ár misiún i gColáiste Ghobnait ná forbairt oideachasúil, intleachtúil, fisiciúil agus culturtha a spreagadh i 

measc scoláirí na scoile i dtimpeallacht thaitneamhach shláintiúil a thugann tús áite don fhéinmheas, don 

neamhspléachas agus d’fhorbairt gach ball de phobal na scoile. 

 

FÍS NA SCOILE 

“Ag fás is ag foghlaim le chéile go díograiseach agus go dúthrachtach trí mheán na Gaeilge, ina dtugtar tús 

áite do chothromaíocht, meas folláine agus ionracas, le spiorad an chomhoibrithe i measc pobal uile na 

scoile.” 
 

LUACHANNA 

Mar phobal scoile tá ionchais árd againn bunaithe ar fhís agus misún na scoile agus go mbeidh muid ag 

treabhadh an bhóthair le ár gcroí Luachanna le chéile. 

 

 Barr fheabhais 

 Cúram 

 Comhionannas 

 Pobal 

 Meas 

 Diongbháilteacht 

 Cairdeas 

 Cothromaíocht 

 Misneach 

 

 

Mar phobal scoile seo iad ár gcroí luachanna atá fite fuaite i bhfís agus misiún na scoile.  Beidh muid ag 

treabhadh an bhóthair i gColáiste Ghobnait le chéile chun ár gcroí luachanna a bhaint amach agus go 

mbeidh ár gcroí luachanna lárnach i ngach gné i dtimpeallacht na scoile. 
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Tá rialacha daingne ag baint le scoláirí agus iad ag dul amach go mórthír ar thurais scoile. 

 Caithfear nóta ceadúnais taistil, sínithe ag thuismitheoir/caomhnóir a bheith tugtha isteach chun na 

scoile dhá lá roimh imeacht don scoláire. 

 Ní ligfear do scoláire scaradh ón ngrúpa ach amháin faoi chúram tuismitheoir nó duine fásta (os cionn 

21 bliain) atá ainmnithe ag an tuismitheoir roimh ré fiú má tá an scoláire os cionn 18 bliain d’aois. 

 Ní mór don tuismitheoir/duine fásta an scoláire a bhailiú ó áit atá socraithe roimh ré. Tá sé riachtanach 

go gcuirfidh ionadaí tuismitheora é/í féin in aithne don mhúinteoir agus go ndeimhneoidh sé/sí go bhfuil 

sé/sí ag glacadh freagrachta maidir le cúram an scoláire go dtí go bhfillfidh an scoláire ar an ngrúpa arís 

nó go bhfillfidh an scoláire ar an oileán pé acu atá oiriúnach. 

 Cloífear le Cód Iompair, Cód Smachta agus polasaithe na na scoile ar thurais faoi mar a dhéantar sa scoil. 

 Nuair a bhíonn turas lae eagraithe beimid ag brath ar réamhaisnéis na haimsire ar an tráthnóna roimh 

ré chun cinneadh a dhéanamh an rachaimid ar aghaidh leis an turas.  Má bhíonn an chosúlacht air nach 

mbeimid in ann filleadh ar an oileán sa tráthnóna cuirfear an turas ar ceal. 

 Beidh beirt mhúinteoirí/múinteoir agus duine fásta ag taisteal leis na scoláirí. 

 

 

 


