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Baineann an polasaí seo le: 
Daltaí, foireann na scoile, tuismitheoirí, bord bainistíochta na scoile chomh maith le Bord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Roscomáin. 

 

 

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. 

 

 

Réamhrá 
Tá Coláiste Ghobnait tiomanta d’aghaidh a thabhairt ar riachtanais na scoile uile maidir le úsáid substaintí.  

Tá sé ríthábhachtach go n-oibreóidh na tuismitheoirí/caomhnóirí ar bhealach gníomhach i gcomhar leis an 

scoil chun sláinte agus sábháilteacht a gcuid páistí a chinntiú. 

 

Sa pholasaí seo, ciallaíonn “druga” substaint ar bith a chuireann athrú ar an gcaoi a fheidhmíonn an corp – 

an mheabhair, an corp fisiciúil agus na mothúcháin.  Glacann an scoil leis go bhfuil drugaí, idir dhrugaí 

dleathacha agus drugaí neamhdhleathacha, ar fáil sa phobal áitiúil agus go bhfuil ról tábhachtach ag an scoil, 

mar chuid den phobal sin, i dtaca le hoideachas, cosc, tacaíocht agus i dtaca le heachtraí a bhaineann le drugaí 

a láimhseáil. 

 

Leagann an Straitéis Náisiúnta Drugaí amach clár mionsonraithe gnímh le cur i bhfeidhm ag Ranna agus 

Gíomhaireachtaí Rialtais chun dul i ngleic le fadhb thromchúiseach na mí-úsáide drugaí inár sochaí.  

Leagann an straitéis, atá mar bheartas Rialtais, béim ar an gcúnamh tábhachtach ar féidir le scoileanna a 

thabhairt sa réimse oideachais agus coisc, agus ceanglaíonn sé orthu beartais um úsáid substaintí a chur i 

bhfeidhm. 

 

I sochaí ina bhfuil fáil ar substaintí go héasca, níor mhór don Choláiste polasaí oideachais mí-úsáid substaintí 

a fhorbairt.  Sí aidhm an pholasaí ná eolas, scileanna agus an meon ceart a chur ar fáil dár scoláirí i sochaí atá 
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dírithe i dtreo mhí-úsáid substaintí agus a chinntiú go bhfuil Rialacha atá soiléir ar fáil chun tabhairt faoi 

chásanna mhí-úsáid substaintí. 

 

Bíonn go leor dushláin roimh dhaoine óga sa saol inniu a imríonn tionchar ar a sláinte agus a bhfolláine. Tá 

muidne i gColáiste Ghobnait ag iarraidh freastal ar riachtanais ár mic léinn sa chaoi is go mbeidh siad in ann 

an cinneadh is fearr a dhéanamh maidir lena sláinte, saol pearsanta agus saol sóisialta. 

 

Aon Eachtraí a bhaineann le mí úsáid substaint atá mí dhleathach agus atá de bhunus coirpeach déantar 

teagmháil láithreach leis an nGarda Síochána mar tá siad seo freagrach as fioscrucháin maidir le hábhair 

choiriúla. 

 

Má thagann aon bhaill do fhoireann na scoile ar aon substaint i dtimpeallacht na scoile cuireadh siad an 

Príomhoide ar an eolas agus déanadh an Príomhoide teagmháil leis an nGarda Síochána.  Déanfar an 

substaint a storáil i mbosca. Cuirfear lipéad ar leis an dáta agus an tam scríofa air taobh amuigh. Beidh sé 

storailte faoi ghlas go dtagann an Garda Síochána. 

 

Reasúnaíocht 
Cén fáth go bhfuil fáth le Polasaí um Úsáid Substaintí? 

 A chinntiú go bhfaighidh scoláirí oideachas forleathan ar mhí-úsáid substaintí. 

 Cloíonn agus leanann Coláiste Ghobnait go hiomlán leis na Straitéis Náisiúnta Drugaí na riachtanais atá 

ar scoileanna dá réir. 

 Déanann an tAcht Oideachais 1998 foráil gur chóir do scoileanna forbairt shóisialta agus phearsanta a 

mac léinn a chur chun cinn agus oideachas sláinte a chur ar fáil dóibh. 

 

Ábhar an Pholasaí 
Tá sé i gceist eolas a thabhairt faoi úsáid dhrugaí do na micléinn agus ag an am chéanna béim a chur ar shaol 

shláintiúil. Freisin cuirfear na scoláirí ar an eolas ceart idir scileanna agus dearcadh, chun rogha freagrach a 

dhéanamh i dtaobh cathú substaintí sa todhchaí agus eolas faoina contúirtí a bhaineann le hábhair 

mhídhleathacha agus dainséaracha a thabhairt do na scoláirí agus an bhéim a chur ar shaol shláintiúil. 

 

Ar Eachtraí a bhaineann le halcól, tobac agus úsáid drugaí, d’fhéadfaí a áireamh: 
 Úsáid nó úsáid mheasta alcól, drugaí, tobac ar áitreabh na scoile nó i rith gníomhaíochta a bhaineann 

leis an scoil. 

 Meisciúlacht/iompraíocht neamhghnách 

 Eolas inste faoi úsáid 

 Na substaintí sin agus/nó trealamh eile lena mbaineann a aimsiú. 

 Na substaintí sin bheith i seilbh agus/nó á soláthair ar áitreabh na scoile nó i rith gníomhaíochta a 

bhaineann leis an scoil. 

 Eile. 

 

Feidhmiú an Pholasaí 
Mar atá sonraithe i Ráiteas misin na scoile, tá gealltanas tugtha ag Coláiste Ghobnait go gcumasófar na 

scoláirí chun a gcumas acadúil, intleachtúil, morálta, spioradálta, sóisialta, cultúrtha agus fisiciúil a bhaint 

amach. Chomh maith leis sin, tá an scoil tiomanta do chothú a dhéanamh ar fhorbairt na freagrachta 

pearsanta. 

 Ní ghlacann an scoil leis go mbeidh drugaí neamhdhleathacha i seilbh aon bhall de phobal na scoile, ná 

go mbeadh drugaí neamhdhleathacha á núsáid nó á sholáthar ag aon bhall de phobal na scoile sa scoil, 

nó le linn gníomhaíochtaí lasmuigh den scoil, nó lasmuigh d’am scoile. 
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 Ní ghlacann an scoil leis go mbeadh alcól, nó tobac ina s(h)eilbh nó a sholáthar ag aon scoláire sa scoil 

le linn dó/dí a bheith i dtimpeallacht na scoile. 

 Níl cead ag scoláire ná ag múinteoir aon chógas ordaithe ná aon chógas “thar an gcuntar” a thabhairt do 

scoláire eile. 

 Coinneofar ceimiceáin i saotharlanna na scoile faoi ghlas. Ní dhéanfaidh scoláirí aon substaintí den sort 

sin a úsáid ná a láimhseáil ach amháin faoi mhaoirseacht an mhúinteora. 

 Tá cosc ar scoláirí agus ar gach duine a bhaineann úsáid as foirgnimh nó clós an Choláiste a bheith faoi 

thionchar substaintí mhídhleathacha nó iad a bheith ina seilbh. Má tharlaíonn eachtra a bhaineann le h-

úsáid drugaí mídhleathacha, ‘sé polasaí an Choláiste freagairt i mbealach dian agus féaráilte ag cur san 

áireamh sábháilteacht agus leas an duine/na daoine atá i gceist, chomh maith le pobal iomlán an 

Choláiste. Déanfaidh an Coláiste iarracht a leithéid d’eachtra a láimhseáil go discréideach agus go 

goilliúnach ag chomhlíonadh aon dualgaisí dleathacha a bheadh i gceist, (m.s. Gardaí a chur ar an eolas). 

 Tá cosc ar chaitheamh tobac sa scoil, i dtimpeallacht na scoile agus ar ocáidí (turais msh) a eagraíonn an 

scoil do na scoláirí. 

 Tá cosc ar scoláirí a bheith i seilbh alcól nó é a ól sa scoil nó le linn ocáidí scoile. 

 

 Tá cosc ar scoláirí substaintí mhí-dhleathacha nó aon substaintí eile a d’fhéadfadh a bheith contúirteach 

don sláinte a úsáid sa scoil nó ar ócáid scoile nó iad a bheith ina seilbh. 

 

Dírítear an polasaí ar na phríomhréimsí seo: 
1. Cláir Oideachais i dtaca le hAlcól, Tobac agus Drugaí. 

Tá an scoil tiomanta do Chlár Oideachais i dtaca le hAlcól, Tobac agus Drugaí a chur ar fáil do na 

scoláirí go léir.  Is iad seo a leanas na haidhmeanna oideachais atá againn: 

 Féinmheas agus féinmhuinín ár gcuid scoláirí a mhéadú. 

 Scileanna pearsanta agus sóisialta a chothú inár gcuid scoláirí. 

 Cur ar chumas ár gcuid scoláirí cinntí sláintiúla agus freagracha, bunaithe ar eolas, a dhéanamh. 

 Eolas ar dhrugaí, atá soiléir aoisoiriúnach, a sholáthar. 

 An dochar a dhéanann mí-úsáid drugaí a ioslaghdú trí idirghabháil thacúil a thairiscint. 

 Dhá rang OSPS gach seachtain do Bhliain 1, 2 agus 3.  Bliain 4, 5 agus 6 – rang amháin. 

 Iarrfar ar chainteoirí seachtracha an obair atá á dhéanamh sa rang a threisiú, nuair is cuí sin. 

 Rachfar i gcomhairle le tuismitheoirí/caomhnóirí maidir leis an ngá atá le hoideachas i dtaca le 

drugaí agus cuirfear ar an eolas iad faoina bhfuil ag tarlú sa scoil. 

 

2. Bainistíocht a dhéanamh ar Eachtraí a Bhaineann le Drugaí, Tobac agus Alcól. 
I ngach cás a bhaineann le drugaí, aithnímid go bhfuil gá le cothromaíocht idir riachtanais an scoláire, 

riachtanais phobal na scoile, dea-cháil na scoile agus ceisteanna dlí. 

 Am a thógáil chun éisteacht agus measúnú a dhéanamh sula bhfreagraítear don eachtra. 

 Idirdhealú a dhéanamh idir firicí agus ráflaí. 

 I gcás go ndeimhnítear go bhfuil drugaí á n-úsáid nó á sholáthar, ní mór na sonraí ar fad a 

thaifeadadh agus gníomhú ina leith. 

 Ní mór ansin tuairisc ar an eachtra a bhaineann le drugaí a líonadh isteach. 

 Meáin – nuair atá fioscrchán ar siúl ní dhéanadh an scoil aon ráiteas faoi dhuine aonrach seachas 

cloí le polasaithe agus treoracha bainistiú géarchéime.  (Féach Polasaí Bainistiú Géarchéime.) 

 Ní bheidh ach líon teoranta daoine páirteach in aon eachtra a bhaineann le drugaí, pé acu eachtra 

dheimhnithe nó amhrasta atá i gceist.   

 Cuirfear daoine ar an eolas de réir mar is gá.   

 Coinneoidh an Príomhoide nó an Príomhoide Tánaisteach gach taifead scríofa agus beidh siad faoi 

rún.   

 Cuirfear Tuismitheoirí/Caomhnóirí ar an eolas ar bhealach tuisceanach agus cuirfear tacaíocht ar 
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fáil dóibh.   

 I gcás drugaí neamhdhleathacha, rachaidh an Príomhoide nó an Príomhoide Tánaisteach i 

dteagmháil leis na Gardaí, agus is iad na Gardaí a dhéileálfaidh le haon drugaí a bheidh i gceist.   

 Má tá fadhb ag scoláire molfar atreorú.   

 Cuirfear tacaíocht ar fáil do Thuismitheoirí/Chaomhnóirí, do bhaill foirne agus do scoláirí eile a 

raibh baint acu leis an eachtra.   

 Ceist chasta is ea rúndacht.  Tá sé tábhachtach go ndéanfaí treorainneacha na rúndachta a phlé leis 

na scoláirí sula nochtar aon eolas.  Leagfar an bhéim is mó ar fholláine agus ar leas an scoláire agus 

an mhúinteora. 

 Cuirfear an Bord Bainistíochta agus/nó Bord Oideachais & Oiliúna Gaillimh agus Ros Comáin ar an 

eolas más eachtra tromchúiseach atá i gceist. 

 

Riaradh agus úsáid leighis 
Má bhíonn ar scoláirí leigheas a thógáil go rialta, ní mór do na tuismitheoirí/caomhnóirí an t-eolas seo a 

bheith tugtha don scoil. 

 

Beidh ar thuismitheoirí litir scríofa a sheoladh chuig Príomhoide na Scoile ag luadh: 

1. Ainm an scoláire. 

2. Ainm agus méid (dose) an chógais. 

3. An bhfuil an scoláire freagrach as a chogais féin. 

4. Má tá an cogais le tabhairt ag múinteoir, caitheadh an tuismistheoir cead a chur ar fáil i scríobhín. 

5. Sonraí teagmhála an tuismitheoir/caomhnóir. 

 

Impíonn an Bord Bainistíocht ar thuismitheoirí/chaomhnóirí an Príomhoide agus an Príomhoide 

Tánaisteach a chur ar an eolas i scríobhín faoi aon fhadhb sláinte ag aon scoláire. 

 

Cuartú 
 Má cheaptar go bhfuil substaintí mídhleathacha sa gColáiste, tá sé de cheart ag Bainistíocht na Scoile 

gach áit sa scoil a chuartú. Tabharfar seans don scoláire an substaint a thabhairt suas go deonach. 

 Má tá údar ann creidiúint go bhfuil scoláire i seilbh substaint mídhleathach iarrfar air/uirthi é a 

thabhairt suas go deonach. Má dhiúltaíonn sé/sí d’fhéadfaí glaoch ar na Gardaí chun an chuartú a 

stiúradh.  Caithfidh beirt d’fhoireann an Choláiste a bheith i láthair nuair atá cuartú de shaghas ar 

bith ar siúl. 

 

Próisis Smachta 
Is eachtraí casta iad eachtraí a bhaineann le drugaí agus nuair a bhristear rialacha na scoile in aghaidh 

drugaí, cuirfear pionóis i bhfeidhm ag brath ar nádúr an chiona.  Beidh na pionóis sin ag teacht le rialacha 

na scoile (féach cód iompair). 

 

3. Oiliúint agus Forbairt Foirne. 
 Traenáil agus Forbairt do phobal na scoile. 

 Cuirfear eolas cuí ar fáil don Bhord Bainistíocht maidir le fiosrú nó aon eachtra a tharlaíonn. 

 Beidh traenáil sonrach ar fáil do mhúinteoirí ábhartha. 

 Cuireadh an scoil aon ábhar acmhainní a thagann chomh fada le bainistíocht na scoile ar aghaidh 

go dtí an múinteoir. 

 Éascóidh an scoil oiliúint do na baill foirne atá páirteach sna cláir OSPS. 

 Tuismitheoirí/Caomhnóirí 

o Molann Coláiste Ghobnait do Choiste na dTuismitheoirí aoi chainteoir a eagrú maidir le eolas 

a thabhairt do thuismitheoirí ar dhrugaí. 
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o I gcás go mbíonn baint ag scoláire le h-úsáid drugaí cuirfear an tuismitheoir/ caomhnóir ar an 

eolas chomh luath agus is féidir é, mar bheadh a gcuid tacaíochta riachtanach. Tabharfar 

cuireadh chuig an gColáiste don tuismitheoir/caomhnóir chun an cás a phlé agus cuirfear é 

seo in iúl don scoláire. Tabharfar eolas ar sheirbhísí do thuismitheoir/chaomhnóir a bheadh 

ag iarraidh níos mó tacaíochta. 

o Spreagfar tuismitheoir/caomhnóir teagmháil a dhéanamh leis an scoil má tá aon imní faoi mhí 

úsáid substaint ag a bpáiste. 

o Iarrtar ar thuismitheoirí/caomhnóirí tacaíocht agus comhoibriú iomlán leis an scoil má 

tharlaíonn aon eachtra. 

 Cuirfear oiliúint gharchabhrach ar fáil go rialta don fhoireann. 

 Cuirtear oiliúint maidir le feasacht drugaí, oiliúint OSPS nó aon oiliúint ábhartha eile ar fáil do 

mhúinteoirí trí oiliúint inseirbhíse rialta. 

 

4. Athbhreithniú agsu Meastóireacht 

Déanfar athbhreithniú ar an bpolasaí seo go rialta agus nuair is gá.  Déanfar Meastóireacht ar na réimsí 

seo: 

 Cláir oideachais in aghaidh drugaí. 

 Eachtraí a bhaineann le drugaí a bhainistiú. 

 Oiliúint agus forbairt foirne. 

 

Meastóireacht 
Beidh Múinteoirí, Tuismitheoirí/Caomhnóirí, Scoláirí agus an Bord Bainistíochta páirteach sa Mheastóireacht a 

dhéanfar ar an bpolasaí seo. 

 

An Polasaí a Scaipeadh 
Scaipfear cóipeanna den pholasaí seo ar phobal uile na scoile. 

 

 


