
 

Polasaí Frith-Bhulaíochta Choláiste an Eachréidh  

Baineann an polasaí seo le scoláirí uile an Choláiste le linn dóibh a bheith i gcúram na scoile, bíodh 
sin ar láthair na scoile féin nó ócáidí lasmuigh agus iad faoi fheitheoireacht na scoile. 

Beifear ag súil go gcloífidh na scoláirí le meon an pholasaí seo ag gach tráth ábhartha.  Caithfear cloí 
leis an gCód Iompair i leith bulaíochta mar ghné ann féin de Chód Iompair an Choláiste. 

 

Dearbhaítear i Ráiteas Misin na scoile go “…ndéantar gach dícheall timpeallacht shlán shábháilte a 
chruthú … do na scoláirí”.  Ag eascairt as an aidhm sin is cuspóir don pholasaí seo féachaint chuige, sa 
mhéid is gur féidir sin a dhéanamh go réasúnta i gcomhthéacs na n-acmhainní a bhíonn ar fáil, go 
mbeadh timpeallacht ag na scoláirí a bheadh saor ó chuile chineál bulaíochta. 

Forálacha an Pholasaí seo 

Tuigtear do bhainistíocht an Choláiste gur bulaíocht atá in iompar bagrach leanúnach ó dhuine 
aonair nó ó ghrúpa, bíodh sin ó bhéal nó go síceolaíoch nó go fisiciúil. 
Bíodh agus go ndearcfar go tromchúiseach ar eachtra bagrach aonair agus nach mbeidh glacadh lena 
leithéid, déileáilfear leis na cásanna sin lasmuigh de scóip an pholasaí seo trí na gnáth chleachtais 
smachta. 

Smaointeoireacht agus Cuspóirí 

Ag tabhairt aitheantas cuí do dhroch-thionchair éagsúla na bulaíochta ar scoláirí féachann 
bainistíocht na scoile ar bhulaíocht mar ábhar an-tromchúiseach. 

I dtéarmaí beachta, cad é is dóigh a bhainfear amach leis an bpolasaí seo? Is féidir gurb iad na 
cuspóirí a liostaítear sna treoirlínte atá i gceist agus/nó cinn eile atá sainiúil don scoil, e.g. 

• Éiteas scoile a chruthú a mhisníonn agus spreagann mic léinn le heachtraí d’iompar 
bulaíochta a nochtadh agus a phlé 

• Feasacht maidir le bulaíocht, a deir gur cineál iompair dho-ghlactha atá ann, a chothú 
i measc bhainistíocht na scoile, múinteoirí, mic léinn, tuismitheoirí/caomhnóirí  

• Éiteas scoile a chruthú a aithníonn, a chuireann san áireamh agus a thugann ómós 
d’ilchineálacht mac léinn trasna na naoi bhforas (grounds) atá clúdaithe ag an 
reachtaíocht comhionannais 

• A chinntiú go músclaíonn Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte na scoile 
feasacht maidir leis na tosca (factors) a ghabhann le hiompar bulaíochta agus go 
bhforbraíonn sé eolas, scileanna agus iompar cuí 

• Gníomhartha praiticiúla a chur i bhfeidhm chun eachtraí bulaíochta a chosc, e.g. 
bearta cuimsitheacha feitheoireachta agus monatóireachta a chinntiú trína 
gcoinneofar súil ghéar ar ghníomhaíochtaí uile na scoile 

• Nósanna imeachta a fhorbairt i leith tuairisciú agus taifeadadh eachtraí d’iompar 
bulaíochta 



• Nósanna imeachta a fhorbairt chun eachtraí d’iompar bulaíochta a imscrúdú, agus 
déileáil leo 

• Clár tacaíochta a fhorbairt do dhaoine a bhfágann iompar bulaíochta a lorg orthu mar 
aon leis na daoine a théann i mbun iompar bulaíochta 

• Obair le, agus trí, ghníomhaireachtaí éagsúla áitiúla chun gníomhú in aghaidh gach 
cineál bulaíochta agus gach cineál iompraíochta frithshóisialta 

• Ciapadh:  cineál ar bith iompair, gan iarraidh, i dtaca le ceann ar bith de na naoi 
bhforas (grounds) a liostaítear sa reachtaíocht comhionannais agus arb é a chuspóir 
nó a thoradh go sáraíonn sé dignit duine agus go gcruthaíonn sé timpeallacht 
imeaglach, naimhdeach, tháireach (degrading) nó ionsaitheach don íospartach. 

• Ciapadh gnéasach: cineál ar bith iompair, gan iarraidh, bíodh sin ó bhéal, 
neamhbhriathartha nó fisiciúil, arb é a chuspóir nó a thoradh go sáraíonn sé dignit 
duine agus go gcruthaíonn sé timpeallacht imeaglach, naimhdeach, tháireach 
(degrading) nó ionsaitheach don íospartach. 

• Is iad na naoi bhforas (grounds) ná inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, aois, 
míchumas, claonadh gnéis, cine, creideamh, agus ballraíocht den Phobal 
Taistealaithe/Lucht Siúil 
 

Feachtais Eolais 

Cuirfear na scoláirí ar an eolas i leith pholasaí an Cholaiste maidir le bulaíocht agus cothófar airdeall i 
leith na ceiste trí chlár imeachtaí ag trátha éagsúla i rith na scoil bhliana. 

Beidh an fhoireann san airdeall do chomharthaí sóirt na bulaíochta agus coinneofar ar an eolas iad 
maidir leis an ábhar.  Déanfar monatóireacht agus feitheoireacht, chomh maith agus is féidir de réir 
acmhainne, ar chuile ghníomhaíocht scoile. 

Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas i dtaobh pholasaí an Choláiste i leith bulaíochta agus spreagfar iad 
le tacú go gníomhach leis agus tabharfar cuireadh dóibh a bheith páirteach ina fhorbairt agus ina 
athbhreithniú. 

Tuairisciú ar Eachtraí Bulaíochta 

Cuirfear cleachtais i bhfeidhm, mar atá sonraithe thíos, le tuairiscí ar bhulaíocht aithint go 
foirmealta, a fhiosrú agus le déileáil leo. 

Cuirfear an Príomhoide nó an Príomhoide Tánaisteach ar an eolas ar an toirt maidir le cásanna 
tromchúiseacha. 

Cuirfear tuismitheoirí an dream a ndéantar bulaíocht orthu agus tuismitheoirí na maistíní ar na eolas 
le deis a thabhairt dóibh an scéal a phlé agus le tacú lena gcuid gasúr sula dtéann an scéal níos faide. 

Sa gcás go mbeadh sé oiriúnach déanfar gach iarracht faoin gClár Cúraim Tréadaigh féachaint le 
riachtanais an dá thaobh a shásamh le súil is go dtiocfaí ar réiteach agus go bhféadfaí a thuilleadh 
bulaíochta a sheachaint. 

Sa gcás go ndéanfaí líomhain bulaíochta i leith baill den fhoireann cuirfear sin in iúl don té sin agus, 
más gá sin, don Phríomhoide. 

 
An Nós Imeachta le déileáil le Bulaíocht  

Seo ar leanas an nós imeachta a úsáidfear: 



• Déan tuairisciú ar an mbulaíocht le duine ar bith de na múinteoirí. 

• Déanfaidh an múinteoir déileáil leis an gcás (céard a tharla? cár tharla sé? cén t-am? 
cé a bhí i gceist? agus cé eile a chonaic / chuala é) de réir mar a fheileann agus déanfar 
taifead den eachtra ag baint úsáide as an Teimpléad chun iompar bulaíochta a 
thaifeadadh (le híoslódáíl ó VS Ware)          

• Cuirfear (más gá) an cás faoi bhráid an Phríomhoide / Oide Ranga. 

• Rachaidh an Príomhoide / Oide Ranga i gcomhairle le tuismitheoirí an scoláire atá faoi 
leatrom agus an scoláire atá ag bulaíocht. 

• Cuirfear comhairleoireacht ar fáil don scoláire a d’fhulaing bulaíocht. 
• Cuirfear comhairleoireacht ar fáil don scoláire a rinne an bhulaíocht. Cuirfear 

smachtbhannaí i bhfeidhm.  Braithfidh déine na smachtbhannaí ar thromchúis agus ar 
mhinicíocht na bulaíochta. 

• Déanfaidh an fhoireann agus an Príomhoide monatóireacht leanúnach ar na cásanna 
bulaíochta. 
 

Cleachtais Monatóireachta 

Cuirfear tuairisc ar na cásanna bulaíochta a thagann chun solais ós comhair na ngnáth chruinnithe 
múinteoirí. 

Tabharfaidh an Ceann Bliana tuarascáil ar chúrsaí mar a sheasann siad. 

 

Aguisín 3 Teimpléad chun iompar bulaíochta a thaifeadadh           

1. Ainm an dalta a bhfuil bulaíocht á déanamh air/uirthi agus a rang-ghrúpa 

Ainm: ______________________________________     Rang:__________________ 

2. Ainm(neacha) agus rang(anna) an dalta/na ndaltaí atá ag gabháil d'iompar bulaíochta 

 

 

3. An t-iompar is ábhar buartha/imní 
(ticeáil an bosca/na boscaí ceart(a)*   

4. An áit ar tharla an teagmhas/na 
teagmhais (ticeáil an bosca/na 
boscaí ceart(a)*  

An dalta i dtrácht    Clós    

Dalta eile    Seomra ranga   

Tuismitheoir    Dorchla/pasáiste   

Múinteoir     Leithris   

Eile    Bus Scoile   

   Eile   

5. Ainm an té/na ndaoine a thuairiscigh an t-údar imní bulaíochta 



 

 

6. Cineál an iompair bhulaíochta (ticeáil an bosca/na boscaí ceart(a)*  

Ionsaitheacht Fhisiciúil  Cibearbhulaíocht  

Dochar do mhaoin  Imeaglú  

Aonrú/Eisiamh   Cúlchaint mhailíseach    

Ainmneacha maslacha a thabhairt ar 
dhuine: 

 Eile (tabhair do thuairim)  

 

7.  I gcás iompair a bhféachtar air mar bhulaíocht bunaithe ar aitheantas, tabhair an chatagóir lena 
mbaineann: 

Homafóbach Míchumas/bainteach le 
riachtanais speisialta 
oideachais 

Ciníoch Ballraíocht den Lucht 
Siúil  

Eile (sonraigh) 

 

     

 

 

8. Cur síos gairid ar an iompar bulaíochta agus ar a thionchar  

 

 

 

9. Sonraí na mbeart a rinneadh  
 

 

 

Sínithe: ___________________________(Múinteoir Ábhartha)   Dáta: _________ 

 

An Dáta a cuireadh é ar aghaidh chuig an bPríomhoide/Leas-Phríomhoide 

* Nóta: Catagóirí molta is ea na catagóirí i dtáblaí 3, 4 & 6 agus féadfaidh scoileanna iad a leasú nó 
catagóirí eile a chur leo. 



AN CINEÁL BULAÍOCHTA 

AN CINEÁL 
BULAÍOCHTA 

SAMPLA DEN IOMPAR 

DEN CHINEÁL FISICIÚIL, Ó BHÉAL NÓ SÍCEOLAÍOCH 

 

 

 

 

GINEARÁLTA 

• Ciapadh atá bunaithe ar cheann ar bith de na naoi bhforas 
(grounds) atá sa reachtaíocht comhionannais e.g. ciapadh 
gnéasach, bulaíocht homafóbach, bulaíocht chiníoch &rl. 

• Forrántacht (aggression) fhisiciúil 
• Dochar do réadmhaoin (property) 
• Baisteachán  
• Cleithmhagadh 
• Forbairt, taispeáint nó scaipeadh focal scríofa, pictiúr nó 

ábhair eile arb é a gcuspóir imeaglú a dhéanamh ar dhuine 
eile 

• Graifítí 
• Sracadh (extortion) 
• Imeaglú 
• Gothaí 
• An “fhéachaint” 
• Sárú ar spás príobháideach 
• Cnuasacht de na cineálacha ar bith liostaithe 

 

CIBEAR 

• Glao ciúin teileafóin/fóin phóca  
• Glaonna maslacha/díbhlithe teileafóin/fóin phóca  
• Téacsteachtaireachtaí  maslacha 
• Ríomhphoist mhaslacha 
• Ráitis/Blaganna/Pictiúir maslacha suímh Ghréasáin 

 

HOMAFÓBACH 

• Scaipeadh ráflaí faoi chlaonadh gnéis duine 
• Achasán (taunting) a chaitheamh le duine ar de chlaonadh 

gnéis dhifriúil é/í  
• Gothaí e.g. Aerach, aiteach, leispiach 

 

CINÍOCH 

• Idirdhealú, claontacht, ráitis nó maslaí faoi dhath, 
náisiúntacht, chultúr, aicme shóisialta, thuairimí creidimh, 
eitneach nó cúlra Taistealaithe/Lucht Siúil 

CAIDREAMHACH Baineann seo le mí-ionramháil (manipulating) caidrimh mar bhealach chun 
bulaíocht a dhéanamh, lena n-áirítear: 

• Cúlchaint mhailíseach 
• Aonrú & eisiamh 
• Neamhaird 
• Duine a choinneáil amach ón ngrúpa 
• Cairde duine a thógáil uaidh/uaithi 
• “Bitseáil” 
• Ag scaipeadh ráflaí 
• Rún a scaoileadh/a bhriseadh 
• Ag labhairt sách/os ard le go gcloisfidh an  

t-íospartach 

• An “fhéachaint” 



GNÉASACH • Ráitis ghnéasacha nach mbíonn fáilte rompu  
 nó teagmháil nach mbíonn fáilte roimpi  

• Ciapadh 
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