Réamhrá agus Comhthéacs do Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL)
Le blianta beaga anuas tá roinnt athruithe suntasacha tarlaithe ar riachtanais maidir le cosaint agus cumhdach
leanaí. Ní bhaineann na riachtanais seo le saol an oideachais amháin, ach bíonn tionchar acu ar gach earnáil sochaí
a bhíonn ag plé le leanaí, lena n-áirítear seirbhísí sláinte, saoráidí spóirt agus eagraíochtaí deonacha.
Tá na hathruithe seo spreagtha go príomha ag An tAcht um Thús Áite do Leanaí (2015), a leagann dualgais reachtúla
áirithe ar gach eagraíocht a bhíonn ag obair le leanaí agus le daoine óga. Tháinig gach gnéith den Acht um Chosaint
Leanaí (2015) i bhfeidhm i mí na Nollag 2017. Bhí foilsiú Tús Áite do Leanaí, Treoir Náisiúnta (2017), mar fhorbairt
thábhachtach eile do chosaint agus do chumhdach leanaí. Déantar cur síos ann ar na dualgais reachtúla nua a
bhaineann le daoine aonair agus le heagraíochtaí araon, ar nós scoileanna, faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
Leagtar amach ann freisin an barrchleachtas, na dualgais neamhreachtúla a bhaineann le gach duine, múinteoirí san
áireamh, agus le gach earnáil den tsochaí.
Rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna, ar mhaithe le treoir agus comhairle a sholáthar d’údaráis scoileanna agus
do phearsana scoile maidir lena gcuid dualgas a chomhlíonadh, na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do
Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna, (2017) a fhorbairt i gcomhairle le páirtnéirí uile an oideachais agus le
raon páirtithe leasmhara eile, lena n-áirítear an tOmbudsman do Leanaí. Foilsíodh na nósanna imeachta seo i mí na
Nollag 2017.
Mar aon le cur síos a dhéanamh ar na dualgais atá ar dhuine faoi shainordú, thug na nósanna imeachta seo isteach
roinnt ceanglas nua do scoileanna. Thréisigh siad freisin na socruithe don mhaoirsiú lena dheimhniú gur féidir le
hearnáil an oideachais a bheith sásta agus a léiriú go bhfuil ár scoileanna agus a mbaill foirne ag feidhmiú go lánchomhíontach leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.
Clúdaíonn na próisis don mhaoirsiú atá sna Nósanna Imeachta raon beart comhlántacha ag leibhéal na scoile agus
ag leibhéal an chórais. I measc na mbeart ag leibhéal na scoile tá ról don phríomhoide agus don bhord bainistíochta
agus ag leibhéal an chórais bunaíodh Grúpa Maoirseachta maidir le Cosaint Leanaí laistigh den Roinn Oideachais
agus Scileanna.
Bronnadh ról maoirseachta maidir leis na nósanna imeachta seo ar an gCigireacht freisin. Clúdaíonn an ról seo
riachtanas monatóireachta agus tuairiscithe ar chomhlíontacht le gnéithe de na Nósanna Imeachta um Chosaint
Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 do gach samhail chigireachta mar aon le tuairisciú ar an
gcomhlíontacht leis na nósanna imeachta seo i ngach tuairisc chigireachta.
Mar fhreagairt ar na riachtanais nua seo, rinne an Chigireacht trí leibhéal monatóireachta ar chomhlíontacht a
fhorbairt do na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017. Don
mhonatóireacht ag leibhéal a haon bíonn trí cinn de sheiceálacha ann a tharlaíonn ar shamhlacha níos gaire agus
nach bhfuil an déine céanna ag baint leo ar nós Cigireachtaí Teagmhasacha agus Leantacha, Meastóireacht
Churaclaim (Bunleibhéal) nó Cigireacht Ábhair (Iar-Bhunleibhéal). Bíonn ocht gcinn de sheiceálacha i gceist don
mhonatóireacht ag leibhéal a dó agus tarlaíonn a leithéid le linn meastóireachtaí de chineál scoile-uile ar nós MSUBCF agus Meastóireacht ar Phleanáil Ghníomhaíochta don Fheabhsúcháin i scoileanna DEIS. Tá na mionsonraí uile a
bhaineann le seiceálacha leibhéal a haon agus leibhéal a dó foilsithe ar láithreán gréasáin na Roinne anseo

Cad í an tsamhail do Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL)?
Is í an mhonatóireacht atá ag an gCigireacht do leibhéal a trí ná an tSamhail Chigireachta um Chosaint agus
Chumhdach Leanaí nó CCCL. Samhail chigireachta nua atá ann a dhíríonn ar fhorfheidhmiú na Nósanna Imeachta
um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017.
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Déanfaidh an tsamhail Chigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí iniúchadh ar fhorfheidhmiú na Nósanna
Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017 i scoileanna le deich gcinn de
sheiceálacha bunaithe ar riachtanais na nósanna imeachta.

Conas a rinneadh an tsamhail Chigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí a fhorbairt?
Tá an tsamhail Chigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí á fhorbairt ag an gCigireacht mar thoradh ar
phróiseas leathan comhairliúcháin le páirtnéirí an oideachais agus le páirtithe leasmhara eile a bhfuil spéis acu sa
ghnó, ina measc Oifig an Ombudsman do Leanaí. Mar chuid den phróiseas forbartha rinne an Chigireacht
cuairteanna taighde i ndá shuíomh déag freisin, lena n-áirítear ionad Ógtheagmhála agus scoil amháin in Aonad
Sainchúraim. Le linn na gcuairteanna taighde phléamar an bealach is fearr leis na cigireachtaí seo a reachtáil le
príomhoidí agus le múinteoirí. I ndiaidh na taighde rinneadh an tsamhail a fhorbairt agus tá sí á triail faoi láthair i
naoi suíomh déag, ionad ógtheagmhála agus aonad sainchúraim ina measc arís. Nuair a bhí an tsamhail á fhorbairt
bhí na teagmhálacha uile le scoileanna agus páirtnéirí thar a bheith cabhrach.

Cad a tharlóidh le linn Cigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí?
Le linn Cigireacht um Chosaint agus Chumdach Leanaí déanfaidh Cigirí:






Cumarsáid le foghlaimeoirí faoina bhfoghlaim san Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
(OSPS) agus le Bí Sábháilte (Bunscoileanna) agus san OSPS agus Oideachas Caidrimh agus
Gnéasachta (OCG) in iar-bhunscoileanna.
Ceistneoir tuismitheora ar líne a riar ina ndéantar iniúchadh ar cheisteanna bainteach le
hatmaisféar na scoile agus le feasacht thuismitheoirí ar nósanna imeachta um chosaint
leanaí na scoile, lena n-áirítear nósanna imeachta frithbhulaíochta na scoile
Cruinnithe a thionól le:
o
o
o
o



Athbhreithniú ar na doiciméid seo a leanas:
o
o
o



Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) / Leas DIA na scoile
Cathaoirleach an bhoird bhainistíochta
Sampla de phearsana na scoile
Comhordaitheoir an OSPS

Míontuairiscí ó chruinnithe an bhoird bhainistíochta
An ráiteas maidir le cumhdach leanaí agus measúnacht riosca
Pleananna scoile ábhartha, cuntais mhíosúla (bunleibhéal) agus sonraí amchláir (iarbhunleibhéal)

Athbhreithniú ar na taifid ar chosaint leanaí, má tá a leithéid cruthaithe

Cé na seiceálacha a dhéanfar le linn Cigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí?
Tá an creat cigireachta á fhorbairt faoi láthair agus foilseoar é i mí Eanáir. Beidh gach gnéith den chreat
bunaithe ar na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017.
Sna nósanna imeachta seo leagtar amach roinnt riachtanas comhlíontachta ar scoileanna maidir le
cumarsáid le baill de phobal na scoile faoi ghnóthaí bainteach le cosaint leanaí; oiliúint ar chosaint leanaí
do phearsana scoile agus do bhoird bhainistíochta; ábhair imní faoi chosaint leanaí a thuairisciú,
maoirseacht an bhoird bhainistíochta; agus roinnt dualgas maidir le taifid a choinneáil. Déantar cur síos
iontu freisin ar ghnéithe éigeantacha an churaclaim a bhfuil sé mar chuspóir acu eolas, scileanna, dearcthaí
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agus iompraíochtaí daltaí a fhorbairt trí Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), Oideachas
Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) agus an clár Bí Sábháilte.
Beidh na deich gcinn de sheiceálacha a dhéanfar le linn Cigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí bunaithe
go hiomlán ar na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna 2017.

Conas mar a éireoidh le Cigire breithmheas a dhéanamh le linn Cigireachta um Chosaint
agus Chumhdach Leanaí?
Déanfaidh na cigirí leibhéal comhlíontachta na scoile a mheas maidir le gach ceann de na seiceálacha agus
iad ag baint úsáide as an scála seo a leanas:





Lán-chomhlíontach
An-chomhlíontach
Páirt-chomhlíontach
Neamh-chomhlíontach

Don tseiceáil ar an soláthar don Churaclam Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) agus Bí
Sábháilte i mBunscoileanna, agus OSPS agus an Clár Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) in iarbhunscoileanna, beidh scála in úsáid ag an gcigire chun teacht ar bhreithiúnas:






An-mhaith
Maith
Sásúil
Measartha
Lag

Is é seo an scála atá in úsáid i samhlacha cigireachta eile freisin.

Cad iad na chéad chéimeanna eile i bhforbairt na samhla cigireachta um Chosaint agus
Chumhdach Leanaí?
Tiocfaidh deireadh go luath le triail na meastóireachta agus beidh aischothú á lorg ag an gCigireacht ó na
scoileanna sin a bhí páirteach sa triail. Cuirfidh an t-aischothú tuilleadh le forbairt na samhla.
Tá sé beartaithe go mbeidh an seisiún comhairliúcháin deiridh le páirtnéirí an oideachais ar 18 Nollaig.
Tá sé i gceist an tsamhail a phríomhshruthú i sampla scoileanna i 2019. Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh an
Chigireacht roinnt Cigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna go náisiúnta mar chuid dá clár cigireachta bliantúil.
Tá sraith seisiúin eolais ar shamhail na Cigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí á eagrú do
phríomhoidí scoile sna hIonaid Oideachais seo a leanas:
Ionad
Ionad Oideachais Bhaile Átha Luain
Ionad Oideachais na Carraige Duibhe
Ionad Oideachais Chontae Chorcaí
Ionad Oideachais na Gaillimhe
Ionad Oideachais na hUaimhe

Dáta
Dé Luain 21 Eanáir
Dé Máirt 22 Eanáir
Dé Máirt 22 Eanáir
Dé Céadaoin 23 Eanáir
Dé Luain 28 Eanáir
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Ionad Oideachais Chontae Luimní
Ionad Oideachais Dhún na nGall
Ionad Oideachais Phort Láirge

Dé Máirt 29 Eanáir
Dé Céadaoin 30 Eanáir
Dé Luain an 4ú Feabhra

Beidh na seimineáir do Phríomhoidí Iar-Bhunscoile ar siúl idir 10.30 – 12.30 (tae/caife ag 12.30)
Beidh na seimineáir do Phríomhoidí Bunscoile ar siúl idir 13.30 – 15.30 (tae/caife nuair a thagann siad)
Tá sé léirithe ag taithí na gcuairteanna taighde agus ag tástáil na samhla Cigireachta um Chosaint agus
Chumhdach Leanaí go raibh scoileanna gafa go mór maidir le forfheidhmiú na Nósanna Imeachta um
Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017. Tá sé i gceist leis na seimineáir seo go
mbeidh tacaíocht bhreise ar fáil do phríomhoidí i bhforfheidhmiú na Nósanna Imeachta um Chosaint
Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017.
Tabharfaidh na seimineáir foramharc ar phríomhghnéithe den Chigireacht um Chosaint agus Chumhdach
Leanaí lena n-áiritear aidhmeanna agus tréithe na cigireachta, na seiceálacha a dhéantar le linn cigireachta
agus tuairiscí ar Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí. Beidh deis ag rannpháirtithe na
seimineár an tsamhail Chigireachta um Chosaint agus Chumhdach Leanaí a phlé agus ceisteanna a chur.
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