
Seicliosta don bhfrithbhulaíocht go bliantúil

Déantar athbhreithniú ar pholasaí frithbhulaíochta na scoile go bliantúil ag leibhéal
an Bhórd Bainistíochta. Úsáidtear an seicliosta thíos chuige mar threoir. In airde ar
sin déantar scrúdú agus athbhreithniú chainníochtúil agus cáilíochtúil de réir mar a
oireann sé ar na bealaí éagsúla a chuirtear an Polasaí Frithbhulaíochta i bhfeidhm
tríd na scoile.

Ar ghlac Bord Bainistíochta na Scoile go foirmiúil le Polasaí frith
bhulaíochta a luíonn leis na riachtanaisí atá leagtha síos ag an Roinn sa
foilsiúchán  ‘Gnasanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile’?
An bhfuil an Polasaí foilsithe ag an mBord Bainistíochta ar an suíomh
scoile agus cóip curtha ar fáil do Chumann na dTúismitheoirí?
Ar chinntigh an Bord go bhfuil an Polasaí ar fáil d’fhoireann na scoile
(Baill foirne san áireamh)
An bhfuil an Bord sásta go bhfuil cur amach sásúil ag foireann na scoile ar
an bpolasaí agus oilte chun é a chur i bhfeidhm go héifeachtach go
laethúil?
Ar chinntigh an Bord gur deineadh cumarsaid éifeachtach le gach dalta sa
scoil  i leith an Polasaí?

An luaitear na strátéisí coisctheacha agus oideachasúla a bhaineann leis
an scoil sa pholasaí?
An bhfuil na strátéiséisí coisctheacha agus oideachasúla á chur i
bhfeidhm?
A ndeintear athbhreithniú ar eifeachtachas na stráiteisí coisctheacha
agus oideachasúla?
An bhfuil an Bórd sásta go bhfuil gach múinteoir ag clárú agus ag
deighleáil le h-eachtraí de réir an pholasaí?
An bhfaigheann an Bórd tuairiscí le h-achoimre go tréimhsiúl ón
bpríomhoide?
An bhfuil plé rialta ag leibhéal an bhoird ar láimhseáil tuairiscí ar eachtrai
bulaíochta, cinn sna treimhsi luath san áireamh.
An bhfuil aon ghearán faighte an mBord ó thúistí, maidir leis an
láimhseáil scoile a deineadh ar eachtrai bulaiochta?

An bhfuil túistí tar éis páistí a bhaint ón scoil ar an mbonn nár
roinneadh i gceart leo maidir le eachtra bulaíochta?

níl

Ar chuir an Ombudsman do Leanaí tús nó chríoch le iniuchadh in aon
láimhseáil scoile a deineadh ar chás bulaíochta?

níor

Ar deineadh anailísiú ar aon data ó chás bulaíochta chun eolas a fhail
maidir le ceisteanna, claonta nó pátruin ar leith san iompar bulaíochta?

n/a
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An bhfuil aon ghné ar leith don pholasaí scoile agus/nó an cur i bhfeidhm
aitheanta ag an mbórd gur féidir feabhsú?

níl

An bhfuil plean gniomhaíochta curtha i gcrích ag an mBord chun cursaí
frithbhulaiochta a fheabhsú sa scoil?
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