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AN GHAEILGE 

 

1. Is í an Ghaeilge an teanga theagaisc agus an teanga chumarsáide idir na múinteoirí, na páistí, an 

bhainistíocht agus na tuismitheoirí / caomhnóirí (nuair is féidir é ) i nGaelscoil Thaobh na 

Coille. 

2. Is teanga bheo í an Ghaeilge sa scoil laistigh agus lasmuigh de na ranganna, sa chlós agus i 

dtimpeallacht na scoile. 

3. Is í an Ghaeilge an teanga chumarsáide ag ócáidí sóisialta, ócáidí spóirt nó drámaíochta nó aon 

imeachtaí eile ar a bhfreastalaímid mar scoil. 

4. Cuirtear fáilte roimh gach páiste sa scoil is cuma cén cúlra teanga atá acu. Is i nGaeilge amháin 

a labhraítear leis an bpáiste nuair a thagann sé/sí ar scoil den chéad uair agus uaidh sin amach. 

Is é an córas luath-thumoideachas iomlán atá i bhfeidhm sa scoil agus ní thosaítear ar an 

mBéarla a theagasc go dtí go mbíonn an páiste ‘sna naíonáin shinsearacha. 

5. Iarraimid ar thuismitheóirí / chaomhnóirí agus gach duine eile a bhíonn bainteach leis an scoil 

cuidiú linn agus muid cruthú ‘Gaeltacht’ inár scoil agus inár dtimpeallacht. 

6. Molaimid go mór iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a labhairt sa bhaile nuair is féidir, is cuma 

muna mbíonn ann ach an cúpla focal, nathanna cainte nó abairtí anseo is ansiúd. Is mór an 

chabhair dúinne agus don pháiste má bhíonn dearcadh dearfach i leith na Gaeilge le sonrú sa 

bhaile chomh maith leis an scoil. 

7. Má theastaíonn ó thuismitheoir / chaomhnóir labhairt leis an múinteoir ranga le linn ranga, 

caithfidh sé/sí a bheith sásta Gaeilge a labhairt. 

 

 

Ag tagairt go speisialta do phointe 4 thuas i gcomhthéacs Imlitir 44/07: Teanga & Litearthacht i 

Ranganna Naíonáin i Scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar Mheán; pléadh go mion ag cruinniú boird 

(01/10/2007) an luath-thumoideachas iomlán atá i bhfeidhm sa scoil ó bunaíodh í i 1995. Aontaíodh go 

raibh an Bord go mór i bhfábhar an chleachtais seo agus gur theastaigh ón mBord go leanfaí le 

cleachtas an luath-thumoideachas iomlán sa scoil.  

 

Faomhaíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil Thaobh na Coille Polasaí Gaeilge 

Ghaelscoil Thaobh na Coille mar atá luaite thuas.  

 

Sínithe : ______________________________ Lorcán Mac Gabhann (Cathaoirleach)    

Dáta:     01/10/2007 


