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Cur Chuige Ginearálta 

 

Tá sé mar aidhm ag an bPolasaí Úsáide Inghlactha seo maidir leis an Idirlíon (AUP) a chinntiú go 

mbainfidh daltaí tairbhe as deiseanna foghlama a thairgeann acmhainní Idirlín na scoile ar bhealach 

sábháilte agus éifeachtach.  

 

Meastar gur acmhainn agus pribhléid scoile iad úsáid agus rochtain Idirlín. Mura gcloítear le AUP na 

scoile, tarraingeofar an phribhléid seo siar agus cuirfear smachtbhannaí iomchuí i bhfeidhm. 

 

Agus iad ag úsáid an idirlín, beifear ag súil go ndéanfaidh daltaí, tuismitheoirí agus an fhoireann na 

nithe seo a leanas: 

 

 

 Caitheamh go hómósach le daoine eile i gcónaí. 

 Gan aon ghníomhartha a dhéanamh a d’fhéadfadh droch-cháil a tharraingt ar an scoil. 

 Meas ar phríobháideacht na ndaoine eile go léir i bpobal na scoile. 

 Meas ar chruthaitheoirí cóipchirt agus aitheantas a thabhairt dóibh nuair a bhíonn ábhar agus 
acmhainní ar líne á n-úsáid. 

 

Tá feidhm leis an bPolasaí Úsáide Inghlactha i gcás daltaí a bhfuil rochtain acu ar an idirlíon agus a 

úsáideann é i gColáiste Muire. 

 

 Tá feidhm leis freisin i gcás ball foirne, oibrithe deonacha, tuismitheoirí, cúramóirí agus daoine eile 
a fhaigheann rochtain ar an idirlíon i gColáiste Muire. 

 

D’fhéadfadh mí-úsáid an Idirlín a bheith ina cúis le gníomh araíonachta, lena n-áirítear rabhaidh 

scríofa, tarraingt siar pribhléidí rochtana, coinneáil agus, i gcásanna tromchúiseacha, cur ar fionraí 

nó díbirt. Coimeádann an scoil an ceart aici féin chun aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha a 

thuairisciú do na húdaráis iomchuí. 

 

Déileálfaidh Coláiste Muire le teagmhais a tharlaíonn lasmuigh den scoil a mbíonn tionchar acu ar 

féinleas na ndaltaí nó na foirne faoin bpolasaí seo agus cóid iompair agus polasaithe frithbhulaíochta 

gaolmhara. I gcásanna den sórt sin cuirfidh duine, nuair is eol dó/di, tuismitheoirí/cúramóirí ar an 

eolas maidir le teagmhais ina dtarlaíonn iompar míchuí ar líne a tharlaíonn lasmuigh den scoil agus 

gearrfar na smachtbhannaí iomchuí. 

 

Cuireann Coláiste Muire na straitéisí seo a leanas i bhfeidhm maidir le húsáid shábháilte an Idirlín a 

chur chun cinn: 

 

 Cuirfear oideachas i réimse na sábháilteachta Idirlín ar fáil do dhaltaí mar chuid de chur i bhfeidhm 
an churaclaim OSPS agus OSSP againn. 

 Tugtar comhairle agus deiseanna tacaíochta maidir le sábháilteacht Idirlín do dhaltaí in trínár gcláir 
IONDUCHTÚCHÁN, CÚRAM TRÉADACH, ICT. 
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 Cuirfear deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí i réimse na sábháilteachta Idirlín ar fáil do 
mhúinteoirí. 

 Bíonn Coláiste Muire rannpháirteach i ngníomhaíochtaí Lá na Sábháilteachta Idirlín chun úsáid níos 
sábháilte agus níos éifeachtaí a bhaint as an Idirlíon. 

 

Déanfaidh na páirtithe leasmhara seo a leanas athbhreithniú bliantúil ar an bpolasaí agus ar a chur i 

bhfeidhm: 

 

An Bord Bainistíochta, an fhoireann teagaisc, foireann tacaíochta, daltaí, agus tuismitheoirí. 

 

Is grúpa oibre a d’fhorbair an polasaí seo lena n-áirítear: Príomhoide, Leas-Phríomhoide, múinteoirí, 

daltaí, tuismitheoirí/cúramóirí, agus ionadaithe an Bhoird Bainistíochta. 

 

Déanfaidh an scoil monatóireacht ar thionchar an pholasaí trí: 

 

 Logaí de theagmhais tuairiscithe. 

 Logaí monatóireachta de ghníomhaíocht ar an idirlíon (lena n-áirítear suíomhanna ar tugadh cuairt 
orthu). 

 Sonraí monatóireachta inmheánaí le haghaidh gníomhaíochta líonraí. 

 Suirbhéanna agus/nó ceistneoirí do dhaltaí, tuismitheoirí, agus foireann teagaisc. 
 

I gcás go dtarlódh teagmhais thromchúiseacha sábháilteachta ar líne, ba cheart Príomhoide na Scoile 

a chur ar an eolas. 

 

 

Déanfaidh Bainistíocht na Scoile monatóireacht ar chur i bhfeidhm an Pholasaí Úsáide Inghlactha seo 

maidir leis an Idirlíon. 

 

Scagadh Ábhar 

 

Roghnaigh Coláiste Muire an leibhéal seo a leanas a chur i bhfeidhm ar scagadh ábhar ar Líonra 

Leathanbhanda na Scoileanna: 

 

 

Leibhéal 5 Ceadaítear leis an leibhéal seo rochtain ar na milliúin suíomhanna gréasáin lena n-áirítear 

cluichí agus YouTube agus ceadaítear rochtain ar an gcatagóir de shuíomhanna gréasáin pearsanta, 

agus cineálacha eile suíomhanna gréasáin mar sin, cosúil le blaganna ach cuireann sé cosc ar 

rochtain ar shuíomhanna gréasáin sa chatagóir suíomhanna gréasáin pearsanta agus ar 

shuíomhanna gréasáin mar Facebook a bhaineann leis an gcatagóir Líonrú Sóisialta. 

 

D’fhéadfadh daltaí a ghlacann céimeanna chun dul thar an scagaire ábhar trí shuíomhanna 

seachfhreastalaí nó bealaí eile a úsáid a bheith faoi réir gnímh araíonachta, lena n-áirítear rabhaidh 

scríofa, tarraingt siar pribhléidí rochtana, coinneáil agus, i gcásanna tromchúiseacha, cur ar fionraí 

nó díbirt. 
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Brabhsáil Gréasáin agus Íoslódáil 

 

Ní rachaidh daltaí chuig suíomhanna Idirlín ina bhfuil ábhair gháirsiúla, neamhdhleathacha, 

ghráiniúla nó inlochtaithe ar shlí eile d’aon turas. 

 

Tuairisceoidh daltaí rochtain de thaisme ar ábhair mhíchuí sa seomra ranga dá múinteoir. 

  

Tuairisceoidh daltaí rochtain de thaisme ar ábhair mhíchuí ar scoil ach lasmuigh den seomra ranga 

don bPríomhoide 

 

Ní chóipeálfaidh daltaí agus an fhoireann faisnéis ón idirlíon gan aitheantas a thabhairt don té a 

chruthaigh í agus tagairt á déanamh d’fhoinse an ábhair. 

 

Beidh daltaí agus an fhoireann eolach go bhféadfar monatóireacht a dhéanamh ar aon úsáid, lena n-

áirítear faisnéis a dháileadh nó a fháil, bíodh sí bainteach leis an scoil nó pearsanta, ar eagla 

gníomhaíochta de shaghas neamhghnách, mar gheall ar chúrsaí slándála agus/nó bainistíochta 

líonra. 

 

Ní bhainfidh daltaí úsáid as nasc idirlín na scoile ach amháin le haghaidh gníomhaíochtaí oideachais 

agus forbartha gairme. 

 

Ní bheidh daltaí ag gabháil do ghníomhaíochtaí ar líne cosúil le comhaid mhóra a uaslódáil nó a 

íoslódáil a mbíonn trácht throm ar an líonra dá bharr, rud a chuireann isteach ar an tseirbhís a 

fhaigheann úsáideoirí eile an idirlín. 

 

Ní dhéanfaidh daltaí aon ábhar a íoslódáil ná a fheiceáil atá neamhdhleathach, gáirsiúil, 

clúmhillteach nó atá beartaithe le cur isteach ar dhuine eile nó é/í a imeaglú. 

 

Ní cheadaítear úsáid a bhaint as comhroinnt comhad agus suíomhanna comhad caise. 

 

Ní cheadaítear do dhaltaí ábhair nó íomhánna nach mbaineann lena gcuid staidéir a íoslódáil. 
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Ríomhphoist agus Teachtaireachtaí a Chur 
 

Ní cheadaítear úsáid a bhaint as cuntais ríomhphoist phearsanta i gColáiste Muire. 

 

Níor chóir do dhaltaí in imthosca ar bith a sonraí chun logáil isteach ina gcuntas ríomhphoist a roinnt 

le daltaí eile. 

 

Níor chóir do dhaltaí cuntais ríomhphoist na scoile a úsáid chun clárú le haghaidh seirbhísí ar líne 

cosúil le seirbhísí líonraithe shóisialta, feidhmchláir, agus cluichí. 

 

Ní úsáidfidh daltaí cuntais ríomhphoist ranga cheadaithe ach amháin faoi mhaoirseacht nó le cead 

múinteora. 

 

Ba cheart go dtuigfeadh daltaí go bhfuil monatóireacht á déanamh ar chumarsáid ríomhphoist. 

 

Ní dhéanfaidh daltaí aon ábhar a sheoladh atá neamhdhleathach, gáirsiúil, clúmhillteach nó atá 

beartaithe le cur isteach ar dhuine eile nó é/í a imeaglú. 

  

Ba cheart do dhaltaí tuairisc a thabhairt láithreach má fhaigheann siad aon chumarsáid a fhágann 

míchompordach iad, nó aon chumarsáid atá gránna, idirdhealaitheach, bagrach nó a bhfuil bulaíocht 

ag baint léi agus níor cheart dó/di freagra a thabhairt ar aon chumarsáid den sórt sin. 

  

Níor cheart do dhaltaí ríomhphoist a bhfuil cuma amhrasach orthu a oscailt. Má tá amhras orthu, ba 

cheart do dhaltaí ceist a chur ar a múinteoir sula n-osclaíonn siad ríomhphoist ó sheoltóirí anaithnid. 

 

Na Meáin Shóisialta 

 

Baineann na ráitis seo a leanas leis an úsáid a bhaintear as seirbhísí teachtaireachtaí, blagála agus fís-

sruthaithe i gColáiste Muire: 

 

 

Ní cheadaítear úsáid a bhaint as seirbhísí teachtaireachtaí meandracha agus feidhmchlár lena n-

áirítear Snapchat, WhatsApp, G Chat etc. i gColáiste Muire. 

 

Ceadaítear úsáid a bhaint as blaganna cosúil le Word Press, Tumblr etc. ag amanna áirithe i gColáiste 

Muire. 

 

Ceadaítear úsáid a bhaint as suíomhanna fís-sruthaithe cosúil le YouTube agus Vimeo etc. ach 

sainchead a fháil ón bhfoireann teagaisc. 
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Ní bhainfidh an fhoireann agus na daltaí úsáid as na meáin shóisialta agus as an idirlíon ar aon 

bhealach a dhéanfaidh ciapadh, a mhaslóidh, a bhainfidh mí-úsáid nó a dhéanfaidh clúmhilleadh ar 

dhaltaí, a mbaill theaghlaigh, an fhoireann, baill eile de phobal Choláiste Muire. 

 

Ní phléifidh an fhoireann agus na daltaí faisnéis maidir le daltaí, an fhoireann agus baill eile de 

phobal Choláiste Muire ar na meáin shóisialta. 

 

Ní úsáidfidh an fhoireann agus na daltaí seoltaí ríomhphoist na scoile chun cuntais meáin shóisialta 

pearsanta a bhunú nó chun cumarsáid a dhéanamh trí mheáin den sórt sin. 

 

Ní bheidh an fhoireann agus na daltaí ag gabháil do ghníomhaíochtaí lena mbaineann na meáin 

shóisialta a d’fhéadfadh droch-cháil a tharraingt ar Choláiste Muire. 

 

Ní fhéadfaidh an fhoireann agus na daltaí a dtuairimí pearsanta a léiriú mar thuairimí Choláiste 

Muire ar aon mheán sóisialta. 

 

Gléasanna Pearsanta 

 

Ba chóir do dhaltaí a úsáideann a dteicneolaíocht féin sa scoil na rialacha atá leagtha amach sa 

chomhaontú seo a leanúint, ar an gcaoi chéanna amhail is dá mbeadh trealamh scoile in úsáid acu. 

 

Baineann na ráitis seo a leanas le húsáid gléasanna le hinrochtaineacht idirlín cosúil le táibléid, 

gléasanna cluichíochta, agus seinnteoirí ceoil digitigh i gColáiste Muire.  

 

 

Ní cheadaítear do dhaltaí gléasanna pearsanta le hinrochtaineacht idirlín a thabhairt isteach i 

gColáiste Muire ach amháin le cead sainráite na foirne. 

 

Ní cheadaítear do dhaltaí gléasanna pearsanta le hinrochtaineacht idirlín a úsáid le linn ceachtanna 

ach amháin le cead sainráite na foirne. 

 

Ní cheadaítear do dhaltaí gléasanna pearsanta le hinrochtaineacht idirlín a úsáid le linn tréimhse 

shóisialta. 

 

 

Íomhánna & Físeáin 
 

Ba cheart a bheith cúramach nuair atá íomhánna grianghrafadóireachta/físeáin á nglacadh, bí cinnte 

go bhfuil cóiriú cuí ar na daltaí agus nach bhfuil siad ag gabháil de ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh 

droch-cháil a tharraingt ar na daoine nó ar an scoil. 
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Níl cead ag daltaí íomhánna de dhaoine eile a ghlacadh, a úsáid, a roinnt ná a fhoilsiú gan toiliú a 

fháil ag Coláiste Muire . 

 

Ní cheadaítear grianghraif nó físeáin a thógáil ar chlós na scoile nó nuair a bhítear ag gabháil do 

ghníomhaíochtaí scoile ach amháin le cead sainráite na foirne. 

 

Gheofar cead i scríbhinn ó thuismitheoirí nó ó chúramóirí nuair atá daltaí ag clárú le Coláiste Muire 

sula bhfoilseofar grianghraif de dhaltaí ar shuíomh gréasáin na scoile. Téigh i dteagmháil le hOifig na 

Scoile más maith leat an cead seo a athrú. 

 

Ní ceadmhach do dhaltaí íomhánna, físeáin ná ábhar eile a chomhroinnt ar líne agus é mar rún 

dochar a dhéanamh do bhall eile de phobal na scoile is cuma cibé an dtarlaíonn sé sin ar scoil nó 

lasmuigh den scoil. 

 

Is iompar do-ghlactha agus iompar a bhfuil cosc iomlán air a bheith ag comhroinnt íomhánna 

gáirsiúla agus go háirithe íomhánna gáirsiúla de leanaí agus/nó mionlaigh, ag a mbeidh iarmhairtí 

agus smachtbhannaí tromchúiseacha dóibh siúd lena mbaineann. Cuirtear dalta a chomhroinneann 

íomhánna gáirsiúla de dhaltaí eile ar fhionraí go huathoibríoch mar smachtbhanna. 

 

 

Cibearbhulaíocht 

 

Agus iad ag úsáid an idirlín, beifear ag súil go gcaithfidh daltaí, tuismitheoirí agus an fhoireann go 

hómósach le daoine eile ag gach tráth. 

 

Is iompar do-ghlactha agus iompar a bhfuil cosc iomlán air a bheith ag gabháil do ghníomhaíochtaí ar 

líne agus é mar rún dochar a dhéanamh do dhalta nó do bhall foirne eile, iad a chiapadh, nó a náiriú, 

ag a mbeidh iarmhairtí agus smachtbhannaí tromchúiseacha dóibh siúd lena mbaineann. 

 

Glactar bearta lena chinntiú go bhfuil an fhoireann agus na daltaí ar an eolas go sainítear bulaíocht 

mar iompar diúltach neamhiarrtha, bíodh sé i bhfoirm iompar briathartha, síceolaíoch nó fisiciúil, a 

dhéanann duine aonair nó grúpa in aghaidh duine (nó daoine) eile, agus a dhéantar arís agus arís 

eile. Áirítear cibearbhulaíocht leis an sainmhíniú sin, fiú nuair a tharlaíonn sé lasmuigh den scoil nó 

istoíche. 

 

Ní chuimsíonn an sainmhíniú seo ar bhulaíocht teagmhais aonraithe nó teagmhais aon uaire 

d'iompar diúltach d'aon turas, lena n-áirítear téacsteachtaireacht mhaslach nó goilliúnach aon uaire 

nó teachtaireachtaí príobháideacha eile agus déileálfar leo, mar is cuí, de réir chód iompair na scoile. 

 

Cuid dhílis de bheartas frithbhulaíochta ár scoile is ea cibearbhulaíocht a chosc anois. 
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Suíomhanna Gréasáin Scoile 

 

Tabharfar deis do dhaltaí tionscadail, saothar ealaíne nó obair scoile a fhoilsiú ar an idirlíon de réir 

polasaithe soiléire agus próisis shoiléire cheadaithe maidir leis an inneachar is féidir a lódáil chuig 

suíomh gréasáin na scoile. 

 

Seiceálfar an suíomh gréasáin go rialta chun a chinntiú nach mbeidh aon inneachar ann a chuireann 

sábháilteacht, príobháideachas, nó cáil na ndaltaí nó na foirne i gcontúirt. 

 

Modhnófar roimh ré agus seiceálfar leathanaigh ghréasáin ar nós nótaí tráchta agus inneachar arna 

ghiniúint ag úsáideoirí go minic chun a chinntiú nach mbeidh ábhar míchuí nó maslach ann. 

 

Comhordóidh múinteoir foilsiú obair na ndaltaí. 

 

Ní bhainfidh Coláiste Muire úsáid ach as grianghraif dhigiteacha nó gearrthóga fuaime nó físe nach 

dhíríonn ar ghníomhaíochtaí grúpa. Ní fhoilseofar inneachar a dhíríonn ar dhaltaí aonair ar shuíomh 

Idirlín na scoile ach le cead tuismitheora. 

 

Ní fhoilseofar faisnéis phearsanta daltaí, lena n-áirítear seoladh baile agus sonraí teagmhála ar 

leathanaigh ghréasáin Choláiste Muire. 

 

Ní fhoilseoidh Coláiste Muire céadainm agus sloinne na ndaltaí i bhfoscríbhinní grianghraf a 

fhoilseofar ar líne. 
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Foirm Cheada 

 

Reachtaíocht 

Cuirfidh an scoil faisnéis ar fáil maidir leis an reachtaíocht seo a leanas a bhaineann le húsáid an 

Idirlín ar cheart do mhúinteoirí, do dhaltaí agus do thuismitheoirí eolas a fháil uirthi: 

 

 An tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003 

 An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht, 1998 

 An tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh, 1993 

 An tAcht um Fhístaifeadtaí, 1989 

 An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988 
 

Comhaontaím cloí le Polasaí Úsáide Inghlactha na Scoile maidir le húsáid an Idirlín. Úsáidfidh mé an 

tIdirlíon ar bhealach freagrach agus comhlíonfaidh mé na rialacha a mhíníonn an scoil dom.  

 

Síniú an Dalta: __________________________   

 

Tuismitheoir/Caomhnóir: __________________________  

 

Dáta: ____________________  

 

Mar thuismitheoir nó mar chaomhnóir dlíthiúil an dalta thuas, léigh mé an Polasaí Úsáide Inghlactha 

agus tugaim cead do mo mhac nó m’iníon nó don leanbh faoi mo chúram rochtain a fháil ar an 

Idirlíon. Tuigim gur chun críocha oideachais a bheartaítear rochtain a fháil ar an Idirlíon. Tuigim 

freisin go ndearna an scoil gach réamhchúram réasúnta chun soláthar a dhéanamh do 

shábháilteacht ar líne ach nach féidir freagracht a chur ar an scoil i gcás ina bhfaigheann daltaí 

rochtain ar shuíomhanna Idirlín mí-oiriúnacha.  

Maidir le suíomh Idirlín na scoile, glacaim leis go bhféadfar obair scoile mo linbh a roghnú lena cur 

san áireamh ar an suíomh Idirlín, i gcás ina measann an scoil go bhfuil sí oiriúnach. Tuigim agus 

glacaim le téarmaí an Pholasaí Úsáide Inghlactha a bhaineann le hobair daltaí a fhoilsiú ar shuíomh 

Idirlín na scoile.  

 

Síniú: _____________________________ Dáta: ___________________  

 

Seoladh: ______________________________   

______________________________  

______________________________  

______________________________  

Athbhreithnigh an Polasaí Úsáide Inghlactha Idirlín scoile faoi iamh, agus déan an fhoirm cheada seo 

a shíniú agus a chur ar ais chuig an bPríomhoide.  
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Ainm na Scoile:  

 

Ainm an Dalta:______________________  

 

Rang/Bliain:______________________ 

 

Dalta:_____________________ 

  

 

 

Faofa ag an mBord Bainistíochta        Dáta: 24ú Aibreán 2020 

 Gearóidín Ní Ghruinéil  

Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta  
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 Appendix to Acceptable Use Policy 

 

School equipment on loan to students during Covid Pandemic. 

 

The school has a number of devices (lap tops, iPad) which are available, to be given on loan 

to students, should they require one, while remote/online teaching and learning is in 

operation during the Covid pandemic. 

 

The following applies to those devices while on loan; 

 The device is to be used for school business only. 

 Only the student(s) in that family may use the device. 

 The user will not interfere with school ICT systems or attempt to bypass school restrictions.  

 The user will use the device only for educational purposes.  

 The school’s physical IT resources will be treated with the utmost respect. 

 The device will be returned to the school when face to face school resumes. 

 Damage to the devices while on loan is the responsibility of the family the device was on 

loan to.  

 Misuse of the device may result in disciplinary action, such as withdrawal of the device. 

The school also reserves the right to report any illegal activities to the appropriate 

authorities.  

 

 

Acceptance; 

By signing this agreement, I agree to the stipulations mentioned above. 

Student 

Parent/Guardian 

Date:  

 

 

 

 

 

 

 

Sínithe: Gearóidín Ní Ghruinéil  Dáta:   ___ 

  Cathaoirleach an Bhoird Bainsitíochta 
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Sínithe:       Dáta:      

 Príomhoide 

 

 


