
Polasaí Bia Sláintiúil –Gaelscoil Lorgan 
 

Braitheann sláinte fadthéarmach paistí scoile go mór  ar na rudaí a ithtear. Tugann an scoil seans do 

pháistí béile laethiúl amháin ar a laghad a bheith acu sa scoil. Uaireanta úsáidtear bia mar ghné de 

cheiliúradh scoile. Tugann an churaclam deis do pháistí foghlaim faoi bhia, bia a fhiosrú agus 

foghlaim faoi nósanna maireachtála sláintiúla. Leis na treoirlíntí seo is é aidhm Gaelscoil Lorgan ná 

cuidiú a thabhairt do ghach duine sa phobal scoile,  mar shampla páistí, foireann scoile and 

tuismitheoirí, dearcadh dearfach a chruthú I leith ithe go sláintiúil agus tuiscint a bheith acu ar an 

gcaoi a chuidíonn bia shláintiúil le sláinte. 

 

1. Ba cheart do thuismitheoirí cinntiú go mbíonn bricfeasta cothrom sláintiúil ag na paistí gach 

maidin le cuidiú leo foghlaim agus bheith in ann a n-aigne a dhíriú mar is ceart ar scoil. 

 

2. ‘Séard is bosca lóin sláintiúil ann ná bosca lóin ina bhfuil cuid den bhia ón gceithre sheilf ar 

bhun ‘Pirimid an Bhia’ san áireamh ann. 

 

 

3. Cuid de na sneaic sláintiúla a mholaimíd anseo sa scoil ná torthaí úra, glasraí, cáis, gnáth-

iogart (ní iogart atá mar mhilseog nó le seacláid ann), gnáth cácaí ríse agus craicear gan 

seacláid nó rudaí milse orthu.  

 

4. Moltar do pháistí gnáth bhainne a ghlacadh ar scoil leo. Is foinse iontach de chalcium é 

bainne atá mar phríomh mianra sna cnámha agus sna fiacla. Le haghaidh páistí aois 9-18 

bliain, moltar 5 chuid de bhia atá lán le calcium toisc go bhfuil an mianra seo rí-thábhachtach 

don pháiste le linn an am seo dá saol. 

 

5. Moltar uisce a ghalcadh leo ar scoil. Moltar do pháistí dhá bhuidéal uisce a ghlacadh leo má 

ólann said go leor in aghaidh an lae. Muna ólann páistí go leor uisce d’fhéadfadh tart a 

bheith orthu, d’fhéadfadh leo a bheith díhiodráitithe, tuirseach nó lag.  

 

6. Níl seacláid de chineál ar bith, dipeanna cáise, barraí righine, milseáin, guma coganta, 

cnónna, criospaí, barraí bricfeasta, deochanna boga, súnna, cácaí, bunóga, brioscaí nó cácaí 

breithlá ceadaithe sa scoil. Ag tacú leis an mbrat glas a chuireann béim ar athchúrsáil agus ar 

laghdú brúscair, aon chraiceann nó páipéar atá fágtha ón mbia a ithtear ar scoil, iarrtar orthu 

é a ghlacadh ar ais abhaile agus é a chur sa bhrúscair sa bhaile. 

 

7. Mar gheall ar ailéirgeach sa scoil le cnónna le bagairt frithghníomh ailléirgeach gear, iarrtar 

ar thuismitheoirí ; 

 

 Gan cnónna a bheith ag do pháiste don lón 

 Gan seacláid a úsáid 

 Gan sneaiceanna/ barraí le leipéad ‘rianta cnó’ a bheithb I lónta scoile 

 Gan lón a roinnt 



 Cinntiú go bhfuil lámha agus aghaidh do pháistí glanta go maith sula dtagann siad ar 

scoil má tá cnónna ite acu roimhré. 

 

8.  

 

9. Níl milseáin ceadaithe ar scoil. Ar ócáidí speisialta ar nós Oíche Shamhna, An Cháisc, An 

Nollaig agus laethanta saoire an tsamhraidh áfach beidh ‘treats’ beaga ar fail. Má 

theastaíonn ón múinteoir bia nó milséáin a thabhairt ar aon lá eile, pléitear leis an 

bpríomhoide é agus coimeadtar taobh istigh den rang é. Moltar do mhúinteoirí duaiseanna 

nach mbaineann le bhia a thabhairt do na páistí seachas milseáin. 

 

10. Nuair atá imeachtaí scoile ar siúl beidh roghanna sláintiúla ar fáil chomh maith.  

 

 

11. Tá cosc iomlán ar mhilseáin nó cácaí le haghaidh breithlá na bpáistí. Bíonn an méid sin 

breithlá sa scoil go mbíonn milseáin nó cácaí ann beagnach gach lá. 

 

12. Beidh cothú agus bia sláintiúil san áireamh mar phairt den churaclam scoile. 

 

13. Tabharfaidh an fhoireann scoile tacaíocht don scoil agus cuirfidh said béim ar bhia sláintiúil 

agus déanfaidh siad iarracht níos mó úsáid a bhaint as duaiseanna nach mbaineann le bhia 

chun na páistí a mholadh. 

 

14. Beidh ‘Lá Bia Sláintiúil’ ann gach téarma chun bia sláintiúil a mholadh ar scoil agus sa bhaile. 

 

15. Beidh athbhreithniú déanta ar an bpolasaí gach dara bhliain agus beidh an polasaí le feiceáil 

crochta in airde sa scoil.  

 

 


