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’S e dreuchd a’ Cheannaird-sgoile obrachadh còmhla ri luchd-obrach, sgoilearan, 
pàrantan, a’ choimhearsnachd agus com-pàirtichean proifeiseanta airson lèirsinn, 
ceannardas agus stiùir a thoirt seachad gus dèanamh cinnteach às inbhean àrda 
agus èifeachdach foghlaim airson gach sgoilear.  
 
Ann a bhith a’ buileachadh na lèirsinn taobh a-staigh nan goireasan a tha ri 
fhaotainn, thathar ag iarraidh air a’ Cheannard-sgoile gnothaichean na sgoile a chur 
air adhart gu buannachd nan sgoilearan is na coimhearsnachd a tha i a’ frithealadh, 
tro bhith a’ cur air adhart mion-amasan agus a’ buileachadh phoileasaidhean 
Ùghdarras an Fhoghlaim fo stiùir iomlan Stiùiriche a’ Chùraim agus an Ionnsachaidh. 
 
Prìomh Uallaichean: 
 
Bidh an Ceannard-sgoile gu dìreach cunntachail do Mhanaidsear Cùraim agus 
Ionnsachaidh na Sgìre airson a bhith a’ gabhail dhleastanasan agus coileanadh 
coitcheann os làimh. Bidh an Ceannard-sgoile cuideachd cunntachail dhan 
bhuidhinn phàrant tro a riochdairean, agus do dh’Ùghdarras an Fhoghlaim airson 
nan dleastanasan a leanas agus dleastanasan eile a tha a’ buntainn gu reusanta ris 
an dreuchd: 
 
1. Dleastanasan Coitcheann: 
 
(a) Thoir seachad ceannardas èifeachdach, deagh stiùireadh agus iùl ro-

innleachdail san sgoil. 
(b) Stiùir agus brosnaich cultar de spèis agus deagh ghiùlain taobh a-staigh na 

sgoile. 
(c) Stiùir agus leasaich luchd-obrach, a’ dèanamh cinnteach à deagh dhàimh 

eadar luchd-obrach, a’ neartachadh agus a’ toirt taic èifeachdach do 
sgiobaidhean agus do dhaoine fa leth taobh a-staigh na sgoile. 

(d) Stiùir agus cùm rian air ionnsachadh agus teagasg taobh a-staigh na sgoile, 
a’ dèanamh cinnteach gun tèid an curraicealam iomlan a leasachadh. 

 (e) Gabh com-pàirt le feadhainn ann an coimhearsnachd na sgoile agus 
buidheann nam pàrant agus thoir taic do chultar de choileanadh agus 
buileachadh. 

 (f) Stiùir agus brosnaich leasachadh proifeiseanta leantainneach an luchd-
obrach uile, a’ dèanamh cinnteach gu bheil luchd-obrach uile a’ faighinn ath-
bhreithneachadh bliadhnail de na feumalachdan leasachail aca. 

 (g) Obraich ann an com-pàirteachas le pàrantan, clann is daoine òga agus 
proifeiseantaich, buidhnean-gnìomha agus sgoiltean eile gus ionnsachadh 
fad-bheatha a bhrosnachadh agus fhàilteachadh.  



(h) Thoir stiùir is taic agus cùm suas an deagh chleachdadh a th’ ann mar-thà, 
agus brosnaich piseach cunbhalach ann an leasachadh chloinne is dhaoine 
òga. 

 (i) Cùm rian air slàinte is sàbhailteachd gach neach taobh a-staigh àrainn na 
sgoile. 

 
2. Dleastanasan Sònraichte: 
 
(a) Cunntachail mar oifigear den Ùghdarras gus cur ri leasachadh agus 

buileachadh Plana Seirbheis a’ Chùraim agus an Ionnsachaidh agus 
poileasaidhean is cleachdaidhean co-cheangailte, Plana Gàidhlig na 
Comhairle, agus Ro-innleachd Ghàidhlig Seirbheis a’ Chùraim agus an 
Ionnsachaidh. 

 (b) Cuir ri lìbhrigeadh èifeachdach Do Chloinn na Gàidhealtachd, tro cho-
obrachadh èifeachdach le: 

- buidhnean-gnìomha eile 
- Buidheann nan Sgoiltean Co-cheangailte 
- buidhnean poblach, prìobhaideach agus saor-thoileach 

iomchaidh. 
 
(c) Leasaich com-pàirteachasan torach ann an coimhearsnachd fharsaing na 

sgoile. 
(d) Dèan fèin-mheasadh èifeachdach air an t-seirbheis a tha an sgoil a’ toirt 

seachad dha na sgoilearan aice agus dèan cinnteach gu bheil cultar fèin-
mheasaidh aig gach ìre san sgoil. 

 (e) Dèan cinnteach gu bheil an sgoil a’ lìbhrigeadh deagh sheirbheis, a’ gabhail 
a-steach ro-innleachdan sònraichte gus laigsean a chaidh a chomharrachadh 
roimhe a leasachadh, a’ dol an gnìomh mar a tha a dhìth agus a’ cur ro-
innleachdan air dòigh airson a bhith a’ leasachadh laigsean a chaidh a 
chomharrachadh.  

 (f) Brosnaich agus thoir taic do ionnsachadh agus teagasg aig gach ìre agus 
brosnaich a bhith a’ co-roinn a’ chleachdaidh as fheàrr thar na sgoile agus an 
ùghdarrais. 

(g) Brosnaich coileanadh do na h-uile ann an cultar co-ionannachd agus 
cothromachd a tha a’ cur luach air gach sgoilear.  Bidh seo a’ gabhail a-
steach amasan soilleir, ruigsinneach agus luachmhor airson gach neach. 

 (h) Cuir ri leasachadh taobh a-staigh an ùghdarrais, agus aig ìre nàiseanta, de 
churraicealam Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus Foghlam tro 
Mheadhan na Gàidhlig gu coitcheann. 
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