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Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile  
1. Réamhrá 
 
1.1.1 Fócas na meastóireachta 

Rinneadh féinmheastóireacht scoile ar theagasc agus ar fhoghlaim i gColáiste Daibhéid le linn na 
tréimhse Samhain 2013 agus Bealtaine 2014. Le linn na meastóireachta, rinneadh meastóireacht ar 
theagasc agus ar fhoghlaim sna h-ábhair go léir agus díríodh ar scoláirí sa chéad bhliain is san idirbhliain 
ar dtús agus ansin ar na daltaí eile. I rith an phróisis, roghnáiodh litearthacht na Gaeilge (T1) mar fhócas 
na meastóireachta. Seo tuairisc ar thátail na meastóireachta sin. 
 
 

1.2 Comhthéacs na scoile 

Lonnaithe i lár na cathrach i gCorcaigh tá Coláiste Daibhéid ag soláthrú Ard-chaighdéan oideachais tré 
mhéan na Gaeilge ó 1993. Agus nósanna agus traidisiúin acadúla ag forbairt ón tréimhse sin tá rian na 
foghlamtha le feiscint go soiléir tríd an scoil go háirithe i dtaobh na litearthachta de. 220 dalta atá sa 
scoil faoi láthair agus é ag méadú ó bhliain go bliain. Tá structúir fisiciúla agus teicniúla na scoile 
feabhasaithe le tamall anuas chomh maith. Bíonn réimse fairsinge d’ábhair sa scoil mar aon le nithe 
eischuraclama agus deiseanna fiontraíochta.  
 
Tagann daltaí na scoile ó na Gaelscoileanna mór thimpeall na cathrach. Is annamh, go dtí seo, go 
dtagann daltaí chugainn ó ghnáth bhunscoil, ach sinn ag súil go n-athróidh sé sin sna blianta beaga 
amach anseo. Mar sin bíonn bunús láidir sa teanga labhartha i measc na ndaltaí ón gcéad lá. Go garbh 
áfach bheadh Gaeilge ag níos lú ná 20% dos na tuistí cé go mbíonn siad go h-uile lán-tacúil do 
sainspioraid teanga na scoile. ‘Sí an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile. Múintear na h-ábhair ar fad 
tré mhéan na Gaeilge (eisceacht ná an Seapáinis agus an tSínis). Bíonn an Ghaeilge in úsáid ag gach ócáid 
scoile chomh maith. Cuid ollmhór de déantús carachtair na scoile í an Ghaeilge. 
 
I measc na nithe eischuraclama sa scoil bíonn peil, iomáint, sacair, camógaíocht, tras tíre, 
rianadóireacht, luthchleasaíocht, cispheil, scríbhneoireacht, drámaíocht, filíocht, ealaín srl. Freisin 
déantar obair dheonach agus charthanachta, irisí scoile éagsúla, comortaisí agus ceolchoirmeacha (m.sh 
CD Factor) Chomh maith tá comhairle na ndaltaí agus comhairle na dtuistí. Tá leabharlann á eagrú faoi 
láthair chun cuidiú leis an léitheoireacht sa scoil agus chun deiseanna léitheoireachta a spreagadh. Tá 
féilire mhór d’imeachtaí faoi lán-sheol i mbliana chun ’20 bhliain ag fás’ a chéiliúradh leis an bpobail 
máguaird. 
 
Rinneadh Measúnú Scoile Uile ar an scoil i Samhain 2011. D’aithin an chuairt sin an cur chuige maith 
múinteoireachta a bhí sa scoil mar aon leis na modhanna éagsúla a bhí in úsáid leis an gcomh-
mhúinteoireacht, obair ghrúpa, péire agus roinnt srl. D’aithin sé an nós sna roinn ábhair chun cúrsaí a 
phlé, chun marcanna na scoláirí a chur i gcompráid leis an gcaighdéan náisiúnta agus an oscailteacht a 
bhí san fhoireann plé le nithe nua ar nós Turgnamh na Scoile Foghlamtha. D’úsáid bainistíocht agus 
foireann na scoile na moltaí mar bhúnús chun feabhas a chur ar nithe chomh maith. 
 
Bíonn teagbháil láidir leis na Gaelscoileanna i gcónaí. Buaileann an PríomhOide leis na daltaí ar fad sa 
séú rang agus roinnt den 5ú rang gach bliain. Téann ceoltóirí, rinceoirí agus cainteoirí ón scoil amach ar 
chuairteanna aimsir na Nollag agus i rith seachtain na Gaeilge. Freastlaíonn roinnt dalta ar na 
Gaelscoileanna mar chuid dá dtaithí oibre freisin. Bailíonn Coláiste Dabhéid eolas ó na Gaelscoileanna 
faoi na hiarrathóirí nua tré fhoirm eolais ar an gcéad dul síos agus ansin tré glaonna idir na priomhoidí 
agus an fhoireann tacaíocht foghlamtha. Faigheann Coláiste Daibhéid cóipeanna dos na tuairiscí 
siceolaíochta nuair a bhaineann siad le dalta. Déantar tomhas ar chumas na Gaeilge tré scrúdú scríofa 
agus tré agallamh leis an bPríomhOide. In Aibréann 2013 thosnaíomar lenár scruduithe Drumcondra 
féinig sa Mhata agus sa Bhéarla. Tháinig na daltaí sa séú rang chun na scoile ar lá faoi leith. Bheartaigh 
an fhoireann chúram bhuan scrúdú Gaeilge a chur orthu agus iad sa chéad bhliain. 



 
I Nollaig 2012 rinne an Chigireacht cur i láthair ar an bhféinmheastóireacht scoile. Ó shin ar aghaidh 
pléadh an próiseas féinmheastóireachta nó na codanna den litearthacht nó den uimhearthacht ag gach 
cruinniú fóirne. An aidhm le seo ná chun gach éinne a choiméad ar an eolas agus chun rud nádúrtha a 
dhéanamh as. Pléadh an proiséas ag cruinnithe an Bhóird chomh maith.   

Bunaíodh coiste litearthachta i mBealtaine 2013 – bhí sé seo bunaithe ar a tháinig as Turgnamh 
na Scoileanna Foghlama an bhliain roimhe sin. An Leas-Phríomhoide, beirt mhúinteoir Bhéarla, agus 
múinteoir staire & Gaeilge a bhí ar an gcoiste. I méan fomhair 2013 bunaíodh coiste stiúrtha chun 
tabhairt faoi oll-phictiuir- ar an gcoiste seo bhí an PriomhOide, An Leas-phríomhOide, PríomhOide Cúnta 
agus múinteoir le dualgaisí speisialta. Tógadh cinneadh ceistneoirí féinmheastóireachta scoile a 
dháileadh ar dhaltaí randamacha sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach. Tógadh cinneadh 
anailís a dhéanamh ar na scrúduithe caighdeanacha sa chéad bhliain i gcomhtheacs na foghlama.  

Mar aon le sin diríodh ar anailís a dhéanamh ar na botúin chomónta san idirbhliain i scríobh na 
Gaeilge tré phíosa faoi leith a scríobh. Cuireadh torthaí na scrúdaithe faoi bhráid na múinteoirí i Méan 
Fomhair 2013 agus cuireadh torthaí na gceistneoirí faoi bhráid na múinteoirí i mí aibréain 2014. 
Cuireadh torthaí na gceistneoirí ó na tuismitheoirí (Bl 1 agus 3) faoi bhráid na múinteoirí in Eanair 2014 
agus faoi bhráid Comhairle na dTuistí seachtain ina dhiaidh. Cuireadh an chaipéis reatha faoi bhráid an 
Bhord Bainistíochta i Feabhra 2014. Fuair Comhairle na nDaltaí cóip dos na torthaí a bhain leo chomh 
maith. Bhí meascán de cheistneoirí digiteacha agus páipeir usáidthe.  

I Lúnasa 2013 chaith an fhoireann tamall de chruinnithe ag féachaint ar laidreachtaí is laigí na 
scoile i gcoitinne, agus ina dhiaidh ar na láidreachtaí is laigí a bhaineann leis an scoil i dtaobh ‘Foghlaim 
agus Múineadh’. Dhéanamar plé breise ar seo inár phiocamar na cinn is tabhachtaí dar linne mar 
fhoireann bunaithe ar ár dtaithí laethúil.  

Chuaigh na múinteoirí i mbun oibre ar na torthaí éagsúla, breathnaíodh ar na crítéir 
mheastóireachta sna treoirlínte FMS agus phléamar na téamaí: Torthaí Foghlama, Eispeiris Foghlama 
agus Cleachtas Múinteoirí. Rinneadh cinneadh díriú ar an litearthacht sa Ghaeilge (T1) mar chéad chéim. 
 
 

2.  Ná tátailithe 
 
Seo a leanas cáilíocht an chleachtais maidir leis na trí fhothéamai meastóireachta: 
Torthaí Foghlama: 

 Déanann gach roinn anailís ar scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistimeireachta 
go bliantúil agus cóip den anailís sin curtha i bhfilltéan na roinne. Pléitear na torthaí ag cruinniú 
an Bhoird i mí mhean fomhair chuile bhliain. Dhein 100% den TS Ardleibhéal sa Ghaeilge agus sa 
Bhéarla i 2013, agus 70% Ardleibhéal Mata. Tá formhór na n-ábhar go mór chun tosaigh i dtaobh 
an líon dalta a thógann faoin ardleibhéal.  

 Bailíodh torthaí na dtástálacha caighdéanacha ónár nGaelscoileanna friothálacha agus cuireadh 
Triail chaighdéanach Mata agus Bhéarla Dhroim Conrach ar scoláirí séú rang in Aibréan 2013.  

 I scrúduithe an tSamhraidh, idir torthaí sna scrúdaithe is tagairtí ón bhfoireann, bhí sé soiléir go 
raibh bun-structúir na n-abairtí ar iarraidh ag líon áirithe daltaí sa tarna bliain 

 Bailiódh samplaí d’obair na ndaltaí sa cheathrú bliain. Rinneadh anailís ar na botúin chomónta a 
bhí ann. Bhí réimse leathan de chumas agus caighdéan le feiscint ann. Bunaithe ar na ‘HICCUPS’ 
dhein grúpa A ar an meán 4.46 botúin, le meánmharc de 76%. Dhein grúpa B 4.07 botúin ar an 
meán agus bhí meánmharc de 76.7% acu. Tugann sé meánmharc de 75.8% 

 
Eispéiris Foghlama: 

 Dúirt 78% do scoláirí a ceistíodh go raibh siad sásta lena scoil. D’admhaigh 60% sa dara bliain gur 
maith leo teacht ar scoil. 

 Bhí 100% de thuistí a d’aontaigh nó a d’aontaigh go láidir go raibh ag éirí go maith lena bpaistí sa 
léitheoireacht. Cuireann 94% ceist go rialta ar a bpaistí faoin méid a léann siad. Eístíonn 35% de 



thuismitheoirí lena bpaistí ag léamh. Baineann 59% de phaistí sult as a bheith ag foghlaim 
litrithe, agus 70% as a bheith ag scríobh scéalta nó altanna. Mheas 71% go bhfaigheann siad 
eolas maith faoi conas mar atá ag eirí lena bpáiste sa Ghaeilge, 70% sa Bhéarla agus 47% sa 
Mhata.  

 Mheas 89% de thuistí gur maith lena bpaistí an Mhata agus 59% dóibh ar an eolas faoi laigí sa 
mhata acu. Cheap 77% go raibh an mata ag díríu ar an leibhéal ceart. 

 Bhí 12% de thuismitheoirí den tuairm go mbíonn cúnamh de dhíth go rialta ag a bpáiste chun 
obair bhaile a chríochnú. 

 Maidir leis an bhfoghlaim sa seomra ranga agus a taithí phearsanta dúirt 89% de dhaltaí sa chéad 
is sa tríú bliain go gcabhraíonn nótaí scríofa leo agus iad ag foghlaim. Bhí 67% den tuairim go 
gcuidíonn ‘dul siar’, 48% go gcuidíonn ‘Obair Phraiticiúil’, 41%  go gcuidíonn ‘obair I ngrúpaí’ agus 
1/3 ag tacú le ‘íomhánna/teicneolaíocht/ais eolas/am le ceisteanna a chur ‘. Níor mheas mórán 
dóibh go gcabhraíonn ‘féin-taighde’ (20%), ‘Cuir I láthair daltaí eile’ (9%), ‘Obair Bhaile Rialta’ 
(11%), ‘Scrúduithe’ (17%). 

 Na rudaí, dar leis an gcéad is tríú bhliain, a chruthaíonn deacrachtaí dóibh agus iad ag foghlaim 
ná ‘Easpa ama le nótaí a bhreacadh síos’(67%), ‘Easpa dul siar’ (57%), ‘Easpa áiseanna tré 
Ghaeilge’ (37%).  

 Agus an fhoireann ag plé an fhoghlaim sa scoil phiocamar amach na tréithe seo a leanas mar 
buanna foghlamtha scoile: (i)Ranganna beaga le h-áiseanna nua-aimseartha, (ii)Tinreamh mhaith 
a chuidíonn le leanúnachas sna h-abhair, (iii)Daltaí féin-spreagtha 

 
 
Cleachtas Múinteoirí: 

 Dúirt 78% dos na scoláirí go raibh an mhúinteoireacht sa scoil go maith. 

 Dúirt 66% dos na scoláirí gur bhain siad taitneamh as an léitheoireacht nó gur léitheoir maith iad. 
Níor léigh ach 2% nuachtán/iriseán agus iad ar scoil. 

 Bhain 66% dos na scoláirí taitneamh as an Mata. Theastaigh ó 30% níos mó ama a chaitheamh ar 
an Mata ar scoil.  Dúirt 38% gur deileáil siad go h-éasca le fadhbanna mata agus 31% ag rá a 
mhalairt. 

 Dúirt 35% dos na scoláirí nár bhain siad úsáid as an teicneolaíocht sa rang. Bhí 43% tar éís 
teicneolaíocht a úsáid chun cuid den obair bhaile a dhéanamh. 

 Agus iad ag freagairt na ceiste ‘Cad iad na rudaí gur mhaith leat a fheabhsú i do chuid ranganna?’ 
dhírigh 52% ar ‘obair ghrúpa’, 48% ar ‘caidreamh níos fearr le múinteoirí’ agus 43% ar 
‘éagsúlacht modhanna múinteoireachta’.  

 Mheas gach múinteoir go gcuidíonn an teicneolaíocht leo sa rang. Bhí breis is 0chtó faoin gcéad 
dóibh den tuairim go gcuidíonn scrúduithe, Obair Bhaile agus Am le ceisteanna a chur leo. Bhí 
75% ag úsáid nótaí scríofa agus íomhanna sa rang chun chuidiú leis an dteagasc. D’úsáid 58% 
grúpaí go rialta. I measc rudaí eile a bhí luaite bhí usáid eochairfhochail agus an dea-shampla ón 
múinteoir tré cur i láthair. 

 Bhí réimse fada éagsúil luaite maidir leis na nithe gur mhaith leis na múinteoirí a fheicéail sa scoil 
chun cur lena ngairm mar mhúinteoirí. Mar shampla córas chun eolas faoi mhodhanna 
múinteoireachta a scaipeadh go hoifigiúil  a chur i bhfeidhm agus cabhair leis an nGaeilge 
(gramadach go h-áirithe) 

 Agus an fhoireann ag plé an mhúinte sa scoil phiocamar amach na tréithe seo a leanas mar 
bhuanna múinteoireachta scoile: (i) Gaol Láidir idir daltaí agus an fhoireann, (ii)Taithí Fóirne, (iii) 
scileanna na múinteoirí (iv) Fuinneamh Nua (v)Cumarsáid mhaith sna ranganna éagsúla agus 
eatarthu 

 
 
 

3. Dul chun cinn a rinneadh ar spriocanna feabhsúcháin a aithníodh roimhe seo 



Ní Bhaineann 
 

 
4. Achoimre ar thátail na féinmheastóireachta scoile  
 
4.1 Tá láidreachtaí ag ár scoil sna hachair seo a leanas (maidir leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim): 
 

 Déanann 70% dár scoláirí Ardleibhéal sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Mhata don Teastas 
Sóisearach 

 Ta formhór dos na daltaí sásta leis an scoil agus leis an múinteoireacht. 

 Déanann na Ranna anailís bhliantiúil ar an eolas a bhíonn acu 

 Tá córas éifeachtach chun eolas a fháil ó na Bunscoileanna 

 Tá 75% de dhaltaí an-shásta leis an scoil agus a formhór mhór dos na tuismitheoirí. 

 Tá Ranganna beaga le háiseanna nua-aimseartha,  

 Tá tinreamh maith a chuidíonn le leanúnachas sna hábhair 

 Daltaí féin-spreagtha 
 Tá suim sa léitheoireacht laídir i measc na ndaltaí. 

 
4.2 Tá na hachair seo a leanas in a dtosaíochtaí feabhsúcháin (maidir leis an teagasc agus leis an 
bhfoghlaim) 
 

 Níl a dhóthain daltaí ag tabhairt faoin ardleibhéal san Ardteist i gcásanna áirithe. 

 Tá bunstructúir abairtí in easnamh ag daltaí  

 Tá botúin sna HICCUPS ag 25%. 

 Bíonn cabhair ag teastáilt ó 12% go rialta chun an obair bhaile a dhéanamh 

 Bíonn níos mó ama agus níos mó deiseanna ‘dul siar’ ag teastáilt ó dhaltaí chun an fhoghlaim a 
fheabhsú. 

 Tá deiseanna ann chun níos mó den teicneolaiocht a úsáid ina modhanna múinteoireachta  
 Cuireann sé moill ar an bhfoghlaim nuair nach mbíonn an obair bhaile déanta 

 Ba bhreá le múinteoirí cabhair a fháil chun an teanga agus gramadach a thuiscint níos fearr. 

 Ní fhaigheann formhór daltaí deiseanna chun nithe a léamh i rith am scoile.  

 Bíonn deis labhartha ag teastáilt ó 1/5 dos na daltaí 
 
 
 
 
 
 
4.3 Ní mór aghaidh a thabhairt ar na riachtanais reachtúla agus rialachais seo a leanas: 
 

Polasaí Treoir Stádas DF 2013 Le déanamh 
agus Cathain 

Cén 
duine/daoine? 

Polasaí maidir le 
mí-úsáid 
substaintí  

Treoir ón Roinn 
Oideachais agus 
Scileanna; treoirlínte 
eisithe do scoileanna i 
2002 
 

Treoirlínte ann Polasaí a chur 
le chéile 
bunaithe ar 
threoirlínte 
2002 
Scoilbhliain 
2014/15 

Le socrú 

Polasaí maidir le 
riachtanais 
speisialta 
oideachais 

An tAcht Oideachais 
(1998) 
Achtanna um Stádas 
Comhionann (2000 go 
2011),  
An tAcht Oideachais 
(Leas) (2000), 
An tAcht um Oideachas 
do Dhaoine Le 

Dréacht Pholasaí Forbairt ar an 
ndréacht a 
dhéanamh 

Foireann 
Chúram 
Bhuan 



Riachtanais Speisialta 
Oideachais (EPSEN)1 
(2004) 
An tAcht Míchumais 
(2005)) 
 

Polasaí don 
Oideachas 
Sóisialta, 
Pearsanta agus 
Sláinte/Oideachas 
Caidrimh agus 
Gnéasachta 

Imlitreacha 37/2010, 
M27/08, M11/03, M22/00, 
M20/96, M4/95 
 

Dreacht-pholasaí Forbairt ar an 
ndréacht 
E a chur os 
comhair (i) 
Comhairle na 
nDaltaí (ii) 
Comhairle na 
dtuistí (iii) Bord 
Bainistíochta 

Roinn OSPS 

Cód iompair, 
polasaí 
frithbhulaíochta 
san áireamh2 

Imlitir M33/91 
Treoirlínte BNLO 
Alt 23, An tAcht Leasa 
Oideachais 2000 
Treoirlínte na Roinne 
Oideachais ar Iompar 
Bulaíochta a Chosc, 1993 
 
 

Cóid agus Polasaí ann Caithfidh an 
Bhord glacadh 
leis 

Bord 
Bainistíochta 

Plean treorach 
scoile uile 

Alt 21 An tAcht 
Oideachais 1998 

Dréacht Phlean E a chur os 
comhair an 
Bhoird 2014 

Treoraí 
Gairme / PO 

Forbairt an phlean 
scoile 

Alt 21 An tAcht 
Oideachais 1998  

Caipéis ann É a fhorbairt 
go bhliantúil 

PO 
Bord 
Bainistíochta 

                                                
1 Cuireann an tAcht EPSEN iallach ar scoileanna a bheith cuimsitheach do agus oideachas cuí a sholáthar do scoláirí le riachtanais speisialta 

oideachais. 
2 Faoi fhorálacha an Achta Oideachais (Leas) (2000) (Alt 23), is cóir do chód iompair na scoile cloí leis na sonraíochtaí atá tugtha. 
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Aguisín ar Thuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile: seicliosta reachtúil agus rialála 
 
Saincheist 

 
Reachtaíocht, riail nó imlitir chuí 

 

An bhfuil 
riachtanais na 
reachtaíochta, 
na rialach nó 
na himlitreach 
cuí á 
gcomhlíonadh 
go hiomlán ag 
an scoil? 
 

 
Mura bhfuil, luaigh 
gnéithe atá le forbairt 

Clárú bailí scoláirí 
 

M51/93  Tá  Níl  

Am ar scoil 
- Fad na 

scoilbhliana 
(íosmhéid de 167 
lá do na 
bliainghrúpaí uile) 

- Fad na 
seachtaine scoile 
(íosmhéid de 28 
uair do na 
bliainghrúpaí uile) 

 

Imlitir M29/95  
 

 Tá  Níl 
 
 
 
 

 Tá  Níl 
 
 
 

 

Caighdeánú na 
scoilbhliana  
 

Imlitir 034/2011  Tá  Níl  

Socruithe do chruinnithe 
tuismitheora/ 
múinteora agus foirne 

Imlitir M58/04  Tá  Níl  
 

Straitéis náisiúnta 
litearthachta a chur i 
bhfeidhm  

Imlitir 25/12  Tá  Níl  

Forfheidhmiú 
Chomhaontú Pháirc an 
Chrócaigh maidir le 
riachtanas an ama breise 

Imlitir 025/2011 Tá  Níl  

Forbairt an phlean scoile Alt 21 An tAcht Oideachais 1998   Tá  Níl 
 

É a leasú go bliantúil 

Soláthar treorach i 
scoileanna iarbhunscoile 
 

Imlitir PPT12/05, An tAcht Oideachais 
1998 (Alt 9(c)) 

 Tá  Níl  
 
 

Plean treorach scoile uile Alt 21 An tAcht Oideachais 1998  Tá  Níl Dréacht de seo i 
bhfeidhm faoi láthair 
 

OSSP a sholáthar do na 
ranganna ar fad sa tsraith 
shóisearach 
 

Imlitir M12/01 Imlitir M13/05  Tá  Níl  

Díolúine ó staidéar ar an 
nGaeilge 
  

Imlitir M10/94  Tá  Níl Ní bhaineann sé linne 

Struchtúir bhainistíochta 
inscoile leasaithe a chur i 
bhfeidhm  
 

Imlitir M29/02, Imlitir 21/98, Imlitir 30/97, 
Imlitir 29/97 

Tá  Níl  

Maolú teoranta ar phoist 
freagrachta a líonadh don 
scoilbhliain 2011/12 

Imlitir 53/11  Tá  Níl  
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Saincheist 

 
Reachtaíocht, riail nó imlitir chuí 

 

An bhfuil 
riachtanais na 
reachtaíochta, 
na rialach nó 
na himlitreach 
cuí á 
gcomhlíonadh 
go hiomlán ag 
an scoil? 
 

 
Mura bhfuil, luaigh 
gnéithe atá le forbairt 

Tuismitheoirí mar 
chohmpháirtithe san 
oideachas 

Imlitir 27/91 Tá  Níl  

Nósanna imeachta maidir 
le cosaint leanaí a chur i 
bhfeidhm 

Imlitir 65/11 
 
Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir le 
cosaint leanaí 
 

Tá  Níl  
 
 

▪ Líon na gcásanna inar sheol an duine 
idirchaidrimh ainmnithe tuairisc ar 
dhalta sa scoil chuig an 
bhFeidhmeannas 
Seirbhíse Sláinte (FSS)  
 

▪ Líon na gcásanna inar sheol an duine 
idirchaidrimh ainmnithe tuairisc ar 
dhalta sa scoil chuig an FSS agus gur 
cuireadh a leithéid in iúl don bhord 
bainistíochta 
 

▪ Líon na gcásanna inar lorg an duine 
idirchaidrimh ainmnithe (DIA) comhairle 
ón FSS agus nár seoladh tuairisc mar 
thoradh ar an gcomhairle 
 

▪ Líon na gcásanna inar lorg an duine 
idirchaidrimh ainmnithe (DIA) comhairle 
ón FSS agus nár seoladh tuairisc mar 
thoradh ar an gcomhairle, agus gur 
cuireadh a leithéid in iúl don bhord 
bainistíochta 

 

 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

An nós imeachta maidir le 
gearán a dhéanamh a 
chur i bhfeidhm mar is cuí 

Alt 28 An tAcht Oideachais 1998 
Lámhleabhar Eolais do Bhoird 
Bhainistíochta Bunscoile Samhain 2007 
 

Dírigh aird ar a leanas maidir le gearáin 

 

 Tá  Níl  

▪Líon na ngearán foirmiúil ó 
thuismitheoirí 
 

▪ Líon na ngearán foirmiúil a rinneadh a 
phróiseáil 
  
▪ Líon na ngearán foirmiúil nach 
ndearnadh a phróiseáil faoi dheireadh 
na scoilbhliana seo 

 

 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 

Diúltú rollaithe 
 

Alt 29 An tAcht Oideachais 1998 
 

Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir le 
hacmhomhairc a tógadh faoi réir Ailt 29 i 
gcoinne na scoile le linn na scoilbhliana 
 
 

 

N/A  

 ▪ Líon na gcásanna faoi Alt 29 a tógadh 
i gcoinne na scoile 
 

 
0 
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Saincheist 

 
Reachtaíocht, riail nó imlitir chuí 

 

An bhfuil 
riachtanais na 
reachtaíochta, 
na rialach nó 
na himlitreach 
cuí á 
gcomhlíonadh 
go hiomlán ag 
an scoil? 
 

 
Mura bhfuil, luaigh 
gnéithe atá le forbairt 

▪ Líon na gcásanna a rinneadh a 
phróiseáil ag staid neamhfhoirmiúil 
 

▪ Líon na gcásanna ar tugadh éisteacht 
dóibh 
 

▪ Líon na n-achomharc ar seasadh leo 
 

▪ Líon na n-achomharc nár seasadh leo 

0 
 
0 
 
0 
 
0 
 

Scoláirí ar fionraí  Alt 29 An tAcht Oideachais 1998 
 

Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir 
le hacmhomhairc a tógadh faoi réir Ailt 
29 i gcoinne na scoile le linn na 
scoilbhliana 
 

▪ Líon na gcásanna faoi Alt 29 a tógadh 
i gcoinne na scoile 
 

▪ Líon na gcásanna a rinneadh a 
phróiseáil ag staid neamhfhoirmiúil 
 

▪ Líon na gcásanna ar tugadh éisteacht 
dóibh 
 

▪ Líon na n-achomharc ar seasadh leo 
 

▪ Líon na n-achomharc nár seasadh leo 

 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 
 
0 
0 

  

Scoláirí díbeartha Alt 29 An tAcht Oideachais 1998 
 

Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir 
le hacmhomhairc a tógadh faoi réir Ailt 
29 i gcoinne na scoile le linn na 
scoilbhliana 
 

▪ Líon na gcásanna faoi Alt 29 a tógadh 
i gcoinne na scoile 
 

▪ Líon na gcásanna a rinneadh a 
phróiseáil ag staid neamhfhoirmiúil 
 

▪ Líon na gcásanna ar tugadh éisteacht 
dóibh 
 

▪ Líon na n-achomharc ar seasadh leo 
 

▪ Líon na n-achomharc nár seasadh leo 

 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
0 
 
 
0 
0 
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Aguisín ar Thuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile: seicliosta Polasaí 
 
 
Polasaí 

 
Foinse 

 
An bhfuil an 
polasaí 
ceadaithe ag an 
mbord 
bainistíochta? 
 

 
Mura bhfuil, 
luaigh gnéithe 
atá le forbairt.  

Polasaí rollaithe Alt 15(2)(d) An tAcht Oideachais 1998 Tá  Níl 
 

 

Cód iompair, polasaí 
frithbhulaíochta san 
áireamh

3
 

Imlitir M33/91 
Treoirlínte BNLO 
Alt 23, An tAcht Leasa Oideachais 2000 
Treoirlínte na Roinne Oideachais ar Iompar 
Bulaíochta a Chosc, 1993 
 

 

 Tá  Níl  

Ráiteas Sláinte agus 
Sábháilteachta 
 

Alt 20, An tAcht Sláinte agus Sábháilteachta 2005  Tá  Níl  

Straitéis tinrimh agus 
rannpháirtíochta

a4
 

Imlitir M51/93 
Alt 22, An tAcht Leasa Oideachais 2000 

 

 Tá  Níl  

Cosaint sonraí  An tAcht um Chosaint Sonraí 1988 
An tAcht um Chosaint Sonraí (Acht Leasaithe) 
2003 
 

 Tá  Níl  

Polasaí maidir le 
riachtanais speisialta 
oideachais

5
 

An tAcht Oideachais (1998) 
Achtanna um Stádas Comhionann (2000 go 2011),  
An tAcht Oideachais (Leas) (2000), 
An tAcht um Oideachas do Dhaoine Le 
Riachtanais Speisialta Oideachais (EPSEN)

6
 

(2004) 
An tAcht Míchumais (2005)) 

 

 Tá  Níl Dréacht faoi 
láthair 

Polasaí don 
Oideachas Sóisialta, 
Pearsanta agus 
Sláinte/Oideachas 
Caidrimh agus 
Gnéasachta 

Imlitreacha 37/2010, M27/08, M11/03, M22/00, 
M20/96, M4/95 

 

 Tá  Níl Le cur roimh an 
Bhóird 

Polasaí maidir le mí-
úsáid substaintí  

Treoir ón Roinn Oideachais agus Scileanna; 
treoirlínte eisithe do scoileanna i 2002 
 

 Tá  Níl Níl ceann ann 
ach treoirlínte 

Polasaí maidir le 
húsáideacht 
inghlactha idirlín 

Treoir ón Roinn Oideachais agus Scileanna   Tá  Níl Mar chuid de 
pholasaithe 
inghlacaithe 

Polasaí maidir le 
cosaint leanaí 

Imlitir 0065/2011 
 

 Tá  Níl  

                                                
3 Faoi fhorálacha an Achta Oideachais (Leas) (2000) (Alt 23), is cóir do chód iompair na scoile cloí leis na sonraíochtaí atá tugtha. 
4 Faoi fhorálacha an Achta Oideachais (Leas) (2000) (Alt 22), is cóir do straitéis láithreachta na scoile cloí leis na forálacha atá tugtha. 
5 Cuireann Alt 9 den Acht Oideachais (1998) iallach ar scoil “na hacmhainní a bheidh ar fáil di a úsáid” chun riachtanais oideachais a 
shainaithint agus soláthar a dhéanamh maidir leo siúd “faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta eile oideachais acu.” 
6 Cuireann an tAcht EPSEN iallach ar scoileanna a bheith cuimsitheach do agus oideachas cuí a sholáthar do scoláirí le riachtanais speisialta 

oideachais. 



 

 11 

 


