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Ón baile go dtí an scoil
Ó lá a mbreithe, foghlaimíonn leanaí go nádúrtha agus go neamhfhoirmiúil
ón a dtuismitheoirí agus ón timpeallacht. Is minic a bhíonn fonn ar
thuismitheoirí toradh éigin ar an bhfoghlaim fhoirmeálta a fheiceáil go
luath tar éis don leanbh dul ar scoil. Tosaíonn leanaí ag léamh agus ag
scríobh ar a luas féin. Faoi mar a thosaíonn siad ag siúl agus ag labhairt ag
aoiseanna éagsúla, léann agus scríonn siad nuair atá siad féin réidh chun
é a dhéanamh. Ní gá do leanaí a bheith in ann scríobh ná na litreacha a
aithint sula dtagann siad ar scoil – is tábhachtaí go mór go mbeidh siad á
n-ullmhú ionas go mbeidh siad ag tnúth le tosú ar scoil.

Cabhraigh le do leanbh foghlaim
DEARCADH DEARFACH Tá sé tábhachtach dearcadh dearfach i leith na
foghlama a chothú. Má tá an dearcadh dearfach seo ag an leanbh beidh
sé/sí ag iarraidh bheith páirteach sa phróiseas foghlama.
FIOSRACHT Ba chóir fiosracht nádúrtha leanaí a ghríosadh. Tá seo lárnach
sa phróiseas foghlama. Gríosófar leanaí le ceisteanna a chur nuair a
fhreagraítear iad ar bhealach dearfach.
FÉIN-MHUINÍN Má tá muinín ag leanbh as a c(h)uid inniúlachtaí agus a

c(h)uid cumais féin bíonn sé/sí toilteanach tabhairt faoi dhúshláin nua.
ÉISTEACHT Ba chóir leanaí a spreagadh chun scileanna maithe éisteachta a

fhorbairt. Foghlaimíonn leanaí ceachtanna agus faigheann siad treoracha
go leanúnach ar scoil: ní mór dóibh bheith in ann éisteacht go maith má
tá siad le bheith páirteach go hiomlán in imeachtaí na scoile.
IDIRGHNÍOMHAÍOCHT LE DAOINE EILE Ní mór do leanaí béasa sóisialta a

fhoghlaim, ar nós roinnt le daoine eile agus babhtáil a dhéanamh. Ní mór
dóibh urraim nó meas ar dhaoine eile a fhoghlaim agus tuiscint ar
mhothúcháin dhaoine eile a fhorbairt.
NEAMHSPLEÁCHAS Chun páirt iomlán a ghlacadh i saol na scoile ní mór

do leanaí leibhéal áirithe neamhspleáchais a bheith forbartha acu.
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Pupil Personal Accident.
Covered by Allianz.

As the leading provider of insurance for schools in Ireland, Allianz provides
extensive accident cover for pupils both in and out of school. For a very
reasonable amount, pupils can be covered whilst travelling to and from school
as well as during school activities, and for a few Euro extra, this cover can be
extended to 24 hours a day.
For further information, check out our website www.allianz.ie/schools
This insurance is only available to schools or parents associations. If you are a parent,
please contact the school directly.

Allianz, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, Dublin 4. Phone: (01) 613 39 66.
Fax: (01) 613 36 30. Email: schools@allianz.ie Website: www.allianz.ie/schools
Allianz p.l.c. is regulated by the Financial Regulator.
Terms and Conditions apply. Calls may be recorded.

Beidh an méid seo a leanas ina chabhair duit a chur ar chumas
do linbh plé le scileanna nua
CLUICHÍ Foghlaimíonn páistí trí chluichí agus is cóir go leor deiseanna a

thabhairt chun:
Róil a imirt – ligean orthu gur daoine eile iad. Is breá le leanaí ligean orthu
gur banaltraí, dochtúirí, máithreacha, aithreacha nó siopadóirí iad
agus tugtar deiseanna dóibh focail a úsáid agus a bhfoclóir a leathnú
amach.
Imirt le hábhair – gaineamh, uisce, boscaí, brící agus bréagáin eile.
Bheith i mbun cluichí fisiciúla – ar nós cluichí liathróide, scipeáil, bheith i
dtóir a chéile etc.
Tá cluichí sóisialta riachtanach do fhorbairt leanaí. Ní hamháin go
bhfoghlaimíonn siad scileanna sóisialta agus mothúchán trí chluichí
a imirt lena gcomhghleacaithe ach sealbhaíonn siad raon leathan
scileanna teanga.
Is cóir bréagáin a roghnú go cúramach. Ba chóir go mbeadh brící ag
leanaí chun togáil a dhéanamh, míreanna mearaí simplí agus
bréagáin tógála. Ba chóir iad a spreagadh chun rudaí a thógáil nó a
chruthú as giuirléidí, m.sh. plátaí páipéir, paicéid caite, cartáin agus
boscaí uibheacha.
TEANGA Ní féidir an iomarca béime a chur ar thábhacht teanga sa réimse
oideachais. Tá teanga lárnach i bhfoghlaim scileanna léitheoireachta
agus scríbhneoireachta agus tá sé riachtanach do fhorbairt sóisialta agus
mothúchán an linbh chomh maith céanna.
Nuair a bheidh tú ag forbairt na scileanna teanga is cóir leanaí a
spreagadh chun
• Éisteacht
• Míniú
• Insint
• Labhairt
• Ceistiú
• Athrá
Éist go cúramach le do leanaí. Déan iad a spreagadh chun labhairt leat.
Tabhair dóthain ama dóibh míniú a thabhairt agus cur síos a dhéanamh
ar imeachtaí. Seachain cur isteach orthu, fiú má tá fhios agat cad tá siad ar
tí a rá. Ná bí tíosach le húsáid focal má tá tú ag labhairt le do leanbh. Ná
húsáid focail leanbaí.
Tiocfaidh toradh as an am a chaitear ar fhorbairt teanga i bhforbairt
oideachasúil do linbh.
I measc gníomhaíochtaí a chabhróidh leat le forbairt teanga tá:
• Do leanbh a spreagadh nithe, i seomra nó in áit éigin eile, a bhfuil
déanamh, crot, tréith ar leith ag baint leo a ainmniú;
NODANNA DO THUISMITHEOIRÍ
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•
•

•

•

•

Iarraidh ar do leanbh cur síos a dhéanamh ar eachtra a tharla –
cuairt ar dhochtúir/fhiaclóir nó cuairt ar fheirm/zú;
Cabhair a thabhairt dod’ leanbh rangú a dhéanamh ar ábhar,
ainmnigh an bia go léir ar an mbord
ainmnigh na glasraí sa chuisneoir
ainmnigh na hábhair sa chuisneoir nach glasraí iad
Cabhrú le do leanbh ciall a bhaint as suímh ar leith;
cén fáth a caitear cóta in aimsir fuar?
cén fáth gur gá ungadh gréine in aimsir te?
Cabhrú le do leanbh teanga a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar
imeachtaí a tharla san am atá caite, ar imeachtaí atá ag tarlú ag an
am nó a tharlóidh sa todhchaí;
cad a dhéanfaidh tú nuair a rachaidh tú chuig teach do mhamó
agus do dhaideo?
Do leanbh a ghríosadh chun a chuid mothúchán a léiriú;
conas a mhothaigh tú nuair a fuair do mhadra bás
conas a bhraithfeá mura dtabharfadh San Nioclás bréagán ar bith
duit um Nollaig?
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•

Usáid teanga chun freagairt do ghníomh ar leith;
cad a dhéanfá dá dtabharfadh do mhamó méid mór airgid duit?

Is féidir deiseanna a thabhairt do leanaí focail a usáid chun fadhb a
réiteach, chun treoracha a thabhairt, chun suímh ábhair a léiriú, chun a
insint duit faoin méid a tharla dóibh i rith an lae.
• Is bealach maith iad rannta agus tomhasanna chun forbairt teanga
leanaí a ghríosadh.
• Is taca maith do fhorbairt teanga chomh maith é a bheith ag léamh
dod’ leanbh.
Go minic is teanga agus ábhar nua í an Ghaeilge do leanaí a bhíonn
ag tosú ar scoil. Ó am go ham d’fhéadfaí focail agus abairtí gearra sa
Ghaeilge a úsaid sa bhaile le leanaí – “mas é to thoil é”, “go raibh maith
agat”, “maith an cailín /buachaill”. Cabhróidh sé seo leo an dara teanga
a láimhseáil ar scoil. Cabhraigh le do leanbh dathanna a aithint.
B’fhurasta an ghníomhaíocht seo a chur in oiriúint don Ghaeilge
chomh maith toisc go dtagann úsáid téarmaí aonfhocail i gceist –
dearg/buí/bán/glas etc.
Bíonn a lán cleachtadh agus athrá de dhíth ar leanaí a bhfuil an Béarla
mar theanga breise acu. Spreag iad le féachaint ar chláir teilifíse, rannta a
fhoghlaim, Béarla a úsáid agus iad ag imirt le cairde agus cuir lipéid ar
earraí timpeall an tí (mar shampla, an cuisneoir, cupán, pláta).
LÉITHEOIREACHT Léigh dod’ leanbh go rialta. Spreagann seo grá do leabhair

agus cothaíonn sé suim sa léitheoireacht. Déan deimhin de gur eachtra
taitneamhach é an léitheoireacht. Ná lean leis an léitheoireacht má tá
suim caillte ag an leanbh ann – is fearr eachtraí gearra taitneamhacha.
Tig le léamh dod’ leanbh i mBéarla nó i nGaeilge bheith ina bhealach
dearfach chun teagmháil leis an dara theanga a dhéanamh beagáinín níos
fusa dóibh. Ach connigh simplí é.
Tabhair aire do mheicnic na léitheoireachta chomh maith, mar shampla
conas a bheirtear ar an leabhar agus leathanaigh a chasadh. Lig dod’
mhéar dul faoi na focail de réir mar atá tú ag léamh ón dtaobh chlé go dtí
an taobh dheas. Is mó suim a bheidh ag do leanbh i bpictiúir – mar sin
tóg am chun féachaint orthu agus chun labhairt fúthu.
Spreag do leanbh chun aithris a dhéanamh ar na heachtraí a tharla sa
scéal agus labhairt faoin gcuid ab fhearr leo. Imir cluichí ‘cad a cheapfá a
tharlódh dá mba rud é gur …!’ nó ‘cad a dhéanfá dá mba Goldilocks thú?’
12
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Bainigí taitneamh as rannta do leanaí le chéile.
Má tá an Béarla mar theanga breise ag do leanbh tá sé tábhachtach go
roghnófá ábhar oiriúnach léitheoireachta. Lorg comhairle ón scoil.
SCRÍBHNEOIREACHT Ní mór do leanaí óga na matáin chearta a fhorbairt
ina lámha sular féidir leo scríobh i gceart. Is féidir leatsa cabhrú leis an
fhorbairt seo tríd iad ghríosadh chun gníomhaíochtaí a dhéanamh ag
baint úsáid as a lámha ar nós pictiúir a tharraingt, páipéar a ghearradh
nó marla a úsáid;
• bileoga móra páipéar agus criáin tiubha i gcóir scrábáil, tarraingtpictiúir, dathú/lorg ruda a aimsiú agus cóipeáil;
• siosúr a sholáthar chun páipéar a ghearradh [déan deimhin de go
bhfuil an siosúr sábhailte do leanaí á úsáid];
• gníomhaíochtaí a bhfuil dortadh, corraíl, meascadh nó rolláil i gceist;
• bábóga nó teidithe le héadaí a bhfuil cnaipí, iallacha nó sipeanna
orthu;
• spreag iad chun iad féin a ghléasadh.
Lig dod’ leanbh usáid a bhaint as pé lámh is nádúrtha dó/di. Ní h-aon
míbhuntáiste ar scoil é a bheith i do chiotóg!
BUN-MHATAMAITIC Is féidir leat cabhrú le do leanbh dul i dtaithí ar
choincheapanna a bhíonn riachtanach nuair a thosaíonn sé ar bhunmhatamaitic ar scoil. Lig don leanbh cabhrú leat le sortáil sceanra, an
bord a réiteach, an uimhir cheart spúnóga nó forcanna a chomhaireamh.
Lig don leanbh cabhrú leat milseáin a roinnt ar chairde. Cabhraigh le do
leanbh sortáil agus meaitseáil a dhéanamh ar ábhair ar bhonn:
Méid – mion-rudaí a chur sa bhosca;
Cruth – nithe cruinne a chur ar an mbord;
Dath – na nithe dearga go léir a chur ar an gcathaoir;
Comhdhéanamh – nithe míne a chur sa bhosca;
Feidhm – na nithe a rollaíonn a chur le chéile.
Is féidir na huimhreacha a úsáid go teagmhasach i nGaeilge anseo
chomh maith; díreach mar a tharla i gcás na ndathanna, tagann téarmaí
aonfhocail i gceist: “aon” “dó” “trí”.
Spreag do leanbh chun: Nithe a bhailiú ón bpáirc nó ón trá le linn
siúlóide, mar shliogáin, buaircíní, púróga, cnónna agus cleití. Is féidir leis
an leanbh spraoi a bhaint as na nithe seo a shórtáil agus a rangú ar ball.
Triail an cleas céanna le bailiúchán cnaipí, suaitheantas, claibíní agus
giuirléidí eile a bhíonn le fáil timpeall an tí. Cabhróidh úsáid na Gaeilge i
NODANNA DO THUISMITHEOIRÍ
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gcás míreanna aonfhocail mar éadaigh (geansaí/sciorta/bríste) bia
(úll/briosca/ceapaire) agus traipisí pearsanta (mála/leabhar/lón) le
tuiscint leanaí amach anseo chomh maith.
Úsáid focail le do leanbh a chuirfidh ar a c[h]umas coincheapanna
agus comparáideanna úsáideacha a thuiscint: “níos mó”; “níos lú”; “mar
an gcéanna”; “éagsúil”; “níos faide”; “níos giorra”.
AN CURACLAM Tá aghaidh tugtha ag an curaclam bunscoile athbhreithnithe

a tionscnaíodh i 1999 ar riachtanais oideachasúla leanaí an lae inniu. Tá
dearcadh ar leith ag an curaclam ar an leanbh agus ar an oideachas.
Déantar ceiliúradh ar shainiúlacht an linbh agus déantar gach iarracht an
leanbh a fhorbairt chuig an leibhéal gur dual dó/di. Cuirtear raon leathan
taithí foghlama ar fáil don leanbh, rud a chabhróidh leis teacht ar na
scileanna, ar an eolas agus ar na smaointe atá de dhíth le forbairt a
dhéanamh ag gach céim den phróiseas foghlama.
Tá seacht réimse sa churaclam – is ábhar ar leith atá i gceist i roinnt
acu, le níos mó ná ábhar amháin i réimsí eile. Tá dhá ábhar déag ar fad i
gceist.

AN CURACLAM
Teanga
Gaeilge

Béarla

Matamaitic
Oideachas Sóisialta, Timpeallachta agus Eolaíochta
Stair

Tíreolas

Eolaíocht

Oideachas sna healaíona
Na hAmharcealaíona

Ceol

Drámaíocht

Corpoideachas
Oideachas sóisialta pearsanta agus sláinte
*Oideachas Reiligiúnach
*Fágfar freagracht i leith forbairt an churaclaim don oideachas
reiligiúnach ag na comhlachtaí reiligiúnacha éagsúl.
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Tá tuilleadh eolais ar an gCuraclam Bunscoile i Your Child’s Learning,
Guidelines for Parents atá ar fáil ó oifig an tSoláthair, Sráid Theach
Laighean, Baile Átha Clith 2, nó ar shuíomh idirlín An Chomhairle
Curaclaim agus Measúnachta – www.ncca.ie. Tá DVD agus leabhrán
eisithe ag an gComhairle Curaclaim agus Measúnachta dar teideal
Foghlaim Páistí sa Bhunscoil: Céard, Cén fáth agus Conas. Is féidir níos
mó eolais a fháil ar shuíomh na comhairle www.ncca.ie
FORBAIRT FÉIN-MHUINÍN AGUS FÉINMHEAS

Má tá muinín ag leanaí as a n-inniúlachtaí agus as a gcumais beidh siad
sásta tabhairt faoi dhúshláin nua. Is féidir le tuismitheoirí cur le féinmheas
a leanaí trí bheith eolach ar inniúlachtaí, talainn, ar ábhair ina bhfuil suim
acu iontu agus ar a gcuid scileanna, agus aird a tharraingt ar na cumais
sin. Ba chóir do thuismitheoirí iarracht a dhéanamh a leanaí a mholadh
go minic agus deiseanna a chruthú dóibh a gcuid cumais a léiriú.
Múnlaíonn moladh agus gríosadh iompar leanaí agus spreagann siad an
fhoghlaim. Nuair a mholtar leanaí foghlaimíonn siad gur daoine ar leith
iad. Is féidir leo bheith mórtasach as a gcuid buanna agus bheith eolach
faoina gcumais agus inniúlachtaí féin. Má bhreathnaíonn tuismitheoir go
dearfach ar a leanaí, breathnóidh leanaí go dearfach orthu féin chomh
maith. Má thuigeann leanaí go bhfuil formheas ag a dtuismitheoirí ar a
gcuid gníomhaíochtaí cuirfear lena bhféinmheas.
ÚSÁID TEANGA CHUN FÉINMHEAS A CHUR CHUN CINN Is gné

thábhachtach i bhforbairt leanaí é an bealach a labhrann tuismitheoirí
leo. Tugann na gníomhaíochtaí iomadúla a bhíonn idir tuismitheoirí agus
a leanaí gach lá aischothú dóibh orthu féin. Bíonn torthaí fiúntacha ar
aischothú a thabhairt i bhfoirm focail a chuireann le féinmheas. Tá trí
ghné ag baint le haischothú den chineál seo:
1. Cur síos ar an ngníomhaíocht
2. Freagra an tuismitheora ar an ngníomhaíocht
3. Aitheantas a thabhairt don mhothúchán.
Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir iompar leanaí agus an
fiúntas a bhaineannn leo mar leanaí. I bhfocail eile, ní leanaí maithe iad
de bharr go gcuireann siad slacht ar an gcistin ná ní droch leanaí iad má
dhortann siad bainne ar an mbrat urláir. Tá leanaí maith mar go bhfuil
siad tábhachtach dá dtuismitheoirí a thugann grá dóibh agus atá ceanúil
orthu. Faigheann leanaí aiseolas ar an mbealach a théann a gcuid iompair
i gcion ar dhaoine eile trín gcur síos a chloiseann siad ar an iompar sin, sa
NODANNA DO THUISMITHEOIRÍ
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chaoi seo bíonn idir-dhealú idir iompar leanaí agus a bhfiúntas mar
dhaoine.
Tugann an sampla seo a leanas léiriú ar an mbealach inar féidir
féinmheas a úsáid chun leanaí a cheartú. ‘Tugaim faoi deara go bhfuil
leabhair agus bréagáin scaipthe ar urlár na cistineach’ [cur síos ar iompar].
Beidh dinnéar againn go léir nuair a bheidh an chistin slachtmhar [ fáth le
hiompar a athrú]. Tá fhios agam go bhfuil tuirse agus ocras oraibh faoi
láthair [aitheantas don mhothúchán]. Tá mé ag iarraidh go mbeidh na
bréagáin curtha i dtaisce agus go mbeidh na leabhair leagtha go néata ar
an seilf [cur síos ar iompar a bhfuiltear ag súil leis].
Tá cumarsáid dhíreach agus shoiléar in úsáid sa sampla thuas agus
seachnaítear foclaíocht a fhéadfadh cur as do féinmheas leanaí.
Is fiú go mór úsáid a bhaint as foclaíocht a chothaíonn féinmheas na
leanaí. Is mó seans go bhfeagróidh siad go dearfach nuair a thugtar fáth
leis an gceartúchán.
Má bhíonn leanaí páirteach i ngnáthaimh laethúla sa bhaile beidh siad
muiníneach as bheith in ann plé leis an saol scoile. Má tá ‘ná bain le …’ á rá
go minic agat, is ‘ná foghlaim’ atá á rá agat i ndáiríre. Má cheapann do
leanaí go bhfuil muinín agat astu tuigfidh siad go mbeidh siad in ann
rudaí a bhaint amach.

Ullmhúchán don scoil
Cloch mhíle i saol an linbh is ea dul ar scoil agus is minic gur am
teannais agus imní é do thuismitheoirí. Is mór is féidir le tuismitheoirí
a dhéanamh, chun an imní a laghdú – ina gcás féin agus i gcás an linbh.
Is ceart go dtosódh an t-ullmhúchán seo roinnt míonna sula dtosaíonn
an leanbh ar scoil agus go gcuirfí i gcrích é de réir a chéile.
Is mór an t-athrú do leanbh seomra a roinnt le 30 leanbh eile, b'fhéidir,
móide duine fásta amháin. Is mór is féidir le tuismitheoirí a dhéanamh,
ámh, chun cabhrú leis an leanbh déileáil leis an scaradh agus leis an
sóisialú, i dtreo go mbraithfidh se/sí go bhfuil stiúir ar a s(h)aol aige/aici.
Mar chúnamh duit:
• Is fiú réamhthuras ar an scoil. Buail leis an bpríomhoide agus leis
an múinteoir naíonán. Taispeáin an foirgneamh scoile don leanbh,
seomra na gcótaí, an seomra ranga, an áit a bhfuil na leithris agus
an clós súgartha.
16
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•

•

•

Labhair leis an leanbh faoi do laethanta scoile féin. Cuir béim ar na
deiseanna a bheidh ann cairde a dhéanamh agus gníomhaíochtaí
nua a chleachtadh. Seachain formholadh ar shaol na scoile ámh.
Tabhair faoin gcaint seo le haigne shuaimhneach agus pléigh leis
mar ghnáthathrú eile i saol an pháiste.
Cuir do leanbh in aithne do naíonán sóisearach eile, agus más
féidir bídis ag súgradh le chéile le linn laethanta saoire an
tsamhraidh. Ar an gcead lá, tá sé tábhachtach go bhfeicfeadh do
leanbh aghaidh éigin a bhfuil aithne aige/aici air.
Ba chóir go mbeadh ar chumas leanaí a gcótaí a chur orthu, a
bhaint agus a chrochadh, an leithreas a úsáid agus a shruthlú i
gceart, agus a gcuid criáin agus leabhar dathadóireachta a chur as
an slí. Cabhraigh leo cleachtadh a fháil ar rudaí a chur isteach agus
a thógaint amach as an mála scoile. Múin dóibh conas ciarsúr nó
ciarsúr páipéir a úsáid, bréagáin a roinnt lena gcairde agus
sealaíocht a dhéanamh ar a chéile sa chlós súgartha.

NODANNA DO THUISMITHEOIRÍ
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•
•

•
•
•
•

Cuir lipéid shoiléire ar éadaí agus sealúchas iomlán do leanaí agus
cabhraigh leo a gcuid féin a aithint.
Ba cheart go mbeadh a seoladh baile ar eolas ag leanaí. Ba cheart duit
ainm agus uimhir theileafóin teagmhálaí a sholáthar don scoil chomh
maith mura mbíonn tú sa bhaile. Mínigh an socrú seo don leanbh.
Ceadaigh do do leanaí nithe a dhéanamh as a stuaim féin.
Spreag misneach iontu agus lig dóibh féin a gcuid éadaí a chur
orthu. Bíodh go leor ama ar fáil chuige seo ar maidin.
Ná lochtaigh leanbh mura bhfuil gach ní mar ba mhaith leat é a
bheith mar shampla cnaipí as alt nó carabhat atá beagáinín cam.
Mol iarrachtaí na leanaí gach deis a fhaigheann tú.

Saol soláimhsithe don naíonán
sóisearach
Ní féidir le leanaí a bheith neamhspleách murar féidir leo déileáil leis an
trealamh a chuireann tú ar fáil dóibh. Déan cúram áirithe dá bhfuil
riachtanach don leanbh an lá scoile a chur de:
• Murar féidir le do leanbh a (h)iallacha a cheangal agus más gá
athrú bróg le haghaidh corpoideachais, cuir i gcás – cuirfidh bróga
le fáiscín vealcró ar a c(h)umas athrú go tapaidh ar a c(h)onlán féin.
• Féach an bhfuil ar chumas do linbh déileáil lena c(h)uid éadaí
leis/leí féin. D'fhéadfadh sipeanna a bheith níos soláimhsithe ná
cnaipí, mar shampla. Is féidir le brístí leaisteacha a bheith níos
soláimhsithe ná sipeanna ná cnaipí.
• Más gá don leanbh lón a thabhairt ar scoil – roghnaigh bosca agus
flaigín atá so-oscailte. Tá deochanna cartán níos soláimhsithe agus
níos sábháilte ná buidéil. Déan deimhin de go bhfuil spás dóibh
seo sa mhála scoile.
• Déan cúram áirithe den lón chomh maith. Is lú a bhraithfidh do
leanbh ar an múinteoir, mar shampla, más oráiste scamhtha atá
aige. Is lú an seans go ndoirtfear iógart téachta.
Chuirfeadh gach moladh thuas, ach cúram beag a bheith déanta de, le
braistint do linbh go bhfuil sé/sí in ann déileáil leis an ngnáthamh ranga.
Chabhróidís go mór leis an múinteoir chomh maith. Is féidir am
luachmhar a shábháil, mura mbíonn ar an múinteoir 30 péire bróg agus
18
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bróga reatha a cheangal agus a scaoileadh roimh an rang corpoideachais,
agus ina dhiaidh arís.

Daltaí le riachtannais speisialta
Ó Mheán Fómhair 2005, tá córas nua á chur i bhfeidhm ag an Roinn
Oideachais agus Eolaíochta, chun freastal ar leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta acu. Gheobhaidh gach scoil múinteoir(í) breise bunaithe ar líon
na ndaltaí sa scoil, chun freastal ar na leanaí a bhfuil deacrachtaí foghlama
nó míchumas orthu.
Chomh maith le sin, is féidir le scoileanna acmhainní breise a fháil do
leanaí a bhfuil míchumais níos géire orthu. Tá Eagraithe um Riachtanais
Oideachasúla Speisialta fostaithe ag an gComhairle Náisiúnta um
Oideachas Speisialta ar fud na tíre chun iarratais ar mhúinteoirí nó ar
chúntóirí tacaíochta a phróiseáil. Chomh maith le seo tá líonra síceolaithe
ag an Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) chun measúnú
a dhéanamh ar ghánna leanaí. Tá an tseirbhís seo fós á forbairt agus níl an
tseirbhís ar fáil i ngach scoil go fóill. Féadfadh scoileanna measúnú a
choimisiniú ó shiceolaí príobháideach, sa chás seo.
Ba cheart do thuismitheoirí, a bhfuil leanaí le riachtanais speisialta
aitheanta acu, an tacaíocht atá ar fáil ón scoil, a phlé leis an bpríomhoide.

An chéad lá
Tá sé tábhachtach gnáthamh maith a bhunú go luath. Féach an bhfuil
gach ní – éide scoile, mála – réidh don mhaidin. Féach chuige seo ar
bhealach deas réidh agus ná bíodh an leanbh róchorraithe nó imníoch ag
dul a chodladh dó/di. Bíodh go leor ama ann ar maidin don leanbh é/í
féin a ghléasadh agus a ní agus bricfeasta maith a ithe. Tá sé tábhachtach
go mbeadh an leanbh ar scoil sula dtosaíonn an rang mar is minic a
chuireann sé imeagla ar leanbh dul isteach i rang atá ar siúl cheana féin.
Ar an lá mór, má bhraitheann tú féin ábhairín trí chéile, ná taispeáin é.
Fág an leanbh leis an múinteoir, agus abair leis/leí go mbeidh tú ar ais ag
an am cuí chun é/í a bhailiú. Má tá an leanbh suaite bíodh muinín agat as
an múinteoir. Tá taithí mhaith ag an múinteoir agus tuigeann sé/sí conas
NODANNA DO THUISMITHEOIRÍ
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leanbh imníoch a chur ar a c(h)ompord. Uaireanta, is sólás don leanbh
bréagán beag ón mbaile á bheith aige/aici.
Nuair a thiocfaidh an leanbh ar scoil buailfidh sé nó sí le go leor leanaí.
Seans go bhfeicfidh sé/sí aghaidheanna aithnidiúla ón gcomharsanacht agus
iarchomrádaithe ón naí-scoil. Beidh aghaidheanna nua ann chomh maith.
Os rud é go bhfuil níos mó leanaí le riachanais speisialta á gclárú sna
gnáthscoileanna, d’fhéadfadh go mbeadh leanaí le riachtanais speisialta
sa rang. Anuas air sin, d’fhéadfadh go mbeadh leanaí ó chultúir eile ina
rang nua. Tá cultúr na hÉireann níos éagsúla ná mar a bhíodh agus is
dóchaí go mbuailfidh do leanbh le leanaí ó chultúir eile le linn a
t[h]réimhse sa bhunscoil. Tógfaidh sé am dod’ leanbh taithí a fháil ar na
haghaidheanna nua seo. In imeacht ama, ámh, tabharfaidh tú faoi deara
go mbeidh cairde nua ag do leanbh as a measc.
Tá sé tábhachtach a bheith in am chun an leanbh a bhailiú ón scoil. Is
féidir le leanaí éirí suaite má fheiceann siad leanaí eile á mbailiú, agus má
bhraitheann siad go bhfuil siad féin á bhfágaint ar gcúl.
Tógann sé tamall ar leanaí dul i dtaithí ar shaol agus ar ghnáthamh na
scoile. Ná bí ag súil leis an iomad ró luath. Labhair leo i dtaobh ar tharla
agus lig dóibh freagairt ar a mbealach féin. Má fhiafraíonn tú “Cad a
d'fhoghlaim tú inniu?,” “faic” an freagra is dóichí. Tá formhór na foghlama
ag leibhéal na naíonán bunaithe ar ghníomhaíocht agus ní heol do na
leanaí go bhfuil siad ag 'foghlaim', mar a thuigeann an duine fásta an
focal. Má fhiafraíonn tú, “Cad a tharla?”, “Cad a rinne tú?”, “Ar chan tú?”,
“An ndearna tú líníocht?”, is fearr a éireoidh leat ámh.
Beidh tuirse ar an leanbh nuair a thagann sé/sí ar ais ón scoil, agus
uaireanta codlóidh sé/sí go ceann uair a' chloig nó mar sin nuair a thagann sé/sí abhaile. Tá sé tábhachtach go mbeadh tamall ciúin le chéile ina
ghnáthamh agaibh, agus seol a chodladh go luath é/í.
Más dóigh leat go bhfuil do leanbh buartha faoi rud a bhaineann leis
an scoil, labhair leis an múinteoir.

An lá scoile
Is cóir do thuismitheoiri a bheith ar an eolas faoi ghnáth am oscailte
agus dúnta na scoile, agus na nósanna a leantar nuair atá athruithe ar an
gclár ama. Caithfidh tuismitheoirí freagracht a ghlacadh as a leanaí nuair
is gá iad a ligint abhaile le linn uaireanta scoile.
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Tuigeann tuismitheoirí go mbíonn taisme anois is arís ag leanaí, fiú
amháin iad siúd is mó a ndéantar féitheoireacht orthu.
Tarlaíonn a leithéid sa bhaile agus ar scoil. Má tharlaíonn taisme dod
leanbh ar scoil déanfaidh na múinteoirí cúram cineálta agus gairmiúil
de/di.
Is minic a bhraitheann múinteoirí gur cuireadh míchomhairle ar
thuismitheoirí maidir le cúiteamh as gortú de thaisme. Ach oiread le
taismí a tharlaíonn sa bhaile nó in áit ar bith eile, níl aon teideal
uathfheidhmeach ar chúiteamh de bharr taismí a tharlaíonn ar scoil.

An bhliain scoile
Tá trí théarma sa bhliain scoile. Bíonn an chéad téarma ó Mheán Fómhair
go Nollaig, an dara téarma ó anáir go lár na Márta nó Aibreán (An Cháisc)
agus an triú téarma ón cháisc go deireadh Meithímh. Chun go seachnófaí
fadhbanna do theaghlaigh a d'fhéadfadh teacht chun cinn mar gheall ar
éagsúlacht i socruithe dúnta sa chás go mbíonn leanaí ag freastal ar
scoileanna difriúla, tá caighdeánú déanta ar na socruithe dúnta don Nollaig,
don Cháisc, agus do na sosanna lár téarma sa chéad agus sa dara téarma.
Is iad seo na dataí do na blianta ó 2011-12

Scoilbhliain 2011/12
SOS LÁR-THEARMA DHEIREADH FÓMHAIR 2011 Beidh gach scoil dúnta ón 31

Deireadh Fómhair go dtí an 4 Samhain, na dátaí sin san áireamh.
NOLLAIG 2011 Dúnfar gach scoil ar an 22 Nollaig 2011, lá deiridh an

téarma scoile. Athosclófar gach scoil ar an 9 Eanáir 2012.
SOS LÁR-THEARMA FEABHRA 2012 Féadfaidh bunscoileanna trí lá rogh-

nacha a úsáid chun an sos seo a leathnú go cúig lá ó 13ú Feabhra 2012 go
dtí an 17ú Feabhra 2012, na dátaí sin san áireamh, mura bhfuil riachtanas
ann athruithe a dhéanamh mar gheall ar iamh scoile gan choinne.
CÁISC 2012 Dúnfar gach scoil ar an 30 Márta 2012, lá deiridh an téarma

scoile. Athosclófar gach scoil ar an 16 |Aibreán 2012.
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Chomh maith leis na laethanta thuasluaite tá méid áirithe laethanta
roghnacha ag gach bunscoil, ar féidir an scoil a dhúnadh de réir mar a
oireann do chúinsí áitiúla. De ghnáth cuireann gach scoil liosta de na
laethanta ar a mbeidh an scoil dúnta do laethanta saoire nó ar chúiseanna
eile ar fáil. Tugtar cóip den liosta seo do thuismitheoirí. Má bhíonn ar
an scoil dúnadh gan choinne nó críoch luath a chur leis an lá scoile
tabharfaidh an scoil nóta dod leanbh roimh ré. Cinntigh go bhféachann
tú i mála do linbh go laethúil féachaint an bhfuil nóta ann.

Tinreamh scoile
Faoin Acht Oideachais (Leas) caithfidh tuismitheoirí a chinntiú go dtéann
leanaí ar scoil, agus nuair a bhíonn leanaí as láthair ón scoil, ní mór fáth
an neamhláithreachais a chur in iúl don scoil.
Tá an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais (BNLO) freagach as tinreamh
na ndaltaí ar scoil a scrúdú agus a fhorbairt. Caithfidh an scoil a chur in iúl
don BNLO nuair a bhíonn dalta as láthair níos mó ná fiche lá in aon
scoilbhliain amháin nó nuair nach mbíonn dalta ag freastal ar an scoil go
rialta.
Nuair atá cás práinneach i gceist, caithfidh an tOifigeach Leasa
Oideachais gach iarracht a dhéanamh, a chinntiú go mbíonn dalta ag
freastal ar an scoil go rialta.
D’eisigh an Bord um Leas Oideachais bileog do thuismitheoirí dar
teideal Ná bíodh do leanbhsa thíos leis – tabhair tús maith dod leanbh sa
saol. Is féidir é a íoslódáil ón suíomh ag www.newb.ie

Sláinte Agus Sláinteachas
Tá seomra á roinnt go laethúil ag do leanbhsa anois le huimhir mhór
leanaí ceithre/cúig bliana d'aois. Ní féidir dlúth-theagmháil le leanaí eile
a sheachaint, agus is ceart aird ar leith a thabhairt ar shláinte agus ar
shláinteachas.
Is ceart duit gruaig do linbh a sheiceáil go rialta le haghaidh míolta
cinn. Bí ag faire amach do phéisteanna. Má tá ceachtar ag cur as dod’
leanbh is ceart duit é sin a chur in iúl don scoil.
NODANNA DO THUISMITHEOIRÍ
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Ní ceart leanaí atá breoite a chur ar scoil. Ní mór leanaí eile sa rang a
chur san áireamh.
Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte clár scagtha scoile
agus clár imdhíonta scoile ar fáil do leanaí atá ag freastal ar bhunscoileanna
poiblí. Is féidir le bunscoileanna príobháideacha an tseirbhís a iarraidh
agus is faoin bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ceantair atá sé
cinneadh a dhéanamh an tseirbhís seo a chur ar fáil sna scoileanna sin.
Is iad na haltraí sláinte poiblí a chuireann an scagadh sláinte scoile
ar fáil chomh maith le hoifigigh sláinte ceantair. Déantar an scagadh seo i
bhfoirgneamh na scoile agus cuirtear in iúl don phríomhoide cén dáta a
bhfuil sé i gceist a bheith i láthair sa scoil ionas gur féidir scéal a chur
chuig na tuismitheoirí agus is féidir leo a bheith i láthair más mian leo é.
Déantar éisteacht agus amharc na leanaí a scrúdú agus nuair a bhíonn sé
iarrtha ag na tuismitheoirí nó má cheaptar go bhfuil gá leis is féidir
scrúdú fisiceach a dhéanamh.
Má aimsítear fadhbanna ag na scrúduithe seo cuirtear cóir leighis ar
fáil dóibh saor in aisce má thagann an leanbh mar othar poiblí chuig
rannóg na n-othar seachtrach in ospidéal. Is féidir aon chóir leighis a
bhaineann leis an gcéad chuairt ar an rannóg seachtrach (mar othar
seachtrach nó cónaitheach) a fháil saor in aisce mar othar poiblí.
Tá vacsaíní faoin gClár Um Imdhíonadh do Leanaí ar fáil saor in aisce.
Bíonn cead tuismitheora ag teastáil chun imdhíonaidh a thabhairt do
leanaí agus do dhaoine óga suas go dtí 16 bliain d’aois.
Tá tuilleadh eolais ar an gClár Imdhíonadh do Leanaí agus an Scéim
Sláinte do Scoileanna ar fáil ar www.doh.ie agus ag www.citizens
information.ie and at www.hse.ie.
Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhís fiaclóireachta
ar fáil do leanaí atá ag freastal ar an mbunscoil chomh maith. Déantar iad
a scrúdú i ranganna 2, 4 agus 6 agus molfar dóibh coir leighis a fháil sa
chlinic fiaclóireachta áitiúil más gá.

Dáileadh Cógas Leighis
Má tá fadhb shláinte ar leith ag do leanbh, ar nós ailéirge, plúchadh,
titeamas, nó diabaetas – ba cheart seo a chur in iúl don scoil. Ba cheart
go mbeadh ainm agus seoladh an dochtúra teaghlaigh ag an scoil. Má
bhíonn cógas leighis de dhíth ó leanbh ar bhonn rialta, ní mór socruithe
cearta intuigthe a chur i bhfeidhm chun an cógas a dháileadh. Cé go
bhfuil múinteoirí na scoile ‘in loco parentis’, níl aon dualgas orthu cógas a
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dháileadh go rialta nó feitheoireacht a dhéanamh ar dhaltaí a bhíonn
ag glacadh cógais. Ní ceart go mbeadh fadhb ann, áfach, má bhíonn
múinteoirí toilteanach, má bhíonn cead an bhoird bhainistíochta acu,
má bhíonn faomhadh i scríbhinn ó na tuismitheoirí agus má bhíonn
an oiliúint chuí curtha ar fáil dóibh. De ghnáth, déanann múinteoirí
sár-dhícheall freastal ar dhaltaí a bhíonn tinn, ach ní dhéanfaidh siad aon
rud a chuirfeadh sábháilteacht nó leas aon dalta faoin gcúram i mbaol.
Moltar do thuismitheoirí gach tacaíocht agus cabhair is féidir a
thabhairt a chabhródh leis an scoil freastal ar a leanaí. D’fhéadfadh
féin-dháileadh cógais (nuair is gá agus le faomhadh dochtúra teaghlaigh)
nó dáileadh cógais faoi mhaoirseacht tuismitheora, a bheith san áireamh
anseo. I gcásanna go dtugtar cógas do mhúinteoirí le dáileadh i gcás
práinne, mar shampla, aidréanailín i gcás anaphylaxis, is ceart gurb é an
miosúr is lú is gá a úsáidfí, chun go dtiocfadh biseach ar an leanbh go dtí
go mbíonn saineolaí leighis ar fáil chun an cúram a ghlacadh. Ní ceart go
mbeadh dóthain sa mhíosúr éigeandála a d’fhéadfadh dochar a
dhéanamh do leanbh i gcás nach ndéantar an cógas a dháileadh i gceart.
Ní mór dearbhú a fháil faoi seo ón dochtúir leighis a bhfuil an leanbh
faoina chúram, sula nglacann an scoil freagracht as cógas éigeandála a
choinneáil. Nuair is féidir, is ceart instealladh de chineál ‘epipen’ a úsáid
seachas snáthaid. Má bhíonn tinneas ar leanbh a chuireann i mbaol báis
é, is ceart don tuismitheoir cur síos soiléir a dhéanamh i scríbhinn ar cad
is féidir agus cad nach féidir a dhéanamh i gcásanna go n-éireodh éigeandáil, agus tagairt ar leith a dhéanamh d’aon rud a chuirfeadh an leanbh
i mbaol.

Míolta Cinn
Is fadhb choitianta iad míolta cinn i mbunscoileanna. Os rud é go bhfuil
seomra ranga agus clós súgartha á roinnt go laethúil ag do leanbh le líon
mór leanaí eile, tá sé thar bheith éasca do mhíolta cinn scaipeadh. Go
mí-ábharach, is féidir le míolta cinn gluaiseacht go furasta. Is féidir leo
scaipeadh ó dhuine go duine trí theagmháil ó cheann go ceann. Conas is
féidir a rá go bhfuil míolta cinn ar do leanbh? Is é an chéad leid ná nuair a
bhíonn do leanbh ag tochas craiceann a chinn go minic.
Chun seiceáil an bhfuil míolta cinn ann déan scrúdú ar an ngruaig ar
chúl muineála do linbh agus taobh thiar dá cluasa. An bealach is fearr
chun teacht ar na míolta agus a gcuid uibheacha ná cíor le mion-fhiacla a
chur trí ghruaig thais agus scrúdú a dhéanamh chun teacht ar fhianaise
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gurb ann dóibh. Os rud é go seachnaíonn míolta cinn solas tá seans ann
nach bhfeicfidh tú ach blaoscanna folamha a gcuid uibheacha [sneácha],
iad ubhchrothach agus ceangailte le bun ribe gruaige.
Is cóir duit gruaig do linbh a sheiceáil go rialta chun teacht ar mhíolta
cinn. Má bhíonn míolta i ngruaig do linbh ba chóir duit an múinteoir nó
an príomhoide a chur ar an eolas agus cóir leighis a chur i bhfeidhm
láithreach. Is cóir scrúdú a bheith déanta ort féin, ar bhaill clainne eile
agus ar chairde scoile, féachaint an bhfuil míolta orthu. Is é an fhírinne ná
go bhféadfadh míolta cinn a bheith ar aon duine. Is cuma le míolta cinn
cén cineál gruaige a thugann siad fogha faoi. Is fearr leo gruaig ghlan
seachas gruaig shalach, dála an scéil.
Is furasta cóir leighis a chur ar mhíolta cinn. Is féidir ungadh nó
foltfholcadh a cheannach ó phoitigéar gan oideas dochtúra.

Ag ithe ar bhonn sláintiúil
Socraíonn leanaí nósanna ithe an tsaoil ag aois fíor-óg. Beidh a roghanna
féin i gcónaí acu, ar ndóigh, ach is féidir leatsa tionchar leanúnach a imirt
orthu trína gcur ar bhóthar a leasa.
Tá sé riachtanach go mbeadh bia folláin, agus dótháin codlata, aer úr
agus aclaíochta ag gach leanbh. Tabhair dóthain ama dod leanbh ar
maidin bricfeasta ceart a ithe. Roghnaigh lónta go cúramach. Tá ceapairí
agus torthaí níos sláintiúla ná milseáin agus brioscaí. Bíonn polasaí ag
roinnt scoileanna gan milseáin a cheadú. Sa chás seo, is ceart glacadh
le polasaí na scoile agus é a mhíniú go simplí dod leanbh. Is cuid de
churaclam na scoile é an t-oideachas sláinte. Ar scoil, spreagfar leanaí le
roghanna sláintiúla bia a dhéanamh. Ní ceart go gcuirfeadh do rogha féin
ina choinne seo.
Beidh tionchar ag na nósmhaireachtaí ithe a dtosaítear orthu ar
sheans an linbh, beatha sláintiúil a chaitheamh. Tá sé tábhachtach go
mbeidh raon leathan bia le cothú maith ann ag an leanbh ón tús chun a
dheimhniú go bhfásfaidh sé go sláintiúil. Is minic a bhíonn lónta leanaí
gann ar snáithín, agus an iomarca geire agus siúicre iontu. Chun feabhas
a chur ar nósanna ithe do linbh is fearr é sin a dhéanamh de réir a chéile.
Tig leat tosú trí phíosaí de thorthaí úra a chur in ionad milseáin nó
brioscaí lá amháin in aghaidh na seachtaine ionas go mbeidh lónta do
linbh níos sláintiúla agus níos fearr do na fiacla chomh maith. Is féidir
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bogadh ar aghaidh go dhá, trí, ceithre lá in aghaidh na seachtaine, agus
ansin an tseachtain iomlán scoile.
Cabhróidh pirimid an bhia leat aiste bia sláintiúil agus le héagsúlacht
a roghnú dod leanbh.
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Bricfeasta
Is dóigh gurb é an bricfeasta an béile is tábhachtaí sa lá i gcás leanbh
scoile. Ní hamháin go gcuireann an bricfeasta deireadh leis an troscadh
fada oíche agus go gcuireann sé le díriú intinne, ach leagann sé bunsraith
i gcóir ithe sláintiúil don lá iomlán. Bain triail as gráinní iomlána nó
gráinní bran-bhunaithe le torthaí úra sa mhullach orthu, le bainne,
oráiste nó sú torthaí neamh-mhilsithe agus arán donn tóstaithe nó gan a
bheith tóstaithe.

Lón
Ba chóir don lón trian de riachtanais bia do linbh don lá a sholáthar. Is é
an bealach is simplí agus is foirfe chun lón do linbh a phleanáil ná ábhar
bia a roghnú ón gceithre príomh-sheilf ar an bpirimid bia – “arán, gráinní,
fataí”; “torthaí agus glasraí”; “bainne, cáis, iógart”; agus feoil, iasc agus
malairtí eile”.

Leideanna chun do leanaí a chur ag ithe tuilleadh torthaí agus
glasraí
Is minic gur fearr le leanaí torthaí agus sú torthaí ná glasraí – tá sin togha.
Beidh dóthain vitiminí agus mianraí á fháil acu má itheann siad
éagsúlacht torthaí. Is aoibheann le leanaí torthaí simplí cosúil le
mandairíní, úlla beaga agus banánaí. Coinnigh do mhála torthaí lán!
Tabhair do leanaí leat ag siopadóireacht, agus nuair is féidir é, lig
dóibh a roghanna féin de thorthaí agus glasraí a dhéanamh. Sa chaoi sin,
braithfidh siad go bhfuil smacht acu ar a n-itheann siad agus go bhfuil
siad fásta suas.
Is minic gur fearr le leanaí glasraí amha. Tig leat cipíní cairéid nó
cucamair, trátaí nó aon ghlasra roghnach a ofráil mar smailc. Is féidir
iad a chur i bhfillteog le cur sa bhosca lóin. Chun leanaí a ghríosadh le
glasraí a ithe, cur i bhfolach iad! Grátáil iad i stobhaigh, in anraith agus i
gcasaróil. Tairg glasraí milse ar nós arbhar milis agus cairéid seachas
cinn le blas láidir ar nós cabáiste agus meacan bán.
Cuir torthaí mionghearrtha le gráinní bricfeasta.
Chun milseog simplí a dhéanamh ag aon am den lá is féidir mionghearradh a dhéanamh ar úll, banána nó oráiste le chéile chun sailéad
torthaí simplí a thaitníonn go mór le leanaí a dhéanamh. Baineann siad
níos mó taitnimh as más iad féin a chuireann le chéile é!

Le chaoin-chead Aonaid cothú Sláinte na Roinne Sláinte agus Leanaí

Nodanna i gcóir Lón Scoile
•

Caiscín (arán donn) le slisín cáise agus tráta + 1 banana + deoch nó sú
gan siúcra
• Arán pitta le liamhás, le maonáis bheagmhéathrais, leitís agus cúcamar + scealláin oráiste + bainne
• Borróg bhurgair le sicín, anlann goinbhlasta, leitís agus cairéad
grátáilte + torthaí tirime + iógart + uisce le hól
• Arán donn tóstaithe le mairteoil cócaráilte, tráta agus cúcamar + úll
beag + bainne
• Pasta cócaráilte le túna, leitís, tráta agus cairéad + 2 mandairín + iógart
+ sú torthaí gan siúcra
• Bosca sailéad le rís cocaráilte, leitís, tráta, ciúbanna cáise, maidí soilire,
maidí cairéad, + torthaí tirime + uisce
• Rolla bán le hubh chrua brúite, leitís agus cúcamar + glac láimhe caora
finiúna + deoch / sú gan siúcra
• Arán donn caiscín le bágún griollta, tráta agus arbhar milis + péitseog
+ bainne
• Brioscóga le slisíní cáise, piobair ghearrtha, cairéad grátáilte +
scealláin úll agus oráiste + uisce
* Tá na nodanna lóin seo ar fáil sna Treoirlínte Bia agus Cothú do
Bhunscoileanna atá ar fail ó www.healthinfo.ie
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Cinntigh leis an scoil an bhfuil cead ag leanaí iógart a bheith acu.
Is féidir eolas breise ar chothú sláintiúil do leanaí, ar oidis agus an
shábháilteacht bia a fháil ar na láithreáin ghréasáin seo a leanas:
EOLAS/GREASÁIN

www.healthinfo.ie
www.bordbia.ie
www.bim.ie
www.irishheart.ie
www.ndc.ie
www.safefoodonline.com
www.fooddudes.ie
www.coeliac.ie
www.diabetesireland.ie

Health Promotion Unit
Bord Bia
Bord Iascaigh Mhara
Irish Heart Foundation
National Dairy Council
Safefood, Food Safety Promotion Board
Healthy Eating Programme
Coeliac Society of Ireland
Diabetes Association

Bulaíocht
Fadhb is ea an bhulaíocht a d’shéadfadh a chur as do mhórchuid leanaí,
fadhb a bhfuil an-imní ar thuismitheoirí agus múinteoirí ina taobh.
Éilíonn an fhadhb comhoibriú idir scoileanna agus tuismitheoirí lena
réiteach. Is féidir bulaíocht choirp, bhéil nó mhothúcháin a bheith ann,
agus is féidir le gasraí nó leanaí aonair a bheith ciontach as.
Leagadh mórchuid béime sa chomhairle go nuige seo ar neamhspleáchas agus muinín an linbh. Leagadh béim chomh maith ar a
thabhachtaí is atá sé labhairt agus éisteacht le leanaí. Is mór an
chabhair é seo don leanbh agus é/í ag déileáil le hiarrachtaí tosaigh
an bhulaí.
Is gá do leanaí an muinín a bheith acu "Níl" a rá i dtuin
cheannasach, má iarrtar lón nó sealúchas orthu. Is mó an seans
go ndéanfaidh leanaí a bhfuil muinín acu as a gcumas agus a
ndealramh neamhshuim de tharcaisne nó sáiteán. Ní miste a fhios
a bheith acu, chomh maith, go bhfuil sé de cheart acu fadhb a chur
in iúl do dhuine fásta. Piocfaidh an bulaí ar an leanbh is féidir a
choimeád ina t(h)ost, dar leis/léi.
Tá sé lán chomh tábhachtach féinmheas agus féinmhuinín chiúin a
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chothú i gcás an linbh atá ina bhulaí is atá sé i gcás an linbh a bhféadfadh
cos ar bolg a bheith á imirt air.
Cén fáth a n-iompaíonn leanaí chun bulaíochta? Is féidir leis tarlú ar
chúiseanna éagsúla.
• Tharlódh go n-imríonn a dtuismitheoirí nó a ndeartháireacha/
deirfiúracha bulaíocht orthu féin sa bhaile.
• Tharlódh go mbraithfidís easnamhach, nó go mbeidís ar easpa
muiníne.
• Tharlódh go mbraithfidis faoi bhrú a bheith chun tosaigh, cuma
cad a chosnaíonn sé.
• D'fhéadfadh go mbeadh sé deacair orthu sóisialú lena gcomhghleacaithe
agus go bpiocfaidís ar leanaí níos óige agus níos éislinní dá réir.
• Tharlódh go mbeidís loite agus nach gcuirtear teora ar bith leo sa
bhaile.
• Bíonn leanaí áirithe bainteach le bulaíocht mar fhéachadóirí nó mar
lucht tacaíochta an bhulaí. I gcás mar seo is gá a chur ar a súile dóibh
go bhfuil siad lánchiontach chomh maith as an mbulaíocht.
Más bulaí do leanbh tá sé tábhachtach é sin a aithint agus cabhrú leis/léi
an fhadhb a shárú. Ceann de na deacrachtaí is mó atá ag scoileanna i gcás
bulaíochta ná a thabhairt ar an leanbh (agus ar a tuismitheoirí) a aithint
go bhfuil iompar dá leitheid ar bun aige/aice.

Cad atá le déanamh agat?
1. Déan iarracht a fháil amach an aisfhreagra sealadach é seo ar tharlachaint eile i saol an linbh, ar nós babaí nua, bás, strus sa bhaile.
2. Déan iarracht a chur i dtuiscint don leanbh conas a bhraitheann an
té atá thíos. Cabhraigh leis an leanbh sóisialú. Tabhair cuireadh do
leanaí eile teacht chun súgartha agus ar thurasanna. Ná bíodh
bulaíocht uait féin mar aisfhreagra. Is in olcas a rachaidh cúrsaí de
thoradh buillí agus ionsaithe ó bhéal. Is gá déileáil leis an bhfadhb
thar thréimhse.
3. Labhair le múinteoir an linbh. Gheobhaidh tú amach go bhfuil na
múinteoirí toilteanach cúnamh a thabhairt. Tá sé tábhachtach go
mbeadh an cur chuige céanna agat féin agus ag an múinteoir i leith
na faidhbe.
4. Is minic a bhíonn easpa muiníne ar an mbulaí. Ná déan comparáid
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idir a bhfuil curtha i gcrích ag do leanbhsa agus obair leanaí eile.
Mol iompar cineálta cabhrach gach deis a fhaigheann tú.
5. Ba cheart go múinfí do leanaí glacadh le difríochtaí i ndaoine eile.
Má tá an chuma ar an scéal go bhfuil do leanbhsa róchriticiúil faoi
dhaoine, is cabhair é rudaí dearfacha a rá faoi leanaí eile.
6. D'fhéadfadh cúnamh a bheith de dhíth ort má tá mórfhadhb iompair
ag do leanbh. Is féidir leis an scoil nó do dhochtúir coinne a
dhéanamh leis an gclinic treoir leanaí, mas gá.

Má deir do leanbh leat go bhfuil bulaíocht á dhéanamh air/uirthi
1. Fan ar do chiall agus ná gabh thar cailc is cuma cad a bhraitheann tú.
D’fhéadfadh fritoradh a bheith ar fhearg nó díomá uait a ghabhann
ina luí ar an leanbh. Is minic a bhraitheann leanaí a ndéantar
bulaíocht orthu ciontach nó gur teip iad. Ba cheart go dtabharfadh
aischothú uaitse le tuiscint dóibh nach orthu an locht, agus gur fadhb
é seo a bhfuil réiteach air.
2. Má mhúintear do leanaí go bhfuil sé de cheart acu "Níl" a rá agus iad
féin a iompar le muinín, is minic a réitíonn sin deacracht. Bunaigh
ceart labhartha agus inste mar gheall ar an bhfadhb.
3. Labhair leis an múinteoir. Gníomhaíocht faoi rún is ea bulaíocht,
agus d'fhéadfadh sé a bheith deacair ar an múinteoir é a thabhairt
faoi deara le ranganna a bhféadfadh 30 a bheith iontu. Tá tacaíocht na
dtuismitheoirí ó na múinteoirí is iad ag tabhairt faoin bhfadhb seo a
réiteach.
4. Más bulaíocht choirp atá ann, ná habair leis an leanbh athbhuille a
thabhairt. Ní ceadaithe don scoil iompar foréigneach a spreagadh i
measc na leanaí, agus cuirfidh comhairlí difriúla meascán mearaí ar
an leanbh. Tá sé iomarcach chomh maith a rá le leanbh éislinneach
athbhuille a thabhairt, agus meadaíonn sé ar an teip a bhraitheann
sé/sí nuair nach acmhainn dó/di é a dhéanamh.
5. Is féidir le leanaí atá ina n-aonaráin a bheith níos éislinní agus bíonn
cabhair uathu sóisialú. Is féidir leat an bealach a réiteach ach cuireadh
a thabhairt do leanaí eile teacht chun súgartha, agus cabhair a lorg ar
thuismitheoirí eile.
6. Tá sé tábhachtach a rá le leanaí nach bhfuil réiteach ann i gcásanna
áirithe, agus go nglacann sábháileacht tús áite. I gcás go dtugann scata
faoi leanbh d'fhonn airgead nó sealúchas a bhaint de/di, is ceart a
chomhairliú don leanbh gur fearr an t-airgead a thabhairt uaidh/
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uaithi, éaló agus an scéal a insint. Tá sé tábhachtach i gcás mar seo an
leanbh a mholadh as a bheith ciallmhar.
7. Meallann leanaí áirithe an bulaí de bharr drochshláinteachas nó
nósanna pearsanta. Más amhlaidh atá, is éasca an cás a réiteach le
cúnamh uaitse.

Comharthaí go bhféadfadh leanbh a bheith ag fulaingt
bulaíochta
•
•

•
•
•

D'fhéadfadh an leanbh tosú ag dul ar gcúl ar scoil.
Tharlódh ball bhrúite nó scríobanna nach bhfuil míniú le fáil orthu a
bheith aige/aici, agus é/í a bheith seachantach nuair a cheistítear ina
dtaobh é/í.
Tharlódh go dtosódh sé/sí ag déanamh bulaíochta ar leanaí eile sa
chlann.
Tharlódh nach mbeadh sé/sí toilteanach dul ar scoil, siúl ann nó siúl
abhaile.
Tharlódh go dtiocfadh sé/sí abhaile go rialta agus a leabhair agus éadaí
stracaithe nó in easnamh.

Idirchultúrachas
Tá múinteoirí ina measc sin a thugann faoi deara an gá atá le dúshlán a
thabhairt do dhearcadh agus do chleachtais chiníocha. Aithníonn siad go
bhfuil ról an-tábhachtach ag na scoileanna i ndearcadh deimhneach a
chothú i leanaí maidir le daoine a bhfuil cúlraí difriúla cultúir, reiligiúnacha
agus eitneacha acu agus i leith daoine a bhfuil dath difriúil craicinn orthu.
Is léir do mhúinteoirí, go háirithe, an gá atá ann le polasaithe agus
cleachtais frithchiníocha a fheidhmiú agus le hidirchultúrachas a chur
chun cinn sna scoileanna.
Is minic a bhíonn dúshlán cultúrtha i gceist á gcás leanaí agus daoine
fásta a thagann ó chultúir eile. Bíonn na leanaí ag strachailt chun tuiscint
agus líofacht a bhaint amach sa Bhéarla. Spreagfaidh múinteoirí na leanaí
dlúthcheangal a choinnéail lena gcultúir agus lena dteangacha dúchasacha,
chomh maith le deiseannna a thabhairt dóibh eolas a chur ar chultúr agus
ar theangacha na hÉireann.
Déanann múinteoirí gach iarracht cuidiú le tuismitheoirí ó mhionlaigh
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eitneacha a bheith rannpháirteach in oideachas a leanaí. Bíonn difear idir
cleachtais tógála clainne agus lena mbítear ag súil ó leanaí ar fud an
domhain. Cabhróidh plé oscailte idir an múinteoir agus na tuismitheoirí
le míthuiscintí a sheachaint agus rachaidh sé chun sochair don uile
dhuine lena mbaineann sé. I gcás tuismitheoirí nach labhraíonn Béarla
b’fhéidir go mbeadh ar chumas na scoile ranganna Béarla a aimsiú dóibh.
D’fhéadfadh tuismitheoirí rannpháirtíocht a gcuid leanaí in
imeachtaí lasmuigh den scoil a spreagadh: peil, cispheil, cluichí pobail
nó snámh.
Is féidir tuismitheoirí a spreagadh go gníomhach le bheith rannpháirteach i saol na scoile agus i ngníomhíocht ranga. Ar ndóigh
caithfidh a mbaint leis an rang a bheith ullmhaithe go beacht lena
chinntiú gur taithí dheimhneach é. Trí scéalaíocht, amhránaíocht/
damhsa, taispeántais cócaireachta agus plé ar thíreolaíocht agus stair a
dtíre is féidir le tuismitheoirí cur le foghlaim na leanaí, ar bhealach
thar a bheith praiticiúil, maidir le saibhreas agus éagsúlacht chultúir
eile.
Tá sé de cheart ag gach leanbh a bheith saor ó bhagairt, ó mhagadh
agus ó dhroch íde fisiciúil nó béil. Má tharlaíonn eachtraí ciníocha ar
scoil, pléifear leo mar a phléitear le gach eachtra iompair doghlachta,
trí chomhairle a chur ar leanaí a bhí ciontach as an drochiompar agus
trí thacaíocht a thabhairt do leanaí ar caitheadh go dona leo.
Más tuismitheoir tú le Béarla mar theanga breise, tá eolas ar an
gcóras oideachais in Éirinn ar fáil i réimse teangacha éagsúla ón
Ghníomhaireacht um Fháiltiú agus Imeascadh Dídeanaithe. Is féidir
cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin www.ria.gov.ie. Tá sleachta foilsithe ar leathnaigh 36 den leabhrán seo.
Tá eolas foilsithe i dteangacha éagsúla ag an Roinn Oideachais freisin
ar an láithreán gréasáin www.education.ie
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Obair bhaile
Bíonn polasaí éagsúil i leith obair bhaile ó scoil go scoil. Is mó cur chuige
ina leith atá ann, agus ní gá gurb ionann an cur chuige in aon dá scoil. Is
cuid de phlean iomlán na scoile é an polasaí i leith obair bhaile, agus toisc
éagsúlacht na scoileanna, ní fheidhmítear an polasaí céanna i ngach
ceann. Má tá sé mar pholasaí ag scoil do leanaí obair bhaile a thabhairt, is
ceart an gnáthamh seo a bhunú go luath:
1. Bíodh am ciúin, am rialta ann dó.
2. Is ceart an leanbh a bheith ina s(h)uí go compórdach ag bord.
3. Is ceart am d’obair bhéil agus d’obair scríofa a bheith san áireamh sa
tréimhse don obair bhaile. Is féidir le hobair ó bhéal, ach go háirithe i
dtosach na scolaíochta, a bhfuil foghlamtha trí Ghaeilge agus trí
Bhéarla a dhaingniú,

4. Spreag an leanbh chun a c(h)uid
leabhar agus cóipleabhar a choimeád glan agus néata.
5. Má bhíonn an leanbh ag obair go neamhspleách, bí ar fáil, agus léirigh
suim san obair atá ar siúl. Mol iarrachtaí an linbh gach deis a
fhaigheann tú.
6. Má bhraitheann tú easpa foighne ag teacht ort nuair atá tú ag obair leis
an leanbh ba chóir duit stopadh. Seachain bulaíocht agus bagairt, mar
is tionchar diúltach a bheidh aige seo.
7. Ma bhíonn fadhbanna leanúnacha ag an leanbh leis an obair bhaile, bí
i dteagmháil leis an múinteoir chun na fadhbanna a phlé.
8. Murar féidir an obair bhaile a dhéanamh ar chúis ar bith, cuir é seo in
iúl don mhúinteoir.
Tá cuid mhaith díospóireachta ar siúl le blianta beaga anuas faoi thionchar
na teilifíse ar leanaí óga. Is minic a bhíonn tuismitheoirí buartha faoin
méid ama is ceart do leanaí a chaitheamh ag breathnú air. Is í an fhírinne
go bhféachann móramh na leanaí ar an teilifís, agus má chloítear leis an
measarthacht ní drochnós é. Is féidir le leanaí mórán a fhoghlaim, agus
cur lena gcumas teanga, le cabhair na teilifíse. Ná lig dóibh féachaint ar
ábhair neamhoiriúnacha. Is ceart go mbeadh a fhios ag leanaí sna
hardranganna cad atá ar siúl sa saol, mar sin is ceart iad a spreagadh chun
féachaint ar mhíreanna nuachta agus labhairt ina dtaobh. Cuirfidh sé lena
gcuid eolais ghinearálta agus a gcumas teanga. Ná lig do leanaí féachaint
ar an teilifis fad is a bhíonn an obair bhaile ar siúl acu.
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Cumarsáid idir scoil agus baile
Ní féidir le scoil a ról a chomhlíonadh mar is cóir gan dea-chumarsáid idir
an scoil agus an baile. Is iad na tuismitheoirí príomhoideachasóirí na
leanaí, agus tá a gcomhoibriú agus a dtacaíocht riachtanach don scoil.
Tugadh aitheantas foirmeálta don bhfíric seo roinnt blianta ó shin, nuair
a thug an Roinn Oideachais scéim cheangail idir an baile agus an scoil
isteach i gcás scoileanna áirithe. Sna scoileanna seo ceapadh
Comhordaitheoirí Scoil/Baile óna foirne teagaisc, d'fhonn tuismitheoirí a
spreagadh chun páirt níos mó a ghlacadh in oideachas na leanaí, agus a
bheith bainteach le saol na scoile. Ní thagann ach líon beag scoileanna
faoin scéim go fóill, ámh, agus brathann móramh na scoileanna ar
bhealaí eile chun teagmháil a choimeád le tuismitheoirí.
Níl aon nasc ar leith idir an baile agus an scoil a bheadh oiriúnach i
gcás gach bunscoile. Ní hionann an scoil aonarach aon oide tuaithe agus
an scoil mhór chathrach. Tá roinnt scoileanna i gcóiríocht phlódaithe faoi
bhun caighdeáin agus scoileanna eile a bhfuil foirgneamh agus áiseanna
nua-aoiseacha den scoth acu. Tá scoileanna a fheidhmíonn i gceantair
bhochta faoi míbhuntáiste agus scoileanna eile i gceantair shaibhre. Mar
sin, beidh a córas féin ag gach scoil maidir le teagmháil idir an baile agus
an scoil a chothú.
Is gnách go n-eisíonn scoileanna fógraí nó nuachtlitreacha do na
tuismitheoirí trí na páistí mar eolas ginearálta. Tá sé tábhachtach go
gcuardófá sa mhála scoile go rialta féachaint a bhfuil nótaí ann. Mura
seiceálann tú, d'fhéadfadh leanaí óga iad a thabhairt duit seachtainí níos
déanaí, nuair nach mbíonn feidhm leo a thuilleadh.
Glaonn gach scoil cruinnithe idir tuismitheoirí agus múinteoirí ag am
éigin i gcaitheamh na bliana. Tá sé tábhachtach freastal orthu seo chun
súil a choimeád ar dhul chun cinn an linbh. Tá sé tábhachtach chomh
maith go bhfeicfeadh an leanbh go bhfuil suim agat sa dul chun cinn atá
á dhéanamh aige/aici ar scoil.
Ní mór do gach scoil cód smachta/iompair a bheith acu. Cuirfidh
príomhoide na scoile cóip ar fáil do gach tuismitheoir, agus lorgóidh an
príomhoide tacaíocht na dtuismitheoirí an cód a fheidhmiú.
Má bhíonn fadhb ar leith ag cur as don leanbh, tá sé tábhachtach é seo
a chur in iúl don mhúinteoir. Is féidir le leanbh a bheith trioblóideach nó
cúthail ar scoil de bharr strus sa chlann a éiríonn as breoiteacht, breith,
bás nó scaradh. Ní cóir a bheith ag súil go ndéileáilfeadh múinteoir le
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fadhb nach eol do/di. Má thugtar an t-eolas don mhúinteoir beidh deis
aige/aici cabhrú le do leanbh déileáil leis an gcúram, agus an t-angar a
chur san áireamh.
Más dóigh leat go bhfuil fadhb ag do leanbhsa, déan socrú bualadh leis
an múinteoir. Ní féidir le múinteoir aird iomlán a dhíriú ar thuismitheoir
má thagann sé gan choinne go doras an ranga. Ach coinne a bheith déanta,
beidh ar chumas an mhúinteora socruithe feighlíochta ranga a chur i
gcrích, nó an rang a bheith deasaithe chun oibre i dtreo gur féidir aird
iomlán a thabhairt ortsa.

Boird bhainistíochta
Comhdhéanamh na mBord Bainistíochta
Tá comhdhéanamh na mBord Bainistíochta mar atá thíos ach tá athbhreithniú ar siúl faoi láthair.
Do scoileanna ag a bhfuil foireann aitheanta de níos mó ná múinteoir
amháin
(i) Beirt ainmnithe díreach ag an bPátrún.
(ii) Beirt tuismitheoir leanaí atá cláraithe sa scoil, [máthair amháin
agus athair], tofa ag tuismitheoirí na leanaí atá cláraithe sa scoil.
(iii) Príomhoide [nó príomhoide gníomhach] na scoile.
(iv) Múinteoir amháin eile ar fhoireann na scoile, tofa ag bhóta na
foirne múinteoireachta.
(v) Beirt bhall breise ainmnithe ag na daoine a luaitear ó (i) – (iv)
thuas.
Do scoileanna a bhfuil múinteoir amháin ar an bhfoireann aitheanta:
(i) Ainmní amháin de chuid an Phátrúin;
(ii) Príomhoide na scoile;
(iii) Tuismitheoir amháin tofa as measc tuismitheoirí na leanaí
cláraithe sa scoil;
(iv) Ball amháin eile ainmnithe ag na daoine a luaitear ó (i) – (iii)
thuas.
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Feidhmeanna na mBord Bainistíochta
Tá na boird bhainistíochta freagrach as rialú díreach na scoile. Tá na
cúraimí seo a leanas i measc na ndualgas atá ag bord bainistíochta scoile:
• ceapachán múinteoirí agus foireann eile na scoile;
• faomhadh a thabhairt ar dhúntaí scoile;
• faomhadh a thabhairt d’asláithreachtaí múinteoirí ar fáthanna
éagsúla;
• ceapachán múinteora ina leas-phríomhoide nó le haghaidh postanna
eile freagarthachta;
• deimhniú go ngéiltear do reachtaíocht ábharthach; agus
• deimhin a dhéanamh de go bhfuil dóthain árachais ag an scoil agus
cúram a dhéanamh de chóiríocht na scoile.
I measc feidhmeanna ar leith atá ag cathaoirleach an bhoird bhainistíochta
tá:
• feidhmiú mar chomhfhreagraí leis An Roinn Oideachais agus
Eolaíochta agus dreamanna eile lasmuigh;
• bheith i gceannas ar chruinnithe bainistíochta;
• síniú a chur le tuairiscí míosúla agus tuairiscí staitistciúla bliantúla;
agus
• feidhmiú ar bhoird roghnúchán do cheapacháin múinteoirí.
Is féidir teacht ar thuilleadh eolais ar bhoird bhainistíochta i Boird
Bainistíochta na Scoileanna Náisiúnta – Comhdhéanamh Boird agus
Rialacha ag baint le Gnáthaimh, foilsithe ag An Roinn Oideachais agus
Eolaíochta.
Léirítear struchtúr bainistíochta na scoile sa léaráid thíos
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An Bunscoil
A N t-AIRE OIDEACHAIS AGUS EOLA ŒOCHTA
Feidhmíonn gach scoil faoi na Rialacha le haghaidh Scoileanna
Náisiúnta, rialacha a leagann an tAire Oideachais síos.
Cuireann An Roinn Oideachais agus Eolaíochta céatadán den chiste
caiteachais ar fáil agus íocann An Roinn tuarastal na múinteoirí.
Déanann cigirí na Roinne Oideachais monatóireacht ar chur i
bhfeidhm an churaclaim sna scoileanna.

AN P TR

N

I gcás na scoileanna sainchreidimh sé an t-Easpag áitiúil pátrún
na scoile. Is é an t-aire féin, nó coiste ar leith atá mar phátrún ar
scoileanna eile. Tá líon na scoileanna faoi phátrúnacht ‘Oideachas le
chéile’, nó faoi phátrúnacht Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna Lán
Ghaeilge ag méadú.

AN BORD BAINISTŒOCHTA
De ghnáth ainmníonn an pátrún Bord Bainistíochta le haghaidh
gach scoil ar leith. Tá na Boird comhdhéanta de ionadaithe an
phátrúin, tuismitheoirí agus múinteoirí agus ceaptar iad gach
ceithre bliain.

2
TUISMITHEOIRŒ

2 M INTEOIRŒ
(Pr omhoide +
M inteoir tofa)

2
AINMNITHIGH
AN PH TR IN

2 BALL COMHTHOFA
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Eolas do thuismitheoirí a bhfuil an
béarla mar theanga breise acu
Tá bunoideachas agus iarbhunoideachas ar fáil saor in aisce do gach
leanbh in Éirinn. Faoin Acht Oideachais (Leas), 2000, tá oideachas
éigeantach ó aois 6 go 16, nó go dtí go mbíonn trí bliana iarbhunscolaíochta déanta ag leanaí. Go ginearálta freastalaíonn leanaí atá 4 bliana
d’aois ag tús na scoilbhliana, an chéad lá de Mheán Fómhair, go 12 bliana
ar an mbunscoil agus leanaí idir 12 agus 18 bliain ar iarbhunscoil.
CONAS DO LEANBH A CHLARU AR SCOIL Más mian leat do leanbh a chlárú
ar scoil déan teagmháil le príomhoide na scoile ar an nguthán agus
socraigh cruinniú leis/léi. Ná téigh go dtí an scoil den chéad uair gan coinne
a bheith déanta. Má tá tú buartha nach bhfuil do chuid Béarla maith go
leor chun cumarsáid a dhéanamh leis an bpríomhoide is féidir leat cara a
thabhairt leat.Ba cheart iarratais rollúcháin a dhéanamh i scríbhinn. Ba
cheart a nótáil freisin nach nglacann roinnt scoileanna le hiarratais
rollúcháin go dtí go mbíonn foirm iarratais comhlánaithe faighte acu,
agus ba cheart é seo a phlé le príomhoide na scoile. Sa chás go ndiúltaíonn
scoil glacadh le leanbh, ba cheart cóip den chinneadh, maraon leis na
cúiseanna don diúltú a fháil i scríbhinn. Faoi fhoráil mír 29 den Acht
Oideachais 1998 is féidir le tuismitheoir achomharc a lorg i gcoinne
cinneadh scoile diúltú leanbh a chlárú. Ag an gcéad chruinniú is féidir
leat iarraidh ar an bpríomhoide do leanbh a chlárú. Má tá an scoil lán
molfar scoil éigin eile sa chomhsanacht.
Is féidir leis an mBord um Leas Oideachais cabhrú leat áit a fháil sa chás
nach n-éiríonn leat féin do leanbha chlárú i scoil. Beidh cóip de gach comhfhreagras a bhaineann leis an gceist a chur ar fail dóibh. Is féidir tuilleadh
eolais a fháil trí ghlaoch ar 01 8378700; nó ríomhphost info@newb.ie nó
ar an suíomh gréasáin www.newb.ie <http://www.newb.ie/>
Má tá do leanbh cláraithe sa scoil beidh an t-eolas seo a leanas de dhíth:
• Ainm, aois agus náisiúnacht do mhic nó d’iníne;
• D’ainmse, do sheoladh agus uimhir theagmhála chun gur féidir
teacht ort má bhíonn do mhac nó d’iníon tinn;
• Aon fhadhbanna sláinte ar ceart go mbeadh an scoil ar an eolas faoi
mar shampla, asma nó titimeas, ar eagla no n-éiríonn said tinn agus
iad ar scoil;
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•
•
•
•

Cén toideachas atá faighte ag na leanaí go dtí seo;
Aon spéis ar leith atá ag na leanaí, mar shampla ceol, spórt, ealaíon;
Ar mhaith leat go nglacfadh do leanaí páirt sna ranganna reiligiúnda
agus/nó i searmanais reiligiúnda;
Aon riachtanais speisialta atá aige/aice.

AN BHFUIL CINEALACHA SCOILEANNA EAGSULA ANN? I gcoitinne tá

bunscoileanna bainteach le héiteas ar leith, mar shampla, Caitliocachas
Rómhánach, Eaglais na hÉireann, Moslamach. Éiteas ilchreidmheach a
bhíonn sna scoileanna ‘Oideachas Le Chéile’. Múineann an chuid is mó de na
scoileanna trí Bhéarla. Múineann roinnt scoileanna trí Ghaeilge –teanga
náisiúnta na hÉireann agus an chéad teanga oifigiúil. Is é an Béarla an
dara teanga oifigiúil. Bíonn buachaillí agus cailíní scartha don teagasc i
scoileanna aonghnéis. Múineann scoileanna eile buachaillí agus cailíní le
chéile. Ba cheart a nótáil freisin gur scoileanna sóisearacha iad roinnt
scoileanna, a phléann le leanaí sna naíonáin go Rang 2 agus gur scoileanna
iomlána ó ranganna naíonán go Rang 6 iad scoileanna eile.
FREASTAL AR SCOIL Nuair atá do leanbh cláraithe ar scoil ní mór dó/dí

freastal gach lá scoile. Tá an fhreagracht ortsa agus de réir dlí caithfidh tú a
chur in iúl don scoil má bhíonn do leanbh as láthair ón scoil de bharr tinnis
nó ar aon chúis eisceachtúil eile. Ba cheart duit litir a chur go dtí an
múinteoir ranga ag míniú fáth an asláithreachais, nó an chúis go bhfuil
sé/sí déanach nó gur gá dó/dí fágaint go luath.
D’fhéadfaí a rá sa litir:
Bhí (ainm an linbh) as láthair ón scoil inné (dáta) toisc (fáth).
Síniú: (d’ainm)
AN LA SCOILE Faid 5 uair agus 40 nóiméad atá sa lá scoile. De ghnáth

tosaíonn ranganna idir 8.45 agus 9.30 ar maidin. Bíonn scoileanna
oscailte ó Luan go hAoine. D’fhéadfadh go gcríochnódh daltaí sna
ranganna naíonán uair a chloig níos luaithe ná na daltaí sna ranganna
sinsireacha. De ghnáth bíonn briseadh i lár na maidine agus briseadh don
lón. Tá sé tábhachtach a chinntiú go mbíonn bia agus deoch ag do leanbh
don dá bhriseadh seo. Ba cheart dul i gcomhairle leis an bpríomhoide
maidir le riachtanais bia agus deoch do na sosanna seo. Bíonn laethanta
ar leith ag roinnt scoileanna don ‘ithe sláintiúil’ agus i scoileanna eile ní
bhíonn cead bia áirithe a ithe, mar shampla, brioscáin, deochanna
súilíneacha &rl.
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LEABHAIR SCOILE Muna bhfuil sé ar do chumas íoc as costas iomlán na

dtéacsleabhar scoile, fiafraigh den phríomhoide an féidir leis/léi cabhrú
leat na leabhair a cheannach. Cuireann an Roinn Oideachais agus
Eolaíochta deontas bliantúil ar fáil do scoileanna chun cuidiú le roinnt de
na costais a bhaineann le téacsleabhair.
TACAIOCHT TEANGA SA BHEARLA Léiríonn taithí go bhfoghlaimíonn leanaí

óga Béarla an-tapaidh. Is é an gnáth-chleachtas leanaí, fiú mura bhfuil acu
ach beagán Béarla, a chur i ranganna le leanaí eile ar a gcomhaois.
Cuireann an Roinn Oideachais & Eolaíochta tacaíocht bhreise oideachais
ar fáil do scoileanna a chuireann ar a gcumas ranganna breise Béarla a
sholáthar do leanaí a aithnítear easnamh teanga a bheith orthu.
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SMACHT Ní bhaintear úsáid as píonós corportha i scoileanna na hÉireann.
Tá sé i gcoinne an dlí. Bíonn cód smachta ag gach scoil. Baineann
scoileanna úsáid as smachtbhannaí atá luaite sa chód smachta.
ÉITEAS SCOILE Spreagann bunscoileanna na hÉireann caoinfhulaingt,
cóimheas agus tuiscint ar éagsúlacht cultúrtha, eitice, cine, sóisialta agus
creidimh. Cuireann said chun cinn freisin an réaltacht a bhaineann le
héagsúlacht i sochaí idirchultúrtha. Cuid thábhachtach de shaol na scoile
é ceiliúradh a dhéanamh ar an éagsúlacht idirchultúrtha, ach go háirithe
tríd an gceol, na healaíona, an damhsa agus an stair.
Timpeallacht ilchultúrtha atá sna scoileanna. Bíonn meas ar chreideamh
agus ar bhunús eitneach gach leanbh. Bítear ag súil go mbíonn meas ag
gach leanbh ar leanaí eile sa scoil.
I RITH NA LAETHANTA SAOIRE Tá seans go gcaillfeadh do leanbh roinnt den

Bhéarla a bhíonn foghlamtha aige/aice i rith na laethanta saoire ón scoil.
Tá sé tábhachtach, mar sin, go mbainfeadh leanaí úsáid as an mBéarla
gach lá, nó go léifidís roinnt Béárla nó go n-éisteoidís leis. Déan iarracht
deiseanna a chruthú dod leanbh an Béarla a úsáid. Mar shampla
d’fhéadfadh do leanbh:
• féachaint ar chlár teilifíse agus ansin inseacht duit faoi;
• leabhar a léamh os ard duit;
• earraí a iarraidh sa siopa áitiúil;
• dialann laethúil a choinneáil i rith na saoire le pictiúir agus
scríbhneoireacht.
Cé go bhfuil sé tábhachtach go bhfoghlaimeodh do leanbh Béarla, tá
sé chomh tábhachtach céanna nach gcailleann siad an mháthairtheanga
atá sa chlann. Glac gach deis an mháthairtheanga a úsáid le do leanbh
agus inis dó nó dí faoi do thír dhúchais.
Tá leagan iomlán den bhileog eolais do thuismitheoirí leanaí a bhfuil
an Béarla mar theanga breise acu ar fáil ó www.ria.gov.ie/publications
sna teangacha seo a leanas:
Albáinis
Cróitis
Béarla
Fraincís
Rómáínis
Araibis
Seicis
Polainnis
Rúisis
Portaingéilis
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