
Ceapacháin Nua

Ciorclán 0036/2022

Baill nua foirne

Treoir do mhúinteoirí nua

Féitheoireacht Chlóis

Polasaithe Scoile

Riarachán Scoile

Eagrúchán ginearálta

Córais Thaifeadta

Riachtanais Bhreise Oideachais

Cumarsáid

Fógraí Scoile

Cruinnithe Thús na Bliana

Foireann Bhainistíochta & Foireann Iomlán

Foireann Teagaisc  

Foireann Riachtanais Bhreise Oideachais

Cúntóirí Riachtanais Bhreise

agus ábhair mholta

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23
 

24.08.22

Cliceáil ar na teidil thíos chun léim díreach chuig an seicliosta atá
uait. Tá na cáipéisí a bheidh de dhíth nasctha le gach liosta. Moltar
duit aon liosta atá in úsáid agat a chur i gcló le crocadh san oifig don
mhí.

Seicliostaí Tacaíochta



Foirm A1 le líonadh anseo

Grinnfhiosrúchán na nGardaí anseo

Tuairiscí ó Medmark anseo

Foirm cheapacháin do CRS anseo

Conarthaí do bhaill nua foirne (teimpléid riachtanach An Foras

Pátrúnachta)

PTAF Cóip le seoladh chuig an Roinn 

Ceapacháin
Nua

Ar ais chuig an mbarr 

Cáipéisí earcaíochta ar fad:
https://www.foras.ie/bainistiocht-scoile/earcaiocht/

Le déanamh anois

Cóip le coinneáil i bhfillteán an mhúinteora san oifig:

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23

https://form.jotform.com/221995844354063
https://www.foras.ie/wp-content/uploads/2012/11/NBV1-Cuireadh-chun-R%C3%ADomhfhiosr%C3%BA-2-3.pdf
https://www.medmark.ie/teachersna/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/f09f54-none/
https://www.gov.ie/ga/bailiuchan/f09f54-none/
https://www.foras.ie/afp-development/earcaiocht/
https://www.foras.ie/afp-development/earcaiocht/
https://www.foras.ie/wp-content/uploads/2022/06/227359_1bb31423-0b46-40f8-8a12-a6812f70ce5e.pdf
https://www.foras.ie/bainistiocht-scoile/earcaiocht/


Ciorclán
0036/2022

Ar ais chuig an mbarr 

Le déanamh anois

cóip de Chiorclán 0036/2022 a thabhairt don rúnaí
athruithe sa phá agus sa saoire bhliantúil leis an scéim nua a shoiléiriú don rúnaí (tá
treoir shoiléir faoi seo sa cháipéis ón FSSU)
Aguisín 4 & 5 (Ciorclán 0036/2022) nó Aguisín 1 & 2 (cáipéis an FSSU) a líonadh
agus a choinneáil sa scoil
Rúnaithe a íoc ag an ráta nua ón 

Leagann an ciorclán seo amach na socruithe do rúnaithe ar mian leo clárú mar chuid
den scéim nua-fhógartha ag an Roinn Oideachais. 

Tá treoir chuimsitheach maraon le teimpléad don saoire bhliantúil le fáil ón FSSU ar an
ábhar ag an nasc seo

Tiocfaidh tuilleadh eolais ón Roinn Oideachais sna seachtainí amach romhainn agus
rachaidh siad i dteagmháil le scoileanna chun eolas a bhailiú maidir leis cinneadh na
rúnaithe baileofar eolas ó scoileanna maidir leis an scéim.

I láthair na huaire, ba chóir do scoileanna:

Is féidir breis eolais a fháil trí ríomhphost a chur chuig
secretary_circular@education.gov.ie  nó teagmháil a dhéanamh leis an FSSU.

Nóta breise:  Beidh an Teimpléad Tuairiscithe Mhíosúil do 2022-23     ar fáil ar
shuíomh an FSSU i Mí Mheán Fómhair agus cuirfear oiliúint ar fáil do scoileanna maidir
leis chomh maith.  

Ciorclán 0036/2022

nó

01 Meán Fómhair 2022

Teimpléad Tuairiscithe Mhíosúil do 2022-23Nóta breise:

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/ea4c0-revision-of-salaries-and-annual-leave-arrangements-for-school-secretaries-employed-in-recognised-primary-and-post-primary-schools/
mailto:secretary_circular@education.gov.ie
https://www.fssu.ie/primary/boards-of-management/bom-templates/
https://www.gov.ie/ga/ciorclan/ea4c0-revision-of-salaries-and-annual-leave-arrangements-for-school-secretaries-employed-in-recognised-primary-and-post-primary-schools/
https://www.fssu.ie/primary/boards-of-management/bom-templates/


Baill
nua foirne

Le hullmhú agus le dáileadh ar bhaill nua foirne:

Foirm Eolais - Sonraí pearsanta gach ball foirne ar eagla go

mbeadh timpiste etc. ar scoil.

Treoir do mhúinteoirí nua

Polasaithe scoile ábhartha

Liosta ranga

Leabharliosta an ranga

Féilire na bliana

Sonraí leighis na ndaltaí sa rang

Clár ama don fhéitheoireacht chlóis

Pacáiste don fhéitheoireacht chlóis

Sonraí clárúcháin don chóras riaracháin scoile m.sh. Aladdin

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Treoir do
mhúinteoirí nua

Am oscailte & dúnta na scoile

Deasghnátha d’fháiltiú agus d’fhágáil slán ag na daltaí

Amanna sosa

Ainmneacha na mball foirne

Socruithe don ghluaiseacht sa scoil (staighre suas/anuas)

Clár ama don halla/ríomhairí

Deasghnátha timpiste

Sonraí teagmhála na scoile

Córas cumarsáide/riaracháin na scoile

Plean scoile

Pleanáil ranga

Polasaí tumoideachais na scoile

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Féitheoireacht
Chlóis

Clár ama le socrú

Leabhrán, peann agus feadóg don uile mhúinteoir

Is fiú cóip de na rialacha clóis agus na smachbhannaí de réir 

an chóid iompair a ghreamú taobh istigh den chlúdach sa

leabhrán

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Polasaithe
Scoile

Cosaint Leanaí 

Sláinte & Sábháilteacht

Cód Iompair

Bíodh fáil ar mhórpholasaithe na scoile ar an suíomh idirlín
agus ba chóir cóip a chur ar fáil don fhoireann uile de na
polasaithe seo a leanas:

D’fhéadfaí iad seo a bheith i bhfillteán crochta ar dhoras an
tseomra ranga

Polasaithe samplacha:
https://www.foras.ie/bainistiocht-scoile/school-policies/

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23

https://www.foras.ie/bainistiocht-scoile/school-policies/


Riarachán
Scoile

Liostaí ranga ar Aladdin/chóras na scoile

Laethanta saoire ar OLCS

Múinteoirí uile cláraithe ar OLCS

Sonraí teagmhála na múinteoirí

Teastais ó chúrsaí Samhraidh

Clárúchán foirne leis an gComhairle Mhúinteoireachta 

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Eagrúchán
Ginearálta

Rochtain ar an scoil don fhoireann roimh thús na scoilbhliana

Clár ama don chéad lá leis an bhfoireann

Troscán eagraithe sna seomra ranga

Glantachán scoile

Seirbhís ar an innealra ICT sa scoil

Acmhainní scoile

Socruithe do NB ar an gcéad lá

Clár ama don halla

Clár ama do na ríomhairí

Fearas garchabhrach

Lón don fhoireann ar an gcéad lá

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Córais
Thaifeadta

Teagmháil le tuismitheoirí

Mí-iompair leanúnach

Tuairisc ar Eachtra

Bulaíocht líomhnaithe

Timpistí

Cásanna Chosaint Leanaí

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Riachtanais
Bhreise

Oideachais
Teagmháil le tuismitheoirí na ndaltaí le RBO, go háirithe le daltaí

nua

Cruinniú le múinteoirí ranga/RBO agus cúntóirí leis an dalta

roimh oscailt na scoile

Fearas agus acmhainní tacaíochta do na páistí sna seomraí

agus sa seomra suaimhneas &rl.

Socruithe do na múinteoirí RBO

Plean Soláthar Scoile

Creatlaigh don Phlean Oideachais Aonair, don Phlean

Tacaíochta Ranga agus do thaifead na gCúntóirí Riachtanais

Bhreise (CRB)

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Cumarsáid
Foireann teagaisc:

    Fáilte ar ais

    Baill nua foirne

    Socruithe rochtain

    Socruithe don chéad lá

    Cuairteanna scoile

Foireann neamh-theagaisc:

    Dátaí fillte don rúnaí, glantóir(í) agus airíoch

    Dáta fillte do na Cúntóirí Riachtanais Bhreise (CRB)

Tuismitheoirí:

    Meabhrú faoin dáta fillte agus am

    Meabhrú faoi éide & leabhair scoile

    Socruithe don lá gearr do na NB

    Socruithe do chruinnithe do dhaltaí le RBO

    Fógra tábhachtach maidir le Sláinte & Sábháilteacht go nglacann

an scoil freagracht do pháistí ar thalamh na scoile ó am áirithe ar

maidin.

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Fógraí
Scoile

Ainmneacha an DIA agus leas-DIA ar taispeáint leis a

mbeartas Chosaint Leanaí agus an Measúnú ar Riosca

Sinsearacht na foirne crochta sa seomra foirne

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23



Cruinnithe
Cúraimí agus freagrachtaí aonair

Cruinnithe don bhliain

Feachtais scoile

Tosaíochtaí scoile ag eascairt as an bpróiseas féin-mheastóireachta

Socruithe don chéad lá scoile

Tacaíocht do bhaill nua foirne

Foireann Bhainistíochta

Foireann Iomlán

Fáilte ar ais

Baill nua foirne

Foirmeacha eolais - sonraí pearsanta, teagmhálaithe éigeandála,

riachtanais leighis, uimhir PPS, uimhir chláraithe leis an gCM

Cosaint Leanaí

GDPR - bord glan, eolas íogair faoi dhaltaí coinnithe faoi ghlas, taifid

ranga, rúndacht maidir le sonraí páistí agus eachtraí scoile

Sláinte & Sábháilteacht

Fón póca - gan iad a úsáid i rith an lae scoile

Ar ais chuig an mbarr 

Tús na 
Scoilbhliana
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Cruinnithe

  

  

  

  

Ar ais chuig an mbarr 

Foireann Teagaisc

Cúrsaí foirne Riarachán

Ábhair ghinearálta Clár ama

Cumarsáid le tuismitheoirí Pleanáil

Forbairt Ghairmiúil Sláinte & Sabháilteacht

Baill nua foirne
Foireann choimhdeach
Socruithe do Droichead
Ról na mball foirne éagsúil – leas PO, PCI/II,
ionadaí ar an mBB, ionadaí CMÉ
Socruithe na Naíonán don chéad cúpla lá

Deimhniú ballraíochta leis an gComhairle
Mhúinteoireachta
Teastais ó chúrsaí Samhraidh
Foirm eolais

Socruithe cothabhála scoile – leabhar nóta
don airíoch
Nósanna d’as láithreachtaí
Laethanta EPV
Ordú acmhainní – cuntas scoile, buiséad
gach ball foirne &rl
Rolla & tinreamh

Halla
Ríomhairí
Feitheoireacht chlóis

Nótaí ar Aladdin
Glaoch gutháin
Nótaí as láithreachta

Treoir scoile
Creatlaigh aontaithe
Cuntais mhíosúla
Feinmheastóireacht scoile – treisí agus
tosaíochtaí

Socruithe d’uaireanta Pháirc an Chrócaigh
Molta d’fhorbairt ghairmiúil foirne

Athbhreithniú sábháilteachta sna
seomraí ranga
Druil aslonnaithe
Guaiseanna aitheanta

Tús na 
Scoilbhliana

2022/23


