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Foirm Toilithe Tuismitheoirí 

Gach bliain, cuirfear cest oraibh cead a thabhairt do do pháiste páirt a ghlacadh i ngíomhartha 

éagsúla. Agus muid ag iarraidh an páipéarachas a sheachaint, agus chun coinneál-taifead a 

dhéanamh níos simplí, tá sé beartaithe ag an scoil an líon is mó ceadanna a chuir ar leathanach 

amháin. Le do thoil, léigh go chúramach gach cuid den bhfoirm seo, agus cuir tic leis an bhosca 

oiriúnach. Seans nach mbainfidh gach cuid le do páiste i mbliana, ach gach seans go mbainfidh siad 

leis sa todhcaí. Má tá aon ceist agat mar gheall ar aon píosa thíos, le do thoil ná bíodh leithscéal 

ort teagmháil a dhéanamh leis an scoil 

Tugaim cead do mo pháiste : Tá Níl 

Imeacht ar turasanna scoile, cuairteanna oideachasúil, páirt a ghlacadh i ngníomhartha 

scoile (m.sh cluichí spoirt, tráth na gceist, cór scoile s.rl) 

  

Ar ócáidí cosúil leis an gCéad Comaoineach, Coineartú, agus imeachtaí scoile eile, glacann 

griangrafadóirí na meán cumarsáide pictiúrí na bpáistí i ngrúpaí, agus uaireanta déanann 

siad tagairt do na páistí de réir ainm. An dtugann tú cead don scoil úsáid a bhaint as 

íomha do pháiste  mar seo? Le do thoil, cuimhnigh go gcuirfeadh sé isteach ar páiste a 

bheith bainte ó griangraf don chuid eile den rang. 

  

An bhfuil cead againn úsáid a bhaint as ainm do pháiste (ní an griangraf) chun poiblíocht 

a dhéanamh ar imeachtaí agus gníomhartha scoile in ár nuachtlitir, suíomh idirlíne agus 

foilsiúchán cosúil le sin? 

  

Seans go mbainfear úsáid as íomha do páiste agus a cuid obair ar ár suíomh idirlíne. 

Seans go mbeidh na híomha ann de daoine aonaracha nó grúpaí. Ní bhainfear úsáid (nó ní 

úsáidfear ar chur ar bith) ach amháin ar céad ainm do páiste. An bhfuil cead ag an scoil 

úsáid a bhaint as céad ain magus íomha do páiste mar seo? 

  

Deanann an scoil an clár ‘Stay Safe’ (ceachtanna ar sábhaltacht agus cosaint pearsanta) 

agus oideachas caidrimh agus gnéasachta (OCG) a mhúineadh. Déantar na ceachtanna ag 

baint úsáid as ábhar agus foclóir oiriúnach do gach rang. An bhfuil cead ag do pháiste 

páirt a ghlacadh sna ceachtanna seo? 

  

An bhfuil cead ag an scoil do páiste a chuir go díreach go dochtúir nó oispidéil i gcás 

tinneas/timpist tromchúiseach? (Munar cás éigeandálach atá ann, s’é polasaí na scoile ná 

fios a chur ar tuismitheoirí/caomhnóirí má tá timpist ag páiste ar scoil ionas gur féidir 

leo siúd an páiste a bhailiú ón scoil agus é/í a thabhairt chun an oispidéil/dochtúir, más 

gá). Más éigeandáil atá ann, seans go mbeidh ar an páiste dul díreach chuig an 

oispidéil/dochtúir agus fios a chuir ar an tuismitheoir/caomhnóir tar éis sin. 

  

An dtugann tú cead do do pháiste an Chéad Comaoineach a dhéanamh? (Rang 2)   

An dtugann tú cead do do pháiste an Coineartú a dhéanamh? (Rang 6)   

Uaireanta déanfar scrúdaithe diagnóiseach (e.g. Ainilís Neale, MIST, NRIT srl) chun 

eolas a thabhairt dúinn/duit ar an dul chun cinn oideachasúil atá déanta ag páiste. Má 

éiríonn aon buairt as na scrúdaithe seo, cuirfear fios ort. An bhfuil sé seo ceart go 

leor? 

  

 

Ainm an Páiste  ________________________           Dáta ________________________ 

 

Síniú Tuismitheoir/Caomhnóir ________________________________ 


