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Leagan Amach  

** Is doiciméad beo é seo agus déanfar é a athbhreithniú agus a leasú chun treoir nua nó treoir bhreise ó 

www.gov.ie, www.hse.ie    www.hsa.ie  www.education.ie a chur san áireamh; De réir aon doiciméid bheo, 

rinneadh gach iarracht cruinneas na faisnéise a cuireadh ar fáil a chinntiú. Mar sin féin, má shainaithnítear earráidí 

nó easnaimh, cuir sin in iúl don mBord  le do thoil ionas  gur féidir bearta iomchuí a dhéanamh chun iad a cheartú. 

4. Prionsabail bhunúsach  

5. Páistí nár chóir dóibh a bheith ar scoil  

5. Teacht ar scoil 

5. Deireadh an lae scoile 

5.   Ag bailiú páistí i rith am scoile 

6.   Ag Athoscailt Mí Márta      

6.   Pods  

6. Déileáil le cás amhrasach de Covid-19 

6.  Tacaíocht do pháistí nach féidir leo freastal ar scoil 

6. Éadaí scoile  

7. Malaí Scoile agus Cótaí  

7. Clúdach Aghaidhe 

7. Trealamh pearsanta   

7.  Trealamh roinnte   

7. Tacaíocht Foghlamtha 

 

8. Cód Iompar   

 

8. Cumarsáid 

8. Aladdin 

8. Teicneolaíocht  

8. Clós    

8. Seomra na dtuistí    

8. Seach Churaclaim agus rudaí tar éis am scoile 

9. Lámha a nithe   

10. Ranganna agus leagan amach na scoile   

11. Amchlár scoile       

 

12. Leagan amach an leithreas agus Clós na scoile     

12. Bealaí isteach agus amach as an scoil 

13.      Bealaí isteach agus amach as an scoil do gach rang 

14. Stampaí Cyril Squirrel   

14. Céimeanna Praiticiúla chun Dea-Chleachtais Aerála  

http://www.gov.ie/
http://www.hse.ie/
http://www.hsa.ie/
http://www.education.ie/


 
 
Page 3 of 15 
 

Gaelscoil Uí Earcáin, Fionnghlas                       Bord Bainistíochta                                                 2020/2021 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Page 4 of 15 
 

Gaelscoil Uí Earcáin, Fionnghlas                       Bord Bainistíochta                                                 2020/2021 

 

 

 

 

 

Prionsabail Bhunúsacha: 

• Tá freagracht ar an scoil iarracht a dhéanamh sábháilteacht, sláinte agus folláine gach ball de phobal na scoile a 

chinntiú - páistí, tuismitheoirí agus baill foirne. Cuireadh an plean seo le chéile chun a chinntiú gur féidir leis an 

scoil an dualgas cúraim sin a chur i bhfeidhm.  

• Má ghlactar leis go bhfuil sé ag teacht le comhairle agus treoirlínte sláinte poiblí atá eisithe ag an Roinn 

Oideachais agus Scileanna, b’fhearr linn go bhfillfear ar scoil go lánaimsire. Cuireadh an plean seo le chéile chun an 

aidhm sin a bhaint amach. 

• Ní féidir deireadh a chur le riosca ionfhabhtaithe. Mar sin féin, le comhoibriú gach ball de phobal na scoile, is 

féidir an riosca go dtabharfar an víreas isteach sa scoil a laghdú agus an riosca go scaipfear é a laghdú freisin.  

• Chomh maith le comhoibriú, beidh solúbthacht agus dea-thoil gach duine ag teastáil chun a chinntiú gur féidir an 

plean a chur i bhfeidhm. 

 

Táimid ag glacadh leis na nithe seo leanas: 

 

• Fillfidh gach páiste ar scoil agus oibróidh ranganna laistigh de chóras mboilgeoig 

• Beidh an scoil roinnte ina 3 ghrúpa agus bíonn am tosaithe, am sosa, am lóin agus am críochnaithe difriúil ag gach 

grúpa. 

• Glacfar de dhá shos de 20 nóiméad gach lá.  

• I ngach rang ón Rang 1 go Rang 6, roinnfear na páistí ina pods, agus coinneofar íosfhad 1 mhéadar idir pods  

• Beidh sláintitheoir láimhe ar fáil ag gach pointe iontrála agus i ngach seomra ranga agus seomra tacaíochta 

 Úsáidfear na seomraí is mó do na páistí is sine agus na ranganna is mó.  
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Páistí nár chóir dóibh bheith ar scoil: 

 

Má tá do páiste i gceann de na catagóirí seo a leanas, níor chóir dóibh freastal ar an scoil.  

 Páistí a bhfuil diagnóis Covid-19 orthu.  

 Páistí a bhí i dteagmháil le duine go bhfuil diagnóis Covid-19 orthu.  

 Páistí a bhfuil amhras ann go bhfuil Covid-19 orthu agus iad ag fanacht ar thoradh na tástála.  

 Páistí a bhí i dteagmháil le duine go bhfuil amhras Covid-19 orthu agus iad ag fanacht ar thoradh na tástála  

 Páistí a bhfuil riachtanais sláinte acu agus go bhfuil comhairle faighte ón dochtúir gan freastal ar scoil.  

 Páistí a d’fhill abhaile tar éis dóibh taisteal thar lear agus go gcaithfidh siad tréimhse leithlise a dhéanamh ar 

feadh 14 lá.  

 Páistí atá tinn go ginearálta agus a bhfuil comhartha Covid-19 orthu.  

 

 

Teacht ar scoil: 

• Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm go dtiocfadh na páistí ar scoil idir 08:45 – 09:15. Níl cead scuainne mór a 

dhéanamh lasmuigh den gheata. Rachaidh na ranganna thíos staighre isteach an doras in aice leis an halla agus 

úsáidfidh siad an sláintitheoir láimhe. Rachaidh na ranganna thuas staighre isteach an doras in aice le leithreas na 

gcailíní agus úsáidfidh siad an sláintitheoir láimhe. 

• Iarrtar comhoibriú leis na hamanna seo mar ciallóidh sé go laghdófar na huimhreacha atá ag teacht le chéile ag aon 

am amháin. 

• Iarrtar ar gach páiste dul díreach chuig an rang nuair a thagann siad isteach an doras cuí.  

• Glacfar leis nach mbeidh aon duine fásta, seachas baill foirne, ag dul isteach san fhoirgneamh. 

• Glacfar leis go seolfar teachtaireachtaí do mhúinteoirí trí ríomhphost, Classsdojo nó trí ghlaoch ar oifig na scoile. 

 

Deireadh an lae scoile: 

 

 Iarrtar ar dhaoine fásta, atá ag bailiú a gcuid páistí ón scoil ag deireadh an lae, fanacht leo san áit a dtéann rang 

an pháiste amach, féach thíos.   

 

Nuair a bheidh an lá scoile caite beidh na socruithe seo leanas i bhfeidhm - 

 Naíonáin Bheaga - Rang 1 tabharfaidh an múinteoir ranga na páistí chuig a bpointe iontrála / imeachta 

ainmnithe agus scaoilfidh sé/sí na páistí chuig an duine fásta atá ag fanacht leo.  

 Rang 2 - 6 - ligfidh an múinteoir ranga do gach pod an seomra ranga a fhágáil agus siúlfaidh siad díreach go dtí 

an geata.  

 

Ag bailiú páistí i rith am scoile:  

 

Má bhíonn ar dhuine fásta páiste a bhailiú le linn an lae scoile, beidh na socruithe seo leanas i bhfeidhm 

• Nuair a shroicheann an duine fásta an scoil, iarrtar orthu glaoch ar an oifig nó an t-idirchum a úsáid ag doras 

tosaigh na scoile chun foláireamh a thabhairt don oifig go bhfuil siad tagtha 

• Iarrtar orthu an páiste a shíniú amach: Beidh leabhar ag an doras.  Ní féidir leo teacht isteach sa scoil. 

• Níor chóir d’aon duine fásta dul isteach i bhfoirgneamh na scoile gan cuireadh. 
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Ag Athoscailt Mí Márta   

 

- Beidh Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a 1 agus Rang a 2 ar ais ar an 01/03/2021  

- Ag bráth ar treoir ón Roinn, beidh Rang a 3, Rang a 4, Rang a 5 agus Rang a 6 ar ais ar an 15/03/2021 

- Beidh Múinteoir TF agus na CRS ar fad ar ais ar an 01/03/2021 

- Beidh múinteoirí N. Bheaga go dtí Rang a 2 ar ais san bhfoirgneamh ar an 01/03/2021 agus múinteoirí 

Rang a 3 go Rang a 6 ar an 15/03/2021* (Comhairle ón Roinn) 

 

Pods:  

Beidh ceithre Pods i ngach rang le uasmhéid 8 páistí i ngach Pod. Beidh ar a laghad 1m idir na Pods. Ní mheasctar 

na pods ag am ar bith. Cuirfear seo i bhfeidhm do Rang 1 go Rang 6.  

 

Déileáil le cás amhrasach de Covid-19: 

Níor chóir do dhaltaí freastal ar scoil má tá aon chomhartha de Covid-19 orthu.  

Má thaispeánann dalta comharthaí Covid-19 agus iad san fhoirgneamh, seo leanas na nósanna imeachta a chuirfear i 

bhfeidhm:  

- Rachfar i dteagmháil láithreach le tuismitheoirí / caomhnóirí  

- Beidh ball foirne in éineacht leis an bpáiste go dtí an limistéar ainmnithe. 

- Fanfaidh an ball foirne 2 mhéadar ar a laghad ón bpáiste simtómach agus cinnteoidh siad freisin go 

gcoinníonn daoine eile achar 2 mhéadar ar a laghad ón bpáiste símtómach i gcónaí 

- Ba chóir comhairle a thabhairt don pháiste a bhfuil comharthaí air / uirthi a bhéal agus a shrón a chlúdach 

leis an bhfíochán indiúscartha a chuirtear ar fáil nuair a bhíonn siad ag casacht nó ag sraothartach agus an 

fíochán a chur sa mhála bruscar a chuirtear ar fáil  

- Má tá an páiste maith go leor le dul abhaile, caithfear é/í a bhailiú chomh luath agus is féidir, agus iarrtar ar 

an tuismitheoir teagmháil a dhéanamh lena ndochtúir teaghlaigh ar an bhfón. Níor cheart iompar poiblí de 

chineál ar bith a úsáid  

- Má tá siad ró-tinn le dul abhaile nó má theastaíonn comhairle, rachaidh an scoil i dteagmháil le 999 nó 112 

agus cuirfear in iúl dóibh gur duine faoi amhras Covid-19 an páiste tinn.  

- Déanfar socruithe chun an limistéar aonrúcháin agus na limistéir oibre atá i gceist a ghlanadh go cuí. 

Cuirfidh FSS aon bhall foirne / tuismitheoir a tháinig i ndlúth-thadhall le cás diagnóisithe ar an eolas tríd an 

bpróiseas rianaithe teagmhála. Rachaidh FSS i dteagmháil le gach duine ábhartha i gcás ina ndéantar 

diagnóis ar COVID-19. Ba chóir treoracha FSS a leanúint. 

 

Tacaíocht do pháiste nach féidir leo freastal ar scoil: 

Mura bhfuil páiste in ann freastal ar scoil ar feadh tréimhse fada ama, beidh an múinteoir ranga (agus / nó an 

múinteoir tacaíochta foghlama, más cuí) ábalta gníomhaíochtaí chun tacú le foghlaim an pháiste sa bhaile a roinnt 

leis an tuismitheoir ar líne.  

 

Eadaí Scoile:  

Iarrtar go mbeidh éadaí scoile a chaitheamh ag na páistí mar is gnáth. Seo í an chomhairle atá faighte ón Roinn 

Sláinte Poiblí.  

Tá sé fíorthábhachtach nach  gcaitheann páistí éadaí scoile chuig siopaí nó le gníomhaíochtaí eile tar éis am scoile. 

Iarrtar na héadaí a athrú chomh luaithe is a théann siad abhaile. Is féidir na héadaí scoile a ghalú nó a ní de réir mar 

is mian le tuismitheoirí. 
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Malaí Scoile & Cótaí: 

Iarratar go mbeidh malá scoile ag na páistí mar is gnáth agus go mbeidh mála plaisteach istigh sa mála. Beidh na 

páistí ábalta a cóta a chur isteach sa mhála nuair nach bhfuil siad ag úsaid é. Beidh na fuinneoga oscailte sa seomra 

ranga chun aer úr a scaoileadh isteach.  

 

Clúdach Aghaidhe: 

Má theastaíonn ó páiste clúdach aghaidhe a chaitheamh is féidir leo é sin a dhéanamh ach cinntiú go bhfuil an 

clúdach glan.  

Beidh clúdach aghaidhe EN14683 a ar fáil ón scoil do aon Baill foirne a bhfuil ag iarraidh iad.  

Mura féidir le ball foirne 2m a choimeád, caithfear clúdacha aghaidhe a chaitheamh. Ba cheart é seo a chaitheamh 

aon uair go bhfuil tú lasmuigh den rang agus sa rang má tá duine/páiste eile timpeall ort.  

Nuair atá ball foirne (CRS & Múinteoirí TF) ag dul ó rang go rang, caithfear clúdach aghaidhe a chaitheamh agus 

caithfear é a ghlanadh nó é a athrú tar éis dul isteach agus amach as rang nua.  

 

Trealamh Pearsanta: 

 

 Iarrtar ar pháistí ó Rang 1 go 6 a gcuid pinn, pinn luaidhe, dathanna, scriosán, srl. a thabhairt chuig an scoil ina 

gcás peann luaidhe féin chun comhroinnt trealaimh a sheachaint. 

 Iarrtar  go mbeidh ainm an pháiste ar gach earra chun go n-aithneofar iad go héasca.  

 Maidir le páistí i Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha, cuirfidh an scoil pouch nó coimeádán ar fáil do 

pinn luaidhe, criáin, srl. Gach páiste, a mbeidh a n-ainm lipéadaithe orthu. 

 Ba chóir do gach páiste tuáille láimhe a thabhairt ar scoil chun lámha a thriomú tar éis iad a níochán agus freisn 

ba cheart go mbeidh a ngalúnach féin acu.  

 

 

Trealamh Roinnte: 

De réir riachtanas, is gá roinnt trealaimh seomra ranga a roinnt ó am go chéile ar nós Ipad’s, ríomhairí glúine agus 

an trealamh a úsáidtear le haghaidh gníomhaíochtaí struchtúrtha agus súgartha i seomraí ranga na Naíonán. Glanfar 

an trealamh roinnte sin le wipes nó táirgí glantacháin eile go rialta chun an riosca go scaipfidh an t-ionfhabhtú a 

laghdú. 

 

Tacaíocht Foghlamtha: 

 

Beidh muid ag leanúint ar aghaidh le Tacaíocht Foghlamtha agus béim i dtéarma 1 ar pháistí a thógáil amach sna 

pods ina bhfuil siad sna ranganna.  

 Beidh aon pháiste a bhíonn amuigh i TF sa Pod céanna sa seomra ranga  

 Beidh na boird agus na cathaoireacha sa seomraí TF glanta tar éis gach grúpa.  

 Má tá an ghrúpa ag léamh leabhar, cuirfear é ar leath taobh ar feadh seachtain roimh é a thabhairt don chéad 

pháiste eile.  
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Cód Iompar: 

- Tá athrú ar na ticéid Gaeilge, Iompar agus In Am. Beifear ag úsáid ClassDojo dóibh seo i mbliana.  

- Níl muid ag tabhairt amach Cárta Bán 1, Cárta Bán 2, Cárta Buí, Cárta Clóis nó Cárta Béarla i mbliana go 

fisciuil. Curfidh an múinteoir ranga é seo amach trí r-phost ar Aladdin chuig na tuismitheoirí.  

- Tá Covid 19 cludaigh leis seo sa chód??   8.1 Meas  Léireodh na daltaí meas orthu féin, ar a 

gcomhscoláirí, ar na múinteoirí agus éinne a thagann ar cuairt chun na scoile 

- 12.4 An Chlós: Cuirfidh muid isteach: Caithfear fanacht sna Pods a mbíonn sibh sa rang agus scaradh 

sóisialta a choimeád sna línte agus dul isteach agus amach ar an gclós.  

- Nóta: Is féidir leis an phríomhoide céim a scipeail má cheapainn sí/sé go bhfuil an eachtra tromchúiseach 

agus is féidir leis an bhord bainistíochta tosú le haon cheann de chéimeanna 1 – 6, maraon leis na 

céimeanna eatramhacha, ag brath ar chomh tromchúiseach is atá an drochiompar. (Béim a chur ar Covid19 

mar éachta tromchúiseach)  

- An Seomra Machnaimh Dúnta do Téarma 1 

- Níl cead páistí a chur go seomraí eile ar aon fáth.  

 

Cumarsáid:  

 

Beidh muid ag úsáid ClassDojo ó thaobh cumarsáide agus Moltar é a úsáid idir 08:00 – 17:00 amháin (Luan – 

Aoine) Beidh ar a laghad 24 uair a chloig ag múinteoirí chun freagraí a sheoladh ar ais.  

Caithfear bulaíocht, iompar agus riachtanais speisialta a phlé ar an bhfón.  

Is féidir leis na múinteoirí ranga glaochanna a chur óna fón féin ach é a chur ar príobháideach. Moltar gan 

teachtaireacht a fhágáil mar beidh do uimhir acu ansin.  

 

Aladdin: 

 

Úsáidfear Aladdin chun taifead a dhéanamh má tá an páiste tinn. Ní sheolfaidh aon tuismitheoir aon nóta isteach ach 

cuirfidh siad an t-eolas ar Aladdin ar an lá tar éis 10:00 nuair atá an rolla déanta ag an múinteoir ranga.  

 

Teicneolaíocht:  

 

Beidh an scoil ag cur béim ar teicneolaíocht i mbliana. An féidir le gach tuismitheoir cinntiú go bhfuil siad tar éis 

síniú suas do ClassDojo agus go bhfuil an App Aladdin Connect ag obair i gceart.  

 

Clós: 

 

Beidh an clós ina pods. Mar shampla beidh an dá Naíonáin Bheaga ar an gclós ag an am céanna ach ní bheidh siad 

ag meascadh le chéile. Beidh an clós briste suas i 20nóim agus 20nóim agus beidh múinteoir Naíonáin Bheaga A ar 

an gclós ar feadh am lóin beag agus múinteoir Naíonáin Bheaga B ar an gclós ar feadh an lóin mór. Beidh CRS srl ar 

an gclós freisin.  

 

Seomra na dtúisí: 

Beidh seomra na dtuistí in úsáid ag an scoil agus dúnta do thuismitheoirí.  

 

Seach Churaclaim agus rudaí tar éis am scoile: 

Scrúdófar an fhéidearthacht gníomhaíochtaí a dhéanamh tar éis am scoile. Mar sin féin, ní mholfaí go nglacfadh 

páistí ó bhoilgeoga (pods) éagsúla páirt i ngníomhaíochtaí ag an am céanna. Fágfaidh na hamanna críochnaithe 

fadhbanna le sceidealú gníomhaíochtaí iarscoile. Níl aon snámh i dtéarma 2 & 3. .  
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Lámha a nithe:  

Caithfear na lámha a nithe ag na hamanta seo: 

- Ag teacht isteach ar Scoil (Déanta ag an Príomh Doras) 

- Roimh ithe nó Ól. (Sa Rang) 

- Tar éis an leithreas a úsáid (Leithreas) 

- Tar éis spraoi a dhéanamh lasmuigh (Sa Rang) 

- Nuair atá a lámha salach (Sa Rang)  

- Nuair a dhéanann siad casacht nó snaofeart (An áit a mbíonn siad agus gan lámha a leagan ar aon rud)  
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Ranganna agus Leagan amach na scoile: 

 

Thuas Staighre: 

Seomra 8 

 

Rang a 6A 

 

M. Bobby 

Seomra 9 

 

Rang a 6B 

 

M. Séamus 

 

(M. Ciara) 

Seomra 10 

 

Rang a 2B 

 

M. Conor 

 

(M. Debbie) 

Seomra 11 

 

Rang a 4A 

 

M. Áine  

 

(M. Brian) 

Seomra 12 

 

Rang a 2A 

 

M. Aoife 

 

(M. Antoinette)  

Seomra 13 

 

Rang a 4B 

 

M. Naoise 

 

(M. Brian) 

Seomra 14 

 

Rang a 1B 

 

M. Ailbhe 

 

Thíos Staighre: 

Seomra 1 

 

N. Bheaga A 

 

M. Deirdre  

Seomra 2 

 

Rang a 3A 

 

M. Kelsey 

Seomra 3 

 

N. Bheaga B 

 

M. Ruaidhrí 

Seomra 4 

 

Rang a 3B 

 

M. Eoin 

Seomra 5 

 

N. Mhóra A 

 

M. Breandán 

 

(M. Graham) 

Seomra 6 

 

Rang a 1A 

 

M. Conor Ó 

 

(M. Debbie) 

Seomra 7 

 

N. Mhóra B 

 

M. Adele  

 

(M. Graham) 

 

Tigín                     TF 

Seomra A 

 

Rang a 5A 

 

M. Niamh 

Seomra B 

 

Rang a 5B 

 

M. Tiarnach 

 

(M. Ciara)  

Seomra 15 

 

TF R1 & R3 

 

M. Richard 

Seomra 16 

 

TF R1 & R4 

 

M. Vanessa 

& 

M. Aodhán 

Leabharlann A 

 

TF N. Mhóra & 

R2  

 

M. Aindí 

Leabharlann B 

 

TF R5 & R6 

 

M. Kate 

Seomra na 

dtuistí: 

T Breise. 

  

Honor, Senan & 

Alison  
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Amchlár Scoile:  

 

Amchlár Naíonáin Bheaga ** 

Lá fada, Beidh sceideal le 

déanamh amach don lá gearr.  

 

Amchlár Naíonáin Mhóra 

Seomra 5 & 7 

 

Amchlár Rang 1 

Seomra 6 & 14 

 

Amchlár Rang 2 

Seomra 10 & 12 

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil ag 

úsáid an doras trasna ó oifig 

Mary.  

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil 

agus díreach go dtí an 

seomra ranga ag úsáid an 

doras in aice leis an halla. 

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil 

agus díreach go dtí an seomra 

ranga ag úsáid an doras in 

aice leis an halla do Seomra 6 

agus an doras in aice le 

leithreas na gcailíní do 

Seomra 14.   

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil 

agus díreach go dtí an seomra 

ranga ag úsáid an doras in 

aice le leithreas na gcailíní.   

09:15 Tús leis an lá Scoile 09:15 Tús leis an lá Scoile 09:15 Tús leis an lá Scoile 09:15 Tús leis an lá Scoile 

10:20  SOS ag úsáid an clós 

Beag ag úsáid an doras in aice le 

leithreas na mbuachaillí  

10:50  SOS ag úsáid an clós 

beag ag úsáid an doras in 

aice le leithreas na 

mbuachaillí 

10:20 SOS ag úsáid clós sa 

lár ag úsáid an doras in aice le 

leithreas na mbuachaillí 

10:20 SOS ag úsáid clós na 

hardranganna ag úsáid an 

doras in aice le leithreas na 

gcailíní.  

10:40 Ar ais sna ranganna 11:10 Ar ais sna ranganna  10:40 Ar ais sna ranganna 10:40 Ar ais sna ranganna 

12:00  SOS ag úsáid an clós 

beag 

12:40  SOS ag úsáid an clós 

beag 

12:00  SOS ag úsáid clós na 

sa lár  

12:00  SOS ag úsáid clós na 

hardranganna  

12:20 Ar ais sna ranganna 13:00 Ar ais sna ranganna  12:20 Ar ais sna ranganna 12:20 Ar ais sna ranganna  

13:30 Páistí ag dul abhaile ag 

úsáid an doras trasna ón páirc 

(Rang Deirdre @ 13:20 agus 

(Rang Ruaidhrí ag 13:30)  

13:30 Páistí ag dul abhaile 

lasmuigh den halla. (Rang 

Breandán ag 13:20 agus 

(Rang Adele ag 13:30)  

14:10 Grúpa A Páistí ag dul 

abhaile de réir an ghrúpa ón 

halla.  

14:20 Grúpa B 

14:30 Grúpa C 

14:10 Grúpa A Páistí ag dul 

abhaile de réir an ghrúpa agus 

ag dul amach ag an doras 

trasna ón oifig agus amach 

chuig geata na scoile.  

14:20 Grúpa B 

14:30 Grúpa C 

    

Amchlár Rang 3 

Seomra 2 & 4 

 

Amchlár Rang 4 

Seomra 11 & 13 

Amchlár Rang 5 

Tigín 

Amchlár Rang 6 

Seomra 8 & 9 

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil 

agus díreach go dtí an seomra 

ranga ag úsáid an doras in aice 

leis an halla. 

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil 

agus díreach go dtí an 

seomra ranga ag úsáid an 

doras in aice le leithreas na 

gcailíní.   

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil 

agus díreach go dtí an Tigín.  

08:45 – 09:15 

Páistí ag dul isteach ar scoil 

agus díreach go dtí an seomra 

ranga ag úsáid an doras in 

aice le leithreas na gcailíní.   

09:15 Tús leis an lá Scoile 09:15 Tús leis an lá Scoile 09:15 Tús leis an lá Scoile 09:15 Tús leis an lá Scoile 

11:20 SOS ag úsáid clós sa lár 

ag úsáid an doras trasna ó 

leithreas na mbuachaillí.  

10:50 SOS ag úsáid clós na 

hardranganna ag úsáid an 

doras in aice le leithreas na 

gcailíní.  

10:50 SOS ag úsáid clós sa lár 

ag úsáid doras an tigín.  

11:20  SOS ag úsáid clós na 

hardranganna ag úsáid an 

doras trasna ó leithreas na 

gcailíní.  

11:40 Ar ais sna ranganna 11:10 Ar ais sna ranganna 11:10 Ar ais sna ranganna 11:40 Ar ais sna ranganna 

13:10 SOS ag úsáid clós sa lár.  12:40  SOS ag úsáid clós na 

hardranganna 

12:40 SOS ag úsáid clós sa 

lár.  

13:10  SOS ag úsáid clós na 

hardranganna 

13:30 Ar ais sna ranganna 13:00 Ar ais sna ranganna 13:00 Ar ais sna ranganna 13:30 Ar ais sna ranganna 

14:10 Grúpa A Páistí ag dul 

abhaile de réir an ghrúpa agus 

ag dul amach ag an doras trasna 

ón oifig agus amach chuig geata 

na scoile. 

14:20 Grúpa B 

14:30 Grúpa C 

14:10 Grúpa A Páistí ag dul 

abhaile de réir an ghrúpa ag 

dul amach ag an doras in aice 

le leithreas na gcailíní.  

14:20 Grúpa B 

14:30 Grúpa C 

14:10 Grúpa A Páistí ag dul 

abhaile de réir an ghrúpa ag 

dul amach an doras ón Tigín.  

14:20 Grúpa B 

14:30 Grúpa C 

14:10 Grúpa A Páistí ag dul 

abhaile de réir an ghrúpa ag 

dul amach ag an doras in aice 

le leithreas na gcailíní.  

14:20 Grúpa B 

14:30 Grúpa C 
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Leagan Amach Leithreas agus Clós:  

 

AM: Leithreas Thíos 

Staighre 

Leithreas Thuas 

Staighre  

Ar an gclós  

(Beag) 

Ar an gclós (sa 

lár)  

Ar an gclós (Mór) 

09:00      

09:10      

09:20 N. Bheaga     

09:30      

09:40 Rang a 1 Rang a 1    

09:50      

10:00 N. Mhóra  Rang a 2    

10:10       

10:20 Glanadh Dúnta Rang a 4 N. Bheaga  Rang a 1 Rang a 2 

10:30   N. Bheaga  Rang a 1 Rang a 2 

10:40 Rang a 3 Glanadh Dúnta     

10:50   N. Mhóra Rang a 5 Rang a 4 

11:00  N. Bheaga Rang a 6 N. Mhóra  Rang a 5 Rang a 4 

11:10      

11:20 Rang a 1 Rang a 1  Rang a 3  Rang a 6 

11:30   Rang a 3  Rang a 6 

11:40 Glanadh Dúnta   Rang a 2    

11:50      

12:00 N. Mhóra  Glanadh Dúnta N. Bheaga  Rang a 1 Rang a 2 

12:10   N. Bheaga  Rang a 1 Rang a 2 

12:20 Rang a 3  Rang a 4    

12:30      

12:40 N. Bheaga   Rang a 6 N. Mhóra Rang a 5 Rang a 4 

12:50   N. Mhóra  Rang a 5 Rang a 4 

13:00 Glanadh Dúnta Rang a 2    

13:10   Rang a 3  Rang a 6 

13:20 N. Mhóra  Glanadh Dúnta Rang a 3  Rang a 6 

13:30      

13:40 Rang a 1 Rang a 1    

13:50      

14:00 Rang a 3 Rang a 4    

14:10      

14:20  Rang a 6    

 

 

 

Bealaí isteach agus amach as an scoil 

 

Bealaí isteach agus amach as an scoil Uimhir 

Príomhdhoras na Scoile  1 

Doras an Halla  2 

Doras don Tigín  3 

An Doras in aice le leithreas na gcailíní thíos staighre  4 

An Doras trasna ón seomra foirne  5 

An Doras in aice le leithreas na mbuachaillí thíos staighre  6 

An Doras amach ar an bPáirc   7 
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Bealaí isteach agus amach as an scoil do gach rang: 

 

Rang: Ar Maidin: Clós: Am dul abhaile: 

N. Bheaga A (7) Doras trasna ó oifig Mary agus isteach sa 

geata ar an bpáirc  

(6) Leithreas na 

mbuachaillí  

(7) Doras trasna ó oifig Mary 

agus amach as an ngeata ar an 

bpáirc  

N. Bheaga B (7) Doras trasna ó oifig Mary agus isteach sa 

geata ar an bpáirc 

(6) Leithreas na 

mbuachaillí  

(7) Doras trasna ó oifig Mary 

agus amach as an ngeata ar an 

bpáirc 

N. Mhóra A (2) Doras an Halla  (6) Leithreas na 

mbuachaillí 

(2) Doras an Halla 

N. Mhóra B (2) Doras an Halla (6) Leithreas na 

mbuachaillí 

(2) Doras an Halla 

Rang a 1A (2) Doras an Halla (6) Leithreas na 

mbuachaillí 

(2) Doras an Halla 

Rang a 1B (4) Doras in aice le leithreas na gcailíní  (6) Leithreas na 

mbuachaillí 

(2) Doras an Halla 

Rang a 2A (4) Doras in aice le leithreas na gcailíní (4) Doras in aice le 

leithreas na gcailíní 

(7) Doras trasna ó oifig Mary 

agus amach chuig geata na 

scoile. 

Rang a  2B (4) Doras in aice le leithreas na gcailíní (4) Doras in aice le 

leithreas na gcailíní 

(7) Doras trasna ó oifig Mary 

agus amach chuig geata na 

scoile. 

Rang a 3A (2) Doras an Halla (6) Leithreas na 

mbuachaillí 

(7) Doras trasna ó oifig Mary 

agus amach chuig geata na 

scoile. 

Rang a 3B (2) Doras an Halla (6) Leithreas na 

mbuachaillí 

(7) Doras trasna ó oifig Mary 

agus amach chuig geata na 

scoile. 

Rang a 4A (4) Doras in aice le leithreas na gcailíní (4) Doras in aice le 

leithreas na gcailíní 

(4) Doras in aice le leithreas 

na gcailíní 

Rang a 4B (4) Doras in aice le leithreas na gcailíní (4) Doras in aice le 

leithreas na gcailíní 

(4) Doras in aice le leithreas 

na gcailíní 

Rang a 5A (3) Doras don Tigín (3) Doras don Tigín (3) Doras don Tigín 

Rang a 5B (3) Doras don Tigín (3) Doras don Tigín (3) Doras don Tigín 

Rang a 6A (4) Doras in aice le leithreas na gcailíní (4) Doras in aice le 

leithreas na gcailíní 

(4) Doras in aice le leithreas 

na gcailíní 

Rang a 6B (4) Doras in aice le leithreas na gcailíní (4) Doras in aice le 

leithreas na gcailíní 

(4) Doras in aice le leithreas 

na gcailíní 
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Stampaí Cyril Squirrel: 

Beidh stampaí Cyril ar ceal i mbliana.  

 

Céimeanna Praiticiúla chun Dea-Chleachtais Aerála  

1. Ba chóir go mbeadh fuinneoga ar oscailt chomh hiomlán agus is féidir nuair nach bhfuil seomraí ranga in 

úsáid (e.g. le linn am sosa nó ag am lóin [ag glacadh leis nach bhfuil siad in úsáid] agus ag deireadh gach lá 

scoile freisin) agus oscailte go páirteach nuair a bhíonn seomraí ranga in úsáid. Ní miste a rá nach gá go 

mbeadh na fuinneoga oscailte chomh leathan in aimsir níos gaofaire/níos fuaire d’fhonn an leibhéal céanna 

de shreabhadh aeir isteach sa seomra ranga a bhaint amach. Cuideoidh sé sin le leibhéil an chompoird a 

bhainistiú i seomraí ranga le linn tréimhsí aimsire níos fuaire. 

2.  2. Tá muid ag brath ar oscailt fuinneoga i.e. aeráil nádúrtha agus dá bhrí sin tá sé tábhachtach gur féidir 

fuinneoga agus gaothairí aeir a rochtain agus a oscailt.  

3. 3. Ba chóir seomraí a aeráil go maith roimh áitíocht gach lá. Is féidir é seo a bhaint amach trína chinntiú gur 

chóir ag deireadh an lae scoile gach tráthnóna, na fuinneoga i ngach seomra a oscailt (chomh leathan agus 

chomh praiticiúil agus sábháilte agus saincheisteanna slándála á mbreithniú freisin) ar feadh 15 nóiméad ar 

a laghad chun an seomra a aeráil go hiomlán.  

4. 4. Ba cheart go mbeadh fuinneoga oscailte freisin ag am sosa agus ag am lóin ar feadh 15 nóiméad ar a 

laghad nuair is féidir.  

5. 5. Is féidir breithniú a dhéanamh ar na fuinneoga sna seomraí ranga don chéad rang ar maidin an lá scoile 

dar gcionn (sa chás gur tharla an t-aeráil ag deireadh an lae thuasluaite) a oscailt go páirteach de réir na 

treorach thíos chun an seomra a choinneáil úr agus chun plúchtacht agus comhdhlúthúchan a chosc etc 

6.  Féadfar an úsáid is fearr a bhaint as dáileadh aeráil nádúrtha ar fud an tseomra trí roinnt fuinneog a oscailt 

go páirteach de réir mar is gá seachas fuinneog amháin atá oscailte go hiomlán, gan míchompord a chruthú. 

7. 7. In aimsir níos fuaire is féidir aon éifeacht fuaraithe áitiúil a fhritháireamh trí na fuinneoga is gaire agus 

os cionn na radaitheoirí a oscailt go páirteach.  

8. 8. Déan cinnte nach gcuireann troscán nó dallóga fuinneoige agus cuirtíní bac ar ghluaiseacht aeir. 

9.  9. Ba cheart machnamh a dhéanamh ar chúinsí áitiúla a bhféadfadh go mbeadh gá le fuinneoga breise a 

oscailt ina leith, mar shampla gníomhaíochtaí tar éis am sosa 10.  

10. Níor chóir go mbeadh seomraí le haer úr leordhóthanach plúchta nó níor choir go mbeadh comhdhlúthú ar 

ghloine na fuinneoige.  

11. .Má choinnítear na doirse inmheánacha ar oscailt i seomraí ranga ar feadh tréimhsí ama d’fhéadfadh sé 

cabhrú le gluaiseacht aeir agus ráta aerála a mhéadú. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nár chóir 

doirse dóiteáin a choinneáil ar oscailt mura bhfuil dúnadh uathoibríoch faofa feistithe orthu ionas go 

bhfeidhmeoidh siad mar dhoirse dóiteáin i gcás aláraim nó tine.  

12.  Ba chóir dúinn a chinntiú go ndéantar aeráil chuí ar sheomraí foirne, oifigí agus limistéir eile a úsáideann 

an fhoireann go príomha, agus sa chomhthéacs go núsáideann grúpaí éagsúla foirne cuid de na limistéir sin 

ag amanna éagsúla. Tá sé sin sa bhreis ar chumhdaigh aghaidhe a úsáid agus glanadh leordhóthanach a 

bheith ar siúl ann.  

13.  Ba chóir dúinn a chinntiú go ndéantar aeráil chuí ar limistéir amhail saoráidí sláintíochta, giomnáisiamaí, 

seomraí ilchuspóireacha agus leabharlanna etc. a úsáideann grúpaí éagsúla daltaí agus úsáid 

réamhghníomach fuinneoga oscailte a chur chun cinn le cois feananna eastarraingthe nuair a bhíonn na 

spásanna seo in úsáid..  
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