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Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile  



 

1. Réamhrá 
 
1.1 Fócas na meastóireachta 
Rinneadh féinmheastóireacht scoile ar theagasc agus ar fhoghlaim i nGaelscoil Philib Barún le linn na tréimhse 
09/2013 go 06/2014. Le linn na meastóireachta, rinneadh meastóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim sna hábhair 
agus sna cláir seo a leanas:  
 

• Uimhearthacht: An mhatamaitic a thuiscint agus a úsáid 
 

 
Seo tuairisc ar thátail na meastóireachta. 
 
1.2 Comhthéacs na scoile 
Is scoil lánghaelach comhoideachas i Gaelscoil Philib Barún, le eiteas caitliceach faoi phatrúin an easpaig 
chaitlicigh, suite i mbaile uirbeach.  Tá 218 dalta ag freastal ar an scoil 100 buachaill agus 118 cailín ó chúlraí 
socheacnaimíochta éagsúla. Tá ochtar oide ranga inti le múinteoir oideachais speisialta amháin lánaimsearthach 
agus ceann eile páirt aimsearthach chomh le oide acmhainne páirt aimsearthach  agus príomhoide riaracháin.  Tá 
beirt chúntoir um chúramh riachtanais speisialta atá ag freastal ar riachtanaisí triúr dalta. 
 

2. Na tátail 
 
 

Tuairisc an MSU (2012) agus Tuairisc leantach (2013): 
 
Aithníonn tuairisc ar dhul chun cinn an chigire i ndiaidh a chuairte leantaí i Mí na Nollag 2013 go bhfuil plean 
deartha don mhata meabhrach agus go bhfuil sé curtha i bhfeidhm ins an chuid is mó de na ranganna.  Dar leis an 
tduairisc tá an-obair déanta ar fhadhb réiteach agus idirdhealú éifeachtach do riachtanais éagsúla na ndaltaí i 
seomraí éagsúla.  Moltar leanúint ar aghaidh leis an gcleachtas sa mhatamaitic agus monatóireacht a dhéanamh ar 
churi bhfeidhm na gcinntí atá déanta. 
 
Scrúduithe Caighdeánacha: 
 
De réir torthaí na scrúduithe caighdeanacha Sigma T idir na blianta 2012 agus 2013 mhéadaigh líon na ndaltai a 
ghnóthaigh ardmheán nó níos mó ó 20% go 31%.  Bhí ardú beag ar an líon a bhfuair scór sa réimsí faoin mheán ó 
17% go 19%. 
I mbliana 2014 tá méadú ar líon na ndaltaí a ghnóthaigh scór idir an 17ú agus 50ú ceintíl ó 28.5% i 2013 go 36.1% i 
2014.  le tuilleadh iniúchadh is léir go bhfuil líon níos airde na mar is gnáth sa réimse seo i Rang 1 17/26 i 
gcompráid le 10/29 an bhliain seo caite 2013. 
Nuair a chuirtear scóranna na scoile i gcompráid leis na noirm náisiúnta scoile tá dáileadh na scoile níos airde sna 
réimsí os cionn an mheáin agus níos ísle sna réimsí faoin mheáin i 2013 ach níl sé amhlaidh i mbliana le níos líon 
níos lú ná an norm náisiúnta os cionn an mheáin. 
  
De réir torthaí ar cheistneoirí do thuistí: 

ñ Tá breis is 84% de thuismitheoirí sásta le dul chun cinn a bpáistí sa mhata.  
ñ  Ar 86 as 107 cheistneoir do mhaígh tuismitheoirí gur thaitin Mata leis na daltaí. 
ñ Do chabhraigh níos mó ná 70% de thuismitheoirí lena leanaí.  
ñ Ní raibh ach 45% sásta leis an eolas ar ais ón scoil faoi dhul chun cinn a leanaí sa mhata. 
ñ Fuaireamar roinnt moltaí ó thuismitheoirí faoin bhealach gur féidir aiseolas a fheabhsú. 

 
De réir agallaimh le hoidí ranga: 

ñ Tá ag eirí leis an gclár 'Réidh Socair Déan' sna Naíonáin Bheaga. 
ñ De réir na bhfreagraí ar cheisteanna agallaimh tá na hoidí ar fad sásta go bhfuil an scoil ag freastal ar 

pháistí le deacrachtaí. 
ñ Aithnítear go bhfuil deacrachtaí le múineadh 'focal fadhbanna'. 
ñ Tá soláthar acmhainni teagaisc luaite i Naíonáin Mhóra mar fhadhb. 
ñ I measc cuid des na moltaí a rinne oidí ná - 'lá gan Leabhair', 'Mata Meabhrach laethúil', 'díriú ar daltaí 

meánacha', 'a thuilleadh spraoi' 
ñ Luaitear go bhfuil scileanna cumarsáide agus cur in iúl forbartha go maith ach nach bhfuil réimsi eile mar 

réasúnú agus forfheidhmniú chomh maith. 
 
 
De réir cúntais mhíosula na n-oidí ranga: 

ñ Tá Mata Draíochta (CJ Fallon) in úsáid ag gach rang seachas Rang 1.  Sa rang san Mata Beo a úsáidtear 
ñ Tá tagairt déanta i roinnt de na cúntais mhíosula ar mhata mheabhrach. 
ñ Ta roinnt ranganna ag baint leas as ábhair theagaisc ilghnéitheacha éagsúla  



 

ñ Níl fearas nó módhanna múinte luaite i roinnt ranganna. 
ñ Clúdaítear na snaitheanna uilig de réir na cúntaisí miosúla. 

 
 
3. Dul chun cinn a rinneadh ar spriocanna feabhsúcháin a aithníodh roimhe seo. 
Tá roinnt de na spriocanna aitheanta cheana sroichte mar: 
Go soláthrófaí neart acmhainní coincreideacha agus cluichí mata 
Tá cúinní mata i ngach seomra ranga.  Tá athnuachain neamhrialta orthu. 
Níl comórtaisí táblaí mata ar siúl fós 
 

4. Achoimre ar thátail na féinmheastóireachta scoile 
 
 
4.1 Tá láidreachtaí ag ár scoil sna hachair seo a leanas: 

 
• Tá measúnú leanúnach ar siúl sa mhata. 
• Tá furmhór tuismitheoirí sásta le foghlaim agus teagasc a bpáisti sa mhata. 
• Tá an mata meabhrach aitheanta ag oidí mar chuid lárnach dá gceachtanna mata. 
• Tá difrealú ar siúl i bhfurmhór na ranga don mhata. 

 
 
4.2 Tá na hachair seo a leanas ina dtosaíochtaí feabhsúcháin 

 
Tá feabhas le chur ar chumarsaid le tuismitheoirí maidir le mata. 
Tá monatóireacht le déanamh ar an dteagasc go gcuirfí cinntí maidir le múineadh i bhfeidhm.   
Tá teimpléid cúntais mhíosúl le leasú le meabhrú faoi spriocanna agus cinntí. 
Tá soiléiriú le déanamh maidir le téacsleabhair i Rang 1 agus 2 
 
4.3 Ní mór aghaidh a thabhairt ar na riachtanais reachtúla agus rialachais seo a leanas: 

 
•  Tá polasaí i leith mí-úsáid substaintí le scríobh againn. 

 
 

 



 

Aguisín ar Thuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile:  
seicliosta reachtúil agus rialála 

 
Saincheist Reachtaíocht, riail nó imlitir chuí An bhfuil riachtanais 

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

Mura bhfuil, luaigh 
gnéithe atá le forbairt 

Clárú bailí scoláirí 
 

M51/93  Tá  Níl  

Bliain a athdhéanamh - 
coinníollacha le sásamh 
 

M02/95  Tá  Níl  

Am ar scoil 
- Fad na 

scoilbhliana 
(íosmhéid de 
183 lá) 

- Fad an   lae 
scoile 4 uair 40 
nóiméad 
(Naíonáin); 5 
uair 40 nóiméad 
(ranganna 1-6) 

Imlitir M29/95  
 

 Tá  Níl 
 
 
 
 

 Tá  Níl 
 
 
 

 

Caighdeánú na 
scoilbhliana  

Imlitir 034/2011  Tá  Níl  

Torthaí bliantúla don 
Bhord Náisiúnta Leasa 
Oideachais (BNLO) 

Acht Oideachais (Leas) 2000  Tá  Níl  

Socruithe do chruinnithe 
tuismitheora/ 
múinteora agus foirne 

Imlitir M58/04  Tá  Níl  
 

Forfheidhmiú 
Chomhaontú Pháirc an 
Chrócaigh maidir le 
riachtanas an ama 
breise 

Imlitir 025/2011  Tá  Níl  

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

 

Rannpháirtíocht le 
próiseas na  
féinmheastóireachta 
scoile 

Imlitir 40/2012  Tá  Níl  

Plean treorach scoile 
uile 

Alt 21 An tAcht Oideachais 1998  Tá  Níl  

Díolúine ó staidéar ar an 
nGaeilge 

Imlitir M10/94  Tá  Níl  

Straitéis náisiúnta 
litearthachta agus 
uimhearthachta a chur i 
bhfeidhm 

Imlitir 25/2012  Tá  Níl  

Struchtúir bhainistíochta 
inscoile  

Roinn V Acht Oideachais 1998, Imlitir 
04/98, Imlitir 29/02, Imlitir 22/2009, 
Imlitir 08/2013 

 Tá  Níl  

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

Imlitir 53/2011  Tá  Níl  

Nósanna imeachta 
maidir le cosaint leanaí a 
chur i bhfeidhm 

Imlitir 65/2011 
 
Cláraigh an t-eolas seo a leanas maidir le 
cosaint leanaí 
 

 Tá  Níl  
 
 



 

Saincheist Reachtaíocht, riail nó imlitir chuí An bhfuil riachtanais 
na reachtaíochta, na 
rialach nó na 
himlitreach cuí á 
gcomhlíonadh go 
hiomlán ag an scoil? 

Mura bhfuil, luaigh 
gnéithe atá le forbairt 

▪ Líon na gcásanna inar sheol an 
duine idirchaidrimh ainmnithe tuairisc 
a bhain le dalta sa scoil chuig an 
bhFeidhmeannas Seirbhíse Sláinte 
(FSS)  
 
▪ Líon na gcásanna inar sheol an 
duine idirchaidrimh ainmnithe tuairisc 
ar dhalta sa scoil chuig an FSS agus 
gur cuireadh a leithéid in iúl don bhord 
bainistíochta 
 
▪ Líon na gcásanna inar lorg an duine 
idirchaidrimh ainmnithe (DIA) 
comhairle ón FSS agus, mar thoradh 
ar an gcomhairle, nár rinneadh tuairisc  
 
▪ Líon na gcásanna inar lorg an duine 
idirchaidrimh ainmnithe (DIA) 
comhairle ón FSS agus, mar thoradh 
ar an gcomhairle, nár seoladh tuairisc, 
agus gur cuireadh a leithéid in iúl don 
bhord bainistíochta 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Alt 28 An tAcht Oideachais 1998 
 
Cláraigh an t-eolas seo a leanas maidir le 
gearáin a rinne tuismitheoirí le linn na 
scoilbhliana seo 
 

 Tá  Níl  

▪Líon na ngearán foirmiúla ó 
thuismitheoirí 
 
▪ Líon na ngearán foirmiúla a 
próiseáladh 
  
▪ Líon na ngearán foirmiúil nár 
próiseáladh go hiomlán faoi dheireadh 
na scoilbhliana seo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diúltú rollaithe 
 

Alt 29 An tAcht Oideachais 1998 
 
Cláraigh an t-eolas seo a leanas maidir le 
hacmhomhairc a tógadh faoi réir Ailt 29 i 
gcoinne na scoile le linn na scoilbhliana 
seo 
 

N/A  

 ▪ Líon na gcásanna faoi Alt 29 a 
tógadh i gcoinne na scoile 
 
▪ Líon na gcásanna a próiseáladh ag 
céim neamhfhoirmiúil 
 
▪ Líon na gcásanna ar tugadh 
éisteacht dóibh 
 
▪ Líon na n-achomharc ar seasadh leo 
 
▪ Líon na n-achomharc nár seasadh 
leo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Scoláirí a chur ar fionraí 
 

Alt 29 An tAcht Oideachais 1998 
 
Cláraigh an t-eolas seo a leanas maidir le 
hacmhomhairc a tógadh faoi réir Ailt 29 I 
gcoinne na scoile le linn na scoilbhliana 
seo 
 

N/A  



 

Saincheist Reachtaíocht, riail nó imlitir chuí An bhfuil riachtanais 
na reachtaíochta, na 
rialach nó na 
himlitreach cuí á 
gcomhlíonadh go 
hiomlán ag an scoil? 

Mura bhfuil, luaigh 
gnéithe atá le forbairt 

 ▪ Líon na gcásanna faoi Alt 29 a 
tógadh i gcoinne na scoile 
 
▪ Líon na gcásanna a próiseáladh ag 
céim neamhfhoirmiúil 
 
▪ Líon na gcásanna ar tugadh 
éisteacht dóibh 
 
▪ Líon na n-achomharc ar seasadh leo 
 
▪ Líon na n-achomharc nár seasadh 
leo 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Scoláirí a dhíbirt 
 

Alt 29 An tAcht Oideachais 1998 
 
Cláraigh an t-eolas seo a leanas maidir le 
hacmhomhairc a tógadh faoi réir Ailt 29 I 
gcoinne na scoile le linn na scoilbhliana 
seo 

N/A  

 ▪ Líon na gcásanna faoi Alt 29 a 
tógadh i gcoinne na scoile 
 
▪ Líon na gcásanna a próiseáladh ag 
céim neamhfhoirmiúil 
 
▪ Líon na gcásanna ar tugadh 
éisteacht dóibh 
 
▪ Líon na n-achomharc ar seasadh leo 
 
▪ Líon na n-achomharc nár seasadh 
leo 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Aguisín ar thuairisc fhéinmheastóireachta scoile: seicliosta polasaí 
 

 
Polasaí 

 
Foinse 

 
An bhfuil an 
polasaí 
ceadaithe ag an 
mbord 
bainistíochta? 
 

 
Mura bhfuil, 
luaigh gnéithe 
atá le forbairt.  

Polasaí rollaithe Alt 15(2)(d) An tAcht Oideachais 1998 
Achtanna um Stádas Comhionann 2000-2011 

 Tá  Níl 
 

 

Cód iompair, polasaí 
frithbhulaíochta san 
áireamh1 

Imlitir M33/91 
Treoirlínte BNLO 
Alt 23, An tAcht Oideachais (Leas) 2000 
Treoirlínte na Roinne Oideachais ar Iompar 
Bulaíochta a Chosc, 1993 
Imlitir M33/91 
Achtanna um Stádas Comhionann 2000-2011 

 Tá  Níl  

Straitéis tinrimh agus 
rannpháirtíochta2 

Imlitir M51/93 
Alt 22, An tAcht Oideachais (Leas) 2000 
 

 Tá  Níl  

Ráiteas Sláinte agus 
Sábháilteachta 
 

Alt 20, An tAcht Sláinte agus Sábháilteachta 2005  Tá  Níl  

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

 Tá  Níl  

Polasaí maidir le 
riachtanais speisialta 
oideachais3 

An tAcht Oideachais 1998 
Achtanna um Stádas Comhionann (2000 go 2011),  
An tAcht Oideachais (Leas) (2000), 
An tAcht um Oideachas do Dhaoine Le 
Riachtanais Speisialta Oideachais (EPSEN) 4 
(2004) 
An tAcht Míchumais (2005) 
 

 Tá  Níl  

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

Imlitreacha 37/2010, 23/2010, M27/08, M11/03, 
M22/00, M20/96, M4/95 
 

 Tá  Níl  

Polasaí maidir le mí-
úsáid substaintí  

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

 Tá  Níl Tá seo le 
déanamh 

Polasaí maidir le 
húsáideacht 
inghlactha idirlín 

Treoir ón Roinn Oideachais agus Scileanna   Tá  Níl  

Polasaí maidir le 
cosaint leanaí 

Imlitir 0065/2011 
 

 Tá  Níl  

Tuismitheoirí mar 
chomhpháirtithe san 
oideachas 

Imlitir M27/91 
 

 Tá  Níl  

Cúntóirí riachtanas 
speisialta oideachais 
a imlonnú 

Imlitir 71/11 
 

 Tá  Níl  

 

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


