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Cúlra 

Tionchar phaindéim COVID-19 ar oideachas daltaí a bhfuil riachtanais 
chasta acu agus ar oideachas daltaí atá i mbaol míbhuntáiste oideachasúil. 

Ba ag paindéim COVID-19 agus ag an gcur isteach gaolmhar ar an oideachas a bhí iarmhairtí 

díobhálacha do chuid mhór leanaí agus dá dteaghlach. Bhí éifeacht níos mó fós ann ar leanaí a bhfuil 

riachtanais chasta speisialta oideachais acu agus ar leanaí atá sa bhaol is mó míbhuntáiste 

oideachasúil. 

Cé go ndearnadh iarracht shuntasach ar leibhéal na scoile chun gach dalta a spreagadh gabháil don 

fhoghlaim thar an tréimhse, tharla sé nach ndearna gach dalta amhlaidh. Tá an cur isteach ar an 

oideachas ag imirt tionchar diúltach ar shaol agus folláine a lán leanaí a bhfuil riachtanais chasta 

speisialta oideachais acu agus ar shaol agus folláine a dteaghlach.  Mar thoradh ar an gcur isteach ar an 

ngnáthamh scoile, ar chaidreamh sóisialta le cairde agus ar thacaí eile scoile, tá baol ann go rachaidh 

foghlaim, forbairt shóisialta agus mhothúchánach agus folláine na leanaí sin ar gcúl. Tá baol ann freisin 

go mbeidh deacracht ag roinnt leanaí aistriú go rathúil chuig an gcéad rang eile nó gabháil don obair 

scoile an athuair i mí Mheán Fómhair 2022.   

Clár Samhraidh 2022 

Cuirfidh an clár samhraidh i mbliana leis an obair a rinneadh i gclár na bliana 2021. Leanfar le gach scoil 

(bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon) a spreagadh cláir shamhraidh a sholáthar. 

Is iad na haidhmeanna atá leis an gclár tacú le rannpháirtíocht leanúnach daltaí san oideachas, muinín 

daltaí a fhorbairt agus cur lena n-inspreagadh, folláine a chur chun cinn agus, i gcás daltaí atá ag 

príomhchéimeanna aistrithe, cabhrú lena chinntiú go mbeidh siad in ann dul ar aghaidh chuig an 

socrúchán oideachais atá beartaithe acu i mí Mheán Fómhair an bhliain seo chugainn i gcomhar lena 

gcomhdhaltaí.  

Soláthraíonn clár scoilbhunaithe eispéireas níos iomlánaíche do dhaltaí agus cabhraíonn sé le daltaí 

ceangal a chothabháil leis an scoil agus lena gcomhdhaltaí. Dá bhrí sin, leanann an Roinn le 

rannpháirtíocht scoileanna breise a lorg trí dheis a thabhairt do gach bunscoil cláir shamhraidh a 

sholáthar i mbliana. 

Bearta chun scoileanna a spreagadh an clár a thairiscint 

Cuirfear bearta breisithe i bhfeidhm an athuair chun scoileanna a spreagadh an clár a thairiscint, lena n-

áirítear bearta atá ceaptha chun an t-ualach riaracháin a laghdú agus chun cistiú a sholáthar do 

scoileanna ionas gur féidir leo na cláir a ullmhú agus formhaoirseacht a dhéanamh orthu agus múinteoirí 

nuacháilithe a bheidh ag baint céim amach sa samhradh a earcú. Féadfaidh múinteoirí fochéime faoi 

oiliúint a chláraigh leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Bhealach 5 obair ar an gclár sa bhliain 2022 

freisin. Chomh maith leis sin, cuirfidh scoileanna rannpháirteacha éilimh isteach trí chóras Esinet na 

Roinne, rud lena n-éascófar íocaíochtaí níos luaithe le baill foirne a oibríonn ar an gclár. 

Cé go mbeidh a lán príomhoidí ag iarraidh leanúint leis an gclár ina scoil féin a eagrú agus a reáchtáil, 

ceadaítear leis an gClár Samhraidh don bhliain 2022 do phríomhoidí na feidhmeanna sin a tharmligean 

chuig baill foirne eile trí ról an Fhormhaoirseora agus trí uaireanta ullmhúcháin. Tugann ról an 
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Fhormhaoirseora agus an ról ullmhúcháin deiseanna corraitheacha pearsanta do mhúinteoirí cur lena 

scileanna ceannaireachta agus lena dtaithí, agus an méid sin á aithint ar an leibhéal scoile uile.  
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Clár samhraidh do gach Bunscoil 

Tá trí chlár ar fáil ar leibhéal na bunscoile do Shamhradh na bliana 2022: 

Clár Ar fáil do: 

An Clár Cuimsithe Bunscoile  
 Bunscoileanna príomhshrutha 

(scoileanna DEIS san áireamh). 

 

An Clár Ranganna Speisialta agus 

Scoileanna Speisialta 

 Gach scoil speisialta 

 Ranganna speisialta ar leibhéal 
na bunscoile (bunscoileanna DEIS 
san áireamh) 

Campaí Samhraidh Litearthachta agus 

Uimhearthachta 
 Gach bunscoil DEIS 

  

Tá na gnéithe de gach clár leagtha amach thíos: 
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An Clár Cuimsithe Bunscoile  

Incháilitheacht daltaí 

Tá an Clár Cuimsithe Bunscoile ar oscailt do dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta acu agus do dhaltaí atá 

sa bhaol is mó míbhuntáiste oideachasúil.  

Chun críocha an Chláir Cuimsithe Bunscoile, tá daltaí a bhfuil riachtanais chasta acu sainmhínithe mar a 

leanas: 

Daltaí a bhfuil na riachtanais is suntasaí acu i ranganna príomhshrutha i mbunscoileanna agus atá ag 

rochtain an leibhéil is airde tacaíochta sa Chontanam Tacaíochta (Tacaíocht Scoile Plus). Áireofar leo sin 

líon beag daltaí a bhfuil riachtanais bhuana acu, ar riachtanais iad a dhéanann difear suntasach don 

chumas atá acu foghlaim, feidhmiú go neamhspleách agus páirt a ghlacadh san oideachas. Teastaíonn ó 

na daltaí sin cláir an-indibhidiúlaithe an-difreáilte foghlama atá an-difriúil le cláir foghlama a gcomhdhaltaí. 

Is féidir go mbeidh na riachtanais seo a leanas ag na daltaí sin nó go mbeidh na riochtaí seo a leanas 

orthu: 

 Riachtanais shuntasacha i ndáil le feidhmiú fisiciúil agus/nó feidhmiú céadfach (lena n-áirítear 
daltaí atá bodhar nó atá thíos le caillteanas éisteachta atá sa raon idir caillteanas trom agus 
caillteanas domhain agus daltaí atá dall nó atá thíos le lagú amhairc atá sa raon idir lagú trom 
agus lagú domhain) 

 Riachtanais shuntasacha i ndáil le feidhmiú cognaíoch agus scileanna 
neamhspleáchais/scileanna maireachtála laethúla (lena n-áirítear daltaí a bhfuil míchumas 
foghlama orthu atá sa raon idir míchumas measartha agus míchumas trom NÓ atá sa raon idir 
míchumas suntasach agus míchumas domhain)  

 Riachtanais shuntasacha i ndáil le cumarsáid shóisialta agus idirghníomhú sóisialta, mar aon le 
patrúin dhochta atriallacha iompraíochta (lena n-áirítear daltaí a bhfuil Uathachas orthu) 

 Daltaí a bhfuil siondróm Down orthu 

 Daltaí a bhfuil riachtanais mhothúchánacha iompraíochta atá trom NÓ suntasach acu, atá chomh 
trom nó chomh suntasach sin go dtéann siad i bhfeidhm ar an gcumas atá ag an dalta foghlaim, 
feidhmiú go neamhspleách agus páirt iomlán a ghlacadh sa saol scoile.  

  

Is incháilithe freisin atá leanaí a chomhlíonann na critéir thuas agus a bheidh ag dul isteach sa bhunscoil 

i mí Mheán Fómhair 2022.  

A luaithe a bheidh áiteanna leithdháilte ar dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta acu, féadfaidh scoileanna 

áiteanna a thairiscint do dhaltaí a mheasann siad a bheith i mbaol míbhuntáiste oideachasúil.  

Seo a leanas treoir atá ceaptha chun cúnamh a thabhairt do scoileanna sainaithint agus roghnú a 
dhéanamh ar dhaltaí do na háiteanna atá fágtha tar éis áiteanna a leithdháileadh ar dhaltaí a bhfuil 
riachtanais chasta acu: 

 
 Daltaí ar shainaithin an scoil iad cheana féin a bheith sa bhaol is mó míbhuntáiste oideachasúil 

agus i mbaol an scoil a fhágáil go luath 

 Daltaí a fuair tacaí teagaisc oideachais speisialta nó tacaí cúntóra riachtanas speisialta le linn 
na scoilbhliana 
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 Daltaí nach raibh in ann an fhoghlaim ar líne a rochtain ná páirt a ghlacadh inti mar gheall ar a 
n-imthosca baile nó ar a dtimpeallacht baile 

 Daltaí a chaill tréimhsí suntasacha scoile nó ar sainaithníodh go raibh drochthinreamh acu 

 Daltaí den Lucht Siúil agus den phobal Romach.  
 

 

Tugann na Cláir Chuimsithe deis do scoileanna aghaidh a thabhairt freisin ar na riachtanais atá ag daltaí 

imirceacha, amhail drochscileanna Béarla agus imeascadh, lena n-áirítear daltaí a tháinig go hÉirinn le 

déanaí ón Úcráin.  

Ní critéir fhorordaitheacha iad na critéir thuas agus is mar threoirlíne amháin atá siad tugtha. Tá 

neamhspleáchas ag scoileanna, agus tá siad sa riocht is fearr, chun a chinneadh cé hiad na daltaí ar 

dóigh dóibh a bheith sa bhaol is mó míbhuntáiste oideachasúil. Tá scoileanna sa riocht is fearr freisin 

chun a chinneadh cén dóigh a reáchtálfar an clár seo chun freastal ar na riachtanais atá ag a gcohórt 

daltaí. 

Beidh clár bailebhunaithe ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta acu i gcás nach mbeidh an 

clár scoilbhunaithe ar fáil. 

Fad an Chláir 

Ba cheart an Clár Cuimsithe Bunscoile a bheith ar siúl ar feadh dhá sheachtain ar a laghad agus ar 

feadh trí seachtaine ar a mhéad le linn na laethanta saoire samhraidh scoile. Ní fhéadfar an clár a 

reáchtáil ag an deireadh seachtaine ná ar Lá Saoire Bainc. 

Leithdháileadh foirne - An líon grúpaí 

Féadfaidh scoileanna grúpaí ina bhfuil suas le dháréag daltaí, múinteoir amháin agus cúntóir riachtanas 

speisialta amháin a chruthú mar chuid den Chlár Cuimsithe Bunscoile.  Tá leithdháiltí foirne bunaithe ar 

rollú.   

Rollú Múinteoirí Cúntóirí 

Riachtanas 

Speisialta  

An Líon Grúpaí 

Daltaí 

Faoi bhun 

300 dalta 

1 1 1 

300-599 2 2 2 

600-899 3 3 3 

900+ 4 4 4 
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Más rud é go sannfar níos mó ná 50% den leithdháileadh uasta áiteanna do dhaltaí a bhfuil riachtanais 

chasta acu, féadfaidh an scoil grúpa(í) breise a chruthú trí leas a bhaint as an rogha chun grúpa(í) breise 

a chruthú sa tairseach clárúcháin ar líne.   

An líon íosta daltaí a theastaíonn  

Táthar ag coinne leis gur cheart seisear daltaí ar a laghad a bheith ann in aghaidh an ranga sa Chlár 

Chuimsithe Bunscoile.   

Tá cur chuige na Roinne ceaptha chun bheith solúbtha ar mhaithe leis an líon scoileanna 

rannpháirteacha a uasmhéadú.  Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis na tairseacha íosta, seol 

ríomhphost chuig schoolsummerprogramme@education.gov.ie   

mailto:schoolsummerprogramme@education.gov.ie
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An Clár Ranganna Speisialta agus Scoileanna 
Speisialta  

Incháilitheacht daltaí 

Tá an Clár Ranganna Speisialta agus Scoileanna Speisialta ar oscailt do gach dalta a fhreastalaíonn ar 

ranganna speisialta nó ar scoileanna speisialta.  

Más lú an líon áiteanna atá ar fáil ar an gclár seo ná an líon daltaí atá rollaithe i scoil, ba cheart do 

scoileanna díriú ar dhaltaí a bhfuil deacracht acu an clár bailebhunaithe a rochtain. 

Beidh clár bailebhunaithe ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais chasta acu i gcás nach mbeidh an 

clár scoilbhunaithe ar fáil. 

Fad an chláir 

Ba cheart an clár a bheith ar siúl ar feadh dhá sheachtain ar a laghad agus ar feadh cúig seachtaine ar a 

mhéad le linn na laethanta saoire samhraidh scoile.  Ní fhéadfar an clár a reáchtáil ag an deireadh 

seachtaine ná ar Lá Saoire Bainc. 

Leithdháileadh foirne 

Is ionann na hacmhainní foirne (múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta) don Chlár Ranganna 

Speisialta agus Scoileanna Speisialta agus iad sin a sholáthraítear do na leanaí rannpháirteacha le linn 

na gnáth-scoilbhliana reatha, ag féachaint don Chóimheas reatha Múinteoirí is Daltaí agus faoi réir 

rannpháirtíocht iomlán na ndaltaí ábhartha. 

An líon íosta daltaí a theastaíonn  

Iarrtar ar scoileanna a thabhairt faoi deara gur cheart ranganna a bheith comhdhéanta de cheathrar 

leanaí ar a laghad atá rollaithe sa scoil speisialta chun gur féidir leo páirt a ghlacadh sa Chlár 

Ranganna Speisialta agus Scoileanna Speisialta. Tá cur chuige na Roinne ceaptha chun bheith 

solúbtha, áfach, ar mhaithe leis an líon scoileanna rannpháirteacha a uasmhéadú.  Má bhíonn aon 

cheisteanna agat maidir leis na tairseacha íosta, seol ríomhphost chuig 

schoolsummerprogramme@education.gov.ie   

mailto:schoolsummerprogramme@education.gov.ie
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An Clár Campaí Samhraidh Litearthachta agus 
Uimhearthachta  

Incháilitheacht daltaí 

Féadfaidh scoileanna spriocdhíriú ar an gcohórt daltaí a measann siad go mbainfidh siad tairbhe as an 

eispéireas, agus aird chuí á tabhairt ar an tábhacht a bhaineann le luath-idirghabháil agus ar riachtanais 

aonair na ndaltaí. Féadfaidh scoileanna áiteanna a leithdháileadh ar aon aoisraon ar bith, lena n-áirítear 

daltaí i rang 6. 

Fad an chláir 

Féadfaidh scoileanna suas le dhá champa samhraidh litearthachta agus uimhearthachta a mhairfidh aon 

seachtain an ceann a reáchtáil le linn na laethanta saoire samhraidh scoile.  Ní fhéadfar campaí a 

reáchtáil ag an deireadh seachtaine ná ar Lá Saoire Bainc. 

Leithdháileadh foirne 

Féadfaidh scoileanna tacú le 36 dhalta ar a mhéad in aghaidh na seachtaine. Beidh múinteoir amháin 

ann do gach dháréag daltaí ag gach campa.  Féadfaidh scoileanna iarratas a dhéanamh ar champaí ina 

mbeidh beirt mhúinteoirí agus 24 dhalta a reáchtáil freisin.  

Ní mór do mhúinteoirí cláraithe campaí samhraidh litearthachta agus uimhearthachta do Bhunscoileanna 

DEIS a theagasc. 

Cinnfidh gach scoil an leagan amach ar an gCampa Samhraidh bunaithe ar riachtanais a daltaí, ar aon 

dul leis an gCreat atá leagtha amach sa Lámhleabhar maidir le Campaí Samhraidh.  Cistítear an clár 

chun spriocdhíriú ar mhíbhuntáiste oideachasúil agus sóisialta. Tá sé mar aidhm leis an gclár cúnamh a 

thabhairt do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí sóisialta nó acadúla acu ó thaobh teanga agus uimhearthachta 

de agus a bhainfeadh tairbhe as Campa Samhraidh aon seachtaine a mbeadh cóimheas an-bheag 

múinteoirí is daltaí aige.  

An líon íosta daltaí a theastaíonn  

Iarrtar ar scoileanna a thabhairt faoi deara nach mór campaí a bheith comhdhéanta de dháréag daltaí ar 

a laghad chun go measfar iad a bheith incháilithe chun páirt a ghlacadh i gClár Campaí Samhraidh 

Litearthachta agus Uimhearthachta DEIS. 

Oiliúint foirne 

Óstálfaidh Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar/Ionad Oideachais na hUaimhe seisiúin oiliúna le 

haghaidh an Clár Campaí Samhraidh Litearthachta agus Uimhearthachta do bhunscoileanna DEIS a 

sholáthar. Eiseofar tuilleadh mionsonraí chuig gach scoil rannpháirteach.  
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Próiseas iarratais 

An Tairseach Clárúcháin ar Líne 

Caithfidh bhunscoileanna ar mian leo páirt a ghlacadh i gClár Samhraidh 2022 clárú ar Thairseach 

Clárúcháin Ar Líne na Roinne. 

Beidh an nasc chuig an tairseach ar oscailt ó 10.00rn Dé Céadaoin 04 Bealtaine 2022 agus foilseofar é 

ar www.gov.ie/clarsamhraidh  

Tar éis clárúcháin, eiseofar litreacha smachtbhanna chuig scoileanna do gach clár ón Roinn ag cur síos 

ar acmhainní atá ceadaithe. 

Achainíocha ar Leithdháileadh Acmhainní 

Más rud é go bhfuil ceist ag scoil nó go bhfuil sí ag iarraidh achainí a dhéanamh ar sholáthar breise 

foirne, lena n-áirítear tacaíocht ó chúntóirí riachtanas speisialta, ba cheart di ríomhphost a sheoladh 

chuig schoolsummerprogramme@education.gov.ie, agus bunús na hachainí á leagan amach aici.  

Ní mór achainíocha a chur isteach tráth nach déanaí ná 5 p.m. Dé hAoine an 01 Iúil 2022 

http://www.gov.ie/clarsamhraidh
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Acmhainní soláthar foirne 

Ról an Fhormhaoirseora 

Ní mór do gach scoil Formhaoirseoir amháin a cheapadh don chlár samhraidh. Cé nach bhfuil ról an 
Fhormhaoirseora teoranta don phríomhoide scoile, ní mór do mhúinteoir buan sa scoil rannpháirteach an 
ról a chomhlíonadh.   Más rud é go gcomhlíonfaidh múinteoirí seachas príomhoidí ról an 
Fhormhaoirseora, gheobhaidh siad deis luachmhar chun scileanna ceannaireachta scoile uile a fhorbairt 
agus chun taithí bhainistíochta a ghnóthú ar mhaithe lena ndul chun cinn gairme féin. 
 
Ní fhéadfaidh an Formhaoirseoir páirt a ghlacadh sa chlár i ról teagaisc toisc go mbeidh sé/sí freagrach 
as an gclár a chomhordú agus a threorú laistigh den scoil. 
 
Ní mór don Fhormhaoirseoir bheith i láthair ar feadh an chláir ar fad chun gur féidir leis/léi déileáil le 
haon saincheisteanna a thiocfaidh chun cinn. 
 
Féadfar ról an Fhormhaoirseora a chomhroinnt i measc níos mó ná múinteoir buan amháin laistigh den 
scoil. Ní fhéadfaidh ach Formhaoirseoir amháin obair sa scoil ar aon lá ar leith, áfach. Íocfar gach 
Formhaoirseoir as na laethanta/na seachtainí a oibreoidh sé/sí le linn an chláir sa ról sin ag aon am 
amháin. 
 
 
Áireofar le ról an Fhormhaoirseora na dualgais seo a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: 
 

 Gníomhú mar phointe teagmhála don Roinn agus/nó don Ionad Oideachais agus do thuismitheoirí i 

ndáil leis an gclár samhraidh 

 Idirchaidreamh a dhéanamh le baill foirne eile atá ag obair ar an gclár maidir le haon fhadhbanna atá 

acu 

 A shuí agus a chinntiú go n-oibríonn a c(h)lár de réir na n-acmhainní a cheadaigh an Roinn 

 A chinntiú go gcloíonn daltaí agus baill foirne an chláir samhraidh araon leis an treoir agus leis an 

gcomhairle reatha sláinte poiblí maidir le paindéim COVID-19 

 I gcás gurb infheidhme, a chinntiú go soláthraítear béilí scoile do dhaltaí atá rollaithe sa chlár 

samhraidh. 

 I gcás gurb infheidhme, déileáil le haon fhadhbanna atá ag daltaí rannpháirteacha maidir le seirbhísí 

iompair 

 A chinntiú go gcuirtear tuairisceáin chuí faoi bhráid na Roinne i ndáil le luach saothair múinteoirí, 

cúntóirí riachtanas speisialta agus Formhaoirseoirí agus i ndáil le huaireanta ullmhúcháin faoi na 

spriocdhátaí foilsithe. 

 A chinntiú go n-eisítear aon treoirdhoiciméid ábhartha arna soláthar ag an Roinn chuig baill foirne a 

bhfuil baint acu leis an bpróiseas íocaíochta.  

 Éilimh ar chaipitíocht agus ar aon chostais iompair a chur faoi bhráid na Roinne nó an Ionaid 

Oideachais. 

 A chinntiú go gcomhlánaítear aon ábhar meastóireachta ar an gclár samhraidh agus go seoltar é ar 

ais chuig an Roinn, lena n-áirítear ceistneoirí meastóireachta ar líne. 
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Uaireanta Ullmhúcháin 

Leithdháilfear uaireanta ullmhúcháin ar ráta a bheidh cothrom le 10 n-uaire an chloig in aghaidh an chláir 

in aghaidh na seachtaine i leith gach seachtaine den chlár. Maidir leis an gClár Ranganna Speisialta 

agus Scoileanna Speisialta, leithdháilfear 12 uair an chloig in aghaidh na seachtaine i leith gach 

seachtaine den chlár sin. 

Maidir le scoileanna atá ag tairiscint níos mó ná clár amháin, soláthrófar uaireanta ullmhúcháin dóibh i 

leith gach cláir.  

Féadfaidh aon mhúinteoir/aon mhúinteoirí atá fostaithe ag an scoil, lena n-áirítear an múinteoir atá 
ceaptha chuig ról an Fhormhaoirseora, tabhairt faoi na huaireanta ullmhúcháin.   Faoi mar atá amhlaidh i 
gcás ról an Fhormhaoirseora, is é atá in uaireanta ullmhúcháin a dhéanamh ná deis luachmhar do 
mhúinteoirí chun scileanna ceannaireachta scoile uile a fhorbairt agus chun taithí a ghnóthú ar mhaithe 
lena ndul chun cinn gairme féin. 
 

Féadfar na huaireanta ullmhúcháin iomlána a leithdháileadh ar níos mó ná múinteoir amháin. Tá sé 

beartaithe go n-úsáidfear an chuid is mó d’uaireanta ullmhúcháin roimh thosach an chláir samhraidh.  

Féadfar uaireanta ullmhúcháin a úsáid le haghaidh roinnt de na gníomhaíochtaí seo a leanas nó le 

haghaidh gach ceann díobh: 

 Baill foirne a earcú chun obair ar an gclár samhraidh 

 I gcás go bhfuil scoileanna ag baint úsáid as baill foirne sheachtracha, nósanna imeachta a 
bhunú chun cabhrú le faisnéis ábhartha daltaí, doiciméid chuí phleanála agus mionsonraí faoi 
bheartais agus nósanna imeachta na scoile a aistriú chuig baill foirne nua nó chuig baill foirne 
nach bhfuil aithne acu ar na daltaí 

 Spriocdhaltaí lena rollú ar an gclár samhraidh a shainaithint agus cumarsáid a dhéanamh lena 
dtuismitheoirí/lena gcaomhnóirí 

 Múinteoirí/cúntóirí riachtanas speisialta a chur ar an eolas faoi na hábhair threorach agus na 
hacmhainní a soláthraíonn an Roinn iad 

 Amchlár a fhorbairt le haghaidh an chláir samhraidh 

 Socruithe le haghaidh iompair a dhéanamh nuair is gá 

 Tacú leis an bhFormhaoirseoir tuairisceáin chuí a chur faoi bhráid na Roinne i ndáil le luach 
saothair foirne faoi na spriocdhátaí foilsithe 

Baill foirne sheachtracha a earcú  

Cé is moite de ról an Fhormhaoirseora, ar ról é nach gá do mhúinteoir buan/do mhúinteoirí buana sa 

scoil rannpháirteach tabhairt faoi, féadfaidh scoileanna múinteoirí agus/nó cúntóirí riachtanas speisialta 

ó áiteanna lasmuigh dá scoil a fhostú mura bhfuil na baill foirne atá fostaithe ag an scoil de ghnáth ar fáil 

le haghaidh cuid ar bith/gach cuid den chlár samhraidh.  

Déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta agus Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann na cláir 

shamhraidh a chur chun cinn leis na múinteoirí a mbeidh a gcéim bainte amach acu i mbliana, le 

múinteoirí faoi oiliúint sa Mháistir Gairmiúil san Oideachas agus le mic léinn fochéime atá cláraithe faoi 

Bhealach 5 chun an líon múinteoirí atá ar fáil an samhradh seo a mhéadú. Is ar fáil sna rannáin ábhartha 

thíos atá tuilleadh faisnéise do gach catagóir múinteora. 
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Chun cabhrú le múinteoirí agus le cúntóirí riachtanas speisialta folúntais chláir samhraidh i scoileanna a 

shainaithint, chruthaigh Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann Cláir Fógraí um Sholáthar Samhraidh. 

Is féidir amharc ar na cláir fógraí sin trí chuntas a chruthú ar www.educationposts.ie. Cabhróidh sé sin le 

scoileanna baill foirne ábhartha a aimsiú ina limistéar áitiúil. 

Ní mór do scoileanna cloí le nósanna imeachta caighdeánacha earcaíochta agus grinnfhiosrúcháin le 

linn aon bhaill foirne a fhostú.  

  

http://www.educationposts.ie/
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Múinteoirí le céim a earcú  

Féadfaidh múinteoirí le céim obair ar an gclár samhraidh i gcás gur chuir siad tús lena bpróiseas 

clárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus i gcás go gcomhlíontar na coinníollacha seo a 

leanas:  

1. Fuair siad a dtorthaí deiridh óna nInstitiúid Ardoideachais á dheimhniú go bhfuil siad incháilithe le 

haghaidh clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta. 

2. Cuireadh Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána i gcrích mar chuid den iarratas uathu ar chlárú 

leis an gComhairle Mhúinteoireachta.  

3. Tabharfar a gclárú leis an gComhairle chun críche roimh an 07 Deireadh Fómhair 2022. 

Maidir le múinteoirí a chomhlíonann na coinníollacha thuas, íocfar iad de réir an ráta cháilithe as a 

rannpháirtíocht má tá siad ag teagasc san earnáil chéanna 

 

Múinteoirí faoi oiliúint sa Mháistir Gairmiúil san Oideachas a earcú 

Féadfaidh múinteoir faoi oiliúint sa Mháistir Gairmiúil san Oideachas atá cláraithe leis an gComhairle 

Mhúinteoireachta faoi Bhealach 3 – Breisoideachas obair ar an gclár samhraidh. 

Maidir le múinteoirí faoi oiliúint sa Mháistir Gairmiúil san Oideachas atá sa chéad bhliain den chlár agus 

a rinne iarratas ar chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Bhreisoideachas, beidh siad 

incháilithe lena bhfostú ag bunscoileanna i gcás go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:   

1. Cuireadh Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána i gcrích mar chuid den iarratas uathu ar chlárú 

leis an gComhairle Mhúinteoireachta.  

2. Tabharfar a gclárú leis an gComhairle faoi Bhreisoideachas chun críche roimh an 07 Deireadh 

Fómhair 2022. 

Maidir le múinteoirí faoi oiliúint sa Mháistir Gairmiúil san Oideachas atá cláraithe leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta faoin mbealach Breisoideachais, íocfar iad de réir an ráta mhodhnaithe as obair ar an 
gclár samhraidh.  
 

Múinteoirí fochéime faoi oiliúint a earcú 

Maidir le múinteoirí faoi oiliúint: 

 atá i mBliain 3 de chlár oideachais múinteoirí fochéime ceithre bliana faoi láthair, nó;  

 atá i mBliain 3 nó Bliain 4 de chlár oideachais múinteoirí fochéime cúig bliana faoi láthair,   
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féadfaidh siad obair ar an gclár samhraidh i gcás gur chuir siad tús lena bpróiseas clárúcháin leis an 

gComhairle Mhúinteoireachta agus i gcás go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:  

1. Cuireadh Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána i gcrích mar chuid den iarratas uathu ar chlárú 

leis an gComhairle Mhúinteoireachta.  

2. Comhlíonfar faoin 07 Deireadh Fómhair 2022 a gclárú leis an gComhairle faoi Bhealach 5 – 

Múinteoirí faoi Oiliúint. 

Tá múinteoir faoi oiliúint atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Bhealach 5 incháilithe 

lena f(h)ostú ag bunscoileanna agus ag iar-bhunscoileanna.  

Maidir le múinteoirí fochéime faoi oiliúint atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Bhealach 

5, íocfar iad de réir an ráta mhodhnaithe as obair ar an gclár samhraidh. 

Maidir le múinteoirí le céim, le múinteoirí faoi oiliúint sa Mháistir Gairmiúil san Oideachas agus le 

múinteoirí fochéime faoi oiliúint faoi Bhealach 5, íocfar iad ar an dóigh chéanna a n-íoctar baill foirne 

ionaid.  
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Faisnéis don fhoireann 

Rátaí íocaíochta 

Maidir le formhaoirseoirí, múinteoirí agus cúntóirí riachtanas speisialta a oibríonn ar an gclár, íocfar iad 

as an obair sin bunaithe ar an méid a íoctar leo de ghnáth le linn na scoilbhliana, i.e., a ráta pearsanta. 

Íocfar as uaireanta ullmhúcháin ar an dóigh chéanna.  
 
Chun an próiseas a shimpliú, beidh tairseach ar líne ar fáil do scoileanna chun go mbeidh siad in ann 
éilimh íocaíochta a chur isteach i mbliana. Déanfaidh an Roinn a dícheall amanna íocaíochta a laghdú i 
mbliana le haghaidh na n-éileamh íocaíochta comhlánaithe uile arna gcur isteach roimh spriocdhátaí 
foilsithe. Próiseálfaidh an Roinn íocaíochtaí le múinteoirí agus le cúntóirí riachtanas speisialta de réir 
mar a chuirtear éilimh íocaíochta chomhlánaithe isteach thar an samhradh.   

Rátaí pá do mhúinteoirí ionaid 

Íocfar luach saothair breise le múinteoirí ar conradh agus le cúntóirí riachtanas speisialta ar conradh, 

bunaithe ar an méid a íoctar leo de ghnáth le linn na scoilbhliana, i.e., a ráta pearsanta. Íocfar ráta pá in 

aghaidh an lae/in aghaidh na huaire le gach duine eile.  

Incháilitheacht múinteoirí/cúntóirí riachtanas speisialta atá ar 

shaoire cheadaithe 

Ní incháilithe le haghaidh páirt a ghlacadh i gclár samhraidh atá múinteoir nó cúntóir riachtanas speisialta 

atá ag baint leas as saoire cheadaithe íoctha nó neamhíoctha óna f(h)ostaíocht le linn thréimhse an chláir 

samhraidh.  Mar sin féin, is incháilithe lena f(h)ostú mar mhúinteoir nó mar chúntóir riachtanas speisialta 

le linn thréimhse an chláir atá múinteoir nó cúntóir riachtanas speisialta atá ar Shos Gairme nó atá ag 

Postroinnt.  Féadfaidh múinteoirí atá ag postroinnt nó cúntóirí riachtanas speisialta atá ag postroinnt páirt 

lánaimseartha a ghlacadh sa chlár samhraidh. Mar sin féin, ní mór dóibh obair de réir a ngnáthphatrúin 

oibre, i.e., 3 lá, 2 lá, seachtain amháin ar obair/seachtain amháin as obair 

Múinteoirí ar scor 

Ní fhéadfaidh múinteoirí a chuaigh ar scor ar fhorais liachta Shnáitheanna 1 agus 2 páirt a ghlacadh sa 

chlár samhraidh.  

Féadfaidh múinteoirí a chuaigh ar scor faoi Shnáithe 3 páirt a ghlacadh sa chlár samhraidh.  Tabhair faoi 

deara go mbeidh siad faoi réir shrianta na scéime pinsin lena rialaítear a scor.  
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An próiseas íocaíochta 

I gcás chlár na bliana 2022, bainfidh scoileanna rannpháirteacha úsáid as córas Esinet na Roinne chun 

éilimh a chur isteach.  Leis an gcóras sin, beifear in ann éilimh a phróiseáil ar bhonn leanúnach le linn an 

tsamhraidh agus laghdófar an spleáchas ar éilimh pháipéarbhunaithe.  

Tá na róil mar Cheadaitheoir Sonraí agus mar Iontrálaí Sonraí laistigh den scoil le hathshannadh ag an 

bPríomhoide nó ag an Riarthóir Áitiúil chun críocha an chláir samhraidh.  

Beidh sé tábhachtach go gcuirfí gach éileamh íocaíochta isteach faoi na spriocdhátaí foilsithe chun a 

chinntiú go n-íocfar baill foirne in am.  

Tabharfaidh an Roinn treoir agus tacaíocht ar fud an phróisis. Eiseofar chuig scoileanna rannpháirteacha 

in am trátha tuilleadh mionsonraí faoi conas is féidir éilimh a chur isteach. 
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Tacaí breise  

Caipitíocht 

Íocfar deontas neamhphá a bheidh cothrom le €30 in aghaidh an dalta in aghaidh na seachtaine le gach 
scoil atá rannpháirteach sa Chlár Cuimsithe Bunscoile agus i gCampaí Litearthachta agus 
Uimhearthachta DEIS.  
 
Íocfar deontas neamhphá a bheidh cothrom le €60 in aghaidh an dalta in aghaidh na seachtaine le gach 
scoil atá rannpháirteach sa Chlár Ranganna Speisialta agus Scoileanna Speisialta.  

Iompar  

 Scéim Iompair Scoile do Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) acu  
Is féidir go mbeidh seirbhísí de chuid na Scéime Iompair do Leanaí a bhfuil Riachtanais 
Speisialta Oideachais acu ar fáil do leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu agus a bhaineann leas 
de ghnáth as an Scéim Iompair do Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu. I gcás 
nach mbeidh fáil ar an iompar, soláthrófar cistiú deontais do thuismitheoirí i riocht an Deontais 
Speisialta Iompair. Íocann an Roinn an Deontas Speisialta Iompair (DSI) leis an tuismitheoir tar 
éis an clár a chur i gcrích. 
 
Ríomhtar an deontas seo bunaithe ar líon na laethanta a fhreastalaíonn an leanbh ar scoil, rud a 
dheimhníonn an scoil ag comhlánú foirm ráitis tinrimh ag deireadh an chláir. Ní mór an fhoirm 
seo a bheith sínithe ag príomhoide na scoile agus a chur ar aghaidh chuig an Rannóg Iompar 
Scoile sula ndéanfar aon íocaíocht 
 
Nuair a chláraíonn scoil an Clár Samhraidh gheobhaidh siad nasc chuig foirm iompair nach mór a 
chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig Rannóg Iompar Scoile na Roinne a luaithe agus is féidir 
tar éis clárúcháin má tá seirbhísí SEN ag teastáil. 
 
Iompar Scoile Príomhshrutha 
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbeidh Scéim Iompair na mBunscoileanna de 
chuid na Roinne i mbun oibre le linn cuid ar bith de na cláir shamhraidh sa bhliain 2022. 
I gcás go sainaithneofar iompar chuig clár samhraidh bunscoile agus amach as a bheith ina 
rud a chuirfidh cosc ar dhaltaí áirithe freastal ar an gclár, féadfaidh scoileanna a socruithe 
iompair áitiúil féin a dhéanamh agus na costais ghaolmhara a éileamh ón Roinn, suas le €1,750 
in aghaidh na seachtaine.   

 
Níor cheart iompar a shocrú ach amháin do na daltaí sin atá ag baint leas as iompar scoile 
cheana féin faoi Scéim Iompair na mBunscoileanna de chuid na Roinne.  
Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le gach éileamh i leith costais iompair: 

 na hadmhálacha cuí, e.g., admhálacha ó chuideachtaí príobháideacha bus, admhálacha 
tacsaí 

 ainm na ndaltaí ar soláthraíodh iompar dóibh chuig an gclár samhraidh agus amach as, 
agus  

 deimhniú á rá go bhfuil siad ag baint leas as scéim iompair na mbunscoileanna faoi láthair  

  agus ní mór na héilimh a chur isteach chuig summerschemeclaim@education.gov.ie tar éis an  

  clár a chur i gcrích. 

mailto:summerschemeclaim@education.gov.ie
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Tuilleadh faisnéise 

An Ghaeilge  

Tá sé tábhachtach go mbeadh an Ghaeilge ar an aon teanga chumarsáide amháin a úsáidtear sna cláir 
a reáchtáiltear trí mheán na Gaeilge. 

Treoirlínte Sláinte Poiblí  

Ceanglaítear ar scoileanna cláir shamhraidh a reáchtáil de réir aon chomhairle agus treoirlínte reatha 

sláinte poiblí atá i bhfeidhm.  Foilsítear an fhaisnéis is cothroime le dáta ar shuíomh Gréasáin 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag https://www2.hse.ie/conditions/covid19/  

Fad an lae scoile 

An Clár Cuimsithe agus an Clár Ranganna Speisialta agus Scoileanna Speisialta 

Tá fad an lae scoile le haghaidh an dá chlár seo ag teacht leis an ngnáthlá scoile mar atá leagtha amach 

i gCiorclán 11/95.   

Campaí Litearthachta agus Uimhearthachta DEIS 

Soláthrófar gníomhaíochtaí do champaí litearthachta agus uimhearthachta DEIS ar feadh 22.5 uair sa 

tseachtain 

 Tá campa le tosú tráth nach déanaí ná 10 a chlog 
 Ní mór teagasc a sholáthar ar feadh ceithre huaire an chloig gach lá 
 De bhreis ar theagasc ar feadh ceithre huaire an chloig, cuirtear 30 nóiméad i leataobh gach 

lá le haghaidh tréimhse lóin/sosa atá faoi lánmhaoirseacht 

 

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/
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Ceisteanna agus Tacaíocht 

Is féidir an fhaisnéis ábhartha ar fad agus acmhainní oiliúna le haghaidh an chláir samhraidh a aimsiú ag 

an nasc seo: https://www.gov.ie/clarsamhraidh  

Is féidir aon cheisteanna eile a sheoladh chuig schoolsummerprogramme@education.gov.ie 

Tá líne chabhrach Cláir Samhraidh ar fáil freisin ag 09064 84292 

Soláthraíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta acmhainní chun tacú leis an gclár samhraidh 

scoilbhunaithe. Leis na hacmhainní sin, cabhraítear le teagascóirí eispéiris foghlama atá spraíúil agus 

spéisiúil a sholáthar do dhaltaí, áit a ndírítear ar an gcaidreamh atá ag daltaí lena scoil a dhaingniú, ar 

fholláine fhisiciúil, shóisialta agus mhothúchánach a chothú, ar athléimneacht a fhorbairt, ar an muinín atá ag 

daltaí mar fhoghlaimeoirí a mhéadú agus ar scileanna agus gnáthaimh daltaí a fhorbairt chun tacú le haistriú 

rathúil chuig an gcéad chéim eile dá n-oideachas. Beidh acmhainní ar fáil i nGaeilge, i mBéarla, in Úcráinis 

agus i Rúisis. Beidh na hacmhainní ar fáil ag an nasc seo a leanas i mí na Bealtaine 2022: 

https://ncse.ie/summer-programme.  

 

https://www.gov.ie/clarsamhraidh
https://www.gov.ie/clarsamhraidh
mailto:schoolsummerprogramme@education.gov.ie
https://ncse.ie/summer-programme

