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1. Réamhrá 

 
a. Cigireachtaí agus an treoir seo  

 
Oibríonn Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS) d’fhonn cáilíocht na foghlama 
a fheabhsú ar mhaithe le leanaí agus le daoine óga i scoileanna, in ionaid oideachais, agus i 
suíomhanna foghlama eile in Éirinn. Roghnaítear sampla as na scoileanna agus ionaid 
oideachais1 ar fad don chigireacht mar chuid de chlár bliantúil cigireachta na gcigirí. Mar 
chuid den sampla bíonn scoileanna ag gach leibhéal de chontanam na cáilíochta, idir 
scoileanna a bhfuil láidreachtaí suntasacha acu agus scoileanna a bhfuil laigí suntasacha acu. 
Tá an obair mheastóireachta a dhéanaimid i scoileanna ceaptha le meastóireacht a 
dhéanamh ar ghnéithe tábhachtacha d’obair na scoile agus le feabhsúchán na scoile a chur 
chun cinn.  
 
Míníonn an treoir seo cén chaoi a ndéanaimid cigireachtaí i scoileanna atá ceangailte le 
haonaid ardtacaíochta, le haonaid shainchúraim agus le hionaid choinneála do pháistí. i 
bhfianaise leochaileacht agus na riachtanais ardleibhéil ar leith na scoláirí a freastalaionn ar 
na scoileanna seo, agus toisc go bhfuil siad i gcúram cónaithe an stáit agus go bhfuil 
freagracht ar an stát le cinntiú go ndéantar gach iarracht réasúnta chun freastal ar a gcuid 
riachtanas mar is cuí agus go héifeachtach, tá an Chigireacht tiomanta do chlár bliantúil 
cigireachtaí sna scoileanna seo le cáilíocht oideachais a dhearbhú do na páistí agus le 
comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do mhúinteoirí, do phríomhoidí agus do bhainistíocht 
na scoileanna. 
 
Tá an treoir i bhfeidhm ón 1 Meán Fómhair 2016. Rinneadh an treoir seo a fhorbairt i 
bhfianaise ár dtaithí sna scoileanna agus i gcomhairle le comhpháirtithe oideachais. 
 
Tugtar faoinár gcigireachtaí i gcomhréir le halt 7(2)(b) agus alt 13(3)(a)(i) den Acht 
Oideachais, 1998 agus i gcomhréir leis an gCód Cleachtais Ghairmiúil don Chigireacht, (an 
Roinn Oideachais agus Scileanna 2015), atá le fáil ar www.education.ie. I rith cigireachta, 
éilítear ar bhord bainistíochta agus ar fhoireann na scoile “gach saoráid agus gach comhoibriú 
réasúnach” a thabhairt do na cigirí is gá chun a ndualgais a chomhlíonadh (alt 13(7), an tAcht 
Oideachais, 1998). 
 

 

b. Cigireachtaí Scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, in Aonaid Shainchúraim agus 
in Ionaid Choinneála do Pháistí  
 

Is faoi bhord bainistíochta, príomhoide agus foireann scoileanna aonair atá an fhreagracht as 
feabhsúcháin scoile go príomha. Bíonn scoileanna éifeachtacha de shíor ag athbhreithniú ar a 
gcleachtais féin agus ag iarraidh bealaí a aimsiú le feabhsúchán scoile a chinntiú. Déanann 
bainistíocht scoile agus múinteoirí athmhachnamh ar chaighdeán an teagaisc, na foghlama 
agus ghnóthachtáil na scoláirí ina gcuid scoileanna. Cuireann siad reáchtáil na scoile san 
áireamh freisin agus conas is féidir í seo a fheabhsú. 
 
1 Baineann an téarma ‘scoil’ ar fud na treorach seo le scoileanna, le hionaid oideachais agus le suíomhanna eile 
foghlama. Cuireann an téarma ‘príomhoide’ comhordaitheoirí ionaid san áireamh. 

http://www.education.ie/
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Féinmheastóireacht scoile 
Is féidir le múinteoirí, príomhoidí agus boird bhainistíochta obair a gcuid scoileanna a 
fheabhsú go mór trí fhéinmheastóireacht scoile (FMS), Tá an riachtanas le tabhairt faoi 
fhéinmheastóireacht scoile, a thosaigh i 2012, measartha nua ach tá go leor scoileanna á h-
úsáid cheana le monatóireacht a dhéanamh agus feabhas a chur ar ghnéithe dá dteagasc 
agus foghlaim. In Imlitir 0039/2016 agus Imlitir 0040/2016 dearbhaítear arís go n-éilítear ar 
gach scoil féinmheastóireacht scoile a dhéanamh ar an bhfoghlaim agus ar an teagasc, agus 
pleananna feabhsúcháin scoile a fhorbairt atá dírithe ar thorthaí a fheabhsú do na 
foghlaimeoirí. D’fhonn an fhéinmheastóireacht scoile a éascú mar ghné lárnach d’obair 
scoile, d’fhoilsigh an Chigireacht Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlínte do Bhunscoileanna 
agus Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlínte do Iar-Bhunscoileanna (Roinn Oideachais agus 
Scileanna 2016). San fhoilseachán seo tugtar creat agus struchtúr le húsáid ag scoileanna 
chun meastóireacht a dhéanamh ar theagasc agus ar fhoghlaim. Ba cheart do scoileanna 
bheith eolach freisin ar na riachtanais atá leagtha amach san imlitir reatha i dtaca le 
féinmheastóireacht scoile.  

Cuireann féinmheastóireacht scoile agus cigireachtaí seachtracha go mór le chéile, ag díriú ar 
fheabhsúchán araon. Tugann próiseas na féinmheastóireachta scoile deis do scoileanna 
tosaíochtaí a aithint agus díriú orthu sin, agus a chinntiú go mbíonn fócas scoile uile ann ar 
ghnéithe áirithe den teagasc agus den fhoghlaim a fheabhsú. Le cigireachtaí seachtracha 
tógtar nóta de na tosaíochtaí atá aitheanta ag an scoil agus déantar meastóireacht ar a 
gcleachtais teagaisc agus foghlama. Mar gheall ar an díriú céanna ar fheabhsúchán, cuirfidh 
an Chigireacht rannpháirtíocht agus torthaí na scoile ina féinmheastóireacht féin san áireamh 
ina gcuid meastóireachtaí le tuiscint i gcónaí ar chomhthéacsanna aonair scoileanna atá ag 
céimeanna éagsúla den fhorbairt FMS. 
 

Cigireacht sheachtrach ar scoileanna 
Éascaíonn cigireachtaí seachtracha feabhsúchán agus athrú i scoileanna chomh maith. 
Soláthraíonn siad dearcadh seachtrach ar obair na scoile. Soláthraíonn tuairiscí cigireachta 
breithiúnais ar cháilíocht an tsoláthair i scoil, dearbhaíonn siad na gnéithe den chleachtas atá 
ag obair go maith agus tacaíonn siad le breithiúnas na scoile a dhearbhú i dtaca leis na 
láidreachtaí agus leis na tosaíochtaí atá le feabhsú. Sa chaoi seo, tugann siad eolas don scoil 
agus cuireann siad le féinmheastóireacht scoile. Tugann na moltaí i dtuairiscí cigireachta 
treoir thábhachtach don phobal scoile agus é ag féachaint le feabhsúchán scoile leanúnach a 
chur i gcrích. 
 
Díríonn na samhlacha cigireachta atá in úsáid in aonaid ardtacaíochta, in aonaid 
shainchúraim agus in ionaid choinneála do pháistí ar cháilíocht an teagaisc, na foghlama agus 
ghnóthachtáil na scoláirí. Díríonn siad freisin ar cháilíocht na tacaíochta do scoláirí, ar 
cháilíocht na pleanála d’fheabhsúcháin scoile agus ar cháilíocht na ceannaireachta agus na 
bainistíochta. 
 
D’fhéadfadh aon cheann nó gach ceann de na cúiseanna seo a leanas a bheith ina cúis le 
cigireacht chomh maith: 
 

 Meastóireacht a dhéanamh ar chur i ngníomh treoirlínte, imlitreacha, rialachán, agus 

treoracha eile arna ndéanamh ag an Aire  

 Eolas a bhailiú ar fhachtóirí a bhféadtar iad a úsáid le sainaithint a dhéanamh ar 

scoileanna a bhainfeadh tairbhe as tuilleadh cigireachta 
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 Monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag scoil maidir le moltaí a 

rinneadh i gcigireachtaí roimhe sin 

 Eolas a bhailiú ar fheidhmiú agus ar éifeachtacht scoileanna do chúiseanna taighde 

nó ar chúiseanna eile, lena n-áirítear eolas a chur ar fáil do rannóga eile sa Roinn 

 
Tacaíonn cigireachtaí le caidreamh comhghairmiúil a bhunú idir múinteoirí agus an cigire. 
Caitheann an cigire a c(h)uid ama ag breathnú go díreach ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim 
sa seomra ranga le caighdeán an tsoláthair a mheas agus le hobair na múinteoirí agus na 
scoláirí a athdhaingniú agus tacú le feabhsúchán. Ba chóir go gcuirfeadh an t-aiseolas a 
thugann an cigire don mhúinteoir agus don scoil leis an athmhachnamh gairmiúil agus leis an 
bhféinmheastóireacht, agus sa deireadh thiar thall go bhfeabhsófaí torthaí do na scoláirí dá 
bharr. 
 
Le cigireachtaí, féachtar le tacú le ról ceannaireachta oideachais an phríomhoide trí dheis a 
thabhairt dó/di comhphlé gairmiúil a dhéanamh le cigirí ar nithe áirithe a bhfuil sainbhaint 
acu leis an scoil. 
 
Ach amháin i gcás cigireachtaí teagmhasacha, eisítear nó foilsítear tuairisc chigireachta mar 
thoradh ar chigireachtaí. Is féidir leis an tuairisc seo agus, i gcás cigireachtaí teagmhasacha an 
t-aiseolas ó bhéal a thugtar, cuidiú le scoileanna a gcuid láidreachtaí a aithint i soláthar 
oideachais agus cuidiú le hathmhachnamh gairmiúil ar na gnéithe ar a bhfuil níos mó 
forbartha de dhíth. 
 
Admhaíonn an Chigireacht gur bunpháirtithe leasmhara iad na foghlaimeoirí agus a 
dtuismitheoirí i bpobal na scoile. Tá a rannpháirtíocht i gcigireacht scoile, nuair is iomchuí, ina 
cuid riachtanach de phróiseas um meastóireacht scoile atá bailí agus fíor. Cuireann sí le 
caighdeán na meastóireachta agus na moltaí d’fheabhsúchán scoile a thagann aníos. Is cuid 
lárnach agus tábhachtach d’obair na Cigireachta sna scoileanna í éisteacht le guth na scoláirí 
agus na dtuismitheoirí agus lena gcuid dtuairimí faoi oibriú agus dul chun cinn na scoile. 

 
c. Ár samhlacha cigireachta 
 
Úsáidimid réimse de shamhlacha cigireachta le meastóireacht a dhéanamh ar scoileanna in 
aonaid ardtacaíochta, in aonaid shainchúraim agus in ionaid choinneála do pháistí. Tá siad 
seo sa réimse ó chigireachtaí teagmhasacha gan fógra a mhaireann ar feadh lae go dtí 
meastóireachtaí níos déine amhail meastóireachtaí scoile uile nó cigireachtaí a scrúdaíonn an 
chaoi a gcuireann scoileanna moltaí ó thuairiscí cigireachta roimhe sin i bhfeidhm. 
 
Tugann an treoir seo léargas ginearálta ar ár gcur chuige maidir le cigireacht i scoileanna in 
aonaid ardtacaíochta, in aonaid shainchúraim agus in ionaid choinneála do pháistí. In Aguisín 
1 den treoir seo tá leagan amach den cúig shamhail chigireachta a úsáidtear: 
 

 Cigireachtaí ar Scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, in Aonaid Shainchúraim agus in 

Ionaid Choinneála do Pháistí 

 Cigireacht Theagmhasach  

 Cigireacht Ábhair  

 Meastóireacht Scoile Uile – Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim 
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 Cigireacht Leantach  

Cuireann gach ceann d’ár samhlacha cigireachta cúinsí áirithe na scoile san áireamh, lena n-
áirítear eispéiris éagsúla phearsanta, shóisialta agus oideachasúil na scoláirí sula gcuirtear san 
aonaid ardtacaíochta, aonad sainchúraim nó ionaid coinneála do leanaí iad, a d’fhéadfadh dul 
i gcionn ar a rannpháirtíocht, ar a ngnóthachtáil agus ar a ndul chun cinn ar scoil. Aithnímid 
go n-oibríonn na scoileanna seo laistigh de chomhthéacs an-sainiúil agus cuirimid na fachtóirí 
sin san áireamh nuair a dhéanaimid meastóireachtaí. 
 
 

d. Treoirphrionsabail dár gcigireachtaí 
 

Mar Chigireacht, táimid dírithe ar dheimhin a dhéanamh de go bhfaigheann foghlaimeoirí i 
scoileanna, in ionaid oideachais agus i suíomhanna eile an t-oideachas is fearr agus is féidir 
de bharr a mbarrchumais agus a gcuid riachtanas foghlama. Cuirimid ardchaighdeáin chun 
cinn ar an teagasc agus ar thorthaí foghlama agus ar eispéiris na bhfoghlaimeoirí i scoileanna, 
in ionaid oideachais agus i suíomhanna eile. Féachaimid le cur ar chumas na n-eagraíochtaí 
foghlama sin feabhas a chur ar an gcaighdeán oideachais a chuireann siad ar fáil. 
 
Tá ceithre phríomhphrionsabal mar bhonn agus mar thaca ag ár n-obair: 
 

1. Díriú ar fhoghlaimeoirí  

2. Forbairt agus feabhsúchán  

3. Rannpháirtíocht mheasúil  

4. Freagracht agus cuntasacht  
 

Tugann na ceithre phríomhphrionsabal, a bhfuil cur síos déanta orthu go mion inár gCód 
Cleachtais don Chigireacht (ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna, 
www.education.ie), na caighdeáin a thugann eolas, treoir agus rialú dár gcuid oibre. Rialaíonn 
na prionsabail seo an réimse iomlán de mheastóireacht agus d’obair chomhairleach na gcigirí 
i ngach suíomh, lena n-áirítear scoileanna, ionaid oideachais agus réimse suíomhanna eile.  
 
Táimid tiomanta do thabhairt faoinár gcuid cigireachtaí ar bhealach a chuireann fíor-
dheiseanna ar fáil chun dea-chleachtas a dhearbhú agus chun comhairle phraiticiúil a 
thabhairt do mhúinteoirí aonair, do phríomhoidí agus do bhoird bhainistíochta d’fhonn, sa 
deireadh thiar thall, feabhas a chur ar eispéireas foghlama agus ar thorthaí foghlama na 
scoláirí. 
 
Ciallaíonn sé seo: 
 
1. Go bhfuilimid trédhearcach faoin mbealach a bhailímid agus a chuirimid fianaise le chéile 

dár gcuid breithiúnas meastóireachta. 

 Cloímid lenár dtreoirlínte foilsithe mar a bhaineann siad le gníomhaíocht 
chigireachta. 

 Cuirimid critéir mheastóireachta i bhfeidhm go comhsheasmhach, ag déanamh 
tagairt do Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna /Iar-
bhunscoileanna (2016) 
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2. Tá ár gcuid breithiúnas meastóireachta bunaithe ar bhailiúchán de shonraí oibiachtúla, 

iontaofa agus ardchaighdeáin agus comhthéacs na scoile curtha san áireamh. 

 Mar chuid dár mbailiú fianaise, bímid ag plé le scoláirí, le múinteoirí agus le ceannairí 
scoile i bhformhór ár gcigireachtaí agus le baill foirne chuí eile, le tuismitheoirí agus 
le boird bhainistíochta i roinnt cigireachtaí 

 Úsáidimid an fhianaise a bhailímid chun tacú lenár gcinntí agus moltaí ar bhealach 
atá cothrom do chách lena mbaineann.  

 Bímid ag brath ar réimse fianaise ó fhoinsí éagsúla. 

 Eagraímid cruinnithe iar-mheastóireachta lenár gcinntí a shoiléiriú, a threorú agus a 
dhearbhú.  

 Tugaimid deis d’fhoireann na scoile freagairt a thabhairt do na príomhchinntí 
ábhartha ag an gcruinniú iar-mheastóireachta agus glacaimid nóta de na tuairimí a 
luaitear 
 

3. Bíonn meas againn ar cheart chun príobháideachta an duine aonair chomh maith agus is 

féidir agus bímid comhsheasmhach lenár ndualgas le caighdeán agus cáilíocht a 

thuairisciú  

 Bíonn tuiscint againn do na daoine aonair a mbímid ag plé leo chomh maith leis an 
scoil agus táimid tiomanta don chúirtéis, meas agus cothromaíocht i ngach 
caidreamh le daoine aonair agus grúpaí.  

 Déantar gach iarracht an dea-chaidreamh atá idir na daoine sin atá ag plé le 
bainistíocht agus ceannaireacht na scoile, múinteoirí tuismitheoirí agus scoláirí a 
chaomhnú 

 Ní úsáidtear eolas a bhailítear ar cheistneoirí ó scoláirí, ó mhúinteoirí agus ó 
thuismitheoirí ach amháin i bhformáid chomhiomlánaithe agus tá gach ceistneoir go 
hiomlán faoi rún 

 I gcásanna áirithe, is féidir go dtabharfar eolas eile dúinn ar bhealach a mbeadh an 
duine á thabhairt ag dúil go réasúnta gur faoi rún atá sé. Cé go mbeidh an-mheas 
againn ar phríobháideachas daoine, ní féidir linn dearbhrúndacht an eolais a thugtar 
a ráthú nó anaithnideacht an duine nó na daoine a thugann an t-eolas dúinn. 
Déanfaimid iarracht anaithnideacht daoine a chaomhnú áfach, ag tabhairt aird chuí 
d’fhorálacha reachtúla, má chreidimid go gcreideann an té a thug eolas go raibh 
sé/sí á thabhairt faoi rún agus, dá scaoilfí an t-eolas do dhaoine eile, go gcuirfí fáil 
eolais den sórt sin sa todhchaí i mbaol  
 

4. Tabharfaimid tuairisc go hoibiachtúil agus go cothrom ar chaighdeán sholáthar an 

oideachais: 

 Leagaimid amach príomhchinntí agus moltaí na cigireachta go soiléir agus go cinnte 

chun cur le spreagadh agus cumas foriomlán phobal na scoile a gcuid spriocanna a 

bhaint amach agus feabhas a chur ar thorthaí do scoláirí  

 Tá ár dtuairiscí cothrom agus tomhaiste, go háirithe nuair atá easaontacht fianaise á 

cur i láthair 

 Aithnímid agus admhaímid obair éifeachtach, dul chun cinn agus gnóthachtáil 

 Tugaimid comhairle ar bhealach tacúil agus dearfach agus déanaimid moltaí 

 Cuirimid eolas inrochtana ar fáil do thuismitheoirí agus don phobal faoi chaighdeán 

obair na scoile agus tugaimid dearbhú caighdeáin don phobal  
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2. Cén chaoi a ndéantar cigireachtaí i Scoileanna in Aonaid 

Ardtacaíochta, in Aonaid Shainchúraim agus in Ionaid 

Choinneála do Pháistí? 
 

 

a.  Roimh an gcuairt chigireachta 
 

An Fhoirm Eolais Scoile 
Bíonn ar lucht bainistíochta scoileanna in aonaid ardtacaíochta, in aonaid shainchúraim agus 
in ionaid choinneála do pháistí foirm eolais scoile a chomhlánú agus a chur chuig an 
gCigireacht i mí Dheireadh Fómhair gach bliain. Chun é seo a éascú, cuireann an Chigireacht 
cóip den fhoirm eolais scoile is déanaí chuig gach príomhoide ag tús gach scoilbhliana agus 
iarrtar ar scoileanna an t-eolas a uasdhátú agus í a chur ar ais chuig an gCigireacht. Bíonn 
teacht ag cigirí atá ag déanamh meastóireachta, mar sin, ag am ar bith le linn na scoilbhliana 
sin ar an bhfoirm eolais scoile chomhlánaithe agus ní bheidh ar na príomhoidí an fhoirm a 
chomhlánú arís. 
 
Fógra 
De ghnáth, is cigireachtaí gan fógra iad na cigireachtaí i scoileanna in aonaid ardtacaíochta, in 
aonaid shainchúraim agus in ionaid choinneála do pháistí, is é sin le rá nach dtugtar aon 
fhógra do scoil roimh Chigireacht Theagmhasach (CT) nó roimh na cigireachtaí a bhaineann 
leis an tsamhail dhírithe do Chigireachtaí in Aonaid Ardtacaíochta, in Aonaid Shainchúraim 
agus in Ionaid Choinneála do Pháistí. De ghnáth, déantar cigireacht ar theagasc agus ar 
fhoghlaim ar an gcéad lá den chigireacht. Is de bharr nach dtugtar fógra faoina leithéid de 
chigireachtaí go gcuirtear ar ár gcumas meastóireacht a dhéanamh ar an eochairghné seo 
d’obair na scoile faoi na gnáthchoinníollacha ar ghnáthlá scoile. 

 
Nuair is meastóireacht scoile uile nó cigireacht ábhair atá i gceist sa chigireacht, tugtar fógra 
scríofa faoin gcigireacht de ghnáth chuig an bpríomhoide agus cathaoirleach an bhoird roimh 
an gcéad lá inscoile2. Téann an cigire tuairiscithe i dteagmháil leis an bpríomhoide le breac-
chuntas a thabhairt ar leagan amach na meastóireachta, le cruinnithe a eagrú, le socruithe a 
dhéanamh i gcomhair scaipeadh agus chomhlánú na gceistneoirí do mhúinteoirí, agus le 
haon cheist ar leith a shoiléiriú. Nuair is iomchuí, cuirtear cóip den fhógra scríofa chuig 
Príomhfheidhmeannach an BOO.  

 
Doiciméid 
Cuireann cigireachtaí seachtracha béim go príomha ar obair laethúil na scoile de réir mar a 
fheidhmítear go laethúil, agus tá béim theoranta ar dhoiciméid. Beidh na cigirí ag iarraidh 
liosta gearr de dhoiciméid a fheiceáil agus a scrúdú, liosta gearr de dhoiciméid a fheiceáil 
agus a scrúdú, a bhaineann le fócas na samhlach cigireachta ar leith agus a mbeifí ag súil leis 
go réasúnta go mbeidís ar fáil ag scoileanna. Tá na doiciméid a iarrtar ar scoileanna a chur ar 
fáil, i bhformáid leictreonach más féidir, leagtha amach do gach samhail chigireachta in 
Aguisín 2 den treoir seo. 

 
Ceistneoirí  
Is páirtithe leasmhara tábhachtacha iad na scoláirí i scoileanna in aonaid ardtacaíochta, in 
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aonaid shainchúraim agus in ionaid choinneála do leanaí agus tá meas ag an gCigireacht ar a 
gcuid dtuairimí maidir le cáilíocht an tsoláthair. Tugaimid ceistneoirí do scoláirí i rith chuid 
dár gcuid meastóireachtaí, lena ndearcthaí a fháil ar obair na scoile.  

 
Cuirtear ceistneoirí ar mhúinteoirí chun a dtuairimí a fháil ar fheidhmiú na scoile. Tugann na 
ceistneoirí seo léargas ar thuairimí na múinteoirí agus is foinse fhianaise iad don chigireacht. 
Tá na ceistneoirí anaithnid agus faoi rún ag an gcigireacht. Féadfar tagairt a dhéanamh sa 
tuairisc chigireachta d’fhaisnéis a fuarthas ó anailís ar na ceistneoirí. Tugtar cóip de na sonraí 
comhiomlánaithe ó na ceistneoirí seo don scoil. Tá na ceistneoirí comhlánaithe aonair faoi 
rún daingean ag an gCigireacht. 
 
Cruinnithe 
Ní bhíonn cruinnithe ann roimh an gcéad lá inscoile den chigireacht ach amháin i gcás 
Meastóireachtaí Scoile Uile (MSU agus MSU-MLL). Déanann an cigire tuairiscithe, i 
gcomhairle leis an bpríomhoide, socruithe do chruinnithe le ionadaithe ón mbord 
bainistíochta agus ón bpátrún agus leis an bhfoireann scoile.  
 

b. Le linn na cuairte cigireachta  
 
Bíonn cigire amháin nó níos mó páirteach sa chuairt chigireachta. Braitheann an méid ama a 
ghlacann an chigireacht agus na gníomhaíochtaí a dtugtar fúthu i rith na meastóireachta ar 
an tsamhail chigireachta. Is iondúil go mbíonn príomhghníomhaíocht na cigireachta i 
scoileanna in aonaid ardtacaíochta, in aonaid shainchúraim agus in ionaid choinneála do 
leanaí thar dhá lá nó trí lá agus bíonn cuairteanna ar sheomraí ranga, cruinnithe, riar na 
gceistneoirí, athbhreithniú ar dhoiciméid, agus aiseolas a thabhairt san áireamh inti. Leagann 
an cigire tuairiscithe amchlár ginearálta amach don mheastóireacht. Déanfar aon athruithe ar 
an amchlár a phlé le príomhoide na scoile roimh ré, nuair is féidir. 
   
Ceistneoirí 
Nuair a úsáidtear iad, cuireann an cigire ceistneoirí ar shampla de na scoláirí ar an gcéad lá 
den chigireacht. 
 
Cruinnithe agus agallaimh  
Eagraíonn an cigire cruinnithe agus agallaimh i gcomhairle leis an bpríomhoide. Ag brath ar 
an tsamhail chigireachta, is féidir go mbeidh cruinnithe le hionadaithe ón mbord 
bainistíochta agus ón bpátrún, leis an bhfoireann múinteoirí, le hionadaithe ón bhfoireann  
bhainistíochta inscoile, agus le stiúrthóir an ionaid chónaithigh. Bíonn cruinnithe le 
fócasghrúpa scoláirí. Tugann na cruinnithe seo léargas don fhoireann mheastóireachta ar 
eispéireas oideachais na scoláirí agus a dtuairimí ar an ghnáthshaol laethúil sa scoil. Bíonn na 
cruinnithe ag beirt chigirí gan foireann scoile i láthair agus cuireann siad leas na scoláirí, na 
foirne agus na gcigirí san áireamh. 
 
I gcás Meastóireachtaí Scoile Uile, bíonn roinnt de na cruinnithe seo ann roimh an tréimhse 
chigireachta inscoile.  
 
Cuairteanna ar sheomraí ranga 
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Tugann an cigire cuairt ar sheomraí ranga agus ar shuíomhanna foghlama eile le linn na 
cuairte cigireachta le breathnú ar an bhfoghlaim agus ar an teagasc, le hidirghníomhú leis na 
scoláirí féin, agus le hathbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid oibre.  
 
Is féidir go mbreathnófar ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim in aon suíomh foghlama sa 
scoil i rith na meastóireachta. Is féidir go mbeidh i gceist leis seo obair a dhéanann baill foirne 
shealadacha agus múinteoirí tacaíochta atá bunaithe i scoileanna eile agus atá i mbun oibre 
sa scoil tráth na cuairte cigireachta. I gcás scoileanna níos mó, tá seans ann go dtabharfar 
cuairt chigireachta ar shamplach de mhúinteoirí. Is féidir go mbeidh i gceist freisin an obair a 
dhéanann foireann daoine sheachtrach atá fostaithe ag an mbord bainistíochta chun 
teagasc/tacaíocht bhreise a thabhairt do scoláirí le linn am scoile. 
 
Breathnaíonn an cigire ar ullmhúchán na múinteoirí do na ceachtanna, ar éifeachtacht na 
gcur chuige a úsáidtear, ar an atmaisféar sa seomra ranga, agus ar an gcaoi a ndéantar na 
scoláirí a bhainistiú agus a eagrú le linn gníomhaíochtaí foghlama. 
 
Measann an cigire oiread agus a chuirtear eolas, scileanna agus meonta na scoláirí chun cinn 
agus a tharraingítear isteach san fhoghlaim go cuí iad. Scrúdaítear cleachtais mheasúnaithe 
agus dul chun cinn na scoláirí chomh maith. Féadfaidh an cigire idirghníomhú le scoláirí 
freisin agus athbhreithniú a dhéanamh ar shamplaí dá saothair. 
 
Tugtar aiseolas ó bhéal do na múinteoirí aonair ag deireadh na gceachtanna, nó ag am éigin 
eile le linn na cuairte cigireachta. Baineann an t-aiseolas le cáilíocht fhoriomlán an teagaisc 
agus na foghlama, agus le cáilíocht eispéiris na ndaltaí sa cheacht. Tugtar aitheantas do dhea-
chleachtais a fheictear, daingnítear iad, agus déantar moltaí chun iad a fheabhsú nuair is 
iomchuí.  
 
Doiciméid 

Braitheann na doiciméid a scrúdaítear le linn meastóireachta ar chineál na cigireachta. 
Leagtar amach iad seo in Aguisín 2 den treoir seo. Féadfaidh cigire doiciméid nó taifid scoile 
bhreise a lorg freisin a bhaineann le saincheisteanna ar leith a thagann chun solais i rith na 
meastóireachta. 
 
Scrúdaítear cleachtais mheasúnaithe agus dul chun cinn na scoláirí chomh maith. Cuirtear 
gnóthachtáil sna scrúduithe teistiméireachta i gcomhthéacs na scoile faoi chaibidil freisin. Ní 
léirítear faisnéis staitistiúil ar bith i dtuairiscí scríofa, áfach. 
 
Cleachtas gairmiúil a mheas 
Cé gur léir go bhfuil baint ag cigireachtaí le meastóireacht a dhéanamh ar chleachtas gairmiúil 
múinteoirí agus ar cháilíocht na foghlama a éascaítear sa seomra ranga, ní cigireacht 
inniúlachta gairmiúla é an próiseas cigireachta. Tá nósanna imeachta ar bun de réir Alt 24 
den Acht Oideachais, 1998 le cur ar chumas scoileanna déileáil le fadhbanna ó thaobh na 
hinniúlachta gairmiúla de. Is socruithe ann féin iad na socruithe cigireachta atá leagtha síos in 
Alt 24 nach bhfuil baint ná páirt acu leis an gcigireacht. Sa chás go bhfuil imní thromchúiseach 
ar an gcigire faoi cháilíocht an teagaisc agus na foghlama i gceacht áirithe ar bhreathnaigh 
sé/sí air agus/nó imní a bhaineann le folláine agus sábháilteacht scoláirí, áfach, cuirfear an 
imní sin in iúl don phríomhoide agus don mhúinteoir mar chuid den aiseolas a thabharfar. I 
gcás imní a bhaineann le bainistíocht agus/nó ceannaireacht sa scoil, cuirfear iad in iúl don 
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phríomhoide agus do bhord bainistíochta na scoile mar chuid den aiseolas tugtha (nó, i gcás 
scoileanna faoi choimirce BOO, don phríomhoide, cathaoirleach an bhoird agus 
Príomhfheidhmeannach an BOO. 
 

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí a chomhlíonadh 
D’eisigh an Roinn Oideachais agus Scileanna Imlitir 0065/2011 agus Nósanna Imeachta maidir 
le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iar-bhunscoile (2011) i mí Mheán 
Fómhair 2011. Mar chuid de chigireachtaí, fiosróidh cigirí an scéal maidir le comhlíonadh 
ginearálta scoile le ceanglais na nósanna imeachta seo. Éilítear ar lucht bainistíochta na scoile 
Foirm Fhéintuairiscithe Scoile um Chosaint Leanaí a chomhlánú roimh an gcuairt chigireachta 
agus lorgaíonn na cigirí tuilleadh fianaise i rith na cuairte cigireachta lena dheimhniú go bhfuil 
na Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iar-
bhunscoile (2011) á gcomhlíonadh ag an scoil. Tá an Chigireacht tiomanta dul i dteagmháil le 
húdaráis na scoile i gcásanna ina dtagann sé chun solais nach bhfuil na nósanna imeachta á 
gcomhlíonadh ag an scoil. 

 

c. Tar éis na cuairte cigireachta 

  
Cruinnithe aiseolais 

De ghnáth, bíonn cruinnithe aiseolais ann go díreach nó go gairid i ndiaidh chríochnú na 
cigireachta. Cuid thábhachtach den phróiseas meastóireachta is ea iad.  
 
Le linn na gcruinnithe tá sé mar aidhm ag an gcigire:  

 aitheantas a thabhairt do dhea-chleachtas sa scoil 

 meastóireacht a thabhairt ar obair na scoile 

 deiseanna a thabhairt do shoiléiriú eolas ar bith 

 sainaithint a dhéanamh ar réimsí forbartha  

 eolas ar bith eile atá oiriúnach a bhailiú  

 plé a dhéanamh faoin gcaoi inar féidir leis an scoil forbairt trí phríomh-moltaí na 
meastóireachta a chur i bhfeidhm. 

 

An tuairisc mheastóireachta 
Cuirtear dréacht-tuairisc chigireachta i gcrích i ndiaidh chríochnú na gcruinnithe aiseolais, ach 
amháin i gcás cigireachta teagmhasaí nuair nach n-eisítear tuairisc chuig an scoil. Leagtar 
amach sa tuairisc seo príomhchinntí agus moltaí na meastóireachta. Déantar í a phróiseáil trí 
ghnáthphróisis dhearbhaithe cáilíochta na Cigireachta agus eisítear don scoil í chun na fíricí 
inti a dhearbhú agus ina dhiaidh sin eisítear don scoil í an tuairisc dheiridh ansin chun go 
dtabharfaidh lucht na scoile freagra uirthi, mar atá leagtha síos sa doiciméad Treoirlínte um 
Fhoilsiú Tuairiscí Cigireachta Scoile: Treoirlínte (Roinn Oideachais agus Scileanna, 2015). Nuair 
a eisítear an dréacht-tuairisc chun na fíricí a dhearbhú, bíonn deis ag an bpríomhoide agus ag 
cathaoirleach an bhoird aird na Cigireachta a dhíriú ar earráid fíricí ar bith atá sa dréacht-
tuairisc, dar leo. Ina dhiaidh sin, eisítear an tuairisc, leasaithe más gá, chuig an scoil le 
haghaidh freagairtI scoile. Bíonn deis ag bord na scoile freagairt scríofa ar an tuairisc a chur 
isteach, ina leagtar amach cad é a dhéanfaidh sé le dul i ngleic leis na moltaí d’fheabhsúchán 
sa tuairisc. Foilsítear an tuairisc agus, de ghnáth, an fhreagairt scoile ansin. 
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3. Foilsiú na tuairisce cigireachta 
 
Foilsítear an tuairisc chríochnaithe agus freagairt na scoile ar shuíomh gréasáin na Roinne 
Oideachais agus Scileanna (www.education.ie). Tá cur síos déanta ar na socruithe 
mionsonraithe i dtaca le foilsiú na dtuairiscí cigireachta i ndoiciméad ar leith dar teideal  
Treoirlínte um Fhoilsiú Tuairiscí Cigireachta Scoile: (An Roinn Oideachais agus Scileanna, 
2015) 

 
4. Gníomhú de réir na tuairisce cigireachta  
 

Is ceart don bhord bainistíochta, mar chuid dá chlár oibre feabhsúcháin scoile, na torthaí 
agus na moltaí sa tuairisc a phlé agus, i gcomhar le príomhoide na scoile, pleanáil agus 
maoirseacht a dhéanamh i gcomhair na ngníomhaíochtaí atá ag teastáil chun moltaí na 
tuairisce a chur i bhfeidhm. Is cóir don scoil leas a bhaint as an tuairisc, mar aon le cineálacha 
eile fianaise a bhailíonn an scoil, le bonn eolais a chur faoina próisis um fhéinmheastóireacht 
scoile agus faoina cuid pleanála d’fheabhsúchán agus d’fhorbairt. I gcás scoile de chuid BOO, 
moltar gur cheart go mbeadh príomhfheidhmeannach an BOO, nó oifigeach thar a c(h)eann, 
páirteach ina leithéid de phlé. 
 
Cé gurb iad an bord agus an príomhoide (nó Príomhfheidhmeannach an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna (BOO) i gcás scoile de chuid BOO) is mó atá freagrach as maoirseacht a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm na moltaí agus na bhfeabhsúchán i dtuairisc chigireachta, tá de 
fhreagracht ar phátrún nó ar iontaobhaithe na scoile a chinntiú go ndéantar bearta leantacha 
éifeachtacha i ndiaidh na cigireachta freisin. I gcásanna áirithe, b’fhéidir go dteastódh ó 
scoileanna rochtain a fháil ar an gcúnamh a chuireann na seirbhísí tacaíochta scoile agus 
foinsí comhairle eile ar fáil nuair atá feabhsúcháin á bpleanáil agus á gcur i bhfeidhm acu. 
 
Déanfaidh an Chigireacht agus rannóga eile sa Roinn Oideachais agus Scileanna 
monatóireacht ar chur i bhfeidhm na moltaí sna scoileanna roghnaithe agus ar fud an chórais 
go ginearálta. D’fhéadfadh sé go measfadh an Chigireacht an méid dul chun cinn atá déanta i 
dtaobh na moltaí i dtuairisc chigireachta ábhair a chur i bhfeidhm níos déanaí. 
 

5. An Creat Cáilíochta do Scoileanna 
 
Le Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna agus do Iar-
bhunscoileanna cuirtear tacar comhaontaithe agus comhleanúnach de chaighdeáin ar fáil 
don dá dhiminsean d’obair scoileanna: 
 

 teagasc agus foghlaim  

 ceannaireacht agus bainistíocht  
 

Tá sé ceaptha do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile le húsáid chun na cuir chuige teagaisc 
agus foghlama is éifeachtaí agus is mealltaí a chur i bhfeidhm agus chun feabhas a chur ar 
cháilíocht na ceannaireachta ina scoileanna. Trí thacar de chaighdeáin a sholáthar a thugann 
cur síos ar ‘chleachtas éifeachtach’ agus ar ‘chleachtas fíoréifeachtach’, cuideoidh an creat le 
scoileanna a láidreachtaí agus a réimsí forbartha a aithint agus cuirfidh sé ar a gcumas seilbh 
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a ghlacadh ar a bhforbairt agus feabhsúchán féin. Ar an mbealach seo, féachann an Creat 
Cáilíochta do Scoileanna le cuidiú le scoileanna chun féinmheastóireachta threorú, agus chun 
cuidiú le scoileanna cleachtas athmhachnamhach agus freagrúlacht ar riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí a leabú ina seomraí ranga agus ina suíomhanna foghlama eile. 
 
Bainfear úsáid as an gCreat Cáilíochta chun bonn eolais a chur faoi obair na gcigirí de réir mar 
a dhéanann siad monatóireacht agus tuairisciú ar an gcáilíocht i scoileanna. Bainfidh na 
samhlacha meastóireachta úsáid as na gnéithe den chreat is mó atá ábhartha d’fhócas na 
samhla. Ar an mbealach seo, cé go mbainfear úsáid as an gcreat go solúbtha, cinnteoidh sé 
go mbíonn comhsheasmhacht i meastóireachtaí na Cigireachta. 
 
Mar thoradh ar Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016: Creat Cáilíochta do Iar-Bhunscoileanna 
a chur ar fáil go poiblí, cuideofar le tuismitheoirí agus daoine eile na breitheanna 
meastóireachta i dtuairiscí cigireachta a thuiscint. Cuideoidh an teanga choiteann a 
sholáthraíonn an creat le plé fiúntach idir múinteoirí, gairmeoirí oideachais, tuismitheoirí, 
scoláirí, pobail scoile agus an pobal níos leithne faoin gcáilíocht inár scoileanna. 
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Tábla 1: An Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanna - Forléargas 
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Maidir leis na scoláirí: 

baineann siad taitneamh as a gcuid foghlama, tá siad spreagtha chun foghlama, agus tá siad ag súil le gnóthachtáil mar 
fhoghlaimeoirí 

tá an t-eolas agus na scileanna riachtanacha acu chun iad féin agus a gcaidrimh a thuiscint 

léiríonn siad an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá de dhíth ar churaclam na hiar-bhunscoile 
baineann siad amach na torthaí foghlama atá luaite do gach ábhar, cúrsa agus clár 
 
Maidir leis na scoláirí: 
glacann siad páirt go tairbheach i ngníomhaíochtaí foghlama fiúntacha 
fásann siad mar fhoghlaimeoirí trí idirghníomhaíochtaí ómósacha agus eispéiris atá dúshlánach agus tacaíoch 
déanann siad athmhachnamh ar a ndul chun cinn mar fhoghlaimeoirí agus forbraíonn siad mothúchán d’úinéireacht agus 
de fhreagracht as a bhfoghlaim 
faigheann siad deiseanna chun na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt atá riachtanach don fhoghlaim ar feadh an tsaoil 
 
Maidir leis an múinteoir: 
tá an t-eolas ábhair, an t-eolas oideolaíochta agus na scileanna bainistíochta seomra ranga riachtanacha aige/aici 
roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cleachtais phleanála, ullmhúcháin agus mheasúnaithe a chuireann foghlaim na scoláirí 
chun cinn 
roghnaíonn agus úsáideann sé/sí cuir chuige teagaisc atá oiriúnach do na cuspóirí foghlama agus do riachtanais foghlama 
na scoláirí 
freagraíonn sé/sí do riachtanais foghlama aonair agus idirdhealaíonn sé/sí gníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama mar is 
gá 
 
Maidir leis na múinteoirí: 
tá meas acu ar an bhforbairt ghairmiúil agus ar an gcomhoibriú gairmiúil agus glacann siad páirt iontu 

oibríonn siad le chéile chun deiseanna foghlama a cheapadh do scoláirí ar fud an churaclaim agus taobh amuigh de 

i gcomhar lena chéile forbraíonn siad agus cuireann siad i bhfeidhm cleachtais mheasúnaithe fhoirmitheacha agus 
shuimitheacha atá comhsheasmhach agus iontaofa 

cuidíonn siad leis an acmhainn uile-foirne a thógáil trína saineolas a roinnt  
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Maidir leis na ceannairí scoile: 

cuireann siad cultúr d’fheabhsú, comhoibriú, nuálaíocht agus cruthaitheacht san fhoghlaim, sa teagasc agus sa mheasúnú 
chun cinn  

cothaíonn siad tiomantas don chuimsiú, comhdheiseanna agus forbairt iomlánaíoch gach scoláire 

bainistíonn siad pleanáil agus cur i bhfeidhm churaclam na scoile 

cothaíonn siad forbairt ghairmiúil do mhúinteoirí a shaibhríonn foghlaim na múinteoirí agus na scoláirí  

 

Maidir leis na ceannairí scoile: 

bunaíonn siad timpeallacht foghlama ordúil, slán agus sláintiúil, agus coinníonn siad í trí chumarsáid éifeachtach 

bainistíonn siad acmhainní daonna, fisiciúla agus airgeadais na scoile chun eagraíocht foghlama a chruthú agus a 
choinneáil 

bainistíonn siad staideanna dúshlánacha agus casta ar bhealach a léiríonn comhionannas, cothroime agus cóir  

forbraíonn siad agus cuireann siad i bhfeidhm córas chun freagracht agus cuntasacht ghairmiúil a chur chun cinn  

 

Maidir leis na ceannairí scoile: 

cuireann siad an fhís atá mar threoir ag an scoil in iúl agus bíonn siad i gceannas ar bhaint amach na físe sin 

bíonn siad i gceannas ar rannpháirtíocht na scoile i bpróiseas leanúnach na féinmheastóireachta 

déanann siad caidrimh a thógáil agus a choinneáil laistigh den scoil, le scoileanna eile, agus leis an bpobal níos leithne 

déanann siad bainistiú, ceannaireacht agus idirghabháil ar an athrú d’fhonn freagairt ar riachtanais na scoile atá ag athrú 
agus ar athruithe san oideachas 

 

Maidir leis na ceannairí scoile: 

déanann siad measúnú ar a gcleachtas mar cheannairí agus forbraíonn siad an tuiscint atá acu ar cheannaireacht 
inbhuanaithe agus éifeachtach 

cuireann siad ar chumas na foirne róil cheannaireachta a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm 

cothaíonn siad agus éascaíonn siad an fhorbairt ar ghuth na scoláirí, rannpháirtíocht na scoláirí agus ceannaireacht na 
scoláirí 

tógann siad líonraí gairmiúla le ceannairí scoile eile 
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6. Contanam na Cáilíochta 
 
Scrúdaíonn cigireachtaí gnéithe éagsúla d’obair na scoile ag am na cigireachta. Ar ndóigh, ní 
hionann gach gné d’obair na scoile ó thaobh cáilíochta de. Mar shampla, b’fhéidir go bhfuil 
na cigirí den tuairim go bhfuil cáilíocht an teagaisc agus na foghlama i scoil ag leibhéal an-ard 
atá, ach gur chóir cáilíocht thacaíocht na scoile don scoláire a fheabhsú. 
 
Baineann na cigirí úsáid as contanam na cáilíochta agus iad ag cur síos ar gach gné d’obair na 
scoile le linn cigireachta. Tá an contanam cáilíochta curtha in oiriúint chun cuidiú le meastóirí 
teacht ar bhreithiúnais mheastóireachta atá bunaithe ar fhianaise agus le cur síos cruinn a 
dhéanamh ar chaighdeán sholáthar na scoile nó ar ghnéithe den soláthar sin. Tá sé in úsáid 
ag an gCigireacht le roinnt blianta anuas chun cuidiú le cigirí teacht ar bhreithiúnais réadúla 
faoi cháilíocht ghnéithe de sholáthar na scoile. 
 
Cuireadh contanam cáilíochta i láthair do scoileanna ar dtús chun críocha na 
féinmheastóireachta in Ag Breathnú ar Ár Scoil (2003) agus cuireadh i láthair arís é in 2012 i 
Féinmheastóireacht Scoile – Treoirlínte do Scoileanna. Mar chuid den phróiseas 
féinmheastóireachta, spreagadh scoileanna leis an gcontanam a úsáid chun cáilíocht a 
soláthair a mheas agus chun a gcleachtas a chur ar chontanam. 
 
Léiríonn an contanam cáilíochta a úsáideann cigirí go mbíonn cáilíocht scoile i gcónaí ag 
teacht chun cinn agus ag forbairt agus aithníonn sé comhthéacs uathúil gach uile scoile. 
Aithníonn sé go bhfuil formhór na scoileanna ag céimeanna éagsúla den phróiseas 
feabhsúchán scoile do ghnéithe áirithe dá soláthair. 
 
Tábla 2: Contanam na Cáilíochta 
 
Leibhéal Cur síos Sampla de na téarmaí tuairisciúla 

 
An-mhaith  

Úsáidtear An-mhaith áit a bhfuil cáilíocht na 
réimsí a ndéantar meastóireacht orthu ar 
chaighdeán an-ard. Ní bhíonn tionchar rómhór ag 
an líon beag réimsí atá le feabhsú ar cháilíocht an 
tsoláthair ar an iomlán. Do roinnt scoileanna sa 
chatagóir seo bíonn an cháilíocht ar a ndearnadh 
meastóireacht thar cionn agus is sampla í do 
scoileanna eile de shárchaighdeáin sholáthair. 

An-mhaith; ar cháilíocht an-ard; an-
éifeachtach; cleachtas an-
éifeachtach; le moladh go hard; an-
rathúil; beagán réimsí le feabhsú; go 
hiontach; ar chaighdeán an-ard. Ar 
fheabhas: thar cionn; ar 
shárchaighdeán, le láidreachtaí an-
suntasacha; thar barr 
 

 
 
Go maith 

Úsáidtear Go maith áit ina bhfuil níos mó 
láidreachtaí sna réimsí a ndéantar meastóireacht 
orthu ná na réimsí ina bhfuil gá le feabhas a 
dhéanamh. Bíonn tionchar ag na réimsí ina bhfuil 
gá le feabhas a dhéanamh ar cháilíocht foghlama 
na ndaltaí. Ní mór don scoil tógáil ar a cuid 
láidreachtaí agus gníomhú le dul i ngleic leis na 
réimsí atá aitheanta ina bhfuil gá le feabhas a 
dhéanamh leis an gcaighdeán an-mhaith a bhaint 
amach.  
 

Go maith; cáilíocht mhaith; fiúntach; 
cleachtas éifeachtach; inniúil; 
úsáideach; inmholta; caighdeán 
maith; roinnt réimsí le feabhsú 

 
Sásúil 

Úsáidtear Sásúil áit a bhfuil cáilíocht an tsoláthair 
sách maith. Tá díreach níos mó láidreachtaí a 
ndéantar meastóireacht orthu ná na laigí. Cé nach 
mbíonn drochthionchar suntasach ag na laigí 
cuireann siad srian leis na taithí foghlama agus ba 

Sásúil; sách maith; soláthar oiriúnach 
cé go bhfuil féidearthachtaí ann le 
feabhas a dhéanamh; leibhéal 
cáilíochta inghlactha; is gá feabhas a 
dhéanamh i réimsí áirithe 
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chóir dul i ngleic leo d’fhonn caighdeán níos fearr 
a bhaint amach. 

 
Measartha 

Úsáidtear Measartha áit, in ainneoin go bhfuil 
roinnt láidreachtaí sna réimsí a ndéantar 
meastóireacht orthu, go bhfuil níos mó easnaimh 
nó laigí ann freisin ná na láidreachtaí. Beidh ar an 
scoil dul i ngleic le heasnaimh áirithe gan mhoill 
lena chinntiú go mbíonn an soláthar sásúil nó níos 
fearr ná sin. 

Measartha, laigí soiléire ann a bhfuil 
tionchar acu ar fhoghlaim na ndaltaí; 
gan a bheith chomh sásúil sin; 
deacrachtaí ann; níor mór feabhas a 
dhéanamh i réimsí ar leith; gá le 
gníomhú le feabhas a dhéanamh 

 
Lag 

Úsáidtear Lag áit a bhfuil easnaimh 
thromchúiseacha sna réimsí a ndéantar 
meastóireacht orthu. Is gá don scoil uile gníomhú 
láithreach ar bhonn comhordaithe le dul i ngleic 
leis na réimsí atá mar ábhar imní. I gcásanna 
áirithe, b’fhéidir go mbeidh gá le hionchur ó 
ghníomhaireachtaí eile le tacú leis na feabhsuithe. 

Lag; míshásúil; easnamhach; 
neamhéifeachtach; go dona; athrú, 
forbairt nó feabhas atá suntasach ag 
teastáil; deacrachtaí suntasacha ann  

 

 

7. Athbhreithniú ar chigireachtaí 
 
Is féidir le múinteoir nó le bord bainistíochta a ndearna cigireacht difear dó/di athbhreithniú 
a iarraidh de réir na nósanna imeachta atá imlínithe sa doiciméad Nós Imeachta 
Athbhreithnithe do Chigireachtaí ar Scoileanna agus ar Mhúinteoirí faoi Alt 13 (9) den Acht 
Oideachais 1998 (2015). (www.education.ie). 
 
 

8. Foilsiú na treorach seo agus athbhreithniú uirthi 
 

Cuireadh an Treoir seo i dtoll a chéile tar éis dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe 
oideachais de réir mar a éilítear le hAlt 13(8) den Acht Oideachais, 1998. 
 
Tá an Chigireacht tiomanta do shíorfheabhas a chur ar na slite a ndéanaimid ár gcuid oibre 
meastóireachta agus comhairle i scoileanna agus déanfar athbhreithniú ar ábhar na Treorach 
seo go tráthrialta. 
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AGUISÍN 1 

 
San Aguisín seo leagtar amach achoimre ghairid ar gach ceann de na samhlacha seo a leanas: 
 
Samhail................................................................................................................leathanach
      
1.1 Cigireachtaí i scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, in Aonaid Shainchúraim agus in Ionaid 
Choinneála do Pháistí………………………………………………………………………………..…….………. 16 

1.2 Cigireacht Theagmhasach ………………………………………………………………….………….…………… 18 

1.3 Cigireacht Ábhair ...………………………………………………………………………………….…………. 20 

1.4 Meastóireacht Scoile Uile - Bainistíocht, Ceannasaíocht agus Foghlaim…………………… 22 

1.5 Cigireacht Leantach.……………………………………………………………………………….………….…….. 25 

       
Tá sé mar sprioc ag an achoimre treoir thagartha ghairid a chur ar fáil don chreat 
meastóireachta do gach samhail chigireachta agus na gníomhaíochtaí cigireachta ag gach 
céim den phróiseas cigireachta a leagan amach. 
 

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí a chomhlíonadh 

Mar chuid d’ár meastóireacht ar fad in aonaid ardtacaíochta, in aonaid shainchúraim agus in 
ionaid choinneála do pháistí, fiosróidh cigirí comhlíonadh ginearálta scoile leis na riachtanas 
sna Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus i Scoileanna Iar-
bhunscoile (2011). 
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1.1 Cigireachtaí Scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, in Aonaid 
Shainchúraim agus in Ionaid Choinneála do Pháistí  
 

Réamhrá 
 

Cuirtear an tsamhail chigireachta seo i bhfeidhm i scoileanna atá ceangailte le haonaid 
ardtacaíochta, le haonaid shainchúraim agus le hionaid choinneála do pháistí. Tá an Chigireacht 
tiomanta do chlár cigireachta bliantúil do na scoileanna seo chun dearbhú cáilíochta a dhéanamh 
ar an oideachas atá á sholáthar do na páistí, agus chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do 
mhúinteoirí, do phríomhoidí agus do chomhlacht bainistíochta na scoile. Tá an chigireacht gan 
fógra agus mar sin de níl gníomhaíochtaí ar bith roimh theacht na gcigirí chuig an scoil/aonad, 
seachas an fhoirm eolais scoile a chomhlánú ag tús na scoilbhliana.  
 

Tá samhail na gCigireachtaí ar Scoileanna atá ceangailte le hAonaid Ardtacaíochta, le hAonaid 
Shainchúraim agus le hIonaid Choinneála do Pháistí deartha chun freastal ar na cúinsí ar leith a 
bhaineann le soláthar an oideachais laistigh de na scoileanna seo. Is iad príomhaidhmeanna agus 
príomhghnéithe na cigireachtaí scoile seo ná: 
 

 monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán agus ar éifeachtacht an teagaisc agus na  

foghlama sna scoileanna 

 dea-chleachtais a dhearbhú sa teagasc, san fhoghlaim agus sa tacaíocht do scoláirí 

 tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt chleachtas féin-athmhachnamhach proifisiúnta an 

bhoird bainistíochta agus na múinteoirí 

 comhairle a thabhairt do mhúinteoirí agus lucht bainistíochta scoile faoin gcaighdeán 

oideachais atá á sholáthar sa scoil 

Fócas meastóireachta 
 

Déanann na cigirí meastóireacht ar an bhfoghlaim agus ar an teagasc faoi na ceannteidil nó 

faoi na réimsí fiosrúcháin seo a leanas: 

 Teagasc, foghlaim agus tacaíocht do scoláirí 

 Riaradh agus bainistíocht na scoile 

 Pleanáil scoile agus féinmheastóireacht scoile  
 

Teagasc, foghlaim agus tacaíocht do scoláirí 
Leagtar an fócas sna cigireachtaí scoile seo ar theagasc agus ar fhoghlaim agus ar an dul chun 
cinn atá déanta ag na scoláirí. Déanann na cigirí meastóireacht ar cháilíocht an teagaisc agus na 
foghlama sna ceachtanna a mbreathnaítear orthu mar tháscaire ar cháilíocht fhoriomlán an 
teagaisc agus na foghlama sa scoil. Breathnaíonn an cigire ar ullmhúchán na múinteoirí do na 
ceachtanna, ar éifeachtacht na gcur chuige a úsáidtear, ar an atmaisféar sa seomra ranga, agus ar 
cén chaoi a ndéantar na scoláirí a bhainistiú agus a eagrú le linn gníomhaíochtaí foghlama.  
 

Measann na cigirí oiread agus a chuirtear eolas, scileanna agus meonta na scoláirí chun cinn agus 
a tharraingítear isteach san fhoghlaim go cuí iad. Cuirtear cleachtais mheasúnaithe agus dul chun 

cinn na scoláirí faoi chaibidil chomh maith. Féadfaidh an cigire idirghníomhú le scoláirí freisin 
agus athbhreithniú a dhéanamh ar shamplaí dá saothair. Lorgaítear eolas faoi na straitéisí 
tacaíochta atá ar bun sa scoil chun freastal ar riachtanais na scoláirí i dtaca lena scileanna 
litearthachta agus uimhearthachta a fhorbairt.  
 
Breathnaíonn na cigirí ar leibhéal ginearálta na tacaíochta agus na treorach atá ar fáil do na 
foghlaimeoirí. Breathnaíonn siad ar chaighdeán na nasc idir scoileanna ceangailte leis an Aonad 



17 
 

Ardtacaíochta, Aonad Sainchúraim nó Ionad Coinneála do Pháistí agus na scoileanna sin a n-
aistríonn scoláirí chucu. Cuirtear faoi chaibidil freisin an soláthar atá á dhéanamh ag an scoil chun 
scileanna saoil na scoláirí a fhorbairt, chomh maith leis na struchtúir chúraim atá ann sa scoil.  
 

Eagrú agus bainistíocht na scoile 
Scrúdaíonn na cigirí comhdhéanamh, ról agus oibríocht an bhoird bainistíochta, a rannpháirtíocht 
le forbairt polasaithe agus nósanna imeacht chun oibríocht na scoile a threorú, cáilíocht na nasc 
atá déanta aige leis an ionad cónaithe agus le gníomhaireachtaí atá ag tacú leis na scoláirí agus na 
hacmhainní agus áiseanna fisiciúla atá ar fáil sa scoil chun tacú le teagasc agus foghlaim.  
 

Déantar cáilíocht na foirne bainistíochta inscoile a mheas freisin. Breathnaíonn na cigirí ar 
structúir chumarsáide sa scoil agus ar leibhéal an chomhair agus an chomhoibrithe i measc 
phobal na scoile. Déantar meastóireacht freisin ar an gcaidreamh idir an scoil agus an socrúchán 
cónaithe.  
 

Déileáiltear freisin le caighdeán na pleanála ar leibhéal na scoile uile agus ar leibhéal an tseomra 
ranga, leis na láidreachtaí agus na dúshláin don scoil, agus leis an gclár oibre d’fhorbairt agus 
d’fheabhsúchán scoile.  
 

Breathnaítear ar na nósanna imeachta atá ag an scoil chun monatóireacht a dhéanamh ar 
thinreamh, ar aistrithe, ar choinneáil, agus ar dhul chun cinn na scoláirí. 
 

Pleanáil scoile agus féinmheastóireacht scoile  
Déanfaidh cigirí, thar am, measúnú ar éifeachtacht phróisis fhéinmheastóireachta na scoile, agus 
ar cé chomh maith agus a bhíonn siad á n-úsáid chun feabhas a chur ar rannpháirteachas agus 
torthaí do scoláirí, don teagasc, don cheannaireacht agus don bhainistíocht. Bunaithe ar fhorbairt 
na scoile le tamall de bhlianta agus ar an dóigh a aithníodh agus a cuireadh i bhfeidhm pleananna 
don fheabhsúchán, breathnóidh na cigireachtaí freisin ar chumas na scoile chun moltaí a 
eascraíonn ón gcigireacht a chur i bhfeidhm laistigh de achar ama cuí. 

 

Achoimre ar ghníomhaíochtaí cigireachta : AA, AS, ICP 
 

Le
 li

n
n

 n
a 

cu
ai

rt
e

 c
ig

ir
ea

ch
ta

  Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

 
Dhá/trí lá 
scoile, go 
hiondúil 

 
 

Níl thugtar fógra roimh ré 
Ag bualadh le príomhoide 
Socruithe do cheistneoirí na múinteoirí  
Cumarsáid faoi amchlár laethúil 
Cruinniú fócasghrúpa le scoláirí 
Cruinnithe le bainistíocht na scoile agus ionaid chónaithe  
Athbhreithniú ar dhoiciméid 
Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim 
Caidreamh le scoláirí agus athbhreithniú ar obair na scoláirí 
Aiseolas chuig múinteoirí aonair  
Ullmhú na dréacht-tuairisce 
Cruinniú iar-mheastóireachta idir an cigire (na cigirí) agus an príomhoide agus, 
nuair is iomchuí, baill foirne 

Gníomhaíocht 
scoile 

Comhlíonadh ceistneoirí na múinteoirí 
Comhlánaíonn an príomhoide an fhoirm eolais scoile (mura bhfuil sé seo 
déanta roimh na cuairte cigireachta). 

Ta
r 

é
is

 n
a 

cu
ai

rt
e

 
ci

gi
re

ac
h

ta
 

Gníomhaíocht 
scoile 

Eisítear dréacht-tuairisc chuig an bpríomhoide/cathaoirleach an bhoird 
bhainistíochta do dhearbhú fíricí (cúig lá scoile) agus d’fhreagairt na scoile  
(deich lá scoile)  

Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

An tuairisc dheireanach a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne 
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1.2 Cigireacht Theagmhasach 
 

Réamhrá 
 

Is é caighdeán an oideachais atá á sholáthar do na scoláirí i ngnáthstaideanna laethúla scoile 
ceann de na heochairfhócais sa chigireacht theagmhasach. Déantar an mheastóireacht i 
gcomhthéacs ghnáthobair na scoile, ag cur gnéithe de chomhthéacs na scoile san áireamh, 
lena n-áirítear ráiteas misin na scoile féin. 
 
Tá samhail na cigireachta teagmhasaí ceaptha le bheith solúbtha ionas go bhféadfar feidhm a 
bhaint aisti le heolas a fháil ar roinnt ghnéithe éagsúla d’obair na scoile. I líon beag cásanna, 
d’fhéadfadh aon cheann nó gach ceann de na cúiseanna seo a leanas a bheith ina gcúis le 
cigireacht theagmhasach chomh maith: 

 Meastóireacht a dhéanamh ar chur i ngníomh treoirlínte, imlitreacha, rialachán, agus 

treoracha eile arna ndéanamh ag an Aire 

 Eolas a bhailiú ar fhachtóirí a bhféadtar iad a úsáid le sainaithint a dhéanamh ar 

scoileanna a bhainfeadh tairbhe as tuilleadh cigireachta 

 Monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag scoil maidir le 

moltaí a rinneadh í gcigireachtaí roimhe seo 

 Eolas a bhailiú ar fheidhmiú agus ar éifeachtacht scoileanna do chúiseanna taighde 

nó ar chúiseanna eile, lena n-áirítear eolas a chur ar fáil do rannóga eile sa Roinn. 

 
Insíonn an cigire don phríomhoide cúis a c(h)uairte ag tús cigireachta teagmhasaí. 
 
Meastóireachtaí is ea cigireachtaí teagmhasacha ar ghnéithe d’obair na scoile faoi 
ghnáthchoinníollacha i ngnáthlá scoile. Dé ghnáth, díríonn siad ar ghnéithe den teagasc, den 
fhoghlaim agus ar ghnóthachtáil na scoláirí agus tacaíocht do scoláirí. Tacaíonn an chigireacht 
theagmhasach le caidreamh comhghairmiúil idir múinteoirí agus an cigire. Caitheann an 
cigire a c(h)uid ama ag breathnú go díreach ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim sa seomra 
ranga d’fhonn cáilíocht an tsoláthair a mheas, obair na múinteoirí agus na scoláirí a dhearbhú 
agus tacú leis an bhfeabhsúchán. Tugann cigireachtaí teagmhasacha deis don mhúinteoir plé 
a dhéanamh ar shaincheisteanna atá bainteach leis an gceacht agus comhairle a lorg ón 
gcigire. 
 
Tacaíonn cigireachtaí teagmhasacha le ról ceannaireachta oideachais an phríomhoide trí 
dheis a thabhairt dó/di comhphlé gairmiúil a dhéanamh le cigirí ar nithe áirithe a bhfuil 
sainbhaint acu leis an scoil. Is féidir aiseolas ó bhéal an chigire a úsáid le cabhrú le scoileanna 
sainaithint a dhéanamh ar láidreachtaí ó thaobh an tsoláthair oideachais de agus 
athmhachnamh gairmiúil a éascú ar na gnéithe nach mór a fhorbairt tuilleadh. Cuireann an 
chigireacht theagmhasach le próisis fhéinmheastóireachta na scoile féin ar an gcaoi seo. Ba 
chóir go gcuirfeadh an t-aiseolas a thugann an cigire don mhúinteoir agus don scoil leis an 
athmhachnamh gairmiúil agus leis an bhféinmheastóireacht, agus go bhfeabhsófaí torthaí do 
na scoláirí dá bharr. 
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Fócas meastóireachta 
 

Bíonn formhór na gcigireachtaí teagmhasacha dírithe ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim. 
Breathnaíonn an cigire ar ullmhúchán na múinteoirí do na ceachtanna, ar éifeachtacht na 
gcur chuige a úsáidtear, ar an atmaisféar sa seomra ranga, agus ar an gcaoi a ndéantar na 
scoláirí a bhainistiú agus a eagrú le linn gníomhaíochtaí foghlama. 
 
Measann an cigire oiread agus a chuirtear eolas, scileanna agus meonta na scoláirí chun cinn 
agus a tharraingítear isteach san fhoghlaim go cuí iad. Scrúdaítear cleachtais mheasúnaithe 
agus dul chun cinn na scoláirí chomh maith. Féadfaidh an cigire idirghníomhú le scoláirí 
freisin agus athbhreithniú a dhéanamh ar shamplaí dá saothair. 
 
Meastar oiread agus atá spriocanna feabhsaithe scoile uile ag dul i bhfeidhm ar an gcleachtas 
sa seomra ranga agus ar cháilíocht an teagaisc, nuair is iomchuí. 

 

Achoimre ar ghníomhaíochtaí cigireachta : Cigireacht Theagmhasach 
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Gníomhaíocht 
na 

Cigireachta 
 

Lá scoile 
amháin, go 

hiondúil 
 
 

Ní thugtar fógra roimh ré  
Ag bualadh le príomhoide 
Faigh cóip d’amchlár na scoile 
Dréacht-sceideal de chuairteanna ranga - roinntear seo leis an 
bpríomhoide roimh thús na gcuairteanna 
Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim 
Caidreamh le scoláirí agus athbhreithniú ar obair na scoláirí 
Aiseolas chuig múinteoirí aonair a raibh breathnóireacht déanta ar 
a gcleachtas 
Cruinniú aiseolais le príomhoide agus/nó príomhoide tánaisteach 
Ní eisítear tuairisc scríofa ar bith chuig an scoil. 
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1.3 Cigireacht Ábhair  

Réamhrá 
 

Gné d’obair mheastóireachta agus chomhairleach cigirí iar-bhunscoile, a bhfuil tábhacht nach 
beag ag baint léi, is ea an chigireacht ábhair. Tá an próiseas dírithe ar réimsí curaclaim aonair 
a chuireann scoileanna ar fáil agus tá sé mar aidhm aige na dea-chleachtais a dhearbhú agus 
moltaí a dhéanamh, nuair is iomchuí, chun cuidiú le tuilleadh forbartha na réimse. Is féidir 
cigireacht ábhair a dhéanamh léi féin nó mar chuid de mheastóireacht scoile uile. 

Fócas meastóireachta 
 

Déanann an cigire an teagasc agus an fhoghlaim a mheas agus tugann sé/sí tuairisc orthu faoi 
na ceannteidil nó faoi na réimsí fiosrúcháin seo a leanas: 

 Teagasc, foghlaim agus measúnú 

 Soláthar ábhair agus tacaíocht scoile uile 

 Pleanáil agus ullmhúchán 

 
Teagasc, foghlaim agus measúnú 

Breathnaíonn an cigire ar ullmhúchán na múinteoirí do na ceachtanna, ar éifeachtacht na 
gcur chuige a úsáidtear, ar an atmaisféar sa seomra ranga, agus ar an gcaoi a ndéantar na 
scoláirí a bhainistiú agus a eagrú le linn gníomhaíochtaí foghlama. 
 
Measann an cigire oiread agus a chuirtear eolas, scileanna agus meonta na scoláirí chun cinn 
agus a tharraingítear isteach san fhoghlaim go cuí iad. Scrúdaítear cleachtais mheasúnaithe 
agus dul chun cinn na scoláirí chomh maith. Cuirtear gnóthachtáil sna scrúduithe 
teistiméireachta i gcomhthéacs na scoile faoi chaibidil freisin. 
 
Breathnaítear ar na deiseanna a thugtar do scoláirí na bunphrionsabail atá mar bhonn agus 
mar thaca ag clár a fhorbairt (mar shampla, litearthacht, uimhearthacht, scileanna 
idirphearsanta i gcás na hArdteistiméireachta Feidhmí). Meastar oiread agus atá spriocanna 
feabhsúcháin scoile uile ag dul i bhfeidhm ar an gcleachtas sa seomra ranga agus ar cháilíocht 
an teagaisc, nuair is iomchuí. 
 
Soláthar ábhair agus tacaíocht scoile uile 

Breathnaíonn an cigire ar na socruithe atá i bhfeidhm sa scoil chun rochtain scoláirí ar an 
ábhar agus a rannpháirtíocht ann a éascú, lena n-áirítear sannadh do rang-ghrúpaí agus 
dáileadh ama don ábhar ar amchlár na scoile. Ina theannta sin, cuirtear oiread agus a bhíonn 
fáil ar áiseanna agus ar acmhainní oiriúnacha i dtaca leis an ábhar a theagasc agus a 
fhoghlaim, chomh maith leis an tacaíocht a chuirtear ar fáil sa scoil d’fhorbairt ghairmiúil 
leanúnach na múinteoirí agus do scaipeadh an dea-chleachtais faoi chaibidil freisin. 
 
Pleanáil agus ullmhúchán 

Scrúdaítear struchtúir na roinne ábhair agus na socruithe atá ag an scoil chun pleanáil 
chomhoibríoch a éascú. Déantar athbhreithniú freisin ar phlean na roinne ábhair agus ar 
dhoiciméid phleanála aonair na múinteoirí i gcomhair na gceachtanna ar breathnaíodh orthu 
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lena mheas cé acu an bhfuil siad ag teacht le riachtanais an churaclaim agus le riachtanais 
agus suimeanna na scoláirí. Breathnaíonn an cigire ar an gcaoi a ndéanann an rannóg ábhair 
monatóireacht agus athbhreithniú ar a bpróiseas pleanála ábhair féin agus ar oiread agus a 
chuireann an fhéinmheastóireacht bonn eolais faoi chleachtais na múinteoirí sa seomra 
ranga. 
 

Achoimre ar ghníomhaíochtaí cigireachta: Cigireacht Ábhair 
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Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

Fógra cúig lá don scoil/bord/caomhnóir/ETB ar an nguthán agus trí 
r-phost 
Téann an cigire tuairiscithe i gcomhairle leis an scoil le cur chuige 
na cigireachta a mhíniú agus le heolas amchláir a dhearbhú 

Gníomhaíocht 
scoile 

Líonann an príomhoide/múinteoirí ábhair foirm eolais ábhair 
Doiciméid phleanála don ábhar ar leith agus amchláir na múinteoirí 
curtha chuig an gcigire tuairiscithe (más gá) 
Ba cheart go mbeadh taifid mheasúnaithe, taifid tinrimh ar fáil ar 
scoil 
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h
ta

  

Cigireacht 
Gníomhaíocht 

 
Dhá lá inscoile, 

go hiondúil 
 

Ag bualadh le príomhoide 
Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim 
Caidreamh le scoláirí 
Athbhreithniú ar obair na scoláirí 
Aiseolas do mhúinteoirí aonair agus don phríomhoide 
Cruinniú le foireann ábhair/comhordaitheoir (nuair is féidir) 
Cruinniú le comhordaitheoir SEN (más gá) 
Athbhreithniú ar dhoiciméid - táthar ag súil gur féidir le múinteoirí 
plean leathan scríofa dá gcuid oibre a chur in iúl do chigirí ar bhonn 
téarma agus bliantúil. Ní gá do mhúinteoirí pleananna scríofa 
aonair do cheacht a ullmhú do chigireacht ábhair 

Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

Cruinniú iar-mheastóireachta le foireann na scoile 
Cruinniú iar-mheastóireachta le foireann ábhair (más féidir) 
Dréacht-tuairisc ullmhaithe ag an gcigire (na cigirí) 
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 Gníomhaíocht 
scoile 

Eisítear dréacht-tuairisc chuig an príomhoide/cathaoirleach an 
bhoird bhainistíochta do dhearbhú fíricí (cúig lá scoile) agus 
d’fhreagairt na scoile (deich lá scoile) 

Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

 
An tuairisc dheireanach a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne 
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1.4. Meastóireacht Scoile Uile - Bainistíocht, Ceannaireacht agus 
Foghlaim 
 

Réamhrá 
 
Tá an próiseas MSU-BCF in iar-bhunscoil ceaptha le meastóireacht a dhéanamh ar ghnéithe 
tábhachtacha d’obair na scoile agus le feabhsúchán scoile a chur chun cinn. Tá an MSU-BCF 
ceaptha le pleanáil forbartha na scoile féin a chomhlánú agus tugann sí deiseanna don scoil a 
cuid próiseas féinmheastóireachta féin a léiriú. 
 
Tá MSU-BCF dírithe ar shaincheisteanna scoile uile a bhaineann le cúrsaí bainistíochta, 
ceannaireachta, pleanála, foghlama, teagaisc, agus measúnaithe, mar aon le dul chun cinn 
agus cumas na scoile ó thaobh na féinmheastóireachta de. Breathnaítear freisin ar na moltaí 
a rinneadh i meastóireachtaí seachtracha roimhe arna ndéanamh ag an gCigireacht, mar 
shampla, cigireachtaí ábhair agus meastóireachtaí cláir. Éascaítear léi scrúdú géar ar na 
bearta forbartha agus feabhsaithe a rinne an scoil i ndiaidh na meastóireachtaí sin. Tagann 
dea-chleachtais chun solais agus dearbhaítear na dea-chleachtais sin le linn an MSU-BCF, 
agus tugtar moltaí soiléire ag deireadh na meastóireachta i dtaca le tuilleadh forbartha agus 
feabhsúcháin. Tugtar tuairisc chigireachta don scoil agus don phobal ag deireadh phróiseas 
MSU-BCF. 
 
B’fhéidir go gclúdódh samhail chigireachta MSU-BCF meastóireacht ar théama nó ar 
shaincheist ar leith ó am go chéile; mar shampla, sonraí áirithe a bhailiú i dtaca le tuairisc 
théamach náisiúnta a d’fhéadfadh an Chigireacht a fhoilsiú. 
 

Fócas meastóireachta 
 
I rith MSU-BCF, déanann cigirí meastóireacht agus tuairisciú faoi na ceannteidil nó faoi na 
réimsí fiosrúcháin seo a leanas: 

 Cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta scoile 

 Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim  

 Moltaí a rinneadh i meastóireachtaí roimhe a chur i bhfeidhm 

 Próiseas féinmheastóireachta na scoile agus cumas na scoile chun feabhas a 

dhéanamh 

Cáilíocht na bainistíochta agus na ceannaireachta scoile 
Breathnaíonn an fhoireann chigireachta ar chomhdhéanamh agus ar fheidhmiú an bhoird 
bhainistíochta agus ar an gcaoi a gcomhlíonann sé na dualgais reachtúla atá air. Déanann siad 
meastóireacht ar fheidhmiú an bhoird, oiread a théann sé i gcomhairle le baill de phobal na 
scoile, agus an ról a ghlacann sé i bpolasaithe a fhorbairt agus in athbhreithniú a dhéanamh 
orthu. Déanann cigirí meastóireacht ar rannpháirtíocht na scoile sa phróiseas 
féinmheastóireachta agus ar leagan amach na dtosaíochtaí d’fhorbairt na scoile. 
 
Breathnaítear ar oiread agus is pobal foghlama í an scoil. Breathnaítear ar ról na foirne 
bainistíochta inscoile, lena n-áirítear ról an phríomhoide, ról an phríomhoide tánaistigh/na 
bpríomhoidí tánaisteacha, agus ról na foirne meánbhainistíochta i leith an fhoghlaim a 
stiúradh. Cuirtear faoi chaibidil rannpháirtíocht na foirne sa phleanáil forbartha scoile, 
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féinmheastóireacht scoile, deiseanna forbartha gairmiúla, struchtúir chumarsáide, agus 
leibhéal an chomhair agus an chomhoibrithe i measc phobal na scoile. 
 
Déantar meastóireacht ar na nósanna imeachta atá ag an scoil i ndáil le hiontrálacha, le 
hidirlinnte, le cuimsiú, le bainistiú scoláirí, agus le feidhmiú chomhairle na scoláirí. Déantar 
athbhreithniú ar straitéisí le gnóthachtálacha scoláirí a cheiliúradh, le tinreamh agus le 
coinneáil scoláirí a chur chun cinn, agus ar leibhéal ginearálta na tacaíochta agus na treorach 
a chuirtear ar fáil do na scoláirí. Déantar cíoradh ar churaclam agus ar amchlár na scoile, le 
béim ar leith leagtha ar leithead agus ar chothromaíocht sholáthar an churaclaim, ar na 
socruithe do roghanna ábhair na scoláirí, agus ar an gcaoi a bhfreastalaítear ar riachtanais na 
scoláirí uile. 
 

Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim 
Déanann an fhoireann MSU-BCF meastóireacht ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama 
sna ceachtanna a mbreathnaítear orthu mar tháscaire ar cháilíocht fhoriomlán an teagaisc 
agus na foghlama sa scoil. Agus an teagasc agus an fhoghlaim á meas acu, breathnaíonn an 
fhoireann mheastóireachta ar mhodheolaíochtaí, ar bhainistíocht an tseomra ranga, ar an 
atmaisféar sa seomra ranga, ar chleachtais mheasúnaithe, ar rannpháirtíocht na scoláirí sa 
cheacht, agus ar cháilíocht na foghlama agus ghnóthachtálacha na scoláirí. Lena chois sin, 
breathnaíonn an fhoireann ar an bhfianaise atá ann ar an bpleanáil don teagasc agus don 
fhoghlaim, agus cuirtear san áireamh an fhéinmheastóireacht i dtaca le hobair sna seomraí 
ranga. Féadfaidh an cigire idirghníomhú le scoláirí freisin agus athbhreithniú a dhéanamh ar 
shamplaí dá saothair. 
 
Breathnaítear ar cháilíocht na pleanála agus an ullmhúcháin a dhéantar ar leibhéil an 
mhúinteora aonair, na roinne ábhair, agus na scoile uile freisin, mar aon leis na nósanna 
imeachta meastóireachta inscoile atá i bhfeidhm. Mar chuid den athbhreithniú ar an 
bhféinmheastóireacht sa scoil, déantar meastóireacht ar an anailís agus an phleanáil a 
dhéantar, ag múinteoirí aonair agus ar leibhéal na scoile uile freisin, bunaithe ar 
ghnóthachtálacha scoláirí. 
 

Moltaí a rinneadh i meastóireachtaí roimhe a chur i bhfeidhm 
Breathnaíonn an fhoireann MSU-BCF ar cé chomh maith agus atá ag éirí leis an scoil i dtaca le 
cur i bhfeidhm na moltaí a tugadh i dtuairiscí ar mheastóireachta ábhair agus ar 
mheastóireachtaí scoile uile roimhe sin agus a tugadh ag cuairteanna cigireachta roimhe sin 
maidir le bainistíocht na scoile agus leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim. Déantar 
meastóireacht ar a oiread agus a chuaigh an scoil i ngleic le príomh-mholtaí maidir le 
bainistíocht na scoile, na foirne, na scoláirí, agus na n-áiseanna agus an tionchair a d’imir cur i 
bhfeidhm na moltaí seo. Breathnaíonn an fhoireann freisin ar an gcaoi inar scaipeadh an dea-
chleachtas molta i réimsí áirithe i bhfeidhm ar réimsí eile sa scoil. 

 

Próiseas féinmheastóireachta na scoile agus cumas na scoile chun feabhas a dhéanamh 
Measann an fhoireann MSU-BCF próisis na féinmheastóireachta atá ar bun sa scoil faoi 
láthair, a oiread agus a bhíonn páirtithe leasmhara na scoile páirteach sna próisis seo, agus 
an tionchar atá imeartha ag na próisis seo ar obair na scoile agus ar cháilíocht na foghlama. 
Déanann an fhoireann MSU-BCF meastóireacht ar an gcaoi a leagtar spriocanna feabhsúcháin 
amach agus a ndéantar monatóireacht orthu laistigh den scoil, agus ar éifeachtacht 
fhoriomlán na straitéisí atá ag an scoil chun gnóthachtáil na scoláirí a mheas agus 
monatóireacht a dhéanamh uirthi chomh maith. 
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Nochtann an fhoireann MSU-BCF a dtuairimí ar chumas na scoile le rudaí a athrú agus a 
fheabhsú, agus le moltaí na tuairisce MSU-BCF a chur i bhfeidhm laistigh de thréimhse 
shásúil, bunaithe ar fhorbairt na scoile le blianta beaga anuas. Tá i gceist leis na tuairimí seo 
tuairimí ar an gceannaireacht ar phróisis na forbartha, na pleanála, agus athbhreithnithe na 
scoile agus ar chultúr na scoile i leith pleanáil a dhéanamh le haghaidh riachtanais na scoláirí 
agus freastal ar na riachtanais sin atá ag teacht chun cinn. 
 

Achoimre ar ghníomhaíochtaí cigireachta : MSU-BCF 
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Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

Fógra scríofa deich lá chuig an scoil/bord/pátrún/BOO 
Bíonn an cigire tuairiscithe i gcomhairle leis an scoil leis na cruinnithe a 
eagrú 
Tugtar ceistneoirí na múinteoirí don scoil 

Gníomhaíocht 
scoile 

Ba chóir na doiciméid seo a leanas a chur ar aghaidh chuig an 
gcigire tuairiscithe: 

 Miontuairiscí na gcúig chruinniú dheireanacha den bhord 
bainistíochta 

 Amchlár iomlán na scoile agus amchláir na múinteoirí 
aonair, chomh maith le míniú ar na cóid a úsáidtear iontu 

 Polasaithe/nósanna imeachta rollacháin agus iontrála na 
scoile, cóipeanna de na foirmeacha iarratais agus ábhar 
bainteach eile 

 Cód iompair na scoile agus polasaí frithbhulaíochta na scoile 

 Féilire na scoile don bhliain reatha agus don dá bhliain 
roimhe, chomh maith le sonraí maidir le dátaí oscailte agus 
dúnta, sceideal na gcruinnithe, laethanta foirne, agus 
mórimeachtaí a thit amach sa scoil. 
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 Gníomhaíocht 

na Cigireachta  
 

Lá inscoile  
Amháin 

Riarachán ceistneoirí na scoláirí 
Cruinniú le baill an bhoird bhainistíochta 
Athbhreithniú ar dhoiciméid 
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Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

 
Trí/ceithre lá 

inscoile de 
ghnáth 

 
 

Cumarsáid faoi amchlár laethúil 
Ag bualadh le príomhoide 
Cruinnithe agus agallaimh leis an lucht ardbhainistíochta agus le 
múinteoirí 
Cruinniú le fócasghrúpa scoláirí 
Cruinniú le grúpaí eile múinteoirí mar is cuí (ISM) 
Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim 
Caidreamh le scoláirí agus athbhreithniú ar obair na scoláirí 
Athbhreithniú doiciméad - táthar ag súil gur féidir le múinteoirí plean 
leathan scríofa dá gcuid oibre a chur in iúl do chigirí ar bhonn téarma 
agus bliantúil. Ní gá do mhúinteoirí pleananna scríofa aonair do cheacht a 
ullmhú 
Aiseolas do mhúinteoirí aonair agus don phríomhoide 
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Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

Cruinniú iar-mheastóireachta le lucht ardbhainistíochta na scoile (an 
príomhoide agus an príomhoide tánaisteach/na príomhoidí tánaisteacha) 
Cruinniú iar-mheastóireachta leis an bhfoireann teagaisc 
Cruinniú iar-mheastóireachta le baill an bhoird bhainistíochta 
Cumarsáid déanta ar thuairisceáin cheistneora na scoláirí/múinteoirí atá 
comhthiomsaithe  
Dréacht-tuairisc a ullmhú 

Gníomhaíocht 
scoile 

Eisítear dréacht-tuairisc chuig an bpríomhoide/cathaoirleach an bhoird 
bhainistíochta do dhearbhú fíricí (cúig lá scoile) agus d’fhreagairt na 
scoile (deich lá scoile) 

Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

An tuairisc dheireanach a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne 

 

1. 5. Cigireacht Leantach  
 

Réamhrá  
 

Is í an aidhm atá le cigireacht leantach go measfaí an méid dul chun cinn atá déanta sa scoil i 
dtaobh chur i bhfeidhm na bpríomh-mholtaí ón gcigireacht roimhe nuair a foilsíodh nó nuair 
a eisíodh tuairisc scríofa chuig an scoil. Déantar é seo a éascú trí chruinniú comhairliúcháin, 
comhghairmiúil idir an cigire agus bainistíocht agus foireann scoile chuí. Tugann cigirí 
comhairle do na scoileanna faoi straitéisí agus gníomhaíochtaí le dul i ngleic leis na moltaí go 
hiomlán. Má bhíonn tuairisc scríofa nó foilsithe mar thoradh ar shamhail chigireachta ar bith, 
d’fhéadfadh cigireacht leantach a bheith déanta. 
 
Tugann cigireachtaí leantacha deis don scoil an dul chun cinn atá déanta i bhfeabhsúchán 
cleachtais de thoradh ar mholtaí i dtuairiscí cigireachta roimhe a thaispeáint Pléann cigirí na 
feabhsúcháin le múinteoirí aonair, le grúpaí múinteoirí agus le daoine eile nuair is cuí. 
 
Ag deireadh cigireachta leantaí, pléann cigirí a gcuid torthaí ginearálta leis an bpríomhoide 
agus/nó an príomhoide tánaisteach, agus, nuair is iomchuí, le cathaoirleach an bhoird 
bhainistíochta. Aithníonn siad an dul chun cinn atá déanta agus cuireann siad comhairle ar 
fáil ar ghníomhaíochtaí eile atá ag teastáil le chur i bhfeidhm iomlán gach molta a chinntiú. 
Cuireann torthaí ó chigireacht leantach le heolas féin na scoile agus iad ag plé le 
féinmheastóireacht agus forbairt scoile. 
 

Fócas meastóireachta 

Cuireann cigireachtaí leantacha béim ar an leibhéal dul chun cinn atá déanta ag scoil ag cur i 
bhfeidhm príomh-mholtaí feabhsúcháin a tugadh i dtuairisc chigireachta roimhe seo, in áit 
sholáthar ginearálta an oideachais a dhéanann an scoil. 

 

Achoimre ar ghníomhaíochtaí cigireachta : Cigireacht Leantach  
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Gníomhaíocht  
na Cigireachta 

Déanann an cigire teagmháil leis an bpríomhoide dhá lá roimh an gcigireacht 
Déantar socruithe do chruinniú ar bith a bheadh de dhíth agus do dhoiciméid ar 
bith a bheadh ag teastáil ón gcigire 

Gníomhaíocht 
scoile 

Ullmhaíonn an príomhoide doiciméid ar bith agus socraíonn cruinnithe a 
bheadh de dhíth  
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Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

 
Lá amháin 
scoile, go 
hiondúil 

Ar na gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith mar chuid den 
chigireacht leantach tá:  

 Cruinniú le príomhoide agus/nó foireann ardbhainistíochta 

 Cruinniú leis an bhfoireann bhainistíochta inscoile 

 Cruinniú le múinteoirí/baill foirne eile cuí 

 Breathnóireacht ar theagasc agus ar fhoghlaim agus ar 
ghníomhaíochta ábhartha eile 

 Caidreamh le scoláirí 

 Athbhreithniú ar dhoiciméid agus taifid scoile agus ar obair 
scoláirí 

 Athbhreithniú ar acmhainní agus ar áiseanna 

 Cruinniú le cathaoirleach an bhoird bhainistíochta 

 Cruinniú iar-mheastóireachta leis an bpríomhoide 

I n
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Gníomhaíocht 
scoile 

Eisítear dréacht-tuairisc chuig an bpríomhoide/cathaoirleach an bhoird 
bhainistíochta do dhearbhú fíricí (cúig lá scoile) agus d’fhreagairt na scoile 
(deich lá scoile) 

Gníomhaíocht 
na Cigireachta 

An tuairisc dheireanach a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne 
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AGUISÍN 2 
Doiciméid atá ag teastáil  

Beidh na cigirí ag iarraidh doiciméid a bhaineann le fócas na samhla meastóireachta áirithe a 
fheiceáil agus a scrúdú. Ba cheart go mbeifí ábalta teacht orthu go furasta sa scoil. 
D’fhéadfadh cigire doiciméid nó taifid scoile bhreise a bhaineann le saincheisteanna ar leith a 
thagann chun solais i rith na meastóireachta a lorg chomh maith. Léiríonn an tábla thíos na 
doiciméid a lorgaítear go hiondúil le linn cigireachta in aonaid ardtacaíochta, in aonaid 
shainchúraim agus in ionaid choinneála do pháistí. 
 
 

Doiciméid SAA/AS/CA CT CA MSU 
BCF 

Clárleabhar na Scoile √    

Polasaí rollacháin agus iontrála √   √ 

Polasaí tinrimh na scoile    √ 

Cód iompair na scoile agus polasaí frithbhulaíochta na 
scoile (lena n-áirítear fianaise ar thuairisc an 
phríomhoide don bhord bainistíochta ar theagmhais 
bhulaíochta, agus fianaise ar athbhreithniú bliantúil ar 
an bpolasaí) 

√   √ 

Polasaí na scoile um chosaint leanaí lena n-áirítear 
tuairisc an phríomhoide don bhord maidir le buarthaí 
cosaint leanaí ar bith agus fianaise d’athbhreithniú 
bliantúil ar an bpolasaí agus Foirm Fhéintuairiscithe 
Scoile um Chosaint Leanaí. 

√ √  √ 

Amchlár iomlán na scoile agus amchláir na múinteoirí 
aonair, chomh maith le míniú ar na cóid a úsáidtear 
iontu 

√   √ 

Féilire na scoile don bhliain reatha agus don dá bhliain 
roimhe, chomh maith le sonraí maidir le dátaí oscailte 
agus dúnta, sceideal na gcruinnithe, laethanta foirne, 
agus mórimeachtaí a thit amach sa scoil. 

√   √ 

An plean scoile - Ráiteas Sláinte agus 
Sábháilteachta agus polasaithe eile (féadfar 
dréacht-pholasaithe a áireamh anseo); plean 
treorach; pleananna curaclaim agus doiciméid a 
bhaineann le cláracha curaclaim ar leith 

√   √ 

Pleananna ranna ábhair / Clárphlean (lena n-áirítear 
taifid ar chruinnithe roinne ábhair/foirne cláir) 

  √ √ 

Doiciméid phleanála aonair na múinteoirí - ar 
bhonn téarma agus ar bhonn bliana amháin 

√ √ √ √ 

Taifid na bhfoghlaimeoirí, pleananna oideachais 
aonair (IEP) san áireamh 

√    

Polasaí measúnaithe agus measúnú agus torthaí  √   √ 

Taifid ar ghnóthachtáil na scoláirí    √ 

Taifid ar an taithí oibre (nuair is bainteach)    √ 

Eolas ar aistriú agus dul chun cinn na 
bhfoghlaimeoirí 

√    
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Doiciméid SAA/AS/CP CT CA MSU-

BCF 

Tuairiscí féinmheastóireachta scoile agus 
pleananna feabhsúcháin scoile, NÓ Plean gnímh 
DEIS d’fheabhsúcháin scoile (mar is iomchuí) 

√  √ √ 

Miontuairiscí na dtrí chruinniú foirne deireanacha √   √ 

Miontuairiscí na dtrí chruinniú dheireanacha den 
bhord bainistíochta 

√   √ 

Polasaí um imlonnú foirne (más ann dó)    √ 

Liosta gníomhaíochtaí seach-churaclaim, clubanna 
agus gníomhaíochtaí spóirt 

  √ √ 

Lámhleabhar scoile d’fhoireann    √ 

Dialann scoláire    √ 
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AGUISÍN 3 

De bhrí go mbeidh Foirm Eolais Scoile comhlánaithe agus curtha chuig an gCigireacht ag an scoil 

in aonad ardtacaíochta, in aonad sainchúraim nó in ionad coinneála do pháistí gach Deireadh 
Fómhair, níl eolas ar bith eile de dhíth roimh chuairt chigireachta ar na scoileanna seo.  
 
Tá an Fhoirm Eolais Scoile do scoileanna in aonaid ardtacaíochta, in aonaid shainchúraim agus 
in ionaid choinneála do pháistí ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna 
(www.education.ie).  
 
Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mbeidh an t-eolas a bhailítear in úsáid ag an Roinn ach mar 
threoir do phleanáil agus tuairisciú meastóireachta.  

 

 

http://www.education.ie/

