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1. Ár gcuspóir   
   

Oibríonn Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna chun feabhas a chur ar an 

gcaighdeán múinteoireachta agus foghlama do pháistí agus do dhaoine óga i 

scoileanna na hÉireann, i lárionaid oideachais agus i suíomhanna eile agus chun 

tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt chóras oideachais na hÉireann. Déanaimid é sin trí 

mheastóireacht, anailís agus comhairle d’ardchaighdeán a sholáthar.   

   

   

2. Ár gCód Cleachtais   
   

Leagann an Cód Cleachtais don Chigireacht seo1 amach na prionsabail ghinearálta a 

ndéanaimid, mar bhaill den Chigireacht, ar gcuid oibre dá réir. Rialaíonn na prionsabail 

seo an raon iomlán den obair mheastóireachta agus obair chomhairleach a dhéanann 

cigirí sna suíomhanna uile ina n-oibríonn siad, lena n-áirítear scoileanna, lárionaid 

oideachais agus raon de shuíomhanna eile. Is pointí tábhachtacha tagartha iad na 

prionsabail seo i bhforbairt gníomhaíochtaí cigireachta agus modhanna nua oibre. 

Tugann na prionsabail seo tagarmharc dúinn, ar féidir linne agus le páirtithe eile 

caighdeán an chleachtais ghairmiúil atá againn a mheas in n-aghaidh. 

    

3. Cad iad na feidhmeanna atá againn?   
   

Táimid dírithe, mar Chigireacht, ar a chinntiú go bhfaigheann foghlaimeoirí i 

scoileanna,lárionaid oideachais agus suíomhanna eile an t-oideachas is fearr agus is 

féidir i bhfianaise a gcumais agus a riachtanas foghlama. Go bunúsach, bímid ag dréim 

le taithí agus torthaí na foghlama a fheabhsú do chách. Tá ár bhfeidhmeanna sonracha 

leagtha síos in alt 13 den Acht Oideachais 1998.2 Faoi mar is léir ón sainmhíniú 

reachtúil ar ár bhfeidhm, tá meastóireacht ar obair mhúinteoirí, scoileanna agus 

lárionad oideachais agus comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil maidir le soláthar 

oideachais mar chroíghnéithe dár gcuid oibre mar chigirí.   Chomh maith leis sin, 

tugaimid faoi mheastóireacht, agus faoi obair chomhairleach, i réimse de 

shuíomhanna oideachasúla eile i gcomhréir le comhaontuithe foirmeálta idir an 

Chigireacht agus ranna agus comhlachtaí rialtais eile.  

 

   

 

 

 

                                                      
1 Tagann an Cód Cleachtais seo in ionad an fhoilseacháin a bhí ann roimhe sin, Cód Cleachtais 

Proifisiúnta na Cigireachta um Mheastóireacht agus um Thuairisciú, a foilsíodh in 2002.    
2 Tá achoimre d’alt 13 den Acht Oideachais, 1998 ar fáil san Aguisín.   



 

   

   

4. Conas a dhéanaimid meastóireacht agus conas a thugaimid comhairle 

agus tacaíocht maidir le soláthar oideachais?    
   

Ceann de na bealaí lárnacha a ndéanaimid meastóireacht agus a dtugaimid comhairle 

agus tacaíocht is ea cuairt a thabhairt ar scoileanna, lárionaid oideachais agus 

suíomhanna eile agus cigireacht a dhéanamh iontu. Bímid ag plé le múinteoirí, 

príomhoidí, tuismitheoirí, foghlaimeoirí agus boird bhainistíochta faoi ghnéithe den 

soláthar oideachais. Scaipimid cinntí ár gcuid meastóireachta, trína bplé agus trína 

bhfoilsiú, agus foilsímid comhairle maidir leis an gcaoi ar féidir feabhas a chur ar obair 

na soláthraithe oideachais agus ar fhoghlaim na scoláirí. Cuirimid le forbairt beartais 

agus le soláthar oideachais, agus cuirimid comhairle ar an Aire Oideachais agus 

scileanna dá réir sin.    

   

   

5. Cad iad na prionsabail atá mar bhunsraith lenár gcuid oibre?   
   

Is é croílár ár gcuspóra agus ár gcuid oibre feabhas ar oideachas foghlaimeoirí a chur i 

gcrích. Chuige sin, tá sé mar aidhm againn ardchaighdeáin i múineadh agus i dtorthaí 

foghlama agus i dtaithí ár bhfoghlaimeoirí i scoileanna, larionaid oideachais agus 

suíomhanna eile a chur chun cinn. Táimid ag dréim go gcuirfimid ar chumas na n-

eagraíochtaí foghlama seo caighdeán an oideachais a sholáthraíonn siad a fheabhsú. 

Mar eagraíocht foghlama muid féin, bímid ag iarraidh an bealach a ndéanaimid rudaí 

a fheabhsú, sa chaoi gur féidir linn ár gcuid feidhmeanna a chomhlíonadh ar bhealach 

níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla.   

   

Mar sin, tá ceithre phríomhphrionsabal mar bhunsraith lenár gcuid oibre:   

   

1. Díriú ar fhoghlaimeoirí   

2. Forbairt agus feabhsú    

3. Rannpháirtíocht mheasúil   

4. Freagracht agus cuntasacht    

   

Soláthraíonn na ceithre phríomhphrionsabal seo, a ndéantar cur síos beacht orthu 

thíos, na caighdeáin ghinearálta chleachtais a bhfeidhmímid dá réir mar Chigireacht. 

Foilsímid treoirleabhair éagsúla freisin a dhéanann cur síos ar an mbealach a 

dhéanaimid cigireachtaí de chineálacha difriúla. Tugann na treoirleabhair seo breis 

eolais ar na caighdeáin shainiúla a bhaineann lenár gcuid oibre sna cineálacha áirithe 

cigireachta. Tá cóipeanna de na treoirleabhair atá foilsithe againn ar fáil ar láithreán 

gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna  (www.education.ie).    
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Prionsabal 1: Díriú ar fhoghlaimeoirí   

   

Is ar fhoghlaimeoirí atáimid dírithe mar Chigireacht. Ciallaíonn sé seo:   

   

• go ndírímid ar thaithí foghlama na bhfoghlaimeoirí agus ar na torthaí agus na 

caighdeáin a bhaineann siad amach, agus muid ag déanamh meastóireachta ar 

obair mhúinteoirí, scoileanna agus suíomhanna eile agus ag tuairisciú orthu.   

   

• go gcoinnímid breathnú ar theagasc agus ar fhoghlaim i seomraí ranga agus i 

suíomhanna foghlama eile mar chuid lárnach de ghníomhaíocht na cigireachta   

   

• go lorgaímid tuairimí agus barúlacha foghlaimeoirí agus go dtugaimid an tábhacht 

chuí dóibh, de réir a n-aoiseanna agus a n-aibíochta.   

   

• go ndéanaimid tuairisciú ar chosaint leanaí i scoileanna agus i suíomhanna eile de 
réir nósanna imeachta na roinne chun freagairt d’imní maidir le cosaint leanaí   

   

• go ndéanaimid meastóireacht agus tuairisciú ar cháilíocht na tacaíochta a 

chuireann scoileanna agus suíomhanna eile ar fáil d’fholláine na bhfoghlaimeoirí   

   

Prionsabal 2: Forbairt agus feabhsú   

   

Táimid tiomanta don soláthar oideachais a fhorbairt agus a fheabhsú go leanúnach. 

Ciallaíonn sé seo:   

   

 go mbímid ag dul i ngleic leis na pobail atá ag obair i scoileanna agus 

suíomhanna eile, agus leis na pobail ar a bhfreastlaíonn na scoileanna agus 

suíomhanna eile, le feabhas a chur chun cinn ina soláthar oideachais 

   

• go gcuirimid féinmheastóireacht chun cinn mar mheicníocht i gcomhair 

feabhsú í scoileanna agus suíomhanna eile agus go dtacaímid léi 

   

• go ndearbhaímid agus go scaipimid an dea-chleachtas i soláthar oideachais   

  

• go dtacaímid agus go gcuirimid chun cinn tosaíochtaí agus beartais náisiúnta 

chun taithí agus torthaí oideachais foghlaimeoirí a fheabhsú agus chun 

caighdeáin náisiúnta oideachais a ardú   

   

• go gcuirimid úsáid na Gaeilge chun cinn agus go dtacaímid léi 

   

• go gcuirimid cothroime agus cuimsiú chun cinn sa chóras oideachais 

   



 

   

   

Prionsabal 3: Rannpháirtíocht mheasúil    

   

Táimid tiomanta do bheith rannpháirteach go measúil le daoine eile agus muid i mbun 

ár gcuid oibre. Ciallaíonn sé seo:   

   

• go n-oibrímid go comhoibríoch agus go cóir le foghlaimeoirí, múinteoirí, ceannairí 

scoile, boird bhainistíochta, tuismitheoirí, pátrúin agus iontaobhaithe i spiorad an 

chomh-mheasa agus an comhlántachta   

  

• go n-oibrímid go comhoibríoch agus go cóir leis na comhpháirtithe oideachais agus 

leis na comhlachtaí reachtúla ábhartha   

   

• go mbímid oscailte faoinár samhlacha meastóireachta agus faoinár 

ngníomhaíochtaí agus faoi na critéir agus na tosaíochtaí atá againn  

   

• go n-aithnímid agus go ndearbhaímid obair éifeachtach, dul chun cinn agus 

gnóthachtáil   

   

• go gcinntímid go bhfuil gach cumarsáid, ó bhéal agus i scríbhinn, soiléir    

   

• go gcuirimid comhphlé gairmiúil chun cinn 

 

• go n-iarraimid agus go ndéanaimid machnamh ar na tuairimí atá ag na 

comhpháirtithe oideachais agus grúpaí eile nuair a bhíonn samhlacha agus próisis 

chigireachta á bhforbairt againn 

 

• go gcothaímid muinín tríd na caidrimh oibre a bhíonn againn le grúpaí eile 

   

Prionsabal 4: Freagracht agus cuntasacht    

   

Táimid ag iarraidh cuntasacht agus freagracht a chur chun cinn i scoileanna,i seomraí 

ranga agus í suíomhanna eile, sa chóras oideachais i gcoitinne agus laistigh den 

Chigireacht. Ciallaíonn sé seo:   

   

• go gcuirimid dearbhú ar chaighdeán múinteoireachta agus foghlama i scoileanna 

atá maoinithe go poiblí agus suíomhanna oideachais eile ar fáil don phobal   

   

• go dtuairiscimid go hoibiachtúil agus go cóir ar chaighdeán an tsoláthair 

oideachais, tar éis dúinn sonraí atá oibiachtúil, iontaofa agus ar ardchaighdeán a 

bhailiú agus comhthéacs na scoile nó an suímh a chur san áireamh   

   

• go mbainimid an úsáid is fearr as na h-acmhainní atá ar fáil dúinn inár n-obair 

mheastóireachta, thacaíochta agus chomhairleach   

   



 

   

   

• go bhfeidhmímid de réir ár dtreoirlínte foilsithe de réir mar a bhaineann siad le 

gníomhaíocht chigireachta   

   

• go bhfuilimid sásta glacadh le h-athbhreithniú ar ár gcuid oibre agus go bhfuil 

próisis atá cóir agus trédhearcach againn chun imní a léirítear faoi chigireacht a 

scrúdú (mar atá leagtha amach i Nósanna Imeachta Athbhreithnithe do 

Chigireachtaí ar Scoileanna agus ar Mhúintoirí de réir Alt 13[9] den Acht Oideachais 

[1998])   

  

• go ndéanaimid fiosrú ar bhealach córasach maidir leis an gcaoi a ndéanaimid ár 

bhfeidhmeanna a chur i gcrích agus go nglacaimid na gníomhartha is gá chun ár 

bhfeidhmíocht a fheabhsú   

   

   

6. Forbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar an gCód Cleachtais seo    
   

De réir mar a cheanglaítear faoi Alt 13(8) den Acht Oideachais 1998, forbraíodh an Cód 

Cleachtais seo i ndiaidh mionchomhairliúcháin leis na comhpháirtithe oideachais, lena n-

áirítear ionadaithe ó chomhlachtaí bainistíochta scoile, múinteoirí agus scoláirí agus 

réimse de chomhlachtaí eile lena mbímid ag obair agus ag comhoibriú.    
   

Tagann an t-eagrán seo den Chód Cleachtais in ionad leagan níos sine a foilsíodh in 2002 

agus atá aistarraingthe. Tá an Chigireacht tiomanta d'athbhreithniú a dhéanamh ar an 

gCód Cleachtais seo ó am go ham i ndiaidh comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara 

ábhartha agus i bhfianaise na n-athruithe a d'fhéadfadh teacht ar an reachtaíocht nó ar 

fhorbairt ar dhea-chleachtais i seirbhísí poiblí.    

   



 

   

   

AGUISÍN  
   

Cad iad feidhmeanna na Cigireachta?    
  

Tá feidhmeanna na Cigireachta leagtha amach in alt 13 den Acht Oideachais (1998)  

[uimhir 51 de 1998] mar atá sé leasaithe ag  

  

An tAcht Oideachais [Fórálacha Ilghnéitheacha 2007 [uimhir 9 de 2007]  

An t-Ordú um Acht Oideachais [Fórálacha Ilghnéitheacha] 2007 [Tosach  

Feidhme] 2014 (IR uimhir 274 de 2014)  

Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013 [uimhir 11 de 2013]  

An tOrdú um Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013 [Tosach Feidhme]  

2013 (uimhir 211 de 2013)  

  

AN CHIGIREACHT  

  

13 (1)   Ceapfaidh an tAire Príomh-Chigire agus cibé Cigirí agus cibé líon Cigirí is cuí 

leis an Aire agus tabharfar an “Cigireacht” ar an bPríomh-Chigire agus na 

Cigirí le chéile agus sin mar a ghairfear díobh san Acht seo.  

  

  

13 (2)   I measc na ndaoine a cheapfaidh an tAire mar Chigirí faoi fho-alt (1) beidh 

daoine a bhfuil cáilíochtaí acu mar shíceolaithe nó a bhfuil saineolas eile 

acu, lena n-áirítear saineolas ar oideachas mac léinn a bhfuil riachtanais 

speisialta oideachais acu.  

  

  

13 (3)    Is iad feidhmeanna Cigire:  

(a)  tacaíocht a thabhairt do scoileanna aitheanta, do lárionaid 

oideachais agus do mhúinteoirí agus iad a chomhairliú maidir le 

nithe a bhaineann le soláthar oideachais agus, gan dochar do 

ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo—  

  

(i)  tabharfaidh Cigire cuairt ar scoileanna aitheanta agus ar 

lárionaid oideachais ar thionscnamh na Cigireachta agus, tar 

éis dul i gcomhairle leis an mbord, leis an bpátrún, le 

tuismitheoirí mac léinn agus le múinteoirí, de réir mar is cuí, 

déanfaidh sé nó sí aon cheann nó gach ceann de na nithe 

seo a leanas:  

(I) meastóireacht ar eagrú agus oibriú na scoileanna 

agus na lárionad sin agus ar cháilíocht agus 



 

   

   

éifeachtacht an oideachais a chuirtear ar fáil sna 

scoileanna nó sna lárionaid sin, lena n-áirítear 

cáilíocht na múinteoireachta agus éifeachtacht 

múinteoirí aonair;  

(II) meastóireacht ar na caighdeáin oideachais i 

scoileanna nó i lárionaid den sórt sin;  

(III) measúnacht ar chur i ngníomh agus ar éifeachtacht 

aon chlár oideachais a bheidh ceaptha le haghaidh 

mac léinn aonair atá faoi mhíchumas nó a bhfuil 

riachtanais speisialta eile oideachais acu;  

(IV) measúnacht ar chur i ngníomh rialachán a bheidh 

déanta ag an Aire, agus  

(V) tuarascáil a thabhairt don Aire, nó don bhord, don 

phátrún, do thuismitheoirí mac léinn agus do 

mhúinteoirí, de réir mar is cuí agus mar a 

fhorordófar, maidir leis na nithe sin nó maidir le 

haon ní eile a bhaineann le gníomhaíochtaí na 

scoileanna nó na lárionad sin agus le riachtanais na 

mac léinn atá ag freastal ar na scoileanna nó ar na 

lárionaid sin,  

(ii) Scriosta ag an Acht Oideachais [Fórálacha Ilghnéitheacha  

2007, Alt 3(a)  

  

(iii) tabharfaidh Cigire comhairle do mhúinteoirí agus do bhoird 

i ndáil lena ndualgais a chomhlíonadh agus, go háirithe, 

cabhróidh sé nó sí le múinteoirí modhanna feabhsaithe a 

úsáid chun múineadh agus chun ranganna a sheoladh, agus  

  

(iv) tabharfaidh Cigire comhairle do thuismitheoirí agus do 

chumainn tuismitheoirí;  

  

(b) meastóireacht a dhéanamh ar cháilíocht agus ar éifeachtacht 

sholáthar an oideachais sa Stát, lena n-áirítear comparáid a 

dhéanamh le cleachtas agus caighdeáin idirnáisiúnta iomchuí, agus 

tuarascáil a thabhairt don Aire ar an gcéanna;  

  

(c) taighde ar an oideachas a sheoladh agus tacaíocht a chur ar fáil i 

dtaca le foirmliú beartais ag an Aire;  

  



 

   

   

(d) sármhaitheas a chur chun cinn i mbainistiú scoileanna, sa 

mhúinteoireacht i scoileanna agus in úsáid seirbhísí taca ag 

scoileanna agus sna nósanna imeachta le haghaidh 

comhchomhairle agus comhoibriú laistigh de scoileanna agus 

lárionaid oideachais agus eatarthu;  

  

(e) faisnéis a scaipeadh i ndáil leis na nithe seo a leanas—  

(i) comhlíonadh na bhfeidhmeanna dá bhforáiltear san alt seo 

ag an gCigireacht, agus  

(ii) tionscnaimh oideachais a bheidh curtha i ngníomh ag 

scoileanna agus ag lárionaid oideachais, agus ar éirigh leo, 

agus díospóireacht fheasach maidir leis na nithe sin a chur 

chun cinn;  

  

(f) meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht mhúineadh, fhorbairt, 

chur chun cinn agus úsáid na Gaeilge i scoileanna agus i lárionaid 

oideachais agus tuarascáil a thabhairt don Aire maidir leis na nithe 

sin;  

  

(g) comhairle a thabhairt don Aire maidir le haon ní a bhaineann le 

beartas oideachais agus soláthar oideachais, lena n-áirítear an 

curaclam a mhúintear i scoileanna aitheanta, measúnacht agus 

modhanna múinteoireachta, agus  

  

(h) Scriosta ag an Acht Oideachais [Fórálacha Ilghnéitheacha 2007, Alt 

3(a)  

  

  

13 (4)   Scriosta ag an Acht Oideachais [Fórálacha Ilghnéitheacha 2007, Alt 3(b)  

  

  

13 (5)  Más rud é go mbeidh meastóireacht nó measúnacht déanta ag Cigire faoi 

fho-alt (3)(a)(i), féadfaidh sé nó sí moltaí a chur faoi bhráid an Aire i leith 

feabhsuithe is dóigh leis nó léi is cuí.  

  

  

13 (6)   Féadfaidh an tAire, má thoilíonn múinteoir agus an bord, an múinteoir sin  

a thabhairt ar iasacht don Chigireacht ar feadh cibé tréimhse a chinnfidh  



 

   

   

an tAire, chun aon cheann nó gach ceann de na feidhmeanna a thugtar do 

Chigire a chomhall.  

  

  

13 (7)  Beidh ag Cigire na cumhachtaí sin go léir is gá nó is fóirsteanach chun a 

fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh agus tabharfaidh bord 

agus foireann scoile nó lárionaid oideachais gach saoráid agus gach 

comhoibriú réasúnach dó nó di.  

  

  

13 (8)  Déanfaidh Cigire, lena n-áirítear an Príomh-Chigire, a fheidhmeanna nó a 

feidhmeanna a chomhall de réir cibé nósanna imeachta agus critéar le 

haghaidh cigireachtaí a chinnfidh an tAire ó am go ham tar éis dul i 

gcomhairle le pátrúin, le heagraíochtaí bainistíochta scoile, le 

ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne atá ionadaitheach do 

mhúinteoirí agus le cibé daoine eile is cuí leis an Aire, agus de réir cibé 

ordachán a thabharfaidh an tAire ó am go ham.  

  

  

13 (9)  Féadfaidh múinteoir nó bord scoile a iarraidh ar an bPríomh-Chigire aon 

chigireacht a bheidh déanta ag Cigire agus a dhéanann difear don 

mhúinteoir nó don scoil a athbhreithniú agus déanfaidh an PríomhChigire 

an chigireacht a athbhreithniú de réir cibé nósanna imeachta a chinnfidh 

an Príomh-Chigire.  

  

  

13 (10)  Aon duine atá, díreach roimh thosach feidhme na Coda seo, i seilbh oifige  

mar Phríomh-Chigire, mar Chigire nó mar Chigire Treoirseirbhíse/Síceolaí 

nó ar iasacht don Chigireacht, leanfaidh sé nó sí, ar thosach feidhme na 

Coda seo, den oifig sin a shealbhú nó de bheith ar iasacht amhlaidh, de réir 

mar is cuí, agus beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon duine den sórt 

sin.  

  

  

13 (11)  Beidh feidhm ag Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956 , agus ag 

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 1996, maidir le Cigirí.  

  

  

http://www.acts.ie/ga.act.1956.0045.1.html
http://www.acts.ie/ga.act.1956.0045.1.html
http://www.acts.ie/ga.act.1956.0045.1.html
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13 (12)  Déanfaidh an tAire Cigirí a cheapadh nó múinteoirí a thabhairt ar iasacht 

don Chigireacht, de réir an ailt seo, le comhthoiliú an Aire Airgeadais.  

  

  

13 (12A)  Aon duine a chuirfidh bac nó treampán ar chigire agus é nó í ag feidhmiú  

cumhachta a thugtar don chigire leis an alt seo nó a chuirfidh cosc ar an 

gcigire cumhacht den sórt sin a fheidhmiú,déanann sé nó sí cion agus 

dlífear—  

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’Aicme A a chur air nó 

uirthi, nó  

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €100,000 a chur air 

nó uirthi.  

   

13 (13)   Féadfaidh an Príomh-Chigire, le toiliú an Aire, comhlíonadh ceann amháin 

nó níos mó dá fheidhmeanna nó dá feidhmeanna a tharmligean chuig 

Cigire arna cheapadh nó arna ceapadh ag an bPríomh-Chigire agus beidh 

feidhmeanna arna dtarmligean amhlaidh chuig Cigire den sórt sin 

inchomhlíonta aige nó aici dá réir sin.  

  

  

13 (14)  Féadfaidh an tAire Cigire a cheapadh chun feidhmeanna an Phríomh- 

Chigire a chomhlíonadh le linn aon tréimhse nach féidir leis an 

bPríomhChigire, go sealadach, a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a 

chomhlíonadh lena linn, cibé acu trí asláithreacht nó easláinte nó ar aon 

chúis eile, agus, ar feadh na tréimhse sin, beidh feidhmeanna an Phríomh-

Chigire inchomhlíonta ag an gCigire arna cheapadh nó arna ceapadh 

amhlaidh dá réir sin..  

   


