
 

 

 
Ciorclán 0045/2020 

 

 
Chuig: Údaráis Bhainistíochta Bunscoileanna Aitheanta, Scoileanna Speisialta agus 

Príomhfheidhmeannaigh Bhoird Oideachais agus Oiliúna 
 

  
Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 chun filleadh go hiomlán ar an scoil 

1. Réamhrá 

Is í aidhm an chiorcláin seo ná sonraí a sholáthar de na tacaíochtaí oibriúcháin a chuirfear ar fáil do 
bhunscoileanna chun ligean dóibh oscailt go hiomlán agus go sábháilte ar bhealach inbhuanaithe  
agus ag an am céanna an riosca a bhaineann le COVID-19 a íoslaghdú.  

Ba chóir an ciorclán seo a léamh i gcomhar le doiciméad na Roinne ‘Treochlár chun Filleadh go 

hiomlán ar Scoil’ agus treoir ghaolmhar maidir le socruithe lóistíochtúla, curaclaim agus folláine 

atá curtha i bhfearas tar éis dul i gcomhairle leis na páirtithe oideachais. Tá comhairle shláinte 

phoiblí d’athoscailt shábháilte scoileanna curtha ar fáil ag an tIonad Faireachais um Chosaint 

Sláinte (HPSC) agus tá na prionsabail de na “prótacal Filleadh ar Obair go Sábhailte” mar bhonn 

agus thaca acu.  

 

Cabhróidh an réimse seo a leanas de thacaíochtaí oibriúcháin Covid-19 le cur i bhfeidhm na 

treorach seo, ar aon dul le  comhairle shláinte phoiblí agus ag soláthar díghalrú lámh, glanadh 

breise, múinteoirí/cúntóirí riachtanas speisialta ionaid, agus tacaíochtaí bainistíochta.   

 

Tá na bearta ríthábhachtacha sláinte phoiblí dírithe ar COVID-19 a choinneáil amach as na 

scoileanna agus an riosca a bhaineann le scaipeadh galair i scoileanna a íoslaghdú trí úsáid a bhaint 

as bearta cuí sláinteachais agus scaradh fisiceach.   

 

Tá sé tábhachtach le nótáil go bhfuil tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 atá rianaithe sa chiorclán 

seo á gcur ar fáil chun tacú le scoileanna an riosca a bhaineann le scaipeadh galair COVID-19  a 

íoslaghdú.  

Tosófar ar íocaíocht na ndeontas uile roimh thús na scoilbhliana le maoiniú a chur ar fáil do 
scoileanna. Íocfar deontais áirithe go hiomlán i lár-Lúnasa le ligean do scoileanna athoscailt agus 
íocfar cuid eile ina thráthchodanna le linn na scoilbhliana (m.sh íocaíochtaí deontas bunaithe ar gach 
téarma). Iarrtar ar gach scoil na costais íochta ó gach deontas faighte a thaifead agus iarrtar orthu 
tuairisciú ar  na deontais áirithe a íocadh ina thráthchodanna. Tá an tuairisciú seo riachtanach chun 
measúnú a dheanamh ar an leibhéal maoinithe a caitheadh i dtreo íocaíochtaí deontais amach 
anseo.  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treochlar-chun-filleadh-ar-scoil-go-hiomlan/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treochlar-chun-filleadh-ar-scoil-go-hiomlan/
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2. Deontas Mionoibreacha 

Rianaíonn ‘An Treochlár chun Filleadh go hiomlán ar Scoil’ an réimse de bhearta riachtanacha a 

d’fhéadfadh a bheith ann chun scoileanna a athchumrú ar bhealach a chumasaíonn cur i bhfeidhm 

an Treochláir, comhairle shláinte phoiblí agus Pleananna Freagartha COVID-19 do scoileanna.   I 

measc na mbeart riachtanach athchumraithe chun filleadh iomlán ar scoil a chumasú d’fhéadfadh 

na nithe seo a leanas agus níos mó ná sin a bheith i gceist: athchumrú ar spás seomra ranga, 

feidhmeanna nua a thabhairt do sheomraí chun níos mó spáis a sholáthar, áiseanna stórais a oiriúnú, 

troscán a cheannach, leagan amach binsí a athrú, spásanna leithris a oiriúnú, áiseanna a thógáil ar 

cíos don ghearrthéarma agus araile. Ag cur san áireamh go bhfuil leagan amach gach scoile difriúil 

is ag scoileanna féin is fearr a bheidh an t-eolas chun cinntí a dhéanamh maidir leis na bearta 

athchumraithe a bheidh riachtanach dóibh chun athoscailt scoile a chumasú. 

 

Chun tacú le scoileanna san obair seo, eiseofar an deontas mionoibreacha aon uaire agus do 

bhunscoileanna faoi lár-Lúnasa a mbeidh sé i gceist leo ná deontas dúbailte mionoibreacha a íocfar 

do scoileanna, a dhéanfar a ríomh mar seo a leanas: 

(a) De réir Litir Chiorcláin 0062/2013, bundeontas €5,500 móide €18.50 do gach dalta 
príomhshrutha agus €74 do gach dalta riachtanas speisialta ar na rollaí ar 30ú Meán Fómhair 
na bliana roimh eisiúint an deontais. (Baineann an ráta €74 le dalta riachtanas speisialta ag 
freastal ar scoil speisialta nó ag freastal ar rang speisialta atá mar chuid de scoil 
phríomhshrutha.)  

(b) Deontas breise mionoibreacha arb ionann é agus (a) 

 

Soláthraíonn an tábla thíos sampla léiritheach de luach an deontais mhionoibreacha do 

bhunscoileanna de mhéideanna éagsúla.   

Méid Scoile 
Deontas Reatha 
Mionoibreacha  

Eilimint Bhreise Covid -
19   

Deontas Iomlán 
Mionoibreacha  

60 €6,610 €6,610 €13,220 

100 €7,350 €7,350 €14,700 

200 €9,200 €9,200 €18,400 

300 €11,050 €11,050 €22,100 

400 €12,900 €12,900 €25,800 

500 €14,750 €14,750 €29,500 

Ríomhanna sa tábla seo bunaithe ar líon na ndaltaí príomhshrutha amháin 

 

Ba chóir do scoileanna na prionsabail atá rianaithe in Ciorclán 0062/2013 maidir le Scéim Dheontas 

do Mhionoibreacha do Bhunscoileanna a chur i bhfeidhm maidir le húsáid an Deontais seo agus 

maidir le solúbthacht riachtanach a bheith ag scoileanna bearta riachtanacha athchumraithe a chur 

i bhfeidhm ina scoil de réir ‘An Treochlár chun Filleadh go hiomlán ar Scoil’, chomhairle shláinte 

phoiblí ar athoscailt scoileanna agus a bPlean Freagartha COVID-19.  
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I gcúinsí teoranta, déanfaidh an Roinn machnamh ar iarratais ó scoileanna ina bhféadfadh gá a 

bheith le maoiniú breise mar gheall ar an méid riachtanach athchumraithe a bhíonn ag teastáil chun 

athoscailt iomlán a chumasú. Déanfaidh an Roinn é sin cás ar chás agus ba chóir teagmháil a 

dhéanamh leis an Roinn ag reopeningschools@education.ie.  

 

3. Cuiditheoir a fhostú chun cabhrú leis an lóistíocht a bhaineann le hathoscailt scoile   

 

Is féidir le scoileanna cuiditheoir(í) a fhostú chun cabhrú leis na socruithe riachtanacha fisiceacha 

agus lóistíochtúla a bhaineann le hathoscailt scoile ina measc beartais athchumraithe fisiceacha i 

scoileanna,bogadh  stáisiúin díghalraithe lámh a bhunú, comharthaíocht, oiliúint, teagmháil le 

tuismitheoirí agus foireann agus araile.  

Is é an ráta íocaíochta laethúil ná €143.32.  Leagann an tábla thíos amach líon na laethanta /maoiniú 

atá á gcur ar fáil ag an Roinn  bunaithe ar mhéid scoile.  

Réimse Rollaithe 
Líon 

Laethanta 

Ó Go  

<300   2 

301 600 5 

>600   10 

Gach Scoil Speisialta 10 

 

Cuirfear an maoiniú ar fáil mar dheontas agus eiseofar é i lár-Lúnasa.  

 

4. Deontas Caipitíochta COVID-19   

 

Gheobhaidh scoileanna deontas caipitíochta COVID-19 chun glanadh breise a sholáthar agus chun 
soláthairtí riachtanacha díghalráin lámh a cheannach agus trealamh cosanta pearsanta le húsáid sa 
scoil agus sa seomra ranga.  
 
4.1 Tacaíochtaí glantacháin 

    
Cuirfear maoiniú ar fáil chun tacú le costais bhreise glantacháin de réir mar atá leagtha amach sa 

tábla thíos de réir líon aitheanta na ndaltaí ar rolla ar 30 Meán Fómhair 2019. Tá an deontas a 

íocfar do scoileanna le 60 dalta nó níos lú ná sin bunaithe ar rollú do 60 dalta ar a laghad. Íocfar 

rátaí breise maidir le daltaí ag freastal ar scoileanna speisialta agus ar ranganna speisialta atá mar 

chuid de scoileanna príomhshrutha chun cabhrú leis na costais bhreise a bhaineann le glanadh 

seomraí ranga le líon beag daltaí, agus foráil speisialta á cur i bhfeidhm.  

Cuirfear an maoiniú ar fáil mar dheontas a eiseofar ina thráthchodanna a n-íocfar an chéad chuid 

de i lár-Lúnasa don tréimhse go dtí Mí na Nollag 2020.  

mailto:reopeningschools@education.ie
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Deontas Caipitíochta COVID-19 do Chostais Ghlantacháin– 
ráta in aghaidh dalta 

Príomhshruth €63 

Rang Speisialta €77 

 

Sampla de Chostais Ghlantacháin Dheontas Caipitíochta Covid-19  – 
Bunscoileanna Príomhshrutha 

Líon na nDaltaí ar Rolla Luach an Deontais 

Suas go 60 €3,780 

100 €6,300 

200 €12,600 

400 €25,200 

600 €37,800 

 

Gheobhaidh scoileanna speisialta deontas breise COVID-19 de réir líon leithdháilte na 

múinteoirí de réir an tábla thíos. 

 

Scoileanna Speisialta 

Líon na Múinteoirí  Maoiniú breise 

1 €4,620 

2 €4,774 

3 €7,392 

4 €10,010 

5 €12,628 

6 €15,169 

7 €17,556 

8 €19,866 

9 €20,944 

10 €23,485 

11 €26,026 

12 €28,567 

13 €31,108 

14 €33,649 

15 €36,190 

16 €38,731 
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4.2 Ceannach Díghalráin Lámh agus Trealaimh Chosanta Phearsanta   

 

Tá fráma íostarraingthe bunaithe chun cur ar chumas scoileanna soláthairtí riachtanacha de 

threalamh díghalráin lámh agus de threalamh cosanta pearsanta a cheannach. Tá an próiseas 

soláthair don fhráma seo tosaithe cheana féin agus tá sé ar intinn go mbeidh na hábhair seo ar 

fáil i luath-Lúnasa.  

 

Meicníocht a bheidh sa deontas caipitíochta COVID-19 chomh maith chun maoiniú breise níos 

mó fós a sholáthar chun costais scoile a bhaineann le sláinteachas lámh agus riachtanais 

threalaimh chosanta phearsanta a chlúdach. Íocfar an maoiniú ina thráthchodanna a neiseofaí 

an chéad cheann dei  lár-Lúnasa don tréimhse go dtí Mí na Nollag 2020.  

 

5. Tacaíochtaí Méadaithe Bainistíochta 

 

5.1 Laethanta Fuascailte do Phríomhoidí: 

 

Tá líon na laethanta fuascailte ar féidir le príomhoidí a bhíonn ag múineadh a thógáil méadaithe 

chun ligean do phríomhoidí a bhíonn ag múineadh lá amháin in aghaidh na seachtaine a thógáil sa 

scoilbhliain 2020/21. Tá an leithdháileadh atá leagtha amach sa tábla seo a leanas sa bhreis ar líon 

na laethanta am fuascailte atá rianaithe i gCiorclán 0019/2020: 

 

Méid na Scoile* Laethanta Breise 

fuascailte 

Príomhoide + 5/6 6 

Príomhoide +3/4 12 

Príomhoide + 0/1/2 18 

  *baineann sé seo le poist ranga phríomhshrutha 

 

5.2 Laethanta Fuascailte Príomhoidí Tánaisteacha i scoileanna ina bhfuil Príomhoide Riaracháin:  

 
I scoileanna inar Príomhoide Riaracháin an Príomhoide, beidh an Príomhoide Tánaisteach in ann 
laethanta fuascailte a thógáil sa scoilbhliain 2020/21 mar seo a leanas: 
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Méid na Scoile* Líon na laethanta 

fuascailte 

< Príomhoide + 9 5 

Príomhoide + 9 – Príómhoide 

+ 16 

10 

Príomhoide + 17 – 

Príomhoide + 24 

12 

Príomhoide + 25 – 

Príomhoide + 32 

14 

>Príomhoide + 33 16 

Gach Scoil Speisialta > P+4 16 

  *baineann sé seo le poist ranga phríomhshrutha 

 

 

5.3 Méadú ar Phainéil Sholáthair Mhúinteoirí  

  

Is í aidhm na bpainéal soláthair na tacú le scoileanna bainistiú a dhéanamh ar shaoire 
bhreoiteachta agus ar neamhláithreachtaí eile chun freastal ar riachtanais ionadaíochta atá de 
dhíth.  
 
Tá Scéim an Phainéil Sholáthair ag méadú ar bhonn náisiúnta. Tá na sonraí a bhaineann le hionaid 
na bpainéal léirithe in Aguisín 1. Tosófar láithreach ar shocruithe do bhunú painéal.    
 
Feidhmeoidh painéil Sholáthair Mhúinteoirí de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha atá 
rianaithe i gCiorclán 0059/2019 a thug an Scéim Phíolótach Phainéal Soláthair isteach i Meán 
Fómhair 2019. Tá na socruithe a bhaineann le ceapacháin mhúinteoirí, le soláthairtí fostaíochta, le 
feidhmiú an phainéil agus le coimeád taifead, tá siad sin ar fad rianaithe i gCiorclán 0059/2019.  
 

 

5.4 Seicheamhú ar rochtain ar ionadaíocht 

 
Leagann Roinn 4.1, Caibidil 2 de Chiorclán 0044/2019 seicheamhú na hearcaíochta d’fholúntais 
níos lú ná 24 seachtain.  
 
  

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/sceim-phiolotach-um-phaineal-solathair-bunscoileanna-don-scoilbhliain-2019-2020/
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Seicheamhú chun neamhláithreachtaí gach múinteora a chlúdach: 

1. Painéal soláthair má tá an scoil mar chuid de shocrú cnuasaigh phainéal sholáthair,  
2. Painéal na scoile féin d’ionadaithe rialta, 
3. Seirbhís náisiúnta ionadaíochta, 
4. Mura bhfuil ionadaí ar fáil ó na roghanna thuas, is féidir le scoil ansin 

 Do mhúinteoirí i ranganna príomhshrutha, is féidir le scoileanna múinteoirí eile neamh-
phríomhshrutha a úsáid chun an neamhláithreacht a chlúdach. Is féidir ionadaí a fhostú 
ar dháta ina dhiaidh sin nuair a bhíonn ceann ar fáil. Ar an lá sin, rachaidh an múinteoir 
ranga príomhshrutha i mbun teagaisc neamh-phríomhshrutha agus múinfidh an t-
ionadaí an rang príomhshrutha.   

 Do mhúinteoirí neamh-phríomhshrutha is féidir ionadaí a fhostú ar dháta ina dhiaidh 
sin nuair a bhíonn ceann ar fáil. Ní féidir múinteoirí Ranganna Riachtanais Speisialta a 
úsáid ar an mbealach sin.  

5. Príomhoide riaracháin má tá sé sin infheidhme 
6. Socruithe áitiúla a ligeann do na daltaí a bheith faoi mhaoirseacht ar bhealach nach mbíonn 

i gceist go roinntear na daltaí idir ranganna atá ann cheana féin i seomraí ranga  
 

 

6. Ionadaíocht Chúntóirí Riachtanas Speisialta 

Clúdófar neamhláithreachtaí Chúntóirí Riachtanas Speisialta le cinntiú go mbeidh rochtain iomlán 
ar oideachas ar fáil do na daltaí sin le riachtanais speisialta oideachais.   

7. Scoileanna i mBéal Forbartha 

Beidh tacaíochtaí breise ag scoileanna atá i mbéal forbartha, i.e. scoileanna a d’oscail ó Mheán 
Fómhair 2013, bunaithe ar an rollú réamh-mheasta do Mheán Fómhair 2020. 

 

8. Líne Chabhrach na Roinne do scoileanna 

Chun tuilleadh ceisteanna a fhreagairt i leith an Chiorcláin seo, déan teagmháil le Líne Chabhrach 

na Roinne ag 057 9324461. 

Líne Chabhrach ar oscailt ó 9.15rn go 5.45in gach lá. 

Is féidir ceisteanna a sheoladh ar ríomhphost chuig reopeningschools@education.gov.ie  

 

Paraic Joyce 
School Governance and Teacher Allocation Section 
 

July 2020
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AGUISÍN A Contae Baile  

Ceatharlach Ceatharlach Ionaid Phainéil 
Sholáthair Panel 
Locations 

Cabhán Cabhán  
Clár Inis  
Clár  Cill Rois  
Corcaigh Cóbh  
Corcaigh Bile Mhistéala  
Corcaigh Mala  
Corcaigh Baile an Chollaigh  
Corcaigh Cork Chorcaí 

Thuaidh* 
 

Corcaigh Cathair Chorcaí Lár  
Dún na nGall Leitir Ceanainn  
Dún na nGall Dún na nGall  
Dún na nGall Bun Cranncha  
Áth Cliath Tír an Iúir *  
Ath Cliath Ath Cliath Lár  
Áth Cliath Baile Formaid  
Ath Cliath Ard Aidhin *  
Áth Cliath Baile an tSaoir  

   Gaillimh Baile Átha an Rí *  
Gaillimh Cathair na Gaillimhe  
Gaillimh Tuaim  
Ciarraí Trá Lí  
Ciarraí Cill Airne  
Cill Dara Maigh Nuad  
Cill Dara Baile Átha Í  
Cill Dara Léim an Bhradáin *  
Cill Dara Baile Chill Dara  
Cill Chainnigh Cathair Chill 

Chainnigh 
 

Laois Cúl an tSúdaire  
Laois Port Laoise  
Leitrim Cora Droma Rúisc  
Luimneach Caladh an Treoigh  
Luimneach An Caisleán Nua  
Longfortd Longfort  
Lú Dún Dealgan  
Lú Droichead Átha  
Maigh Eo Clár Clainne Mhuiris  
Maigh Eo Caisleán an 

Bharraigh 
 

Maigh Eo Béal an Átha  
Mí Cill Dhéaglain  
Mí An Uaimh*  
Muineachánn Muineachán  
Uíbh Fhailí An Tulach Mhór  
Uíbh Fhailí Éadan Doire  
Ros Comáin Ros Comáin  
Sligeach Sligeach  
Tiobraid 
Árann 

An tAonach  
Tiobraid 
Árann 

Durlas  
Tiobraid 
Árann 

Cluain Meala   
Port Lairge Port Láirge  
Port Lairge Dún Garbhán  
Iarmhí Áth Luain  
Iarmhí An Muileann gCearr  
Loch Garman Loch Garman  
Loch Garman Inis Córthaidh  
Cill Mhantáin An tInbhear Mór  
Cill Mhantáin Bré  
Cill Mhantain Baile Coimín  
* Painéil Sholáthair Phíolótacha 


