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 Ciorclán 0046/2020 
 

 
 

Chuig: Údaráis Bhainistíochta Iar-bhunscoileanna Aitheanta agus 
Príomhfheidhmeannaigh Bhoird Oideachais agus Oiliúna  

 
 

 
  

Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19 don fhilleadh iomlán ar scoil   

 

1. Réamhrá 

Is í aidhm an chiorcláin seo ná sonraí a sholáthar de na tacaíochtaí oibriúcháin a chuirfear ar fáil 
d’iar-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, agus a bhfuil prótacal 

Filleadh ar Obair go Sábháilte, agus comhairle shláinte phoiblí d’athoscailt shábháilte scoileanna 

mar bhonn agus thaca acu.  

 

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

treorach seo, ag cur taca faoi chomhairle ríthábhachtach 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. 

 

Cuirfear tús le híocaíochtaí na ndeontas uile roimh thús na scoilbhliana le cinntiú go mbeidh 

maoiniú ar fáil do soileanna. Íocfar deontais áirithe ina n-iomláine i lár mhí Lúnasa d’fhonn 

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/


  

 

athoscailt a chumasú agus deontais eile ina dtráthchodanna le linn na scoilbhliana (mar 

shampla íocaíocht deontas bunaithe ar gach téarma scoile). Ní mór do scoileanna na costaisí a 

íocfar as na deontais uile a thaifeadadh mar is cuí. Beidh sé riachtanach cuntas a thabhairt ar 

dheontais áirithe a íocfar ina dtráthchodanna chun leibhéal maoinithe na ndeontas ar 

baineadh úsáid astu a chur san áireamh d’íocaíochtaí deontas as sin amach.  

2. Deontas nua i leith Mionoibreacha chun tacú le feidhmiú iomlán na bpleananna um fhreagairt 

do COVID-19 (uimhir 6 roimhe seo) 

Déantar cur síos sa Treochlár chun Filleadh go hIomlán ar an Scoil ar an raon bearta féideartha 

atá de dhíth chun athchumrú a dhéanamh ar scoileanna d’fhonn an Treochlár, comhairle sláinte 

poiblí agus an Plean um Fhreagairt COVID-19 atá ag gach scoil ar leith a chur i bhfeidhm. 

D’fhéadfadh beartais mar seo a leanas, ach ní go heisiach, a bheith riachtanach chun filleadh 

iomlán ar an scoil a chumasú; athchumrú ar spás an tseomra ranga, feidhm nua a shannadh ar 

sheomraí d’fhonn spás breise a chruthú, oiriúniú saoráidí stórais, troscán a cheannach, leagan 

amach na mbord a athrú, limistéir leithris a oiriúniú, agus spás breise a fháil ar cíos gearrthéarmach. 

De bharr go bhfuil gach suíomh scoile difriúil, is chuig na scoileanna féin is fearr atá sé chun na 

beartais athchumraithe is feiliúnaí a roghnú chun athoscailt na scoile a éascú. 

D’fhonn tacú leis an obair seo, íocfar deontas i leith mionoibreacha aon uair amháin, do na 

scoileanna uile atá sa scéim saor roimh lár mhí Lúnasa a bheidh á ríomh mar seo a leanas:  

 €10,000 mar dheontas bunúsach móide ráta de €100 in aghaidh gach scoláire príomhshrutha agus 

€400 i gcás scoláire i ranganna speisialta ar na rollaí ar 30 Meán Fómhair 2019.  

Tá sampla léiritheach de luach an deontais i leith mionoibreacha i mbunscoileanna agus in iar-

bhunscoileanna a bhfuil méideann éagsúla iontu  le feiceáil sa tábla thíosluaite 

 

 

Méid na scoile Deontas i leith Mionoibreacha  

200 €30,000.00 

400 €50,000.00 

600 €70,000.00 

800 €90,000.00 

1000 €110,000.00 

Tabhair ar aird: Tá na ríomhanna sa tábla seo bunaithe ar líon na scoláirí ar an rolla agus 
orthu siúd amháin; 

 

Ba chóir na prionsbail a shoiléirítear i gCiorclán 0062/2013 mar a bhaineann leis an Scéim Deontais i leith 

Mionoibreacha in Airnéisí Bunscoile Náisiúnta a chur i bhfeidhm agus an deontas seo in úsáid, agus an 

tsolúbthacht atá ag scoileanna chun na beartais athchumraithe mar is gá a dhéanamh ina scoileanna mar 

theca leis an ‘Treochlár chun Filleadh go hiomlán ar an Scoil,’ comhairle sláinte poiblí agus Plean um 

Fhreagairt do COVID-19 na scoile. 



  

 

I gcásanna ar leith, déanfaidh an Roinn plé ar iarratais ó scoileanna a bhfuil maoiniú breise de dhíth uathu 

chun méid na n-oibrithe athchumraithe a dhéanamh d’fhonn athoscailt iomlán a chumasú. Déanfaidh an 

Roinn plé cás ar chás chuige seo agus ní mór teagmháil a dhéanamh leis an Roinn ag 

reopeningschools@education.gov.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 bogadh troscáin, 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 

infheidhme bunaithe ar mhéid scoile.  

 

Líon ar rolla Méid Laethanta  

<600 15 

>600 20 

 

Cuirfear an maoiniú ar fáil mar dheontas agus eiseofar é ó lár mhí Lúnasa.   

 

 

4. COVID-19 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 ghlantacháin 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 200 dalta nó níos lú ná sin bunaithe ar rollú do 200 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 ó lár MHÍ Lúnasa don tréimhse go dtí Mí na Nollag 2020. 

mailto:reopeningschools@education.gov.ie


  

 

 

Deontas Caipitíochta COVID-19 – ráta in 
aghaidh dalta 

Príomhshruth €33 

Rang Speisialta €40 

 

Deontas Caipitíochta Covid-19 Samplach do Chostais Ghlantacháin  

Líon na nDaltaí Luach an Deontais 

Suas go 200 €6,600 

400 €13,200 

600 €19,800 

800 €26,400 

 

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 dul  maith á 
dhéanamh ar an bpróiseas soláthair don fhráma seo 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 an chéad cheánn acu le 

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

 

5. Tacaíochtaí Méadaithe Bainistíochta agus Foirne 

De réir socruithe reatha, déanfar leithdháileadh breise múinteoirí a leithdháileadh ar scoileanna sa 
scéim shaor bunaithe ar líon aitheanta na ndaltaí príomhshrutha ar 30 Meán Fómhair 2019.    
 
 

5.1. Oiriúnú Cóimheasa idir daltaí agus múinteoir de 0.6 CL (coibhéis lánaimseartha) 

Déanfar leithdháileadh múinteoirí arb ionann é agus laghdú cóimheasa idir daltaí agus múinteoir de 
0.6 a leithdháileadh bunaithe ar líon aitheanta na ndaltaí príomhshrutha ar 30 Meán Fómhair 2019.    
 
Tabharfaidh an leithdháileadh seo tacaíocht d’obair thábhachtach an teagaisc agus na foghlama agus 
cuirfidh sé múinteoirí breise ar fáil a mbeidh gá leo chun tacú le hionadaíocht múinteoirí, le bainistíocht 
ar riachtanais scaradh fisiceach trí chláir ama ranganna a leithdháileadh i scoileanna go grúpaí níos lú 
maidir le líon ranga, de réir mar is gá. Cuirfidh na poist seo tacaíochtaí bainistíochta ar fáil freisin.  
 

Eiseofar sceideal athbhreithnithe sholáthar foirne chuig na scoileanna uile sa scéim shaor i luath-Lúnasa 

ag deimhniú an leithdháilte d’oiriúnú cóimheasa idir daltaí agus múinteoir (COVID-19).  



  

 

 

5.2 Soláthar Treorach 

Cuirfear leithdháileadh ar fáil maidir le soláthar treorach (cóimheas idir daltaí agus múinteoirí arb 
ionann 0.1)  chun tacú le folláine daltaí. Beidh solúbthacht ag scoileanna maidir leis an mbealach is 
fearr chun an acmhainn seo a ailíniú laistigh de Phlean Treorach na Scoile.  
 
Eiseofar sceideal athbhreithnithe sholáthar foirne chuig na scoileanna uile sa scéim shaor i luath-Lúnasa 
ag deimhniú an leithdháilte do Sholáthar Treorach (COVID-19). 
 

5.3 Poist chun deacrachtaí scoile d’athoscailt iomlán agus shábháilte scoile a laghdú   

Aithnítear ag leibhéal na scoile aonair, d’ainneoin an réimse de bhearta atá rianaithe thuas, gur 
féidir le dúshláin a bheith ann fós maidir le roinnt iarbhunscoileanna a athoscailt go hiomlán agus 
go sábháilte. Cuirfear leithdháileadh múinteoireachta ar fáil chun tacú leis na scoileanna sin.  
 

Mar chuid den phróiseas iarratais, iarrtar ar scoileanna a léiriú conas atá siad ag pleanáil úsáid a 
bhaint as an leithdháileadh breise chun na bearta breise atá leagtha síos i bplean Freagartha na 
scoile do COVID-19 a bhaint amach.     
 
Cuirtear an fhoirm iarratais a bhaineann le hábhar ar fáil in Aguisín 1 den chiorclán seo.  

5.4 Tacaíochtaí Méadaithe Maoirseachta  

Cuirtear tacaíochtaí méadaithe maoirseachta ar fáil chun bainisteoireacht a dhéanamh ar agus 
chun cosc a chur le teacht le chéile grúpaí móra de dhaltaí agus chun gluaiseacht chúramach a 
chinntiú ar bhealach ina bhfuil scaradh sóisialta á chleachtadh chuig ranganna in ábhair ar leith 
nuair nach mbíonn sé praiticiúil agus nuair nach féidir fanacht sa seomra ranga.  
 
Tá leibhéal an mhaoinithe atá ar fáil do scoileanna mar atá rianaithe thíos iníoctha ag ráta de €105 
in aghaidh an dalta le tagairt do líon aitheanta na ndaltaí príomhshrutha ar 30 Meán Fómhair 2019.  
Tá an deontas a íocfar do scoil le 200 dalta nó níos lú ná sin bunaithe ar 200 dalta ar a laghad a 
bheith sa scoil.   
 

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

chuid de faoi lár-Lúnasa.  

Tacaíochtaí Méadaithe Maoirseachta 

Líon na nDaltaí  Luach na hÍocaíochta 

Suas go 200 €21,000 

400 €42,000 

600 €63,000 

800 €84,000 

 



  

 

Is iad na rátaí íocaíochta do gach uair an chloig do mhúinteoirí/mhaoirseoirí ar leith d’obair bhreise 
mhaoirseachta ná:  
 

  
Ráta Uair an 

Chloig do 
Mhúinteoir  

Ráta Uair an 
Chloig do 

Mhaoirseoir 

Iontrálaí don Mhúinteoireacht/Fhostaíocht Roimh-1 
Eanáir 2011  

€42.08 €21.31 

Iontrálaí don Mhúinteoireacht/Fhostaíocht Tar Éis-1 
Eanáir 2011 

€37.88 €19.18 

 

 

6. Scoileanna i mBéal Forbartha 

Beidh tacaíochtaí breise ag scoileanna atá i mbéal forbartha, i.e. scoileanna a d’oscail ó Mheán 
Fómhair 2015, bunaithe ar an rollú réamh-mheasta do Mheán Fómhair 2020. 

 

7. 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 chur trí ríomhphost chuig reopeningschools@education.gov.ie 
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Aguisín 1 

 

Iarratas le haghaidh leithdháileadh breise de réir tacaíochtaí oibriúcháin 
Chiorclán 0046/2020 - COVID 19 don fhilleadh iomlán ar an scoil  

 
Foirmeacha Iarratais Chomhlánaithe le bheith curtha isteach faoin Aoine 2 Deireadh Fómhair 2020 ar a 

dhéanaí  

trí ríomhphost chuig allocations@education.gov.ie 
 

Cuid 1 – Sonraí Scoile 
 

Uimhir Rolla  

Ainm agus Seoladh    

Ainm an BOO 
(má tá sé sin infheidhme)  

Catagóir eamh-DEIS     

  

 

Cuid 2 – Achainí le haghaidh leithdháileadh breise   

Uaireanta Breise á lorg  

 

Rianaigh thíos na cúiseanna d’achainí do scoile le haghaidh leithdháileadh breise agus cuir sonraí ar fáil maidir leis an 

mbealach ina n-úsáidfear leithdháileadh breise chun na bearta riachtanacha atá leagtha síos in Plean Freagartha COVID-

19 na scoile a bhaint amach.  

Nóta: De réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí níor chóir sonraí pearsanta faoi dhaltaí a chur 
isteach.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dearbhú 
 
Deimhním leis seo: 

 Go bhfuil na sonraí atá comhlánaithe san fhoirm seo cruinn agus comhlán. 

 Go n-úsáidfear an leithdháileadh breise a gheobhfar mar thoradh ar an achainí seo do na haidhmeanna atá 

rianaithe i gCiorclán 0046/2020. 

 

Gach Scoil Síniú   ______________________________________   Dáta ____________________ 

     Príomhoide 

Scoileanna BOO Síniú ____________________________________   Dáta____________________ 

           Príomhfheidhmeannach 

(I gcás scoil BOO, tá gá le sínithe an Phríomhoide agus an Phríomhfheidhmeannaigh)  

 


