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A chairde,  

 

Ba mhian linn gach eolas a thabhairt daoibh faoinár n-ullmhúcháin d’athoscailt na scoile. Tá go leor oibre fós ar 

siúl ag ullmhú d’fhonn an riosca go scaipfear an víreas a íoslaghdú sa scoil. Bhí foirne tógálaithe agus conraitheoirí 

againn ar an láithreán ag críochnú Oibreacha Samhraidh. Tá urláir nua againn anois sa seomra Teicneolaíochta / 

Adhmadóireachta, Seomra Eolaíochta agus Seomra Eacnamaíochta Bhaile. Tá doirse nua agus níos láidre á suiteáil 

an tseachtain seo ag áiteanna éagsúla timpeall na scoile. Tá córas aerála agus scagacháin suiteáilte ag leithris foirne 

agus daltaí chomh maith le Seomra 20. Tiontaíodh an seomra ríomhaireachta go Seomra Ceoil agus tá dhá thralaí 

ríomhaire glúine againn anois a fheidhmeoidh go bunúsach mar dhá sheomra ríomhaireachta ar rothaí. 

D'éirigh linn trí thógáil amchláir agus cumraíocht chúramach spáis i seomraí a chinntiú go mbeidh a mbunseomra 

féin ag ranganna ón gcéad bhliain go dtí an cúigiú bliain. Mar thoradh air sin, ní bheidh ar na daltaí seo bogadh 

amach óna mbunsheomra ranga ach nuair atá  siad ag freastal ar ábhair phraiticiúla. Ní bhogfaidh ach daltaí sa séú 

bliain ó rang go rang ag úsáid na seomraí saora is mó atá ar fáil. Ciallaíonn na socruithe seo go mbeidh níos lú 

daoine sna pasáistí agus ligfidh siad don fhadú sóisialta a mholtar le linn ranganna. 

Is riachtanas anois é go gcaithfidh múinteoirí, baill foirne agus daltaí a fhreastalaíonn ar iar-

bhunscoileanna clúdach aghaidhe a chaitheamh nuair nach féidir achar fisiceach 2m ó bhaill foirne nó ó 

dhaltaí eile a choinneáil. Féach Maisc/Clúdaigh Aghaidhe  agus féach freisin ar an mír thíos faoi Mhaisc / 

Clúdaigh Aghaidhe. 

 

Oibreoidh múinteoirí ar athbhreithniú a dhéanamh ar na modhanna curaclaim agus measúnaithe de réir na treorach 

is déanaí ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón NCCA. Tá ar gach scoil aguisín a chruthú dá gCód Iompair.  

Cuimhnígí le do thoil go bhfuil gach beart éigeandála Covid 19 dinimiciúil, faoi réir athraithe mar a chonaiceamar 

an tseachtain seo caite, agus go bhfuil an t-eolas a chuirtear ar fáil anseo bunaithe ar ‘Phlean Freagartha COVID-

19 d’athoscailt sábháilte agus inbhuanaithe na mBunscoileanna Iar-Bhunscoile ( Leagan 2) 'agus an tsraith 

doiciméad gaolmhar atá i bhfeidhm faoi láthair. Tá siad seo ar fáil ar threoir gov.ie Covid 19 ROS Treoir 

 

Ar an Aoine 21 Lúnasa, thug an tAire Sláinte Stephen Donnelly agus an Roinn Oideachais agus Scileanna treoir 

go n-athosclófar scoileanna i gCill Dara mar a bhí beartaithe. 

 

Seo a leanas na dátaí deireanacha d’fhilleadh gach bliain   

1 MF    Dé Máirt     Freastalaíonn an chéad bliain ar sheisiún fáilte agus ionduchtaithe 9am - 12:15 

2 MF    Dé Céadaoin     Filleann an chéad, an tríú agus an séú bliain ó 9 am-1:15. 

3 MF    Déardaoin      Filleann an chéad, an dara, an tríú, an cúigiú agus an séú bliain ó 9 am-1:15 

4 MF    Dé hAoine   Filleann an ceathrú bliain agus gach bliain eile ó 9am - 1:15 

7 MF    Dé Luain   Gach dalta ar ais agus laethanta scoile iomlána 

 

 

 

 

http://www.gccd.ie/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/bearta-rialaithe-plean-freagartha-covid-19-le-haghaidh-athoscailt-shabhailte-inbhuanaithe-iar-bhunscoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-n-iar-bhunscoileanna-a-athoscailt/


  

Rialacha agus Prótacail GCCD maidir le Covid 19 

• Beidh ‘Córas Aontreo’ i bhfeidhm i bpasáistí na scoile agus tabharfar treoir do dhaltaí pointí iontrála / 

imeachta sannta a úsáid bunaithe ar a rang / bliainghrúpa. 

• Sannfar a ndeasc féin do dhaltaí i ngach seomra ranga. 

• Ionas nach mbeidh daltaí ag teacht le chéile taobh istigh, ní úsáidfear taisceadáin go ceann i bhfad. 

• Mar thoradh air sin, beidh ar dhaltaí a gcuid téacsleabhar a choinneáil sa bhaile le haghaidh obair 

bhaile. Déanfaidh an scoil comhordú agus éascú ar dhaltaí chun a gcuid leabhar ón scéim leabhar a 

thógáil abhaile. Chomh maith leis sin, beidh orthu a gcuid málaí scoile a choinneáil éadrom le spás dá 

mbosca lóin, dialann an dalta, ceap athlíonta A4 nó roinnt cóipleabhair, masc éadach athsholáthair gurbh 

fhéidir a bheith stóráilte i mála zip-ghlas. 

• Beidh ar dhaltaí a gcuid málaí agus cótaí /seaicéid a choinneáil leo i rith an lae. 

• Ní cheadófar do thuismitheoirí carrchlós na scoile a úsáid agus iad ag fágáil nó ag bailiú agus ba chóir 

na daltaí a spreagadh chun siúl nó rothaíocht nuair is féidir. Is trí choinne roimh ré amháin a 

thabharfar gach cuairt ar scoil. 
• Beidh gach rang Corpoideachais ar siúl lasmuigh agus ní laistigh. Tá súil againn freisin áiseanna spóirt 

áitiúla a úsáid laistigh d’achar siúil ón scoil. 

• Beidh éide scoile fós éigeantach ach amháin ar laethanta ina mbeidh Corpoideachas ag daltaí mar ní 

bheidh seomraí feistis in úsáid. Ní mór do dhaltaí a bheith gléasta go cuí ina gcuid bhristí spóirt agus 

culaith spóirt dubhghorm GCCD agus réidh le haghaidh ranganna corpoideachais lasmuigh agus le 

haghaidh ár n-aimsir inathraithe Éireannach. 

• Ní bheifear in ann daltaí a choinneáil níos mó ná 2 mhéadar óna chéile i seomraí ranga agus dá bhrí sin 

beidh gá le maisc aghaidhe éadach. 

• Beidh ar thuismitheoirí / chaomhnóirí monatóireacht a dhéanamh ar shláinte a bpáiste féin ón mbaile 

agus iad a choinneáil sa bhaile má tá aon amhras orthu. 

• Má bhíonn siomptóim ag dalta ar scoil, tabharfar go discréideach iad go seomra coraintín speisialta agus 

beifear ag súil go mbaileoidh tuismitheoirí iad a luaithe agus is féidir. 

•Beidh comhartaíocht Covid 19 ar fud na scoile agus táimid ag súil go gcloíonn gach duine leis na 

treoracha taispeáinte ar fad maidir le sláintíocht agus fadú sóisialta.  

• Molaimid do thuismitheoirí a bheith réidh don fhéidearthacht go ndéanfar cianfhoghlaim bhreise ón 

mbaile más gá. Beidh cur chuige níos cumaiscthe á úsáid ag múinteoirí i leith an teagaisc agus na 

foghlama. 

 

Sos Maidine agus Lón Tuislithe 
 

 Sos Maidine: 11:00 am go 11:20am        Sos Lóin 1:20pm in go 1:50pm 

 

Beidh sos 20 nóiméad ar maidin agus sos lóin 30 nóiméad agdaltaí. Tá prótacal gorm-buí á chur i bhfeidhm ag am 

sosa. Tar éis dul i gcomhairle le daltaí ar a gcéad lá ar ais; sannfar grúpa do dhaltaí; gorm nó buí, agus tabharfar a 

ndeasc fein dóibh. Sa chéad leath den bhriseadh, fanfaidh an grúpa gorm istigh agus beidh a lón acu agus ansin 

malartóidh siad timpeall leis an ngrúpa buí don dara leath. Ligfidh sé seo dóthain spáis do dhaltaí sa rang ionas gur 

féidir leo a maisc a bhaint agus iad ag ithe. Arís, beidh ar dhaltaí fanacht ina suí ag a ndeasc agus iad ag ithe a lóin 

sa seomra ranga agus éilítear orthu a gcuid bruscar féin a thabhairt abhaile ina mála scoile ar chúiseanna 

sláinteachais. Is féidir linn rothlú a dhéanamh ar an ngrúpa a théann amach ar dtús i rith na bliana. Ní cheadófar 

aon ithe ná ól sa chlós. 

 

Gnáth Ranganna  Lón ag gorm-  Buí lasmuigh Lón ag buí -  Gorm lasmuigh 

 

  

* Toisc nach bhfuil bunsheomraí ranga ag an séú bliain, brisfear suas iad agus sannfar seomra dóibh chun a lón a 

bheith acu le go leor spáis le haghaidh faid shóisialta.  



  

Maisc / Clúdaigh Aghaidhe 

Athraíaíodh seasamh an DOS le cúpla lá anuas. Go bunúsach, tá maisc agus clúdaigh aghaidhe ‘riachtanach’ 

anois. Féach gov.ie féach Maisc/Clúdaigh Aghaidhe le haghaidh eolais níos mionsonraithe. 

➢ I nGCCD, ní mór do dhaltaí maisc a chaitheamh i gceart, le béal agus srón clúdaithe, sna seomraí ranga i 

gcónaí nuair nach féidir fadú sóisialta 2 mhéadar a choinneáil. 

➢ Caithfear maisc a chaitheamh sna pasáistí agus iad ag bogadh idir ranganna nua agus ag dul isteach iontu. 

➢ Ba chóir do dhaltaí dhá mhaisc aghaidhe éadach a thabhairt ar scoil gach lá ionas gur féidir leo a gcuid maisc 

a athnuachan. 

➢ Molaimid do dhaltaí triail a bhaint as cineálacha éagsúla masc éadach sula bhfillfidh siad ar scoil chun an 

cineál is compordaí dóibh féin a fháil. 

➢ Ligfidh an scoil do dhaltaí maisc éadaigh dá rogha féin a chaitheamh fad is nach bhfuil an masc maslaitheach 

do dhaoine eile. 

➢ Má dhéanann dalta dearmad ar a masc, beidh orthu maisc a fháil  ó oifig na scoile ar tháille € 1.  
(Is féidir é seo a íoc tríd íocaíocht le Easy Payment Plus mura bhfuil airgead ag an dalta ag an am) 

 

Sláintíocht Scoile 

Tá dáileoirí sláintíochta suiteáilte againn i ngach seomra ranga agus in áiteanna áirithe timpeall na scoile. Tá córas 

glantacháin feabhsaithe go mór á chur i bhfeidhm againn do gach seomra ranga, pasáiste, leithreas srl. 
 

 

Iarrtar ar dhaltaí cuidiú lena spásanna foghlama féin a ghlanadh ionas go mbeidh na caighdeáin sláinteachais is 

fearr againn. Agus iad ag athrú idir seomraí beidh orthu a spás foghlama a ghlanadh sula dtógann sias a spás féin.  

Tá stáisiúin sláintíochta i ngach seomra ranga leis na tairgí glantacháin riachtanacha le haghaidh deasca agus 

dáileoirí glótha láimhe. Gheobhaidh na daltaí treoir maidir le caitheamh agus baint maisc i gceart agus taispeánfar 

dóibh conas a n-áiteanna foghlama a ghlanadh. 
 

➢ Iarrfar ar dhaltaí a ndeasc a shláintiú go rialta agus aon trealamh scoile a úsáideann siad a shláintiú. 

➢ Ní cheadaítear do dhaltaí aon trealamh a roinnt lena n-áirítear; maisc, leabhair, pinn, páipéar srl. 

➢ Níor chóir do dhaltaí teagmháil fhisiciúil a dhéanamh mar chroitheadh láimhe, barróg srl. 

➢ Iarrtar ar dhaltaí dea-chleachtais sláinteachais agus béasaíocht riospráide a chleachtadh i gcónaí. 
 

D’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna doiciméad Dé hAoine 21 Lúnasa dar teideal Socruithe 

Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2021. Cliceáil anseo chun í a íoslódáil agus a fheiceáil. 

Tá eolas mionsonraithe maidir le hábhair Ardteistiméireachta le fáil sa doiciméad seo. Laghdaíodh líon na 

Measúnuithe Seomra Ranga (CBAnna) atá le cur i gcrích acu siúd atá ag dul isteach sa tríú bliain agus 

leathnaíodh na dátaí chun roinnt eilimintí a chríochnú sa scoilbhliain nua. 

Tá Cód Iompair na scoile agus beartais ábhartha eile á n-athrú faoi láthair don athoscailt le linn Covid 19. 

Cuirfear na rialacha go léir a bhaineann le Covid 19 agus sláinte agus sábháilteacht i bhfeidhm go láidir. 

Seolfaimid na rialacha seo nuair a bheidh siad faofa ag an mBord Bainistíocht. Má tá aon cheist nó imní eile agat, 

seol ríomhphost chuig eolas@gccd.ie  
 

 

Is cinnte gur am dúshlánach é seo do gach duine. Tuigeann gach ball foirne an géargá atá le folláine choirp agus 

mheabhrach ár ndaltaí a chosaint.Mar sin féin, níl aon amhras orm ach go rachaidh na daltaí i dtaithí ar na hathruithe 

riachtanacha seo ar scoil. Nuair a bhuaileann daltaí lena gcairde scoile go léir arís i mí Mheán Fómhair, táim ag 

súil go gcuirfidh sé go mór lena suaimhneas agus lena n-athléimneacht. Táimid ar fad ar an bhfoireann ag súil go 

mór le gáire na ndaltaí a chloisteáil ag bualadh timpeall ár scoile arís go luath.   
 

Tabhair aire agus tóg go bog é  

 

___________________________ 

Conor Ó Mathúna       

Príomhoide Gníomhach   

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/bearta-rialaithe-plean-freagartha-covid-19-le-haghaidh-athoscailt-shabhailte-inbhuanaithe-iar-bhunscoileanna/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-n-iar-bhunscoileanna-a-athoscailt/
mailto:eolas@gccd.ie

