
 
 

Plean d’Athoscailt Scoil Chualann 15.3.2021 
 

 

A Thuismitheoir /a Chaomhnóir,  

 

Tá súil agam go bhfuil sibh uile ar fónamh. 

 

Seo a leanas an plean d’athoscailte na scoile 15.3.2021 do Rang 3, 4, 5 & 6. 

 

Meabhrú maidir leis na Nósanna a bheidh i bhfeidhm sa Scoil: 

Oibreoidh na páistí i gcóras ‘Bubble’.  Fanfaidh siad lena rang féin agus ní mheascfaidh siad le ranganna eile.  Beidh 

díghalráin lámha ar fáil sna ranganna uile.  Fanfaidh na páistí ina rang féin agus ní bheidh siad ag bogadh thart 

timpeall na scoile.  

 

Mála Scoile:  Ní bheidh ag teastáil ach bosca lóin agus deoch (Beidh cosc ar bhréagáin).  Ní bheidh cead aon fhearas 

breise a thabhairt ar scoil.  

 

Leabhair a thabhairt ar ais:  Ba chóir leabhair a thabhairt ar ais ar scoil agus iad  a chur sa bhosca plaisteach dearg 

ag doras an tseomra ranga.  Déanfar iad a stóráil agus a úsáid ag deireadh na seachtaine.  Más rud e gur  thug do 

mhúinteoir ranga coimeádán plaisteach gorm duit chun leabhair a thabhairt abhaile, ba chóir é seo a chur ar 

ais leis na leabhair taobh istigh. 

 

Ríomhaire glúine a thabhairt ar ais: Mura bhfuil an ríomhaire glúine a fuarthas ar iasacht ag teastáil ó do  

theaghlach a thuilleadh, ba chóir é a chur ar ais ar scoil leis an mála agus an luchta. 

 

Ag teacht ar Scoil ar maidin:  

Osclófar geataí na scoile ag 8.40r.n.  

Chun brú tráchta agus brú coisithe a sheachaint, iarraimid oraibh teacht chun na scoile ag na hamanta éagsúla,de réir 

aibítire.  Cabhróidh sé seo le laghdú ar an mbrú.  

 

Am  Sloinne 

8:40-8:45 A + B + C 

8:45-8:50 D + E + F + G + H + I + J + K + L 

8:50-8:55 M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 

 

Ag teacht isteach sna seomraí ranga:  

Ní mór do na páistí dul go dtí doras sráide an ranga.  Scaoilfear isteach sa rang iad ag an am cuí ó 8:40-8:55 in ord 

aibítire.  Beidh an múinteoir sa rang rompu. Iarraimid ar an páistí teacht ar scoil in am ionas nach mbeidh slua ag 

cruinniú le chéile.  

 

Níl cead ag tuismitheoirí teacht isteach ar láthair na scoile, seachas tuismitheoirí Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra 

agus Rang a 1.  Is féidir leo siúd seasamh i líne lena gcuid páistí go dtí go scaoilfear isteach a bpáistí. 

 

Má tá duine eile (daideo/mamó/ feighlí …) ag bailiú páistí, tá sé tábhachtach go dtuigeann siadsan na rialacha freisin. 

 

Bailiú na bPáistí:  

Naíonáin Bheaga- Rang a 1  

Tá cead ag na tuismitheoirí seo teacht isteach i gclós na scoile chun a gcuid páistí a bhailiú ag doras sráide an ranga.  

Iarraimid orthu scaradh sóisialta a choimeád go dtí go scaoilfear na páistí duine ar dhuine.  

 

 



Rang a 2- Rang a 6  

Scaoilfear na páistí in ord aibítire in idirchéim 5 nóiméid ag tosú ag 2:15  

 

Am  Sloinne 

2:15-2:20 A + B + C 

2:20-2:25 D + E + F + G + H + I + J + K + L 

2:25-2:30 M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z 

 

Comhthionól:  

Iarraim ar na tuismitheoirí an scoil a fhágáil láithreach tar éis dóibh a chuid páistí a bhailiú agus gan a bheith ag 

fanacht thart.  

 

Dea-chleachtas:  

Déanfar sár-iarracht treoracha na Roinne a leanacht chun gach iarracht a dhéanamh pobal na scoile a choimeád slán 

agus sábháilte le linn an ama seo.  Ar scáth a chéile a mhairimid agus ní mór athraithe a dhéanamh chuige seo. 

Caithfidh gach duine a thagann isteach i gclós na scoile, masc a chaitheamh i gcónaí.  Iarrfar oraibh 2 mhéadar 

scaradh sóisialta a choimeád.  Iarraimid ar thuismitheoirí comhoibriú le haon oifigigh sláinte poiblí agus leis an scoil 

chun tacú le rianú teagmhálaithe.  Iarraimid freisin go leanfar comhairle sláinte poiblí i gcás Covid sa scoil. 

Iarrtar ort an foirm atá ceangailte ‘Return to Educational Facility Declaration’ a líonadh isteach agus a 

sheoladh ar ais chuig an múinteoir ranga trí Google Classroom roimh an Aoine 26 Feabhra. 

 

Na páistí nár chóir dóibh freastal ar scoil:  

Ní cóir do na páistí seo a leanas freastal ar Scoil 

 Páistí atá diagnóisithe le Covid 19. Páistí go raibh dlúth-theagmháil acu le duine diagnóisithe le Covid 19.  

 Páistí a d’fhéadfadh a bheith ionfhabhtaíoch agus atá ag fanacht ar thorthaí. 

 Páistí a bhí i dteagmháil le daoine a d’fhéadfadh a bheith ionfhabhtaíoch agus atá ag fanacht ar thorthaí  

 Páistí le fadhbanna sláinte go bhfuil treoir faighte acu fanacht sa bhaile. Páistí atá tar éis filleadh ó bheith thar 

lear gur gá dóibh féin-leithliosú a dhéanamh ar feadh 14 lá  

 Páistí a bhíonn breoite rialta.  

 

Comharthaí Covid-19: Mar atá ar shuíomh na Roinne Sláinte 

(https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/symptoms)  

 Fiabhras (teocht ard 38céim Celsius)  

 Casacht ar bith  

 Giorra anála  

 Athrú nó cailliúint ar an mbolú nó blaiseadh  

 

Ag tacú le páistí nach féidir leo freastal ar scoil :  

Cuirfear áiseanna agus gníomhaíochtaí cuí ar fáil d’aon dalta nach féidir leis/léi freastal ar scoil ar feadh tréimhse 

fhada.  

 

 

Le meas,  

 

Michelle Ní Thuama  

 

De réir threoirlínte an rialtais athosclóidh an scoil ar na dátaí seo a leanas 

Dé Luain 1 Márta 2021    – N1 – Rang 2   

Dé Luain 15 Márta 2021 – Rang 3 – Rang 6 

 
 

 

Nóta:  D’fhéadfadh an plean seo athrú agus tá seans go ndéanfaí athbhreithniú air.  Táimid fíor-bhuíoch don tuiscint 

agus don fhoighne. 

about:blank

