Rannán na Scoileanna – Airgeadas
An Roinn Oideachais agus
Scileanna
Corr na Madadh
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí

Schools Division - Financial
Department of Education and
Skills
Cornamaddy
Athlone
Co. Westmeath

Imlitir 0046/2013

Chuig Údaráis Bhainistíochta Scoileanna Aitheanta idir Scoileanna Náisiúnta,
Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha agus
Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna
Leithdháiltí ar Scoileanna i leith Leabhar
Is mian leis an Aire Oideachais agus Scileanna Údaráis Bhainistíochta na mbunscoileanna
agus na n-iar-bhunscoileanna aitheanta go léir atá cuimsithe ag an Scéim Saoroideachais a
chur ar an eolas i dtaobh na socruithe maidir le híocaíocht maoinithe atá lena leithdháileadh ar
scoileanna chun cabhair a sholáthar i leith leabhar.
Is mar seo a leanas an maoiniú per capita a sholáthrófar:
Bunscoileanna*
Ráta per capita
Leithdháileadh ar scoileanna DEIS i leith leabhar (breisithe)
€21
Leithdháileadh ar scoileanna nach mbaineann le DEIS i leith leabhar
€11
* Íoctar deontas íosta do bhunscoileanna beaga bunaithe ar rollachán de 60 dalta

Iar-bhunscoileanna
Ráta per capita
Leithdháileadh ar scoileanna DEIS i leith leabhar (breisithe)
€39
Leithdháileadh ar scoileanna nach mbaineann le DEIS i leith leabhar
€24
Spreagann an Roinn na scoileanna go léir chun machnamh ar scéimeanna cíos leabhar a chur
ar bun. Costas an-suntasach ar thuismitheoirí is ea ceannach téacsleabhar agus bealach
praiticiúil chun an costas seo a laghdú go mór is ea scéimeanna cíos téacsleabhar. Tá
Treoirlínte chun Scéimeanna do Théacsleabhair ar Cíos a Fhorbairt i Scoileanna ar fáil do
scoileanna agus tuismitheoirí araon ar shuíomh gréasáin na Roinne.
Forbraíodh na treoirlínte seo chun cabhrú le scoileanna scéimeanna cíos téacsleabhar a bhunú.
Tá siad bunaithe ar thaithí roinnt scoileanna agus chumann tuismitheoirí a fheidhmíonn
scéimeanna éifeachtúla cíos téacsleabhar agus tá siad ceaptha chun an dea-chleachtas agus an
chomhairle phraiticiúil a chomhroinnt.
Tá na Treoirlínte le fáil ag – Treoirlínte chun Scéimeanna do Théacsleabhair ar Cíos a
Fhorbairt i Scoileanna.
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