Bailiú Sonraí Scoile 2019/2020
Úsáidtear an t-iarratas ar Bhailiú Sonraí Scoile chun faisnéis chomhiomlán ar dhaltaí atá ag fáil tacaíocht
teagaisc riachtanas speisialta agus iompar scoile a chur isteach chuig an Roinn. Beidh an t-iarratas ar fáil
ar leathanach lamairne Esinet ó Dhé Luain, 1 Deireadh Fómhair ar aghaidh. (Léar. 1) Beidh Bailiú Sonraí
Scoile (BSC) ar fáil do dhaoine aonair ag a bhfuil na róil Iontráil Sonraí agus Ceadaitheoir ar Esinet.

Léar. 1

Má chliceálann tú ar an gcnaipe Bailiúchán Sonraí Scoile ar leathanach lamairne Esinet tabharfar chuig
leathanach lamairne BSC tú. Cliceáil ar “Tosaigh Tuairisceán Sonraí” ar an taobh clé chun tosú (Léar. 2)

Léar. 2

Tabharfaidh sé sin chuig leathanach na dtreoracha tú. Léigh na treoracha go cúramach agus nuair atá tú
réidh chun leanúint ar aghaidh cliceáil ar “Lean ar aghaidh”.

Má chliceálann tú ar ‘Ar aghaidh’ tiocfaidh tú chuig na ceisteanna nach mór duit a fhreagairt. Tá na
ceisteanna mar seo a leanas:

Uimhir Ceiste
Ceist
1

Cad é líon iomlán na ndaltaí i ranganna príomhshrutha a fhaigheann
aon tacaíocht teagaisc Oideachais Speisialta? (lena n-áirítear gach
cineál tacaíochta a liostaítear ag 2 – 6 thíos)

2

Cad é líon na ndaltaí i ranganna príomhshrutha a shainaithnítear mar
dhaltaí ag a mbíonn gá le cúnamh breise ó thaobh na Litearthachta de
agus a fhaigheann cúnamh breise dá leithéid?

3

Cad é líon na ndaltaí i ranganna príomhshrutha a shainaithnítear mar
dhaltaí ag a mbíonn gá le cúnamh breise ó thaobh na hUimhearthachta
de agus a fhaigheann cúnamh breise dá leithéid?

4

Cad é líon na ndaltaí i ranganna príomhshrutha a fhaigheann tacaíocht
bhreise teagaisc toisc go mbíonn Sainriachtanas Oideachais Speisialta
orthu amhail deacrachtaí suntasacha cumarsáide, forbairt chognaíoch
mhoillithe nó feidhmiú oiriúnaitheach moillithe, nó deacrachtaí
suntasacha mothúcháin nó iompraíochta?

5

Cad é líon na ndaltaí i ranganna príomhshrutha agus i ranganna
speisialta a shainaithnítear mar dhaltaí ag a mbíonn gá le teagasc
breise chun cuidiú i dtaca le Béarla mar Theanga Breise (BTB/EAL) agus
a fhaigheann teagasc breise dá leithéid?

6

Cad é líon na ndaltaí i ranganna príomhshrutha agus i ranganna
speisialta a fhaigheann tacaíocht ó Chúntóir Riachtanas Speisialta
(CRS/SNA)?

7

Cad é líon na ndaltaí atá ag baint leasa as an iompar príomhshrutha
scoile?

8

Cad é líon na ndaltaí atá ag baint leasa as an iompar scoile faoi scéim
an iompair scoile do dhaltaí faoi riachtanais oideachais speisialta?

9

Cad é líon na gcoimhdirí atá á bhfostú ag an scoil chun coimhdeacht a
dhéanamh ar dhaltaí faoi riachtanais oideachais speisialta le linn dóibh
leas a bhaint as an iompar scoile?

10

Má bhí ró-éileamh ar áiteanna i do scoil (is é sin, má bhí líon na niarratas ní ba mhó ná líon na n-áiteanna) do na Naíonáin Shóisearacha
(i gcás bunscoile) nó don Chéad Bhliain (i gcás iar-bhunscoile) i
2019/2020, cé mhéid daltaí dar diúltaíodh áit?

11

Mura raibh ró-éileamh ar áiteanna i do scoil do na Naíonáin
Shóisearacha (i gcás bunscoile) nó don Chéad Bhliain (i gcás iarbhunscoile) i 2019/2020, cé mhéid daltaí sa bhreis a bhféadfaí slí a

Líon:

bheith ann dóibh i do rang(anna) reatha sna Naíonáin Shóisearacha /
sa Chead Bhliain?
12

Cad é líon iomlán na seomraí i do scoil atá in úsáid faoi láthair mar
sheomraí ranga príomhshrutha?

13

Cé mhéid seomraí breise a bhféadfaí iad a úsáid chun slí a chur ar fáil
do ranganna príomhshrutha sa todhchaí, dá mbeadh gá leis sin?

14

Cé mhéid seomraí i do scoil atá suite i gcóiríocht shealadach (foirgnimh
réamhdhéanta)?

15

An bhfuil scéim iasachta leabhar á hoibriú ag do scoil?

Tá/Níl

Ba chóir go mbainfeadh na freagraí a thugtar le cúrsaí mar a bhíodar Dé Luain, 30 Meán Fómhair 2019.

Caithfidh tú luach a chur isteach le haghaidh gach ceiste, fiú amháin más é ‘nialas’ an luach. A luaithe atá
na réimsí uile líonta isteach agat cliceáil ar “Sábháil”.

Nuair a bhíonn do chuid freagraí sábháilte agat tabharfar chuig an leathanach “Athbhreithniú” tú. Ansin
beidh deis agat do chuid freagraí a scrúdú sula gcuirfidh tú isteach iad. Más mian leat na freagraí a athrú
is féidir leat cliceáil ar an gcnaipe “Cuir in eagar” ag bun an scáileáin. (Léar. 3)

Léar. 3

Má tá tú sásta le do chuid freagraí is féidir leat iad a chur isteach i gcomhair a gceadaithe (má tá tú
logáilte isteach le ról Iontráil Sonraí) nó iad a cheadú (má tá tú logáilte isteach le ról Ceadaitheora).
Má tá tú logáilte isteach mar Faomhaitheoir agus má chliceálann tú ar “Faomh” cuirfear an tuairisceán
isteach chuig an Roinn.
Má tá tú logáilte isteach sa ról Iontráil Sonraí agus má chliceálann tú ar “Cuir isteach” cuirfidh tú isteach
an tuairisceán chuig an Faomhaitheoir le haghaidh a athbhreithnithe. Ba chóir don Faomhaitheoir logáil
isteach ansin, athbhreithniú a dhéanamh ar na freagraí agus eagar a chur orthu nó iad a cheadú. A luaithe
agus atá na freagraí ceadaithe cuirfear isteach chuig an Roinn iad agus ní féidir eagar a chur orthu a
thuilleadh. (Léar. 4)

Léar. 4
Má thugann tú faoi deara go bhfuil botún déanta agat tar éis na freagraí a chur isteach déan teagmháil le
deasc chabhrach an Bhunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna (POD) ag 01 889 2311 chun go ndéantar
do thuairisceán sonraí a dhíghlasáil.

