CUIR ISTEACH LÓGÓ
NA SOILE ANSEO

Eolas faoi dhaltaí a theastaíonn don
Roinn Oideachais agus Scileanna
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna

Foirm mholta amháin – féadfaidh scoileanna eagarthóireacht a dhéanamh de réir mar is gá
Tá bunachar sonraí leictreonach forbartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar a dtugtar Bunachar Sonraí ar
Líne do Bhunscoileanna (POD) agus is éard atá i gceist leis ná go gcoinneodh scoileanna sonraí faoi dhaltaí agus go
gcuirfidís ar ais chuig an Roinn iad ag leibhéal an dalta aonair ar chóras beo. Ceadaíonn an bunachar sonraí don
Roinn measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar thorthaí daltaí ag leibhéal na bunscoile, tuairisceáin i dtaca
le rollú scoláirí a bhailíochtú ar mhaithe le deontais a íoc agus múinteoirí a leithdháileadh, bearta leantacha a
dhéanamh i gcás daltaí nach n-aistríonn ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil agus tuairisciú staitistiúil a dhéanamh.
Beidh sonraí maidir le gach dalta bunscoile sa bhunachar sonraí agus i measc na sonraí sin beidh UPSP, Céadainm,
Sloinne, Ainm mar atá sé ar an Teastas Breithe, Sloinneadh Breithe na Máthar, Seoladh (Éirchód san áireamh), Dáta
Breithe, Inscne, Náisiúntacht, an bhfuil Díolúine ó staidéar ar an nGaeilge ag an dalta agus má tá an chúis atá leis
sin, agus má tá an dalta i rang Príomhshrutha nó i rang Speisialta. Déanfar an rang-ghrúpa agus an grád ina bhfuil an
dalta rollaithe a thaifeadadh sa bhunachar sonraí. Chomh maith leis sin, beidh eolas, ar bhonn roghnach, sa
bhunachar sonraí maidir le creideamh an dalta, maidir le cúlra eitneach nó cultúrtha an dalta agus pé acu an bhfuil
Gaeilge nó Béarla ar cheann de mháthairtheangacha an dalta. Chun cuidiú le bailiú na sonraí, comhlánaigh an
fhoirm seo i mBLOCLITREACHA, le do thoil, agus cuir ar ais chuig an scoil í. Coinneoidh an bhunscoil an dara
leathanach den fhoirm seo.
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Náisiúntacht

(I gcás déshaoránachta, sonraigh an dá náisiúntacht, le do thoil)
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NA SOILE ANSEO

Eolas Comhthoiliúil faoi Dhaltaí a iarrtar
don Roinn Oideachais agus Scileanna
Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna

Foirm toilithe mholta amháin – féadfaidh scoileanna eagarthóireacht a dhéanamh de réir mar is gá
Chuaigh an Roinn i gcomhairle leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí maidir le heolas faoi dhaltaí aonair a bhailiú don
Bhunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna. Baineann creidimh agus cúlra eitneach agus cultúrtha le catagóir
speisialta sonraí faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR). Tá máthairtheanga sa chatagóir a
bhaineann le sonraí pearsanta agus is gá toiliú a fháil chun iad a bhailiú. Cé gur ceisteanna roghnacha iad sin, iarrann
scoil an dalta toiliú i scríbhinn chun na sonraí sin a thaifeadadh agus an t-eolas sin a chur ar aghaidh chuig an Roinn.
Bheadh an t-eolas an-úsáideach don Roinn chun críocha staitisticí agus taighde. Bainfear úsáid as sonraí
comhiomlánaithe maidir le cúlra Eitneach/Cultúrtha chun dul chun cinn na ngrúpaí sin a rianú, agus chun comparáid
a dhéanamh idir an dul chun cinn atá á dhéanamh acusan agus dul chun cinn grúpaí eile agus ar an mbealach sin
féadfar bearnaí sa chóras a aithint agus cuidiú le polasaithe agus idirghabháil iomchuí a fhorbairt agus a chur i
bhfeidhm. Ní bhainfear úsáid as eolas comhiomlánaithe maidir le creideamh ach chun críocha staitisticí agus dóibh
sin amháin. Déantar máthairtheanga a bhailiú chun an riachtanas atá le tacaíocht don Bhéarla mar theanga bhreise
(EAL) a aithint, a mheas agus monatóireacht a dhéanamh air. Tá sé de rogha ag Tuismitheoirí/Caomhnóirí creideamh
agus cúlra eitneach a leanaí a ainmniú nó pé acu an bhfuil Béarla nó Gaeilge mar mháthairtheanga acu agus toiliú
go gcuirfí an t-eolas sin ar aghaidh chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna. Coinneoidh do bhunscoil an
leathanach seo den fhoirm.
Catagóir speisialta sonraí

Cén cúlra eitneach nó cultúrtha a mbaineann do leanbh leis (Cuir tic le ceann acu)?
(Tá na catagóirí bunaithe ar an Daonáireamh)
Cine Geal Éireannach 
Duine de Luch Siúil na hÉireann 
Romach 
Aon Chúlra Geal eile 
Cine Gorm nó Éireannach Gorm – Afracach 
Cine Gorm nó Éireannach Gorm - Aon Chúlra Gorm eile 

Áiseach nó Áiseach Éireannach – Síneach 
Eile (cúlra measctha san áireamh) 

Áiseach nó Áiseach Éireannach - Aon chúlra Áiseach eile 
Ní thoilítear 

Cén creideamh atá ag do leanbh?
Caitliceach 
Ní Thoilítear 
Gan aon Chreideamh 
Moslamach (Ioslamach) 
Eaglais na hÉireann (Anglacánach) 
Ceartchreidmheach (Gréagach, Coptach, Rúiseach) 
An Creideamh Críostaí (gan sainmhíniú breise) 
Aspalda nó Cincíseach 
Creidimh Eile 
Hiondúch 
Preispitéireach 
Aindiachaí 
Baisteach 
Búdaí 
Protastúnach 
Finné Iehova 
Meitidisteach, Meitidisteach Veislíoch 
Liútarach 
Agnóisí 
Soiscéalaí 
Giúdach 
Sonraí catagóire pearsanta

An bhfuil Béarla nó Gaeilge ar cheann de mháthairtheangacha (i.e. an teanga a labhraítear sa bhaile)
an dalta?
Tá 

Níl 

Ní Thoilítear 

Toilím go ndéanfaí sonraí na catagóire speisialta sa dá cheist agus sonraí na catagóire pearsanta a stóráil ar an mBunachar
Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD) agus go ndéanfaí iad a aistriú chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna agus chuig aon
bhunscoileanna eile a bhféadfadh mo leanbh aistriú chucu le linn a c(h)uid ama sa bhunscoil.
Sínithe: __________________________
Tuismitheoir/Caomhnóir
Dáta: ____________________________
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Foirm toilithe mholta amháin – féadfaidh scoileanna eagarthóireacht a dhéanamh de réir mar is gá
Comhlánaigh an fhoirm seo, le do thoil, agus cuir ar ais chuig do bhunscoil í. Chun tuilleadh eolas a fháil faoi POD téigh chuig
suíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna www.education.ie

