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Sonraí Pearsanta an Pháiste

Ainm:

Taitníonn ........... leis nó léi mar ainm

Sloinne:

Dáta breithe:

Sonraí na Bunscoile agus na Réamhscoile

An bhunscoil ina bhfuil an páiste cláraithe:

Réamhscoil:

Uimhir theagmhála na réamhscoile:

Teagmhálaí na réamhscoile:

Ról an teagmhálaí:

GRIANGHRAF DEN 
PHÁISTE INA 

AONAR NÓ INA (h)AONAR
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Cuid 1: An Cleachtóir

Folláine

Cur síos gairid is ea an fhaisnéis thuas ar fholláine an pháiste. Dírítear ann ar mhuinín agus ar shonas an 
pháiste.

Féiniúlacht agus Muintearas

Tugtar cur síos sna ráitis thuas ar thuiscint an pháiste ar a f(h)éiniúlacht agus ar a m(h)uintearas féin. Dírítear 
iontu ar an tuiscint atá á forbairt ag an bpáiste faoi cé hé nó cé hí féin, agus faoina t(h)eaghlach agus faoina 
p(h)obal.



Cumarsáid

Léirítear sna ráitis thuas scileanna cumarsáide an pháiste. Dírítear iontu ar an gcaoi a roinneann an páiste an 
taithí agus na mothúcháin atá aige nó aici ar bhealach atá ag éirí níos muiníní agus níos cumasaí.

Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht

Léirítear sna ráitis thuas cumas an pháiste rudaí a iniúchadh agus smaoineamh a dhéanamh. Dírítear iontu ar 
thaithí agus ar spéis an pháiste sna rudaí, sna háiteanna agus sna daoine atá sa cheantar.
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Cuid 1: An Cleachtóir
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Cuid 1: An Cleachtóir

Achoimre/faisnéis bhreise maidir le láidreachtaí, spéiseanna agus dúshláin an pháiste  

  Straitéisí/smaointe úsáideacha chun tacú le haistriú an pháiste chuig an mbunscoil

Conas is féidir le tuismitheoir(í) nó caomhnóir(í) tacú le foghlaim an pháiste i rith 
an tsamhraidh

Freastal

Blianta sa Réamhscoil 1 bhliain 2 bhliain

Líon na laethanta a d’fhreastail an páiste i rith na bliana 
réamhscoile seo _____ de _______



Ainm an bhaill teaghlaigh atá ag comhlánú na foirme seo

Ainm:

Sloinne:

Gaol leis an bpáiste:

Cad ba mhaith leat a bheith ar eolas ag bunscoil nua do pháiste mar gheall air nó uirthi?

An bhfuil aon mholtaí agat a d’fhéadfadh cabhrú le do pháiste socrú isteach 
i naíonáin shóisearacha?

An bhfuil eolas breise faoi do pháiste ar mhaith leat a insint don bhunscoil?
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Cuid 2: Tuismitheoir nó Caomhnóir 
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Cuid 3: Páiste                      Ainm:



Cuid 3: Cead an Pháiste                    
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Le comhlánú ag an gcleachtóir réamhscoile in éineacht leis an bpáiste. Trí mharc a chur ar an aghaidh 
chuí tugtar an rogha don pháiste: 
 
(1) páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht maidir le dul ar scoil
 
(2) gníomhaíocht a roinnt leis an mbunscoil

Cuir marc ar an aghaidh chuí

Táim sásta páirt 
a ghlacadh i 
ngníomhaíocht faoi 
dhul chuig mo 
bhunscoil nua.

 

Táim sásta ligean 
duit mo 
ghníomhaíocht a 
roinnt le mo 
bhunscoil nua.

 



Cuid 4: Cead Tuismitheora nó Caomhnóra                    
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Chomh maith le cóip den tuairisc a fháil lena coinneáil duit féin, iarrtar ort ar mhian leat go roinnfeadh 
an réamhscoil cóip di le scoil nua do pháiste. Ní féidir an tuairisc a sheoladh chuig an scoil gan cead 
uaitse. Iarrtar ort an fhoirm cheadaithe seo a shíniú nuair a bheidh trí chuid na tuairisce seo curtha 
ar fáil duit - an chuid a chomhlánaigh an cleachtóir, an chuid a chomhlánaigh tú féin, agus an chuid ar 
mhaith le do pháiste a roinnt leis an scoil.

Chomh maith le faisnéis ghinearálta faoi chúrsaí foghlama do pháiste, d’fhéadfadh eolas príobháideach 
a bheith i gceist sa tuairisc freisin maidir le do pháiste, mar shampla, a chúlra nó a cúlra ciníoch nó 
eitneach, a shláinte nó a sláinte nó aon mhíchumas nó riachtanas speisialta oideachais atá aige nó aici.

Iarrtar cead uait sna boscaí thíos go dtabharfadh an réamhscoil cóip den tuairisc faoi do pháiste don 
bhunscoil.   

Cuir tic ar na roghanna thíos a bhaineann le hábhar

Léigh mé an tuairisc faoi mo pháiste. Léigh mé Níor léigh 
mé

Tugaim cead don réamhscoil an fhaisnéis uile a 
roinnt le bunscoil mo pháiste, lena n-áirítear aon 
eolas príobháideach atá sa tuairisc.

Sea, tugaim 
cead.

Ní hea, ní 
thugaim 
cead.

Tugaim cead don réamhscoil agus don bhunscoil 
ábhar na tuairisce a phlé.

Sea, tugaim 
cead.

Ní hea, ní 
thugaim 
cead.

Sínithe Dáta

Tuismitheoir nó 
Caomhnóir:  

Cleachtóir:  

Bainisteoir:  
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