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Tuairisciú ag deireadh na bliana 
 
Ar athraigh na socruithe don tuairisciú ag deireadh na bliana i dtaca leis an scoilbhliain 
2020/2021?  
De réir na gciorclán 0056/2011 agus 0018/2012, chun críche an tuairiscithe ag deireadh na 
bliana, bíonn an rogha ag scoileanna go fóill úsáid a bhaint as ceann de na naoi dteimpléad i 
dtaca le páistí ó na Naíonáin shóisearacha chuig rang a cúig; agus teimpléad an chárta 
tuairisce do pháistí i rang a sé; nó mar mhalairt air sin úsáid a bhaint as an gCruthaitheoir 
Cárta Tuairisce lena dteimpléad saincheaptha féin a ghiniúint. I bhfianaise na n-imthosca 
eisceachtúla i mbliana, áireofar leis na tuairiscí nuaghinte ar an gCruthaitheoir Cárta Tuairisce 
leideanna áisiúla chun tacú le múinteoirí tuairisciú ar dhul chun cinn na bpáistí chun foghlaim 
laistigh den scoil agus foghlaim chianda a léiriú i rith na bliana. Le tuairisciú a dhéanamh ar 
fhoghlaim na bpáistí ar fud an churaclaim i mbliana, táthar tar éis an Cruthaitheoir Cárta 
Tuairisce a choigeartú chun go mbeidh múinteoirí in ann tuairiscí i gcruth scéil a áireamh ar 
fhoghlaim na bpáistí sa Bhéarla, sa Ghaeilge agus sa Mhatamaitic i rith na bliana. Beidh an 
rogha ag scoileanna na boscaí tráchta sin a leathnú chun breis spáis tráchtaireachta a chur 
iontu.  
 

Tuairisciú faoin bhfoghlaim laistigh den scoil agus faoin bhfoghlaim chianda 
 
Ar cheart do scoileanna an fhoghlaim laistigh den scoil a thuairisciú le linn na scoilbhliana 
2020/2021 agus í sin amháin?  
Níor cheart. De réir na treorach arna heisiúint ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i mí na 
Bealtaine 2020, ba cheart go dtabharfaí achoimre do thuismitheoirí ar dhul chun cinn agus 
gnóthachtáil a bpáistí san fhoghlaim, i gcomhthéacs na foghlama laistigh den scoil agus na 
foghlama cianda. Is féidir go mbeidh sé áisiúil é sin a chur in iúl go neamhbhalbh do 
thuismitheoirí ag tús na tuairisce.  

  

Cén áit ar cheart tagairtí a dhéanamh don fhoghlaim chianda ar an gcárta tuairisce?  
Agus an tuairisc á scríobh, is faoi lánrogha na múinteoirí agus na bpríomhoidí scoile é an áit a 
ndéantar tagairt don fhoghlaim chianda. D’fhéadfadh an chuid “Do pháiste mar 
fhoghlaimeoir” a bheith ina spás áisiúil le haitheantas a thabhairt do rannpháirtíocht an 
pháiste san fhoghlaim chianda le linn tréimhsí dúnta scoile. Tugtar deis leis freisin chun 
aitheantas a thabhairt don tacaíocht a fhaigheann an páiste ó thuismitheoirí agus caomhnóirí 
sa bhaile.  
  
Cén chaoi a dtuairisceodh múinteoirí faoin bhfoghlaim chianda i gcásanna ina raibh 
rannpháirtíocht theoranta ag páistí?  
De bharr réimse imthosca, d’fhéadfadh rannpháirtíocht roinnt daltaí leis an múinteoir le linn 
tréimhsí dúnta scoile a bheith teoranta. I gcás go ndeachaigh imthosca i bhfeidhm ar 
rannpháirtíocht páiste san fhoghlaim ar feadh tréimhse fhada, d’fhéadfadh sé a bheith áisiúil 
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cur chuige bunaithe ar láidreachtaí a stiúradh i dtéarmaí fhoghlaim an pháiste faoi mar atá 
léirithe aige tríd an bhfoghlaim chianda agus an fhoghlaim laistigh den scoil araon. Tá tuilleadh 

treorach ar fáil ar https://ncca.ie/media/4570/ag-tacu-le-scoileanna-le-tuairisci-scriofa.pdf  
  
Cén chaoi a dtuairisceodh múinteoirí do thuismitheoirí faoi chur leis an dul chun cinn a rinne 
a bpáiste le bliain anuas?  
Agus tacaíocht á tabhairt do thuismitheoirí chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’fhoghlaim a 
bpáiste, agus dá n-aistriú chuig an Iar-Bhunscolaíocht i gcomhthéacs an chárta tuairisce do 
rang a sé; is féidir go mbeidh sé áisiúil tagairt a dhéanamh don tacaíocht don fhoghlaim 
chianda a chuireann tuismitheoirí ar fáil le linn na dtréimhsí dúnta scoile. Bítear ag dúil leis go 
mbeidh léargais níos grinne bainte ag go leor tuismitheoirí ar fhoghlaim a bpáiste sa tréimhse 
sin, rud is féidir a thapú chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt dá bpáiste sna míonna agus sna 
blianta amach romhainn.  
 
 

Trialacha caighdeánaithe  
  
An bhfuiltear ag dúil fós go ndéanfaidh scoileanna trialacha caighdeánaithe agus tuairisciú 
do thuismitheoirí i mbliana?  
Tá, i gcomhréir le ciorcláin 0056/2011 agus 0018/2012, ba cheart na trialacha a dhéanamh i 
mí na Bealtaine/ag tús mhí an Mheithimh faoi mar is gnách.  Tabhair faoi deara go mbíonn 
stiúradh trialacha caighdeánaithe don rang iomlán míchuí ar leibhéal ranganna na naíonán. Ba 
cheart na trialacha caighdeánaithe a stiúradh i ngrúpaí beaga, agus mar sin amháin, má 
úsáidtear roimh dheireadh rang a haon iad. Féach https://ncca.ie/media/1354/standardised-
testing.pdf le haghaidh tuilleadh tacaíochta maidir le riaradh na dtrialacha caighdeánaithe 
agus an tuairisciú orthu.  
 
 

Tinreamh 

  
Cén chaoi ar cheart do mhúinteoir tuairisc a thabhairt ar thinreamh i dtaca leis an scoilbhliain 
2020/2021?  
Maítear i gCiorclán 0018/2021, leathanach a ceathair, “mar gheall ar thréimhse dúnta 
scoileanna mar thoradh ar COVID-19 le linn na scoilbhliana 2020/21, ba chóir do scoileanna 
tuairisciú ar líon na laethanta a rabhthas i láthair as líon na laethanta scoile ina raibh an scoil 
oscailte. D’fhéadfaí an cur chuige seo a mhíniú i litir chlúdaigh chuig tuismitheoirí a 
ghabhfaidh leis an tuarascáil”.  
 

  

Tacaíocht bhreise 
 

Cén áit ar féidir le múinteoirí teacht ar thacaíocht maidir le ceisteanna teicniúla a bhaineann 
leis an gCruthaitheoir Cárta Tuairisce?  
Ba cheart gach fiosrú teicniúil i ndáil leis an gCruthaitheoir Cárta Tuairisce a sheoladh chuig 
support@aladdin.ie  
 
Cén áit ar féidir le múinteoirí teacht ar thuilleadh tacaíochtaí i dtaca le tuairisciú ag deireadh 
na bliana? 

Tá tuilleadh nuashonruithe agus tacaíochtaí le fáil 
ar https://https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-aistriú/.  
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Naisc thábhachtacha 

Ciorclán 18/2021. Trialacha Caighdeánaithe agus Cúrsaí Eile don Bhliain Acadúil 2020/21 
agus Blianta ina diaidh sin https://www.education.ie/ga/Ciorcláin-agus-
Foirmeacha/Ciorcláin-Gníomhacha/cl0018_2021_ir.pdf  

Ag tacú le scoileanna le tuairiscí scríofa ag deireadh na bliana a chur ar fáil do thuismitheoirí 
leanaí i mbunscoil (ROS, Bealtaine 2020) https://ncca.ie/media/4570/ag-tacu-le-scoileanna-
le-tuairisci-scriofa.pdf    

Cruthaitheoir Cárta Tuairisce http://www.reportcard.ncca.ie/  

Tacaíochtaí d’úsáid an Chruthaitheora Cárta Tuairisce agus teimpléid 
https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-aistriú/teimpléad-cárta-tuairiscithe-cruthaitheoir/ 
 

 

 

Aistriú chuig Iar-bhunscoileanna  
 

Pas Oideachais  
 
 
An bhfuil an próiseas d’aistriú ábhair an Phas Oideachais tar éis athrú i dtaca leis an mbliain 
acadúil 2020/2021? 
Níl. I gcomhréir le ciorclán 0045/2014, ní foláir do scoileanna úsáid a bhaint as ábhair an Phas 
Oideachais chun tacú le tuairisciú agus le haistriú faisnéise faoi dhaltaí ag deireadh rang a sé. 
Ba cheart go gcinnteodh scoileanna go seoltar Pas Oideachais le haghaidh gach páiste chuig 
an iar-bhunscoil ábhartha tar éis dheimhniú an chlárúcháin, agus b’fhearr é a dhéanamh faoi 
dheireadh mhí an Mheithimh. Tá gach ábhar a thacaíonn leis an bpróiseas sin ar fáil ag 
https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-aistriú/pas-oideachais/.  
 
Cén chaoi a bhforáiltear maidir le haistriú faisnéise sa Phas Oideachais? 
D’fhéadfadh an Pas Oideachais an chumarsáid ón bpáiste (Mo Phróifíl) agus ón 
tuismitheoir/gcaomhnóir (Próifíl Mo Pháiste) chuig múinteoir an pháiste a chur i mbaol trí 
mheán an chárta tuairisce do rang a sé. Is é an aidhm le hábhair an Phas Oideachais pictiúr 
iomlán a thabhairt den pháiste mar fhoghlaimeoir, dá fhorbairt shóisialta agus phearsanta, 
agus dá fhoghlaim ar fud an churaclaim. Tá foráil san fhoirm seo go dtabharfadh an múinteoir 
bunscoile le fios cé na gnéithe d’fhoghlaim agus d’fhorbairt an pháiste a fuair tacaíocht 
phleanáilte [P] i mbunscoileanna; chomh maith lena scóir i dtrialacha caighdeánaithe.  
 
Céard faoi aistriú faisnéise i dtaca le páistí a bhfuil riachtanais bhreise acu? 
D’fhéadfaí an Pas Oideachais a fhorlíonadh freisin leis an bhFoirm Aistrithe Scoláire NEPS. Is 
foirm í sin atá ceaptha ag NEPS agus a óstáiltear ar a suíomh gréasáin ina bhforáiltear d’aistriú 
faisnéise i dtaca le páistí a bhféadfadh tacaíocht bhreise a bheith de dhíth orthu agus iad ag 
aistriú chuig iar-bhunscoil. I gcás an pháiste a dteastaíonn tacaíochtaí breise uaidh amhail 
cúntóirí riachtanas speisialta, teicneolaíocht chuiditheacha nó iompar scoile, mholfaimis go 
mbreithneofaí cloí le spriocdhátaí d’iarratas NSCE. Tabhair faoi deara, neamhchosúil leis an 
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bPas Oideachais, go dteastaíonn toiliú ó thuismitheoir/chaomhnóir an pháiste don fhoirm 
Aistrithe Scoláire.  
 
Cén áit ar féidir liom tuilleadh a fháil amach faoin bpróiseas chun faisnéis páistí a aistriú? 
Tá na sonraí iomlána ar fáil ar shuíomh gréasáin CNCM ag 
https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-aistriú/pas-oideachais/. Tugtar achoimre ar an 
bpróiseas aistrithe iomlán ar ár suíomh gréasáin; ina léirítear an seicheamh don aistriú, 
róil/freagrachtaí, chomh maith le hamlínte d’aistriú na faisnéise.  
 
 
 

Cárta Tuairisce rang a sé 
 
An ndearnadh athruithe i dtaca le cárta tuairisce rang a sé?   
Beidh feidhm le treoir ghinearálta do thuairisciú, faoi mar a luadh roimhe seo, i dtaca le páistí i 
rang a sé a bheidh ag aistriú chuig an Iar-bhunscoil i mí Mheán Fómhair. Dá ainneoin sin, i 
bhfianaise na n-imthosca eisceachtúla in 2020/2021, is dócha go mbraithfidh iar-
bhunscoileanna ar an gcárta tuairisce do rang a sé níos géire ná sna blianta roimhe seo 
d’fhonn próifíl a thógáil ar pháistí aonair ag dul isteach san iar-bhunscoil, agus tacaíochtaí 
agus struchtúir a chur i dtoll a chéile dá réir. Tugtar spreagadh do mhúinteoirí dá réir leas a 
bhaint as spásanna i gcruth scéil chun pictiúr iomlán a thabhairt den pháiste mar 
fhoghlaimeoir.  

Cén chaoi ar cheart rátáil ar fhoghlaim páistí sa chárta tuairisce do rang a sé a chur i 
bhfeidhm agus a léirmhíniú?  

Na trí rátáil: Ag obair i dtreo ionchas, Ionchais a shásamh, agus Os cionn na n-ionchas; tá siad 
deartha lena leithdháileadh agus lena léirmhíniú i gcomhthéacs fhoghlaim agus fheidhmiú an 
pháiste i measúnuithe rangbhunaithe i ndáil le cuspóirí an churaclaim bunscoile do rang a sé. 
 
 

Tacaíocht bhreise 
 

Cén áit ar féidir le múinteoirí teacht ar thacaíocht maidir le ceisteanna teicniúla a bhaineann 
leis an gCruthaitheoir Cárta Tuairisce?  
Ba cheart gach fiosrú teicniúil i ndáil leis an gCruthaitheoir Cárta Tuairisce a sheoladh chuig 
support@aladdin.ie  
 
Cén áit ar féidir le múinteoirí teacht ar thuilleadh tacaíochtaí i dtaca le tacaíocht a thabhairt 
don aistriú chuig an Iar-bhunscoil?  
Tá tuilleadh nuashonruithe agus tacaíochtaí le fáil 
ar https://https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-aistriú/.  
 

 

Naisc thábhachtacha 

Ciorclán 45/2014 Eolas maidir le Gníomhartha faoin Straitéis Litearthachta agus Uimhreachta 
agus maidir le Triail Chaighdeánaithe, Tuairisciú agus Nithe Eile 
https://www.education.ie/ga/Ciorcláin-agus-Foirmeacha/Ciorcláin-
Gníomhacha/cl0045_2014_ir.pdf  
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Ciorclán 18/2021. Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus Nithe Eile don Bhliain 
Acadúil 2020/21 agus Blianta ina dhiaidh sin https://www.education.ie/ga/Ciorcláin-agus-
Foirmeacha/Ciorcláin-Gníomhacha/cl0018_2021_ir.pdf  

Forbhreathnú ar ábhair Phas Oideachais https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-
aistriú/pas-oideachais/  

Teimpléad Cárta Tuairisce Rang a 6 https://ncca.ie/en/resources/6th-class-report-card-
2020/  

Cárta tuairisce rang a 6 a chomhlánú 
https://ncca.ie/en/resources/completing_the_6thclassreportcard_guide_for_primaryteachers
/  

Cruthaitheoir Cárta Tuairisce http://www.reportcard.ncca.ie/  

Tacaíochtaí d’úsáid an Chruthaitheora Cárta Tuairisce agus teimpléid 
https://ncca.ie/ga/bunscoil/tuairisciú-agus-aistriú/teimpléad-cárta-tuairiscithe-cruthaitheoir/ 
 
Foirm Aistrithe Scoláire NEPS https://www.education.ie/ga/Scoileanna-
Coláistí/Seirbhísí/An-tSeirbhís-Náisiúnta-Síceolaíochta-Oideachais-NEPS-/NEPS-Guidelines-
Handouts-Tips/aistriu-on-mbunscoil-go-dti-an-iar-bhunscoil/athbhreithniu-ar-an-aistriu-
chuig-an-iar-bhunscoil-faoi-run.pdf [Faoi réir leasuithe le NEPS, ceadaigh] 
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