
   

 

          
 

Nóta Faisnéise: 
 

LEITHDHÁILEADH MÚINTEOIRÍ SEALADACHA (COVID-19) DO 
IARSCRÍBHINNÍ SCOILEANNA SA BHLIAIN 21/22 BLIAIN SCOILE. 

 
 
Cúlra:  
 
I gcomhthéacs COVID-19, tá sábháilteacht thar a bheith tábhachtach inár scoileanna 
agus leanfaidh gach foráil sábháilteachta laistigh de scoileanna de réir comhairle 
sláinte poiblí a fhorbraíodh do shuíomhanna oideachais. Leanfaidh an Roinn 
Oideachais ag tacú le bearta coiscthe agus rialaithe ionfhabhtaithe i scoileanna de réir 
mar is gá chun sábháilteacht leanúnach phobal na scoile a chinntiú. 

Tugtar breac-chuntas ar na tacaíochtaí oibríochta chun tacú leis na bearta 
riachtanacha um chosc agus rialú ionfhabhtaithe i scoileanna sa ‘Treochlár chun 
filleadh iomlán ar scoil’, agus i gciorclán 0046/2020, ‘tacaíochtaí oibríochta COVID-19 
chun filleadh iomlán ar scoil’. Tá an leithdháileadh / na leithdháiltí breise seo a leanas 
ann chun tacú le scoileanna na bearta riachtanacha um chosc agus rialú 
ionfhabhtaithe atá i bPlean Freagartha COVID-19 na scoile a chur i bhfeidhm chun a 
chinntiú gur féidir leis an scoil leanúint ag feidhmiú go sábháilte. 

Mar chuid de thacaíochtaí oibríochta COVID-19, soláthraíodh leithdháileadh 
sealadach múinteoirí sa scoilbhliain 2020/21. Leanfaidh scoileanna ag fáil an 
leithdháilte shealadaigh seo sa scoilbhliain 2021/22. 

 

1.1 Oiriúnú Cóimheasa idir daltaí agus múinteoir de 0.6 CL (coibhéis 

lánaimseartha) 

Déanfar leithdháileadh múinteoirí arb ionann é agus laghdú cóimheasa idir daltaí agus 
múinteoir de 0.6 a leithdháileadh bunaithe ar líon aitheanta na ndaltaí príomhshrutha 
ar 30 Meán Fómhair 2020.    
 
Tabharfaidh an leithdháileadh seo tacaíocht d’obair thábhachtach an teagaisc agus 
na foghlama agus cuirfidh sé múinteoirí breise ar fáil a mbeidh gá leo chun tacú le 
hionadaíocht múinteoirí, le bainistíocht ar riachtanais scaradh fisiceach trí chláir ama 
ranganna a leithdháileadh i scoileanna go grúpaí níos lú maidir le líon ranga, de réir 
mar is gá. Cuirfidh na poist seo tacaíochtaí bainistíochta ar fáil freisin.  

 

 

 

 



   
   

 

1.2 Soláthar Treorach 

Cuirfear leithdháileadh ar fáil maidir le soláthar treorach (cóimheas idir scoláirí agus 
múinteoirí arb ionann 0.1) chun tacú le folláine scoláirí. Beidh solúbthacht ag 
scoileanna maidir leis an mbealach is fearr chun an acmhainn seo a ailíniú laistigh de 
Phlean Treorach na Scoile.  
 
 
1.3 Dúshláin phráinneacha gan choinne maidir le plean Freagartha Scoil 

COVID-19 a chur i bhfeidhm. 

 

Leanfaidh scoileanna a fuair leithdháileadh breise tríd an bpróiseas achomhairc chun 

athoscailt shábháilte na scoile sa scoilbhliain 2020/21 a éascú ag fáil an leithdháilte 

seo don scoilbhliain 2021/22. 

 

Scoileanna a bhfuil súil acu le dúshláin sa scoilbhliain 2021/22 maidir le bearta 
tábhachtacha rialaithe ionfhabhtaithe agus coiscthe a chur i bhfeidhm  a leagtar amach 
i bPlean Freagartha COVID-19 na Scoile, teagmháil a dhéanamh leis an Roinn trí r-
phost chuig allocations@education.gov.ie tráth nach déanaí ná 21 Aibreán 2021. 
 
 
1.4 Ionadaí Oibrí Luaidhe 
 
Déantar foráil i bPrótacal um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte COVID-19 do Ionadaí 
Luaidhe Oibrí (LWR) a cheapadh i ngach ionad oibre. Ceapfaidh gach scoil Ionadaí 
Oibrí Luaidhe amháin. I scoileanna ina bhfuil níos mó ná 40 ball foirne, ceapfar an 
dara Ionadaí Oibrithe Luaidhe. 
 
Sa chás gur múinteoir é an LWR, gheobhaidh an LWR am cosanta 2 uair in aghaidh 
na seachtaine ón tráthchlár le cur ar a gcumas a gcuid dualgas sa ról sin a 
chomhlíonadh. 
 
Ceanglaítear ar scoileanna sonraí faoin múinteoir / na múinteoirí a ceapadh mar 
LWR a sholáthar trí r-phost chuig allocations@education.gov.ie 
 
Ar fháil na faisnéise seo, cuirfear leithdháileadh 2 uair an chloig ar fáil don scoil i leith 
gach múinteoir a cheapfar mar an LWR. 
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