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Réamhrá
Tacaíonn an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) le córas oideachais
uilechuimsitheach a chuireann ar chumas leanaí agus daoine fásta a bhfuil riachtanais
oideachais speisialta acu gach is féidir leo a bhaint amach. Tá an treoir seo beartaithe le
heolas a sholáthar do thuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
Tá sé nádúrtha go mbeidh imní ar gach tuismitheoir maidir le todhchaí a linbh agus
maidir le cad atá i ndán dóibh amach anseo. Is ionann agus cinneadh mór cá gcuirfear
oideachas ar aon leanbh ach tá údar imní i bhfad níos mó ag tuismitheoirí leanaí a
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Sa lá atá inniu ann freastalaíonn an chuid
is mó de leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar an mbunscoil áitiúil nó
ar iarbhunscoileanna príomhshrutha rud a chiallaíonn nach mbíonn aon chinneadh le
déanamh ag tuismitheoirí seachas an leanbh a chlárú lena scoil áitiúil. Mar sin féin, tá
grúpa beag tuismitheoirí ann, ag a bhfuil leanaí le riachtanais chasta agus/nó throma
agus d'fhéadfadh sé go mbeadh orthu siúd breithniú a dhéanamh an mbeadh dul chun
cinn níos fearr i ndán dá leanbh i suíomh speisialta seachas i suíomh príomhshrutha.
Rinneadh forbairt ar na treoirlínte sin le heolas a chur ar fáil do thuismitheoirí maidir leis an
raon tacaíochtaí agus socrúchán oideachais atá ar fáil dá leanbh sa chóras anois. Leagann
na treoirlínte amach líon fachtóirí freisin agus d'fhéadfadh sé gur mhian le tuismitheoirí
iad a thabhairt san áireamh agus iad ag roghnú scoile don leanbh a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu, ar nós cad iad riachtanais foghlama agus riachtanais sóisialta
an linbh? Cé chomh fada is a bheidh air/uirthi taisteal chun na scoile agus mar sin de?
Fásann agus tagann forbairt ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
agus athraíonn a gcuid riachtanas oideachais le himeacht ama. Mar gheall air sin, tá sé
tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid socrúchán oideachais ar bhonn rialta
chun a chinntiú go bhfuil an socrúchán iomchuí dóibh i gcónaí.
Leagann an NCSE béim mhór ar sheachadadh a dhéanamh ar sheirbhís áitiúil do
scoileanna agus do thuismitheoirí trínar líonra eagraithe riachtanais oideachais
speisialta (SENO) atá ar fáil ar fud na tíre. Tá na treoirlínte seo beartaithe le comhlánú a
dhéanamh ar obair na SENOnna agus ar obair na scoileanna chun cúnamh a thabhairt
do thuismitheoirí ó thaobh rogha eolasach a dhéanamh maidir le scoil dá leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu.
Tá súil agam go gcuideoidh na treoirlínte seo leat agus tú ag plé leis an bpróiseas
cinnteoireachta.
Teresa Griffin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Meitheamh 2013
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Roghnú Scoile
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Réamhrá
Tá an treoir seo deartha le tacú le agus le heolas a chur ar fáil do thuismitheoirí atá
ag déanamh cinntí maidir le conas a chuirfear oideachas ar a gcuid leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu. Rinne an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta (NCSE) í a fhorbairt i gcomhairle le scoileanna, tuismitheoirí agus
geallsealbhóirí eile agus tá sí bunaithe ar shárchleachtas reatha socrúcháin oideachais
do leanaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu. Tá fócas na treorach, thar
aon rud eile, ar fholláine agus ar shárleasanna leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu.
Ní mór do gach tuismitheoir, mar príomhoideachasóirí agus mar oideachasóirí nádúrtha a
gcuid leanaí an áit ina bhfuil oideachas le cur ar a gcuid leanaí a roghnú, lena n-áirítear an
fhéidearthacht oideachas a chur orthu sa bhaile.1
1
Aithnítear an teaghlach i mBunreacht na hÉireann mar 'phríomhoideachasóir agus mar oideachasóir nádúrtha an linbh'
ach éilíonn an Stát go bhfaighidh gach leanbh 'oideachas íosta áirithe' (Airteagal 42). Éilítear ar thuismitheoirí a roghnaíonn
oideachas a chur ar a leanbh in áit seachas scoil atá aitheanta ag an Stát iarratas a dhéanamh lena leanbh a chlárú leis an mBord
Náisiúnta um Leas Oideachais. Déanann an bord clár de leanaí atá ag fáil oideachas lasmuigh den struchtúr scoil aitheanta a
chothabháil agus déanann measúnú ar leordhóthanacht oideachas den sórt sin ar bhonn leanúnach.

Réamhrá

Is ionann agus cinneadh atá thar a bheith tábhachtach an cinneadh maidir le scoil a
roghnú do do leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici. Níl aon
táscairí nó critéar absalóideach ann, gur féidir iad a úsáid, astu féin, le cinneadh a
dhéanamh maidir leis an áit a gcuirfear an leanbh. Amhail is mó an méid eolais a
chuirfear ar fáil do thuismitheoirí maidir leis an raon soláthar agus tacaíochta atá ar fáil
amhail is fearr a bheidh an cinneadh a dhéanfaidh siad. Cuireann an t-eolas atá sa treoir
seo riachtanais an linbh i gceartlár an phróisis cinnteoireachta agus tógtar sárchleachtas
ó thaobh measúnú agus pleanáil a dhéanamh do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu san áireamh chomh maith le tuairimí agus taithí na dtuismitheoirí agus
geallsealbhóirí eile.
Ní chuireann an treoir seo oibleagáid ar thuismitheoirí aon roghanna ar leith a
dhéanamh agus níl aon seasamh aici ó thaobh an dlí. Ach cuireann sí eolas tábhachtach
ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí le linn an phróisis cinnteoireachta.
Moltar do thuismitheoirí an treoir seo a léamh i gcomhar le Leabhrán Eolais le
haghaidh Tuismitheoirí an NCSE (NCSE 2011a) atá le fáil ar láithreán gréasáin an NCSE
ag www.ncse.ie.
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Cuid a hAon:

Forléargas ar Sholáthar
agus ar Thacaíochtaí
Oideachais
1 Cur Chuige Uilechuimsitheach i leith Oideachais
Freastalaíonn líon níos lú ná 1 faoi gcéad de mhic léinn in Éirinn ar scoil speisialta anois.2
Is iad na scoileanna príomhshrutha an chéad rogha a
bhíonn ag tuismitheoirí ó thaobh a gcuid leanaí a
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sa
chuid is mó de chásanna.
Tá scoileanna na hÉireann thar a bheith
uilechuimsitheach agus tá ar chumas
na scoileanna rochtain a fháil ar raon
tacaíochtaí le freastal ar riachtanais leanaí

2
Féach http://www.education.ie/en/Publications/Statistics/Key-Statistics-2011-2012.pdf le do thoil. Rinneadh rochtain an 30
Eanáir 2013
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Roghnú Scoile
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a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu. Tá seirbhís múinteora tacaíochta
foghlama i ngach scoil príomhshrutha le comhlánú a dhéanamh ar obair an ranga nó
an mhúinteora ábhar. Chomh maith leis sin is féidir le gach scoil iarratas a dhéanamh ar
uaireanta teagaisc acmhainní breise nó ar thacaíochtaí cúraim le soláthar a dhéanamh
do dhaltaí le riachtanais foghlama nó cúraim atá níos casta.
Tá raon comhaontuithe agus reachtaíocht cearta daonna idirnáisiúnta ann a thacaíonn
le hoideachas uilechuimsitheach, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (2006)3 agus Ráiteas Salamanca UNESCO (1994).4

Reachtaíocht na hÉireann ar an Uilechuimsitheacht
Chomh maith leis an tacaíocht idirnáisiúnta seo don oideachas uilechuimsitheach
rinneadh dlí in Éirinn den Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta
Oideachais acu in 2004 (Rialtas na hÉireann, 2004). Dearbhaíonn an tAcht seo gur
chóir oideachas a chur ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, nuair
is féidir é sin a dhéanamh, i dtimpeallacht uilechuimsitheach le leanaí nach bhfuil na
riachtanais sin acu.
Ceadaíonn an tAcht dhá eisceacht i leith an ghealltanais seo. Sa chéad áit, sa chás go
bhfaigheann measúnú a rinneadh faoin Acht seo amach nach chun leasa an linbh a
bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici é seo. Sa dara háit, nárbh é leas aon
leanbh eile é a bhfuil oideachas a chur orthu in éineacht leis an leanbh.
Tá an líon leanaí le riachtanais speisialta a fhaigheann a gcuid oideachais sa chóras
príomhshrutha ag dul i méid. Ag an am céanna, tugtar aitheantas i gcásanna
eisceachtúla sa chás go léiríonn fianaise nach chun leasa an linbh é seo, nó do leanaí eile
lena bhfuil sé/sí ag fáil a chuid/a cuid oideachais, go bhféadfadh socrúchán speisialta a
bheith níos oiriúnaí do riachtanais an linbh.

Sainmhíniú ar Riachtanais Speisialta Oideachais: An tAcht um Oideachas
do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu 2004
Ciallaíonn 'Riachtanais Speisialta Oideachais' srian ar chumas an duine
páirt a ghlacadh san oideachas agus leas a bhaint as mar thoradh
ar mhíchumas marthanach fisiceach, céadfach, meabhairshláinte
nó foghlama, nó aon riocht eile a chiallaíonn go mbíonn ar an duine
foghlaim ar bhealach difriúil le duine nach bhfuil an riocht sin air/uirthi.
(Rialtas na hÉireann 2004)
3
4
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Na trí phríomhchineál soláthar oideachais in Éirinn
Tá trí phríomhchineál soláthair ann le freastal ar raon riachtanas oideachais atá i measc
daltaí i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna. Is iad sin:
• ranganna príomhshrutha
• ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha
• scoileanna speisialta.
Déantar cur síos ar an raon soláthair sin uaireanta mar chontanam (de sholáthar), ó
ranganna príomhshrutha lánchuimsitheacha ar thaobh amháin den chontanam go dtí
socrúcháin i scoil speisialta ar an taobh eile.
Cibé áit a gcuirtear an leanbh, is í tuairim an lae inniu gur chóir go mbeadh solúbthacht
ag baint le socrúcháin oideachais seachas iad a bheith dolúbtha nó buan. Ba chóir
go mbeadh roinnt deiseanna ann do dhaltaí lánpháirtiú le piaraí nach bhfuil aon
riachtanais speisialta oideachais acu, agus gluaiseacht go solúbtha feadh an contanam
de réir agus nuair a athraíonn riachtanais an linbh.
Is éard a chiallaíonn sé sin gur chóir go mbeadh leanaí i ranganna speisialta in ann a
bheith rannpháirteach le pobal níos leithne na scoile ar feadh cuid éigin den lá nó den
tseachtain, nó i roinnt gníomhaíochtaí nó ábhair. Ciallaíonn sé freisin go bhféadfadh
daltaí aistriú amach as ranganna speisialta le himeacht ama de réir mar a thagann athrú
ar a gcuid riachtanas. Ar an gcaoi chéanna, ba chóir go mbeadh deiseanna teagmhála
nó gníomhaíochtaí ag daltaí i scoileanna speisialta le daltaí i scoileanna príomhshrutha
atá iomchuí dá gcuid riachtanas.
Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar shocrúcháin oideachais go tréimhsiúil de réir mar
a thagann athrú ar riachtanais na ndaltaí.

Trí phríomhchineál soláthar oideachais
Tá trí phríomhchineál soláthair ann le freastal ar raon
riachtanais oideachais i measc daltaí i mbunscoileanna agus
in iarbhunscoileanna. Is iad sin:
• ranganna príomhshrutha
• ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha agus
• scoileanna speisialta.
Cibé áit a gcuirtear an leanbh, ba chóir go mbeadh socrúcháin
oideachais solúbtha. Ba chóir athbhreithniú a dhéanamh ar
shocrúcháin oideachais go tréimhsiúil de réir mar a thagann athrú
ar riachtanais an dalta.
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Roghnú Scoile
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2 Ranganna Príomhshrutha
Cuirtear oideachas ar an gcuid is mó de leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu i ranganna príomhshrutha sa bhunscoil nó san iarbhunscoil is gaire dóibh. Tá dul
chun cinn na ndaltaí ar fad sa rang mar phríomhfhreagracht ar an múinteoir ranga nó
ábhair lena n-áirítear na daltaí sin a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
Is féidir leis an múinteoir ranga nó ábhair idirdhealú a dhéanamh ar an gcuraclam le
freastal ar na riachtanais foghlama éagsúla sa rang. Ciallaíonn sé sin go gcuireann an
múinteoir an curaclam in oiriúint chun freastal ar dhaltaí difriúla. Is féidir le múinteoirí
úsáid a bhaint as 'pleanáil aonair oideachais' freisin. D'fhéadfadh sé go gciallódh sé sin
go mbeadh an múinteoir ag obair leis na tuismitheoirí agus le gairmithe eile uaireanta
chun plean a fhorbairt le monatóireacht a dhéanamh agus treoir a thabhairt maidir le
dul cinn dalta aonair le himeacht ama. Comhairlítear do mhúinteoirí úsáid a bhaint as
pleanáil aonair chun teagasc a chur in oiriúint do riachtanais aonair (NCSE, 2006).
Chun tacú leis an múinteoir ranga nó ábhair tá rochtain ag gach scoil príomhshrutha ar
acmhainní agus ar thacaíochtaí atá riachtanach chun soláthar a dhéanamh don chuid is
mó de leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Tacaíocht teagaisc
Múinfidh an múinteoir ranga nó ábhair go príomha na daltaí ar fad a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu. D'fhéadfadh sé go mbeadh teagasc comhlántach agus/
nó tacaíochtaí eile riachtanach do roinnt daltaí le riachtanais speisialta foghlama nó
oideachais. Tá seirbhís theagasc tacaíochta foghlama/acmhainne i ngach bunscoil agus
iarbhunscoil a dhéanann comhlánú ar obair an mhúinteora ranga ó thaobh tacaíocht a
thabhairt do dhaltaí a bhfuil na riachtanais seo a leanas acu:
• Deacrachtaí foghlama, lena n-airítear daltaí le deacrachtaí éadroma urlabhra is
teanga acu, daltaí a bhfuil deacrachtaí éadroma sóisialta nó mothúchánacha acu
nó deacrachtaí éadroma comhordaithe acu nó deacrachtaí maidir le rialú airde mar
diospraicse, neamhord easnamh airde (ADD), neamhord hipirghníomhaíochta an
easnaimh airde (ADHD).
• Míchumas foghlama ginearálta éadrom teorannach.
• Sain-mhíchumas foghlama (m.sh. disléicse).
• Riachtanais tacaíochta foghlama nuair atá gnóthachtáil an dalta faoi bhun an
deichiú peircintíl ar thástálacha caighdeánaithe
• Siondróm measúnaithe (m.sh. Siondróm Down nó Siondróm Williams, le míchumas
foghlama ginearálta éadrom nó teorannach).
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Féadfaidh gach bunscoil agus iarbhunscoil iarratas a dhéanamh chuig an NCSE ar
mhaithe le tacaíocht teagaisc acmhainne breise a fháil do dhaltaí le riachtanais nach
dtagann chun cinn chomh minic sin sa phobal. Déanann scoileanna iarratas chuig an
NCSE trína líonra Eagraithe Riachtanais Oideachais Speisialta (SENO) maidir leis an
leithdháileadh seo. Tá incháilitheacht i leith na tacaíochta breise seo faoi rialú ag critéar
atá leagtha síos ag an DES agus tá tacaíochtaí ar fáil do dhaltaí le:
• míchumas foghlama ginearálta measartha, trom nó domhain
• míchumas fisiciúil
• lagú amhairc (nó tá siad Dall)
• lagú éisteachta (nó tá siad Bodhar)
• iompar mothúcháin nó suaitheadh iompair mothúcháin throm
• uathachas/neamhord ar speictream an uathachais
• sain-neamhord teanga agus urlabhra
• Il-mhíchumais (arna shainmhíniú ag an DES mar mheascán d'aon phéire de na
riachtanais thuas)
• siondróm measúnaithe (m.sh. Siondróm Down nó Siondróm Williams, le míchumas
foghlama ginearálta éadrom nó teorannach).

Tacaíocht chúraim
Is féidir le gach scoil iarratas a dhéanamh chuig an NCSE le tacaíocht cúntóra riachtanais
speisialta (SNA) a fháil do dhaltaí le riachtanais cúraim shuntasacha a eascraíonn as
míchumas.
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Féadfaidh scoileanna iarratas a dhéanamh ar thacaíocht SNA sa chás 'go mbíonn
géarghá go liachta ag dalta leis an gcineál sin cúnamh, go bhfuil lagú suntasach
céadfach nó fisiciúil orthu nó go bhféadfadh a n-iompar iad féin nó daltaí eile a chur i
mbaol' (DES, 2002).

Teicneolaíocht chuiditheach
Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar dheontais chun saintrealamh riachtanach
a cheannach do dhalta a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici. Tá an scéim
seo ann do dhaltaí le míchumais fhisiciúla agus/nó cumarsáide a chiallódh d'oireasa na
tacaíochta sin nach mbeadh ar a gcumas rochtain a bheith acu ar churaclam na scoile
(DES, 2013).

Tacaíochtaí i scoileanna príomhshrutha
• Is féidir leis an múinteoir ranga/ábhair an curaclam a chur in oiriúint le
freastal ar riachtanais foghlama an dalta.
• Beidh ar chumas an mhúinteora ranga/ábhair plean a fhorbairt le dul
chun cinn an dalta a threorú le himeacht ama.
• Tá seirbhís theagasc tacaíochta foghlama/acmhainne i ngach bunscoil
agus iarbhunscoil le comhlánú a dhéanamh ar obair an mhúinteora
ranga ó thaobh tacaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil riachtanais
tacaíochta foghlama nó riachtanais speisialta oideachais acu.
• Féadfaidh gach bunscoil agus iarbhunscoil iarratas a dhéanamh chuig
an NCSE ar mhaithe le tacaíocht teagaisc acmhainne breise do dhaltaí le
riachtanais nach dtagann chun cinn chomh minic sin sa phobal.
• Is féidir le gach scoil iarratas a dhéanamh chuig an NCSE le tacaíocht
cúntóra riachtanais speisialta (SNA) a fháil do dhaltaí le riachtanais
cúraim shuntasacha a eascraíonn as míchumas.
• Féadfaidh gach scoil iarratas a dhéanamh ar dheontais le saintrealamh
riachtanach a cheannach do dhalta nach bhfuil ar a gcumas rochtain a
fháil ar churaclam na scoile d'oireasa na tacaíochta theicneolaíochta
seo.
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Úsáid éifeachtach a bhaint as tacaíochtaí i ranganna príomhshrutha
Tá forbairt déanta ag an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) ar threoir
do scoileanna agus do mhúinteoirí maidir leis an mbealach conas pleanáil a dhéanamh
do, agus an úsáid is fearr is féidir a bhaint as, na tacaíochtaí atá ar fáil do dhaltaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna príomhshrutha.
Molann an treoir seo cur chuige céimnithe i leith measúnú agus soláthar tacaíochta
agus tá imlíne tugtha ina leith i ndoiciméid ar a dtugtar Riachtanais Speisialta
Oideachais: Contanam Tacaíochta (DES 2007a, 2010a). Tá saintreoir leagtha amach do
scoileanna ag an NEPS freisin a thugann tacaíocht do dhaltaí le deacrachtaí iompair,
mothúcháin agus/nó sóisialta (DES 2010b).
Soláthraíonn na foilseacháin seo creat solúbtha do scoileanna lena úsáid nuair atáthar
ag cur tacaíochtaí i bhfeidhm atá curtha in oiriúint le freastal ar riachtanais aonair
daltaí. Tá úsáid na dtreoracha sin formhuinithe go láidir ag an NCSE do scoileanna agus
d'fhéadfadh siad a bheith cuiditheach do thuismitheoirí freisin ó thaobh tuiscint a fháil
maidir le cad a tharlaíonn ó thosaíonn an leanbh ag an scoil an chéad lá riamh.
Soláthraíonn an DES treoir do scoileanna maidir le conas an úsáid is fearr is féidir
a bhaint as tacaíochtaí i líon doiciméid atá foilsithe: Treoirlínte maidir le Tacaíocht
Foghlama (DES, 2000), Imlitir, Eagrán Speisialta 02/05 (DES, 2005), agus
Uilechuimsitheacht Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu:
Treoirlínte Iarbhunscoile (DES, 2007b). Tá fáil ar na trí dhoiciméad sin ar láithreán
gréasáin an DES ag www.education.ie.

3 Socrúcháin Speisialta
Scoileanna speisialta
Tacaíonn scoileanna speisialta le daltaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais níos
troime agus/nó casta i gcásanna nárbh socrúchán príomhshrutha lánaimseartha an leas
is fearr don leanbh. D'fhéadfadh sé go mbeadh na héilimh i scoileanna príomhshrutha
an-deacair do na daltaí sin nó d'fhéadfadh deacrachtaí casta foghlama nó deacrachtaí
eile a bheith acu ina mbeadh ranganna níos lú níos oiriúnaí dóibh. Ar mhaithe le
socrúchán a fháil i scoil speisialta ní mór don leanbh tuarascáil ghairmiúil a bheith acu a
dhearbhaíonn go bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige/aici.
Bíonn líon níos lú daltaí i scoileanna speisialta agus faigheann daltaí níos mó tacaíochta
i ranganna níos lú. Bíonn aon mhúinteoir amháin in aghaidh gach ochtar dalta, mar
shampla, i scoileanna speisialta do dhaltaí le míchumas foghlama ginearálta measartha.
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Is féidir le SENOnna múinteoir breise agus tacaíochtaí cúraim a cheadú do scoileanna
speisialta le freastal ar raon riachtanais sa scoil, ag teacht le critéar an DES. Beidh sé
ar chumas SENOnna comhairle a chur ar thuismitheoirí maidir le suíomh agus leis na
seirbhísí atá ar fáil sa scoil speisialta is gaire dóibh.

Cad is riachtanas speisialta oideachas casta ann?
Is é an tuiscint atá ann go ginearálta ar dhaltaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu casta:
• Na daltaí sin a bhfuil measúnú déanta orthu mar dhaltaí agus a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu a eascraíonn as dhá cheann nó
níos mó de mhíchumais neamhfhairsinge, agus a dteastaíonn, dá bhrí
sin, tacaíocht ó líon seirbhísí difriúla uathu, nó
• Daltaí le leibhéal trom nó domhain riachtanais speisialta oideachais a
eascraíonn ó mhíchumas aonair, nó
• Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a bhí curtha isteach
i rang príomhshrutha nó i rang speisialta agus a bhreithnítear, tar éis
meastóireacht leanúnach mar chuid de Chontanam Tacaíochta an NEPS,
nach bhfuil an dalta sin ag baint leasa as socrúchán den sórt sin nó atá
ag cur isteach ar oideachas na ndaltaí eile sa rang.
Ó NCSE Policy Advice on the Future Role of Special Schools and Classes (NCSE, 2011b)

Ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha
Cuireann ranganna speisialta timpeallacht foghlama thacúil ar fáil do dhaltaí ag a bhfuil
riachtanais níos casta nach mbeadh ranganna príomhshrutha in ann nó nach raibh siad
in ann freastal ar a gcuid riachtanas. Ar mhaithe le socrúchán a fháil i scoil speisialta ní
mór don leanbh tuarascáil ghairmiúil a bheith acu a dhearbhaíonn go bhfuil riachtanais
speisialta oideachais aige/aici.
Tá cóimheas dalta-múinteora níos ísle i ranganna speisialta ná mar atá i ranganna
príomhshrutha. Is ionann socrúchán i rang speisialta agus socrú solúbtha a bhféadfadh
athrú a theacht air de réir mar a thagann forbairt ar fhoghlaim an dalta. Ba chóir
deiseanna a thabhairt do dhaltaí i ranganna speisialta freisin agus iad a chur san
áireamh chomh fada agus is féidir i ranganna príomhshrutha ar mhaithe le roinnt
gníomhaíochta nó roinnt ábhar. Ceadaíonn an NCSE ranganna speisialta a bhunú sa
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chás go bhfuil fianaise ann go bhfuil líon leanaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta
acu laistigh de réimse a dteastaíonn socrúchán den sórt sin uathu.
Faoi láthair tá ranganna speisialta ar fáil i thart ar 12 faoin gcéad de ranganna
príomhshrutha. Is féidir le SENOnna comhairle a chur ar thuismitheoirí maidir le cá háit
a bhfuil na ranganna sin nó cá háit a bhfuil siad suite.

Tacaíochtaí i suíomhanna speisialta (scoileanna speisialta agus
ranganna speisialta atá ceangailte le scoileanna príomhshrutha)
• Timpeallacht foghlama thacúil do leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu atá níos troime agus/nó casta.
• Ranganna níos lú ná mar atá i ranganna príomhshrutha
• Tacaíochtaí cúraim do leanaí le riachtanais cúraim shuntasach a
eascraíonn ó mhíchumas
• Teicneolaíocht Chuiditheach

4 Tacaíochtaí Eile atá ar Fáil
Deontais do theagasc baile
Déanann an Stát maoiniú ar scéim deontas do theagasc baile do leanaí atá róbhreoite le freastal ar scoil nó a chailleann tréimhsí substaintiúla scoile mar gheall ar
bhreoiteacht. Is féidir rochtain a fháil ar an scéim seo freisin mar bheart eatramhach do
leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu atá ag feitheamh le socrúchán scoile
iomchuí. Tá mionsonraí maidir leis an scéim teagaisc bhaile le fáil ar láithreán gréasáin
an DES faoi Sheirbhísí agus Eolas do Thuismitheoirí.5

Iompar chun na scoile
Mar riail ginearálta, comhairlíonn an NCSE gur chóir do dhaltaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu freastal ar scoil príomhshrutha, mura bhfuil fianaise ghairmiúil
ann go bhfuil riachtanais speisialta atá níos troime nó níos casta ann a léiríodh go
dteastódh socrúchán speisialta ón leanbh.
Feidhmíonn Bus Éireann, thar ceann an DES, scéim iompair scoile do leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu atá ag freastal ar an scoil príomhshrutha aitheanta
is gaire nó ar rang speisialta nó ar an scoil speisialta is gaire, a bhfuil soláthar acmhainní

5

http://www.education.ie/en/Parents/ Rinneadh rochtain an 23 Bealtaine 2013
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a dhéanamh ina leith nó ar féidir é sin a dhéanamh le freastal ar a riachtanais speisialta
oideachais.
Tá mionsonraí maidir leis an scéim iompar scoile do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu le fáil ar láithreán gréasáin an DES faoi Sheirbhísí agus Eolas do
Thuismitheoirí.
Mar gheall ar chúiseanna éagsúla, d'fhéadfadh sé gur mhian le tuismitheoir a
leanbh a chlárú i scoil eile seachas an scoil is gaire dóibh. D'fhéadfadh sé gur mhian
le tuismitheoir a leanbh a chur ag scoil le héiteas ar leith nó chuig scoil ina bhfuil cláir
oideachais áirithe nó tacaíochtaí sláinte-mhaoinithe ar fáil.
Is ionann infhaighteacht iompar scoile agus fachtóir tábhachtach nach mór do
thuismitheoir a bhreithniú sna cúinsí seo mar nach ndéanann an DES maoiniú ar
shocruithe iompair ach go dtí an scoil aitheanta is gaire amháin a bhfuil soláthar
acmhainní a dhéanamh ina leith nó ar féidir é sin a dhéanamh le freastal ar a riachtanais
speisialta oideachais.
D'fhéadfadh strus a bheith ag baint le soláthar a dhéanamh do nó maoiniú a dhéanamh
ar mhalairt iompair chuig scoil atá achar fada ó bhaile. D'fhéadfadh athrú a theacht
ar chúinsí teaghlaigh freisin le himeacht ama, a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar
chumas an teaghlaigh leanúint le tiomantas den sórt sin, mar sin ní mór breithniú
cúramach agus pleanáil chun cinn a dhéanamh i ndáil lena leithéid sin de chinneadh.
D'fhéadfadh imthosca eisceachtúla eascairt ó am go ham in aon teaghlach. Ní mór
do thuismitheoirí breithniú a dhéanamh maidir le cad a tharlóidh mura mbíonn ar a
gcumas, trí imthosca gan choinne, leanúint lena leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu a thabhairt chun scoile atá níos faide ó bhaile ná an scoil is gaire
dóibh ar féidir acmhainní a thabhairt di le freastal ar a gcuid riachtanais. Ba chóir do
thuismitheoirí pleananna cúltaca a bheith acu le gach cás a chlúdach.

Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais (SENO)
Ba chóir do thuismitheoirí leanaí atá ag tosú scoile nó ag athrú scoile iarratas a
dhéanamh leis an leanbh a chlárú i scoileanna ina gceantar áitiúil. Beidh ar chumas
SENOnna comhairle a thabhairt maidir leis an áit ina bhfuil ranganna speisialta nó
scoileanna speisialta suite sa cheantar.
Ó am go ham, d'fhéadfadh tuismitheoirí moill a bhraith ó thaobh áit a fháil i scoil do
leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici. D’fhéadfadh sé sin tarlú
mar gheall ar roinnt cúiseanna. Mar shampla, d'fhéadfaí moill a chur ar oscailt rang
speisialta mura bhfuil foirgnimh scoile ullamh; d'fhéadfadh scoil diúltú leanbh a chlárú
agus d'fhéadfadh próiseas achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais a bheith ag dul ar
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aghaidh; nó d'fhéadfadh leanbh a bheith imithe chuig suíomh nua agus nach bhfuil aon
áiteanna ar fáil sa scoil.
Ba chóir do thuismitheoirí a bhfuil deacracht acu socrúchán a aimsiú do leanbh a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu teagmháil a dhéanamh leis an SENO áitiúil ar
mhaithe le comhairle a fháil.

Tá sé tábhachtach cuimhneamh gur chóir do dhaltaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu freastal ar scoil príomhshrutha go ginearálta,
mura bhfuil fianaise ghairmiúil ann go bhfuil riachtanais speisialta
atá níos troime nó níos casta ann a léireodh go dteastódh socrúchán
speisialta ón leanbh.

Oifigigh Leasa Oideachais (EWOnna)
Tá oifigigh leasa oideachais (EWOnna) fostaithe ag an mBord Náisiúnta Leasa
Oideachais (NEWB). Is é an cuspóir atá acu tacú le teaghlaigh agus a dhéanamh cinnte
go gcuirtear oideachas ar fáil do gach leanbh de réir mar is gá leis an dlí. Tá freagracht
orthu freisin as a dhéanamh cinnte go gcuirtear oideachas íosta ar fáil do leanbh nach
bhfuil ag freastal ar scoil.
Is féidir le haon tuismitheoir a bhfuil fadhbanna acu a chinntiú go bhfreastalaíonn an
leanbh ar scoil ar bhonn rialta, nó a mbíonn moill mhór i gceist ó thaobh socrúchán a
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aimsiú, comhairle agus cúnamh a lorg ó EWO. Feidhmíonn siad ar mhaithe le leas an
linbh agus leas daoine óga nach bhfreastalaíonn ar scoil ar bhonn rialta.
Oibríonn EWOnna i gcomhar le scoileanna agus le gníomhaireachtaí eile, lena n-áirítear
an NCSE.

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)
Tá rochtain ag an gcuid is mó de scoileanna ar shíceolaí oideachais an NEPS ag a bhfuil
ról tábhachtach ó thaobh na tacaíochtaí riachtanacha a sholáthar agus an socrúchán
oideachais is iomchuí do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a aithint. Tá
an ról sin léirithe sa bhosca thíos.

Ról NEPnna ó thaobh tacú le socrúchán oideachais
Tacaíonn NEPnna le scoileanna agus le tuismitheoirí le próifíl a
chruthú do riachtanais agus do láidreachtaí an linbh feadh réimsí
ábhartha forbartha, trí chomhairle agus measúnú de réir mar is gá.
Tugtar treoir don obair seo tríd an gContanam Creat Tacaíochta.
Tugann NEPnna treoir do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí maidir le
cláir, idirghabhálacha agus straitéisí iomchuí chun cabhrú le freastal
ar riachtanais an linbh.
Tugann NEPnna comhairle agus tacaíocht do scoileanna ó thaobh
forbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna oideachais
agus iompar, go háirithe ag príomhphointí trasdulta.
Déanann NEPnna idircheangal le gairmithe sláinte ábhartha agus le
gairmithe eile atá rannpháirteach leis an leanbh.
Cuidíonn NEPnna le tuismitheoirí fiosrú a dhéanamh an raon
roghanna socrúcháin a fhreastalóidh ar riachtanais an linbh.
Nuair atá athrú socrúcháin á bhreithniú (m.sh. aistriú chuig nó amach
as rang nó scoil speisialta) moltar do scoileanna tosaíocht a thabhairt
do chásanna den sórt sin le dul i gcomhairle le síceolaí an NEP ag an
gcéim is luaithe.
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Rochtain ar thacaíochtaí sláinte i scoileanna
D'fhéadfadh sé go mbeadh rochtain ar sheirbhísí tacaíochta sláinte-mhaoinithe ag
teastáil ó dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, bíodh siad cláraithe i
scoileanna speisialta, ranganna speisialta nó i ranganna príomhshrutha. Áirítear ar
thacaíochtaí sláinte, síceolaíocht chliniciúil, síciatracht, teiripe urlabhra agus teanga,
fisiteiripe agus teiripe shaothair.
Tá a fhios ag an NCSE go bhfuil soláthróirí seirbhísí sláinte i líon réimsí nasctha le
scoileanna speisialta nó le ranganna speisialta sonracha i scoileanna príomhshrutha.
Is féidir seirbhísí agus tacaíochtaí den sórt sin a chailleadh má fhágann an dalta scoil
speisialta nó rang speisialta le freastal ar rang príomhshrutha.
Tá a fhios ag an NCSE freisin, go ndéanann tuismitheoirí iarracht, i líon beag cásanna, an
leanbh a chlárú i scoil áirithe mar gheall go bhfuil, nó go gceaptar go bhfuil tacaíochtaí
sláinte níos fearr inti.
Ba chóir do lucht gairme sláinte comhairle a chur ar thuismitheoirí maidir leis na
seirbhísí sláinte atá ar fáil ina réigiún agus an bealach inar féidir leis an leanbh rochtain a
fháil ar na seirbhísí sin.
Áirítear ar fhorbairtí nua atá ag dul ar aghaidh san earnáil sláinte bunú seirbhísí luatha
idirghabhála agus foirne idirghabhála scoile le measúnú agus idirghabháil a sholáthar
do dhaltaí bíodh siad ag fáil oideachas i suíomh príomhshrutha nó i suíomh speisialta.
Beidh na foirne sin in ann próifíl maidir le láidreachtaí agus riachtanais gach aon leanbh
a bhaineann leas as na seirbhísí sin a sholáthar amach anseo.
Tá fáilte mhór roimh na forbairtí sin mar gur cheart go mbeadh tacaíochtaí sláinte
á chur ar fáil ag teacht le riachtanais an dalta, cibé a bhfuil siad ag freastal ar scoil
príomhshrutha nó ar scoil speisialta. D'fhéadfadh sé go dtógfadh sé cúpla bliain,
áfach, sula gcuirfear na hathruithe sin i bhfeidhm go hiomlán. Níor chóir go ndiúltódh
scoileanna leanbh, an t-achar is atáthar ag fanacht go ndéanfar foirne an FSS a
leathadh amach go hiomlán, ar an mbonn nach féidir leis an leanbh rochtain a fháil ar
thacaíochtaí sláinte.
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Tacaíochtaí chun cuidiú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu rochtain a fháil ar oideachas
• Deontais do theagasc baile do leanaí atá ró-bhreoite le freastal ar
scoil nó do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu atá ag
feitheamh le socrúchán scoile iomchuí, mar bheart eatramhach.
• Scéim iompair scoile do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
acu atá ag freastal ar an scoil príomhshrutha aitheanta is gaire nó an
scoil speisialta is gaire, a bhfuil soláthar acmhainní a dhéanamh ina
leith nó ar féidir é sin a dhéanamh le freastal ar a riachtanais speisialta
oideachais.
• Tacaíonn Oifigigh Leasa Oideachais (EWOnna) le teaghlaigh agus
déanann siad cinnte go gcuirtear oideachas ar fáil do gach leanbh de
réir mar is gá leis an dlí.
• Is féidir le SENOnna eolas agus comhairle a thabhairt do thuismitheoirí
a bhfuil deacracht acu socrúchán a fháil do leanbh a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais aige nó aici.
• Tacaíonn síceolaithe NEPS le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu agus tá fáil orthu chun cabhrú le tuismitheoirí an raon
roghanna socrúcháin a fhreastalóidh ar riachtanais an linbh a fhiosrú.
• Tá rochtain ar thacaíochtaí sláinte, lena n-airítear síceolaíocht
chliniciúil, síciatracht, teiripe urlabhra agus teanga, fisiteiripe agus
teiripe shaothair ag teastáil ó roinnt daltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu.
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Rogha Eolasach a Dhéanamh
1 Oideachas Iomchuí a Roghnú
Is iad na tuismitheoirí a dhéanann an cinneadh deiridh maidir le cá háit a bhfreastalóidh
an leanbh ar an scoil agus ní mór go mbeadh siad sásta go rachaidh an socrúchán
sin chun leasa don leanbh. Féadfaidh tuismitheoirí labhairt le líon daoine eile le linn
dóibh a bheith ag déanamh an cinneadh seo. D'fhéadfadh sé gur mhian leo an rogha
a phlé leis an leanbh agus mar shampla an leanbh a bheith san áireamh sa phróiseas
cinnteoireachta. D'fhéadfadh sé gur mhian leo teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí
leanaí eile le riachtanais speisialta oideachais le heolas agus comhairle a fháil; agus
d'fhéadfadh sé go dteastódh uathu dul i gcomhairle le gairmithe atá rannpháirteach i
saol an linbh agus le/nó le pearsanra ionchasach na scoile.

Socrúchán príomhshrutha
Tá sé soiléir ó Chuid a hAon den treoir seo mar gheall ar an leibhéal agus an raon
tacaíochtaí speisialta oideachais atá ar fáil anois i scoileanna na hÉireann go gciallaíonn
sé gur féidir an chuid is mó de dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu a chlárú sa scoil
príomhshrutha is gaire dóibh agus go bhfuil tacaíocht mhaith á chur ar fáil dóibh ansin.
Mar a tugadh ar aird níos túisce tá
		 níos lú na 1 faoin gcéad de dhaltaí
			 ag fáil a gcuid oideachais i
				 scoileanna speisialta.
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Socrúchán speisialta
Tá socrúcháin speisialta, bíodh siad i ranganna speisialta i scoileanna príomhshrutha nó
i scoileanna speisialta oiriúnach do líon réasúnta beag daltaí nuair atá fianaise ann go
bhfuil an cineál sin soláthair riachtanach mar gheall air:
• déine agus castacht riachtanais speisialta oideachais an dalta agus/nó
• go bhfuil drochthorthaí oideachais á mbaint amach ag an dalta i luath-idirghabháil
atá ann faoi láthair nó roimhe seo, i suíomh réamhscoile nó scoile agus/nó
• riachtanais chumarsáide nó sóisialta an dalta agus/nó
• go bhfuil iompar an dalta ag cur isteach ar dhaltaí eile sa rang agus/nó
• go bhfuil na leibhéil ghníomhaíochta agus fuadar scoileanna príomhshrutha thar a
bheith dúshlánach agus deacair don dalta.
Má tá suíomh speisialta á bhreithniú, tá sé tábhachtach smaoineamh a dhéanamh
maidir le cad iad na torthaí a d'fhéadfaí a bhaint amach i suíomh speisialta agus
an bhféadfaí torthaí den chineál céanna a bhaint amach laistigh de shuíomh
príomhshrutha.

Leanaí óga (trí go cúig bliana d'aois)
Ní mór breithniú cúramach a dhéanamh maidir le leanbh óg (in aois trí go cúig bliana) a
chur isteach i suíomh speisialta.
D'fhéadfadh sé a bheith ró-luath cinneadh a dhéanamh maidir le cad a d'oibreodh don
leanbh óg, mar go bhféadfadh sé nach bhfuil riachtanais an linbh tagtha chun cinn go
hiomlán nó nach bhfuil measúnú cuimsitheach déanta air na riachtanais sin fós. Chomh
maith leis sin, d'fhéadfadh sé nach raibh deis ar bith nó mórán de dheis ag leanaí óg
meascadh le leanaí eile ar chomhaois leo féin i suíomh scoile, mar sin d'fhéadfadh
sé nach mbeadh an dul chun cinn a bheadh ar a gcumas a dhéanamh i dtimpeallacht
príomhshrutha ar eolas.
D'fhéadfadh sé go mbeadh socrúchán i suíomh speisialta iomchuí, áfach, i gcás roinnt
leanaí óg le riachtanais oideachais speisialta atá thar a bheith casta.
De ghnáth is de réir a chéile a thagann an cinneadh maidir le socrúchán oideachais
do leanbh le riachtanais speisialta oideachas chun cinn. Go ginearálta déanfaidh
na tuismitheoirí an cinneadh tar éis próiseas measúnaithe, idirghabhála agus
athbhreithnithe a tharlaíonn le himeacht ama.

Comhairle ó ghairmithe
Áirítear ar ghairmithe a d'fhéadfadh cuidiú leis an bpróiseas cinnteoireachta,
príomhoidí, múinteoirí, síceolaithe NEPS, SENOnna, Feidhmeannacht na Seirbhíse
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Sláinte nó síceolaithe príobháideacha, teiripeoirí urlabhra agus teanga, teiripeoirí
saothair, síciatraithe, dochtúirí leighis agus mar sin de.
Ba chóir go mbeadh tuarascálacha gairmiúla bunaithe ar mheasúnú réadach riachtanais
agus cumais oideachais agus riachtanais cúraim nuair is cuí. Ba chóir go léireodh siad:
• cineál, méid agus castacht riachtanais speisialta oideachais an linbh
• cumas an linbh déileáil leis an socrúchán atá beartaithe
• leibhéil feidhmiú oiriúnaitheach agus acadúil an linbh
• dul chun cinn cumarsáide, teanga, sóisialta, mothúcháin agus forbartha an linbh
• forbairt phearsanta an linbh, scileanna saoil agus féinmheas an linbh
• cumas an linbh cairde a dhéanamh agus an dóchúlacht i leith aonrú
• comhthéacs teaghlaigh agus tuairimí tuismitheoirí an linbh.
Tá sé de dhualgas ar ghairmithe comhairle chuspóireach, fianaise-bhunaithe a sholáthar
do thuismitheoirí.

2 Saincheisteanna lárnacha maidir le Treoir a Thabhairt do
Thuismitheoirí ó thaobh Cinnteoireacht
Is pointí tábhachtacha iad seo a leanas gur chóir do thuismitheoirí a bheith ar an eolas
fúthu nuair atáthar ag déanamh cinntí maidir le socrúcháin oideachais do leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu.

Is é an t-oideachas príomhshrutha an chéad rogha don chuid is mó de
leanaí le riachtanais speisialta
Forálann an tAcht EPSEN (Rialtas na hÉireann 2004) go gcuirtear oideachas ar dhaoine
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i dtimpeallacht chuimsitheach le leanaí
eile nach bhfuil na riachtanais chéanna acu. Mar sin ba chóir gur socrúchán oideachais
príomhshrutha an chéad rogha a bhreithneofaí ó thaobh an chuid is mó de leanaí.
D'fhéadfaí socrúchán speisialta a mholadh do roinnt daltaí le riachtanais níos troime nó
níos casta nach mbeadh socrúchán príomhshrutha ar a leas nó ar leas daltaí eile.

Tá oideachas agus foghlaim fíorthábhachtach
Tá measúnú a dhéanamh ar riachtanais foghlama agus chumas dalta aonair
fíorthábhachtach. Is ionann an scoil agus suíomh oideachais don dalta agus ní socrúchán
cúram leanaí. Bíonn tuismitheoirí agus gairmithe ag súil le go leor ó chaighdeán foghlama
an dalta atá forasaithe i dtuiscint a bheith ar riachtanais foghlama an dalta. Ba chóir go
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mbeadh an t-oideachas mar dhúshlán ar bhealach dearfach do gach dalta, lena n-áirítear
iad seo le riachtanais speisialta oideachais.

Soláthraíonn SENOnna seirbhís luachmhar áitiúil
Is féidir le SENOnna tacaíocht agus eolas luachmhar a chur ar fáil do thuismitheoirí
le linn próiseas na cinnteoireachta, mar shampla, suíomh na scoileanna, an critéar a
rialaíonn rochtain ar thacaíochtaí breise, an próiseas iarratais agus mar sin de.

Ba chóir go ndéanfadh measúnaithe athbhreithniú agus fiosrú ar
idirghabhálacha agus ar thorthaí
Is féidir le múinteoirí sa scoil tabhairt faoi mheasúnú a dhéanamh ar leanbh, nó sa chás
go bhfuil gá leis féadfaidh síceolaí NEPS nó gairmithe de chuid an FSS ar nós síceolaí
cliniciúil, teiripeoirí urlabhra agus teanga, teiripeoirí saothair, síciatraithe agus mar
sin de é sin a dhéanamh. Ní mór go n-áireodh measúnaithe scrúdú géar ar na torthaí
a bhaineann an leanbh amach ó aon idirghabháil nó tacaíocht go dtí seo. Ba chóir
taithí an dalta sa bhunscoil nó i scoil speisialta a thógáil san áireamh i gcás scoileanna
iarbhunscoileanna. I gcás na bunscoile, ba chóir taithí an linbh sa réamhscoil nó le linn
suíomh luath-idirghabhála a thógáil san áireamh.
Ba chóir go n-áireodh sé meastóireacht ar an idirghabháil a d'fhéadfaí a shocrú suas
laistigh d'acmhainní atá ar fáil, chun tacú le huilechuimsitheacht an dalta in oideachas
príomhshrutha agus le heolas a chur ar fáil do theagasc agus d'fhoghlaim.

Ba chóir go mbeadh tuarascálacha gairmiúla soiléir, cuimsitheach agus
sainiúil
Ba chóir do ghairmithe tuarascáil a chur ar fáil do thuismitheoirí tar éis measúnú a
bheith déanta ar a leanbh. Áirítear i measc gairmithe den sórt sin, síceolaithe, teiripeoirí
urlabhra agus teanga, teiripeoirí saothair, síciatraithe agus mar sin de. D'fhéadfadh
sé go mbeadh tuarascálacha gairmiúla riachtanach más mian leis an tuismitheoir an
leanbh a chlárú i scoil nó i rang speisialta. D'fhéadfadh sé go mbeadh siad ag teastáil dá
mba rud é go mbeadh an scoil ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar theagasc atá bunaithe
ar acmhainní nó ar thacaíochtaí cúraim don leanbh. D'fhéadfadh sé go mbeadh siad
riachtanach freisin dá mba rud é gur mhian leis an leanbh le linn a bheith in iarbhunscoil
iarratas a dhéanamh ar chóiríocht réasúnach i scrúduithe Stáit.
Tá sé de dhualgas ar ghairmithe comhairle chuspóireach atá fianaise-bhunaithe a
sholáthar do thuismitheoirí. Ba chóir do thuismitheoirí mura bhfuil an tuarascáil shoiléir
nó mura bhfuil na tuismitheoirí in ann a bhfuil scríofa sa tuarascáil a thuiscint, cuidiú a
iarraidh ar an ngairmí a scríobh an tuarascáil.
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Ba chóir roghanna socrúchán oideachais a chur i láthair na
dtuismitheoirí go soiléir
Má tá socrúchán speisialta oideachais á mholadh, ba chóir go leagfadh an tuarascáil
ghairmiúil amach na roghanna socrúcháin a d'fhéadfadh freastal ar riachtanais an linbh,
míniú a thabhairt i ndáil leis na roghanna socrúcháin atá ar fáil agus ar impleachtaí na
roghanna sin, chun iad a phlé leis na tuismitheoirí.

Tá tábhacht ag baint le cuairt a thabhairt ar scoileanna
Áirítear ar fhachtóirí maidir le scoileanna nach mór do thuismitheoirí a bhreithniú,
timpeallacht fhisiciúil agus sóisialta na scoile agus an t-achar ón mbaile. D'fhéadfadh
sé gur mhian le tuismitheoirí i gcás socrúcháin speisialta fiosrú a dhéanamh maidir leis
an gcuraclam atá ar fáil, cad iad na roghanna teastasaithe atá ar fáil agus conas mar a
dhéanfar athbhreithniú ar an socrúchán in imeacht ama ag teacht le riachtanais an linbh.
Tá inrochtaineacht foirgneamh tábhachtach do dhaltaí faoi mhíchumas fisiciúil nó
céadfach. Mar shampla, d'fhéadfadh sé go mbeadh rampa ag teastáil ó dhalta atá i
gcathaoir rotha le go mbeidh rochtain aige/aici ar fhoirgneamh na scoile. D'fhéadfadh
sé go mbeadh ar scoil iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú bhreise le tabhairt faoi na
mionchóirithe fisiciúla sin agus beidh am i gceist le haon obair thógála a thabhairt chun
críche - beag beann ar an méid atá i gceist - agus ní mór cloí leis na rialacháin phleanála.
D'fhéadfadh sé nach mór do thuismitheoirí an t-achar a bheidh i gceist le taisteal chun na
scoile a thabhairt san áireamh. D'fhéadfadh sé go mbeidh ar an dalta an baile a fhágáil thar a
bheith luath ar maidin agus nach sroichfidh an baile go mbeadh sé deireanach sa tráthnóna i
gceist le roinnt turais. D'fhéadfadh sé go mbeadh taisteal tuirsiúil, go háirithe do dhaltaí níos
óige, agus ansin d'fhéadfadh an tuirse cur as dóibh ó thaobh a gcumas páirt a ghlacadh
go hiomlán ar scoil nó taitneamh a bhaint as saol an teaghlaigh. Uaireanta d'fhéadfadh
imeacht amach óna bpobal féin le freastal ar scoil speisialta níos faide ó bhaile níos mó
a chur as do leanaí mar nach gcuireann siad aithne ansin ar leanaí eile ina gceantar féin
agus d'fhéadfadh go n-aireodh siad go bhfuil siad gearrtha amach óna bpobail féin.
Is breithniú ríthábhachtach atá ann do thuismitheoirí a chinntiú gur féidir socruithe
tacaíochta liachta a shocrú agus iad ag roghnú socrúchán oideachais do leanbh le riocht
atá bagrach don bheatha.
Tá tábhacht ag baint le fachtóirí scoile agus is féidir iad sin a fhiosrú le linn cuairte an
tuismitheora ar an scoil. Beidh sé úsáideach do thuismitheoirí cuairt a thabhairt ar na
socrúcháin atá ar tairiscint. Tá laethanta oscailte i go leor scoileanna agus ba chóir do
thuismitheoirí a fháil amach cathain a bhíonn na laethanta sin ann mar gur deis iontach
a bhíonn anseo le cuairt a thabhairt ar an scoil. D'fhéadfadh sé a bheith indéanta freisin
do scoileanna socruithe a dhéanamh do thuismitheoirí má theastaíonn dáta eile uathu.
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Tá breithniú agus pleanáil chúramach i gceist nuair atáthar ag
déanamh cinneadh scoil a aistriú
D'fhéadfadh saincheist eile a theacht chun cinn nuair a osclaítear scoil/rang speisialta
atá níos gaire do theach an dalta. D'fhéadfadh sé gur mhian le tuismitheoirí breithniú
a dhéanamh ar an leanbh a chur ar scoil atá níos gaire do bhaile sna himthosca sin. Is
ionann aistriú scoile agus cinneadh mór i saol aon dalta agus d'fhéadfadh sé a bheith
thar a bheith strusmhar do leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici,
fiú nuair a d'fhéadfadh an t-aistriú a dhul chun leasa ó thaobh dearcadh oideachais agus
praiticiúil araon.
D'fhéadfadh aistriú scoile costais bhreise a chur ar thuismitheoirí freisin, m.sh. éide scoile
difriúil, leabhair srl. Sna himthosca sin, moltar do thuismitheoirí neart ama a thógáil le
breithniú a dhéanamh ar na costais sin agus leis an leanbh a ullmhú don aistriú.

Pointí nach mór do thuismitheoirí a bhreithniú nuair atá siad ag
roghnú scoile dá leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais
aige nó aici
1. Cé leis nach mór dom labhairt agus mé ag roghnú scoile do mo
leanbh a bhfuil riachtanais speisialta oideachais aige nó aici tuismitheoirí eile, mo leanbh, múinteoirí, SENOnna, gairmithe eile a
bhfuil baint ag mo leanbh leo?
2. Ar smaoinigh mé mo leanbh a chur ag scoil príomhshrutha?
3. An dtabharfar ugach do mo leanbh le foghlaim ar bhealach dearfach
sa scoil atá roghnaithe?
4. An gá dom teagmháil a dhéanamh le mo SENO áitiúil chun comhairle
a fháil ó thaobh na socrúcháin áitiúla atá ar fáil, agus conas iarratas
a dhéanamh chuig an scoil srl.?
5. An bhfuil na measúnuithe riachtanacha déanta?
6. An bhfuil tuiscint shoiléir agam ar a bhfuil le rá ag tuarascáil
ghairmiúil maidir le riachtanais mo linbh?
7. An bhfuil na roghanna socrúcháin ar fad atá ar fáil agus conas a
rachaidh siad chun tairbhe do mo leanbh ar eolas agam?
8. Tá sé tábhachtach go dtabharfar an tuismitheoir cuairt ar na
socrúcháin scoile atá ar fáil.
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Réamhphleanáil
ar mhaithe le Tosú
nó Aistriú Scoile

1 Freagrachtaí Tuismitheoirí
Moltar go láidir do thuismitheoirí dul i
dteagmháil leis an scoil agus leis an SENO
áitiúil chomh luath agus is féidir, go cinnte ar
an bpointe is atá an cinneadh maidir le scoil
déanta, ach bheadh sé i bhfad níos fearr dá
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mba rud é go ndéanfaí teagmháil níos túisce ná sin. Cuireann sé sin ar chumas na scoile
agus na dtuismitheoirí araon plé oscailte a dhéanamh ar riachtanais an linbh agus le
clárú an linbh a phleanáil. Mar shampla, d'fhéadfadh sé nach mór don scoil iarratais a
dhéanamh ar mhaithe le teagasc breise agus/nó tacaíocht SNA agus/nó cúrsaí oiliúna
do thuismitheoirí a eagrú. Teastaíonn am agus réamhfhógra ón scoil le socruithe den
sórt sin a dhéanamh.
Ba chóir do thuismitheoirí:
• Dul i dteagmháil leis an SENO áitiúil chomh luath agus is féidir.
• Iarratas a dhéanamh in am tráth lena leanbh a chlárú, agus a fháil amach ón scoil
agus ón SENO cén doiciméadacht a theastaíonn chun tacú le hiarratais ar thacaíocht
bhreise más gá sin
• An t-eolas ábhartha ar fad (aon mheasúnuithe, tuarascála ó shocrúcháin
réamhscoile, tuarascálacha scoile, riachtanais liachta srl) maidir le riachtanais
speisialta a leanbh a sholáthar don SENO agus don scoil in am tráth le deis a
thabhairt le pleanáil a dhéanamh.
• Aistriú an linbh ó réamhscoil go bunscoil nó ó bhunscoil go hiarbhunscoil a phleanáil
(baineann go leor leanaí leas as ullmhúchán breise leis an bpróiseas aistrithe a
dhéanamh níos éasca).
• A bheith oscailte le gairmithe agus le foireann na scoile.
• Oibriú le scoileanna lena chinntiú go bhfuil cur chuige comhsheasmhach um baile
um scoil.
D'fhéadfadh sé go dtaitneodh scoil amháin seachas scoil eile le tuismitheoir, m.sh.
an scoil is gaire nó an scoil ar a fhreastal na tuismitheoirí féin. Moltar go láidir do
thuismitheoirí sna cásanna sin dul i dteagmháil leis an scoil chun a fhail amach:
• An bhfuil áit ar fáil sa scoil.
• Cad iad na cláir oideachais atá ar fáil nó a d'fhéadfaí a chur ar fáil sa scoil.
• Cad iad tacaíochtaí atá ar fáil, nó a d'fhéadfaí a chur ar fáil don scoil chun tacú le
riachtanais a linbh.
• Cad í an oiliúint a theastaíonn ón fhoireann le freastal ar riachtanais an dalta. Mar
shampla, más trí theanga chomharthaíocht na hÉireann (ISL) amháin a dhéanann
an leanbh cumarsáid an bhfuil múinteoir ann a thuigeann ISL? Mura bhfuil, an féidir
oiliúint den sórt sin a chur ar fáil?
Is féidir le tuismitheoirí achomharc a dhéanamh chuig an DES faoi Alt 29 den Acht
Oideachais,1998 (Rialtas na hÉireann, 1998), má dhiúltaíonn scoil leanbh a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais aige nó aici a chlárú.
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Chomh maith leis sin tá forbairt déanta ag an NCSE ar phróiseas achomharc inmheánach
do scoileanna ar mian leo achomharc a dhéanamh maidir le cinneadh maidir le
leithdháileadh tacaíochtaí breise do scoileanna. Tá mionsonraí maidir leis an bpróiseas
achomharc le fáil ar láithreán gréasáin an NCSE.6
Tá ailt thábhachtacha san Acht EPSEN freisin a thagraíonn do mheasúnuithe, pleananna
oideachais agus achomhairc ar féidir le tuismitheoirí iad a thionscain. Níl na hailt sin den
Acht EPSEN gníomhaithe go fóill, áfach, mar nach bhfuil tús curtha go hoifigiúil leo.

6

Féach: www.ncse.ie le do thoil
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2 Freagrachtaí na Scoile
Ba chóir go ndéanfadh scoileanna cinnte go bhfuil eolas maidir le tacaíochtaí sa scoil
ar fáil do thuismitheoirí agus maidir leis an mbealach a ndéanfaidh siad rochtain ar an
gcuraclam a éascú ag teacht le riachtanais foghlama an dalta. Ba chóir go gcuirfí an
t-eolas sin ar fáil ar láithreáin ghréasáin na scoile agus trí cháipéiseacht eile.
Ní mór do scoileanna a chinntiú freisin go nglacann siad le polasaí maidir le fáilte a chur
roimh dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag teacht leis an bpolasaí
náisiúnta ar chur chuige uilechuimsitheach i leith oideachais. Go háirithe ba chóir
do scoileanna seiceáil a dhéanamh go bhfuil a gcuid polasaí cláraithe ag cloí leis na
cleachtais reachtúla ar fad, féach Aguisín 1 ar mhaithe le príomhthagairtí.
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Ba chóir do scoileanna eolas a sholáthar do thuismitheoirí maidir le conas a oibríonn an
próiseas measúnaithe céimnithe, idirghabháil agus athbhreithnithe ina scoil. Cuideoidh
sin le heolas a thabhairt le linn do thuismitheoirí a bheith ag déanamh cinntí maidir le
socrúchán leanúnach an linbh le riachtanais speisialta oideachais.
Ba chóir go mbainfeadh scoileanna úsáid as próiseas pleanála aonair, le spriocanna
foghlama ciallmhara agus torthaí intomhaiste i bhfeidhm do gach aon dalta le rochtain
ar an gcuraclam agus taifeadadh dul chun cinn le himeacht ama a chinntiú.
Go hachomair, ba chóir do scoileanna a chinntiú go bhfuil:
• polasaí cláraithe solúbtha acu a chumasaíonn luath-phleanáil a dhéanamh do
dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
• luath-dheimhniú cláraithe á sholáthar le deis a thabhairt le pleanáil a dhéanamh,
nuair is gá
• comhairle a thabhairt do thuismitheoir maidir leis an gcineál doiciméadacht atá
riachtanach, m.sh. measúnú nó tuarascálacha liachta.
• oiliúint múinteora á socrú má tá idirghabhálacha áirithe ag teastáil
• iarratas á dhéanamh ar mhaithe le teagasc breise agus/nó tacaíocht SNA ag teacht
le dátaí deiridh na scéime ábhartha
• a chinntiú go bhfuil foirgneamh na scoile chomh hinrochtana agus is gá
• iarratas déanta ar theicneolaíocht chúnta agus/nó aon sain-trealamh a d'fhéadfadh
a bheith ag teastáil ón leanbh
• iarratas déanta maidir le socruithe iompair speisialta, má gá
• idirchaidreamh déanta le seirbhís na múinteoirí cuartaíochta, mar is iomchuí
• comhairle faighte ó shíceolaí an NEPS nuair atá athrú socrúcháin á bhreithniú (m.sh.
aistriú chuig nó ó rang nó scoil speisialta).

3 Solúbthacht, Athbhreithniú agus Meastóireacht ar Shocrúcháin
Scoile
Fásann agus forbraíonn daltaí ar bhealaí difriúla. Tá athrú riachtanach i ndáil lena
gcuid foghlama agus tacaíochta. Bíonn níos mó tacaíochta ag teastáil ó chuid acu
nuair a bhíonn siad níos óige. Bíonn níos mó tacaíochta ag teastáil ó chuid acu nuair
a bhíonn siad níos sine. Baineann daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu
leas agus tagann forbairt orthu mar thoradh ar an tacaíocht agus ar idirghabhálacha
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a sholáthraítear i scoileanna. Mar gheall ar na cúiseanna sin ar fad, ní mór socrúcháin
oideachais a choinneáil faoi athbhreithniú rialta.
Comhairlítear do thuismitheoirí agus do scoileanna a chinntiú go bhfuil an socrúchán
scoile ag dul chun tairbhe do leanaí. Ba chóir go mbeadh solúbthacht ann ionas go
mbeidh ar chumas daltaí dul tríd an gcontanam soláthair de réir mar a athraíonn a gcuid
riachtanais aonair le himeacht ama, agus de réir a sárleasanna.
Ní ionann aistriú isteach i rang speisialta nó chuig scoil speisialta agus socrúchán rogha
deiridh nó socrú buan. Is ionann é agus rogha a fheidhmítear ag teacht le riachtanais
agus sárleasanna an dalta agus d'fhéadfadh roghanna eile a bheith níos iomchuí nuair
a thagann athrú ar riachtanais nó nuair a thagann forbairt ar chumas. D'fhéadfadh
deacracht a bheith ag baint le measúnú a dhéanamh ar an socrúchán is iomchuí don
leanbh óg, dá bhrí sin tá gá le solúbthacht áirithe le deis a thabhairt do leanaí óga le
socrúchán a aistriú mar is gá. D'fhéadfadh roinnt leanaí tosú i scoil speisialta agus ansin
d'fhéadfadh sé go mbeadh an leanbh ábalta aistriú chuig scoil príomhshrutha níos
déanaí. D'fhéadfadh roinnt leanaí tús a chur lena saol scoile i scoil príomhshrutha i rang
speisialta agus aistriú de réir a chéile chuig rang príomhshrutha. Ar an gcaoi chéanna,
d'fhéadfadh sé go mbeadh roinnt leanaí in ann tabhairt faoin gcóras príomhshrutha
nuair atá siad níos óige agus aistriú chuig socrúchán speisialta ag teacht lena gcuid
riachtanais níos déanaí.
Ba chóir go ndéanfadh scoileanna athbhreithniú ar phlean oideachais aonair an dalta ar
bhonn bliantúil (nó níos minice má tá gá leis sin). Ba chóir go mbeadh rannpháirtíocht
ag pearsanra na scoile, tuismitheoirí agus ag an dalta san athbhreithniú. D'fhéadfadh
an SENO agus síceolaí NEPS nó gairmithe eile a bheith rannpháirteach freisin, más gá.
Nuair atá athbhreithniú á dhéanamh agus nuair atá roghanna eile á mbreithniú ba
chóir do scoileanna dul i gcomhairle lena síceolaí NEPS. Ba chóir do scoileanna agus do
thuismitheoirí teagmháil a dhéanamh lena SENO freisin ionas go mbeidh ar a gcumas
comhairle a fháil maidir le haon athruithe i saoráidí sa cheantar áitiúil.
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Na pointí tábhachtacha deiridh do thuismitheoirí leanaí a bhfuil
riachtanais speisialta oideachais acu
• Is í an scoil príomhshrutha áitiúil an chéad rogha don chuid is mó de
na leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
• Má tá fianaise agat go bhféadfadh sé go mbeadh suíomh speisialta
ag teastáil ó do leanbh, faigh eolas maidir leis na roghanna ar fad
atá ar fáil don leanbh.
• Má tá do leanbh ag tosú scoile nó ag aistriú scoile, déan iarratas le
do leanbh a chlárú i ngach scoil i do cheantar áitiúil.
• Déan iarratas in am tráth le do leanbh a chlárú i scoil.
• Faigh amach cén doiciméadacht, má theastaíonn a leithéid, atá
riachtanach agus bí réidh le cibé tuarascáil is gá a chur ar fáil.
• Déan teagmháil le do SENO áitiúil le comhairle agus eolas a fháil
chomh luath agus is féidir.
• Tá mionsonraí teagmhála do SENOnna ar fáil ar láithreán gréasáin
an NCSE (www.ncse.ie) nó trí do bhunscoil nó iarbhunscoil áitiúil.
Beidh ar do chumas teagmháil a dhéanamh leis an SENO atá ag
déileáil le do cheantar trí ríomhphost nó ar an teileafón nó trí litir.
• Ceadaigh dóthain ama leis an bpleanáil riachtanach a chur i
bhfeidhm nuair atá do leanbh ag tosú nó as aistriú scoileanna.
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Aguisín 1:

Freagrachtaí na
Scoileanna agus na
nGníomhaireachtaí
Leagtar amach roinnt de phríomhfhreagrachtaí na scoileanna agus na
nGníomhaireachtaí Stáit maidir le hoideachas daltaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu san aguisín seo.

Freagrachtaí na scoileanna
Tá freagrachtaí soiléire ar gach scoil - go leor acu sin atá leagtha amach i reachtaíocht agus atá dírithe ar a chinntiú go mbeidh rochtain ag leanaí a bhfuil riachtanais speisialta
oideachais acu ar oideachas iomchuí.
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• Luann Alt 9 (a) den Acht Oideachais go n-éilítear ar gach scoil dá dtugann an Stát
aitheantas a chinntiú go n-aithnítear riachtanais gach dalta, lena n-áirítear iad siúd
faoi mhíchumas nó le riachtanais speisialta oideachais agus go ndéanfar foráil dóibh
(Rialtas na hÉireann, 1998).
• Ba chóir go bhfeidhmeodh gach scoil próiseas measúnaithe, idirghabhála agus
athbhreithnithe céimnithe le himeacht ama atá soiléir agus scoil-bhunaithe, a
chuireann eolas ar fáil do chinntí maidir le socrúchán daltaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu. Áirítear leis sin bunachar sonraí iomchuí a bhailítear i
raon réimsí forbartha (lena n-áirítear scileanna acadúla, sóisialta, mothúcháin agus
scileanna saoil) agus a mbaintear úsáid as le modhnú a dhéanamh ar chláir agus ar
chleachtais teagaisc (DES, 2005).
• Ba chóir do scoileanna príomhshrutha a bhfuil daltaí cláraithe leo a bhaineann leas
as teagasc breise nó as tacaíochtaí cúraim nó atá curtha isteach i ranganna speisialta
agus do scoileanna speisialta araon a chinntiú go leagan plean oideachais aonair
gach aon dalta amach:
–– spriocanna foghlama sainiúla agus amlínte
–– teagasc breise agus tacaíochtaí cúraim atá le soláthar agus
–– na torthaí a bhfuiltear ag súil leo.
• Ba chóir go n-aithneodh pleananna oideachais aonair do dhaltaí i ranganna
speisialta na deiseanna a bheadh ann do dhaltaí a bheith san áireamh i ranganna
príomhshrutha agus deiseanna a d'fhéadfadh a bheith ann dá dteastódh ón leanbh
dul ar ais chuig an rang speisialta.
• Daingníonn Alt 7 den Acht um Stádas Comhionann, 2000a) nach mór do gach scoil
dá dtugann an Stát aitheantas a chinntiú go nach ndéanann a gcuid polasaithe
idirdhealú maidir le:
–– Ligean isteach nó téarmaí coinníollacha ligean isteach duine mar dhalta sa scoil
–– Rochtain dalta ar aon chúrsa, saoráid nó buntáiste a sholáthraíonn an scoil
–– Aon téarma nó coinníoll nó rannpháirtíocht eile an dalta sa scoil.
–– Cur amach an dalta as an scoil nó aon smachtbhannaí eile i gcoinne an dalta
mura gciallódh comhlíonadh aon cheann de na forálacha thuas maidir le dalta
atá faoi mhíchumas, de bhua an mhíchumais, nárbh fhéidir leis an mbunachas
oideachais a sheirbhísí a sholáthar do mhic léinn eile, nó a mhéid a bheadh
drochthionchar ag comhlíonadh den sórt sin ar an soláthar sin.
• Faoi Alt 21 den Acht Oideachais (Rialtas na hÉireann,1998), éilítear go luafaidh
pleananna na scoile cuspóirí na scoile agus na bearta atá beartaithe ag an scoile a
ghlacadh leis na cuspóirí sin a bhaint amach, lena n-áirítear comhionannas rochtana
38

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Roghnú Scoile

Aguisín 1: Freagrachtaí na Scoileanna agus na nGníomhaireachtaí

chuig agus rannpháirtíocht sa scoil na ndaltaí faoi mhíchumas nó a bhfuil aon
riachtanais speisialta oideachais eile acu.
Dá bhrí sin leanann sé nár chóir go mbeadh bacainní ceilte nó neamhcheilte i
bhfeidhm le cleachtais agus polasaithe cláraithe scoile a chuireadh cosc ar dhaltaí
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar iarratas a dhéanamh chun clárú
sa scoil. Ar shamplaí de bhacainní den sórt sin nuair a d'fhéadfadh scoileanna
comhairle a thabhairt don tuismitheoir:
–– go bhfuil acmhainní níos fearr ag scoil príomhshrutha nó ag scoil cosúil léi nó go
mbeadh siad in ann tacaíocht níos fearr a chur ar fáil dá leanbh
–– go bhfuil clárú an dalta le riachtanais speisialta oideachais coinníollach ar
acmhainní oideachais bhreise a sholáthar
–– nach mór go mbeadh tacaíocht sláinte i bhfeidhm sula bhféadfar an leanbh a
chlárú nó
–– go gcaithfear áiteanna atá ar fáil i rang speisialta a choinneáil do dhaltaí
ionchasacha ó scoil fhriothálach, dá brí sin ag teorannú an chatagóir daltaí a
bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a bheidh i dteideal clárú sa rang.
• Éilítear ar an bpríomhoide faoi Alt 23 (2)(e) den Acht Oideachais (Rialtas na
hÉireann, 1998), rannpháirtíocht na dtuismitheoirí in oideachas daltaí agus i mbaint
amach cuspóirí na scoile a spreagadh.

Freagrachtaí na ngníomhaireachtaí stáit
Tacaíonn roinnt gníomhaireachtaí Stáit le hoideachas daltaí le riachtanais speisialta
oideachas agus d'fhéadfadh ról a bheith acu ó thaobh soláthar a dhéanamh maidir le
treoir ar roghanna socrúcháin.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta Roghnú Scoile

39

Aguisín 1: Freagrachtaí na Scoileanna agus na nGníomhaireachtaí

An Roinn Oideachais agus Scileanna (DES)
Is é ról na Roinne Oideachais agus Scileanna (DES) cumasú a dhéanamh ar
fhoghlaimeoirí leis an méid is fearr is féidir leo a bhaint amach agus cur le forbairt
eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha na hÉireann. Tá soláthar a dhéanamh ar scoil
uilechuimsitheach ar ardchaighdeán agus ar chóras oideachais luathbhlianta le torthaí
foghlama feabhsaithe mar phríomhsprioc na Roinne mar atá leagtha amach i Ráiteas
Straitéise an DES 2011 – 2014 (DES, 2011).
Leagann an DES amach polasaí an rialtais i leith oideachas, déanann sí maoiniú ar
scoileanna, íocann sí múinteoirí agus foireann eile scoile, soláthraíonn sí tacaíocht agus
comhairle dhíreach do scoileanna, forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí agus
déanann maoiniú ar sheirbhísí iompair scoile. Soláthraíonn an DES, trína cigireacht,
measúnacht sheachtrach ar scoileanna.
Soláthraíonn an DES seirbhís tacaíochta síceolaíochta do scoileanna agus do dhaltaí trína
Seirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS). Soláthraíonn an tseirbhís NEPS
cothromaíocht idir cás-obair, obair thacaíochta agus fhorbartha do scoileanna. Díríonn
cás-obair ar riachtanais na ndaltaí aonair agus tugtar faoi sin tríd an bpróiseas atá leagtha
amach i dtreoirlínte Contanam Tacaíochta NEPS. Baineann NEPS úsáid as cur chuige
réiteach fadhbanna i leith measúnú agus idirghabháil nuair atáthar ag obair leo siúd atá
rannpháirteach in oideachas agus i bhforbairt an dalta. Tugtar tosaíocht do chásanna tar
éis cruinnithe pleanála sna scoileanna. Bíonn obair de chineál coisctheach i gceist le hobair
thacaíochta agus forbartha, nuair a d'fhéadfadh an síceolaí a bheith rannpháirteach
i dtionscadail, soláthar comhairle agus tacaíochta do mhúinteoirí nó do ghrúpaí
múinteoirí nó don scoil iomlán ar nósanna imeachta agus polasaithe scoile ábhartha.
Déanann an DES maoiniú freisin ar an bpróiseas achomhairc faoi Alt 29 den Acht
Oideachais (Rialtas na hÉireann,1998). Tugann Alt 29 den Acht Oideachais an ceart do
thuismitheoir achomharc a dhéanamh chuig Ard-Rúnaí an DES maidir le cinntí áirithe
atá déanta ag bord bainistíochta scoile nó ag duine atá ag gníomhú thar ceann an
bhoird bainistíochta.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE)
Is ionann an NCSE agus gníomhaireacht neamhspleách atá maoinithe ag an Stát.
Cuireann an NCSE contanam soláthar oideachais chun cinn, atá uilechuimsitheach agus
freagrach agus a sholáthraíonn oideachas iomchuí do leanaí agus do dhaoine fásta
le riachtanais speisialta oideachais. Déanann an NCSE é sin trí theagasc breise agus
tacaíochtaí eile a sholáthar do scoileanna; trí chomhairle a thabhairt d'oideachasóirí
agus do thuismitheoirí; trí thabhairt faoi agus trí thaighde a scaipeadh san oideachas
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speisialta; agus trí chomhairle polasaí a sholáthar don Aire Oideachais agus Scileanna
ar shaincheisteanna oideachais speisialta.
Fostaíonn an NCSE eagraithe riachtanais oideachais speisialta (SENOnna) a dhéanann
pleanáil agus comhordú ar sholáthar seirbhísí oideachais atá maoinithe do dhaltaí
a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag leibhéal áitiúil agus cuireann siad
comhairle agus eolas ar fáil do thuismitheoirí maidir le seirbhísí oideachais speisialta atá
maoinithe ag an Stát ina gceantar. Ceadaíonn SENOnna teagasc breise agus acmhainní
SNA do scoileanna. Cuireann SENOnna moltaí i láthair an DES maidir le hiarratais ar
shocruithe iompar scoile, teicneolaíocht chuiditheach srl.
Tá an NCSE aireach maidir leis an bpolasaí náisiúnta ó thaobh cur chuige
uilechuimsitheach i leith oideachais agus iad i mbun pleanála agus comhordaithe
soláthar roghanna socrúcháin - mura luaitear a mhalairt.

An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais (NEWB)
Is ionann an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais agus gníomhaireacht reachtúil
neamhspleách a bunaíodh faoin Acht Oideachais (Leas), (Rialtas na hÉireann 2000b)
leis an fhreagracht a chinntiú go bhfreastalaíonn gach leanbh sa Stát ar scoil nó go
bhfaigheann siad oideachas in áit seachas scoil. Tá ról lárnach ag an mbord, go háirithe,
ó thaobh freagairt do chásanna nuair nach bhfuil leanaí ag freastal ar an scoil go rialta,
nó sa chás go bhfuil údar imní faoi leas oideachais an linbh. Cuireann Alt 14 (1) den Acht
Oideachais (Leas) 2000 an NEWB faoi oibleagáid clár de na leanaí go léir atá ag fáil
oideachais in áit seachas scoil aitheanta a bhunú agus a chothabháil.
Féadfaidh tuismitheoirí achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh faoi Alt 29
den Acht Oideachais 1998, a dhéanann scoil dalta a dhíbirt go buan nó dalta a chur
ar fionraí ar feadh tréimhse carnach de fiche lá scoile in aon bhliain amháin scoile, nó
diúltú dalta a chlárú sa scoil. Sa chás go dteipeann ar achomharc den sórt sin nó sa
chás nár tugadh achomharc, déanfaidh an NEWB gach iarracht réasúnach an leanbh a
chlárú i scoil aitheanta eile. Mura bhfuil sé sin indéanta, déanfaidh an NEWB - le toiliú
tuismitheoirí an linbh agus an Aire Oideachais agus Scileanna - cibé socruithe eile is cuí
leis chun a chinntiú go bhfaighidh an leanbh oideachas íosta áirithe agus déanfaidh sé
monatóireacht ar dhul chun cinn oideachais an linbh.
D'fhéadfadh sé go n-éileodh tuismitheoir comhairle agus cúnamh ón NEWB má tá
fadhbanna aige/aici ó thaobh a chinntiú go bhfreastalaíonn an leanbh ar scoil ar bhonn
rialta. Oibríonn oifigigh leasa oideachais atá fostaithe ag an NEWB ar mhaithe le leas
leanaí agus daoine óga nach bhfreastalaíonn ar scoil ar bhonn rialta agus oibríonn siad
i gcomhar le scoileanna agus le gníomhaireachtaí eile chun freastal ar riachtanais na
leanaí agus ar na daoine óga atá i gceist.
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Aguisín 1: Freagrachtaí na Scoileanna agus na nGníomhaireachtaí

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
Déanann an FSS seachadadh ar na mílte de sheirbhísí sláinte agus seirbhísí sóisialta in
ospidéil agus i bpobail ar fud na tíre.
Soláthraíonn an FSS raon seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumais intleachtúla, fhisiciúla
nó céadfacha nó uathachas. Áirítear ar na seirbhísí sin seirbhísí sláinte bunúsach chomh
maith le measúnú, athshlánú, cúram pobail agus cónaitheach.
Cuireann an FSS féin roinnt seirbhísí ar fáil go díreach. Soláthraíonn eagraíochtaí
deonacha, le cabhair deontais ón FSS go leor de na seirbhísí pobail, cónaitheach agus
seirbhísí oiliúna athshlánaithe.
Fostaíonn an FSS agus a soláthróirí seirbhíse maoinithe gaolmhara gairmithe sláinte
a mbíonn ról lárnach acu ó thaobh tacaíocht a thabhairt do leanaí a bhfuil riachtanais
speisialta oideachais acu. Áirítear orthu sin dochtúirí leighis agus comhairleoirí,
síceolaithe, teiripeoirí urlabhra agus teanga, teiripeoirí saothair, síciatraithe,
fisiteiripeoirí agus go leor eile.
Forálann an tAcht um Mhíchumas (Rialtas na hÉireann, 2005) do, i measc rudaí eile,
mheasúnú ar riachtanais do dhaoine faoi mhíchumas agus do chur le chéile iarmhartach
ráitis seirbhíse. Faoi láthair, níl ach na leanaí sin a rugadh tar éis an 1 Meitheamh 2002
incháilithe le cur isteach ar mheasúnú faoin Acht um Mhíchumas (cibé cén aois iad ag
tráth an iarratais). Is oifigigh measúnaithe atá neamhspleách ar an FSS a dhéanann
nó a shocraíonn an measúnú riachtanais. Tar éis an mheasúnaithe, cuireann oifigeach
idirchaidrimh ar fheidhmeannach de chuid an FSS é/í, ráiteas seirbhíse le chéile.
Nuair atá an measúnú tugtha chun críche, scríobhann an t-oifigeach measúnaithe
tuarascáil a leagan amach:
• ráiteas ar chineál agus ar mhéid an mhichumais, más ann dó
• ráiteas ar riachtanais oideachais agus sláinte atá ag teacht ón míchumas
• ráiteas maidir leis na seirbhísí iomchuí le freastal ar na riachtanais sin
• ráiteas maidir leis an tréimhse nach mór athbhreithniú a dhéanamh ar an measúnú
(ní mór é sin a dhéanamh ag tráth nach déanaí ná bliain ón dáta ar eisíodh an
tuarascáil measúnaithe).
Tá an FSS ag leathadh amach clár náisiúnta nua faoi láthair le feabhas a chur ar
sheirbhísí míchumais do leanaí agus do dhaoine óg ó 0-18. Tá sé mar aidhm leis an gclár
seo bealach soiléir amháin a bheith ann do gach leanbh faoi mhíchumas atá ina gcónaí
sa cheantar ionas nach mbeidh aon teaghlach fágtha gan seirbhís. Tá pearsanra sláinte
agus oideachais atá ag obair as lámh a chéile chun tacaíocht a thabhairt do leanaí faoi
mhíchumas i gceist leis an gclár seo ionas go mbainfear úsáid as na hacmhainní ar fad
atá ar fáil chun an leas is fearr is féidir a bhaint amach do leanaí agus do theaghlaigh.
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