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A Thuismitheoirí, 

 

Is ar mhaithe le sibh a chur ar an eolas mar gheall ar ár scoil 

a cuireadh an leabhrán seo le chéile.  Tá sé mar sprioc 

againn Bunoideachas Lánghaelach den scoth a chur ar 

fáil do bhur bpáistí.  Tá súil againn go mbeidh an t-eolas sa 

leabhrán seo ina chabhair mhór daoibh chun tacú linn an 

aidhm seo a chur i gcrích. 

 

This booklet has been prepared to inform you about our 

school.  We aim to provide your child with an excellent All-

Irish Primary Education and hope that the information we 

have provided in this booklet will enable you to work with 

us to achieve this objective. 
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Fáilte 

Cuirim céad míle fáilte romhat chuig Gaelscoil Uí Riada, Baile an Easpaig. Tá 

Gaelscoil Uí Riada bunaithe i Wilton ó 1984 i leith agus i láthair na huaire tá 

279 scoláire agus 15 múinteoirí againn. Táimíd go léir bródúil as an scoil agus 

táim cinnte go mbeidh sé sin le sonrú sa leabhrán 

eolais seo. 

Bunaíodh Gaelscoil Uí Riada chun deis a thabhairt do 

thuismitheoirí bun-oideachas lánghaelach a fháil dá 

bpáistí, chun go mbeadh tuiscint faoi leith acu ar a 

gcultúr féin agus ar a dteanga féin agus go mbeidís dhátheangach.  Tá sé 

mar sprioc againn i nGaelscoil Uí Riada bunoideachas lánghaelach den 

chéad scoth a chur ar gach páiste atá faoin ár gcúram. 

Sé “Mair go Mairir” mana na scoile, mana a léiríonn meon na scoile chun 

curaclam ina bhfuil dul chun cinn do linbh lárnach ina chur i bhfeidhm. Tá sé 

mar aidhm againn é seo a thabhairt chun críche in atmasféar cairdiúil, sona, 

socair agus spreagúil. 

Ba mhaith liom Céad Míle Fáilte a chur romhat teacht is bheith i do bhall de 

phobal Ghaelscoil Uí Riada. 

Breanndán Ó Gréilligh, Príomhoide  2022 

 

1. Ráiteas Misin 

 
“Tá sé mar aidhm againn i nGaelscoil Uí Riada togha 

oideachais a chur ar fáil dod’ leanbh, i dtimpeallacht 

spreagúil, sona, in áit a chothaítear féin- mheas agus 

talann an linbh tré mheán saibhir na teanga Gaeilge.” 
 

 

 



 
 

 

2. Clár ama na scoile 

 
 

 

 

 

Osclaítear an scoil do na leanaí ar 8.30r.n agus cuirtear fáilte rompu isteach.  

Téann ranganna na Naíonáin go dtí na seomraí ranga agus téann Rang 1 – 

Rang 6 go dtí an halla. Tosaítear an lá scoile foirmiúil ar 8.50am. Tá sé an-

tábhachtach bheith in am don scoil.  Ní mór do gach aon pháiste bheith istigh 

roimh  8.50r.n.  Tá sé tábhachtach leis,  na páistí a bhailiú díreach ar 2.30i.n. nó 

1.30 i.n toisc nach gclúdaíonn árachas na scoile iad tar éis an ama seo. 

 

3. Éide Scoile 

Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas cén lá gur cóir do na 

páistí an éide scoile a chaitheamh agus cén lá gur cóir 

dóibh an culaith reatha a chaitheamh. 

Ba cheart go mbeadh ainmeacha na leanaí scríofa ar a gcuid éadaigh. 

 

https://corkschooluniforms.ie/product-category/primary-school/gaelscoil-ui-riada/  

https://corkclothing.ie/product-category/club-shop/gaelscoil-ui-riada/  

 

Naíonáin Bheaga & 

Naíonáin Mhóra 

08:50 – 13:30 

Sos: 10:30 – 10:40 

Lón: 12:20 – 12:40 

 

Rang 1 – Rang 6 

08:50 – 14:30 

Sos: 11:05 – 11:15 

Lón: 13:00 – 13:20 

Éide Scoile Culaith Reatha 

 Léine le stríocaí dearga & 

bána 

 Bríste / Pilirín liath 

 Geansaí / cairdeagan liath  

(le suaitheantas na scoile air) 

 Carbhat dearg 

 Bróga dubha 

 Stocaí bána nó riteoga 

dearg/liath 

 Geansaí scoile dearg agus 

liath 

 Bríste dearg agus liath 

 T-léine liath 

 Bróga reatha 

 Bríste gairid scoile don aimsir 

bhreá 

https://corkschooluniforms.ie/product-category/primary-school/gaelscoil-ui-riada/
https://corkclothing.ie/product-category/club-shop/gaelscoil-ui-riada/


 
 

 

4. Féilire 2022-2023 

 
 Athosclófar an scoil  School Re-opens 

Dé Céadaoin 31ú Lúnasa 2022 

 

 Briseadh na Samhna  Mid-term Break 

Dé Luain   31ú  Deireadh Fómhair go dtí  

Dé  hAoine 4ú  Samhain 2022 

 

 Saoire na Nollag  Christmas Holidays 

Dé Céadaoin 21ú Nollaig 2022 ar a 12.00  

Athosclófar an scoil  School re-opens 

Déardaoin  5ú Eanáir  2023 

 

 Saoire Bainc Nua 

Dé Luain 6ú Feabhra 2023 

 

 Briseadh lár-théarma    Mid-term Break 

Déardaoin 16ú Feabhra 2023 

Dé hAoine  17ú Feabhra 2023 

 

 Lá ’le Pádraig 

Dé hAoine 17ú Márta 2023 

 

 Laethanta Saoire na Cásca Easter Holidays 

Dé hAoine 31ú Márta 2023 ar a 12.00  

Athosclófar an scoil School re-opens  

Dé Luain 17ú Aibreán, 2023 

 

 Saoire Phoiblí Public Holidays 

Dé Luain 1ú Bealtaine 2023  

Dé Luain 5ú Meitheamh 2023 

 

 Laethanta saoire an tSamhraidh Summer Holidays 

Dé hAoine 23ú Meitheamh 2023 ar a 12.00 

 
 



 
 

 

 

5. Curaclam na Scoile 
 

 

 

 

 

 

 

 Gaeilge 

 Béarla 

 Matamaitic 

 Stair 

 Tíreolaíocht 

 Eolaíocht 

 Na hAmharcealaíona 

 Ceol 

 

 Urlabhraíocht & 

Drámaíocht 

 Corpoideachas 

 Teagasc Críostaí 

 Oideachas Sóisialta, 

Pearsanta agus Sláinte 

 TFC: Ríomhaireacht is 

Scileanna Digiteach 

 

 

6. Billí na Leabhar & Cíos na Leabhar 
 

Ta córas ‘Cíos na Leabhar’ i bhfeidhm sa scoil. 

Tá sé mar pholasaí ag an scoil breis léitheoirí a úsáid i gcónaí sa Ghaeilge agus 

sa Bhéarla, i dtreo is nach mbeidh na leanaí taobh le haon téacsleabhair amháin.  

Ceannaíonn an scoil na téacsleabhair agus íocann na leanaí méid áirithe as 

úsáid na leabhar seo.  Beidh na leabhair i seilbh na leanaí i gcaitheamh na bliana 

ach tabharfaidh siad ar ais don scoil iad nuair a bheidh críochnaithe acu leo.  Dá 

bhrí sin beidh sé ar chumas na scoile cur leis an stór leabhar ó bhliain go bliain 

ach fós ní bheidh costas ró-ard ar aon tuismitheoir. Tá sé fíor-thábhachtach na 

leabhair seo a choimeád néata i gcónaí.   

Má loitear nó má chailltear leabhar caithfear ceann eile a sholáthar.   

 

Tá gach eolas faoi Billí na Leabhar don scoil bhliain 2022-2023 le fáil ar shuíomh 

idirlín na scoile. 

https://www.gaelscoiluiriada.ie/bille-na-leabhar-2022-2023/  

https://www.gaelscoiluiriada.ie/bille-na-leabhar-2022-2023/


 
 

 

7. Tumoideachas  

Is gné lárnach d’fhís agus d’fhealsúnacht na scoile an 

tuiscint atá ag pobal na scoile ar thumoideachas. 

● An cleachtas atá sa scoil ná na páistí a thumadh sa 

Ghaeilge ó thús deireadh an lae ach amháin nuair a bhíonn Béarla á 

mhúineadh, le luath-thumoideachas i bhfeidhm sna Naíonáin 

Bheaga. ‘Sé sin le rá nach múintear aon Bhéarla sna Naíonáin 

Bheaga. 

● Is í an Ghaeilge an teanga theagaisc agus an teanga chumarsáide 

idir mhúinteoirí agus daltaí. Cruthaítear riachtanais chun cumarsáid a 

dhéanamh tré Ghaeilge.  

● Baintear amach líofacht iomlán sa Bhéarla agus sa Ghaeilge – 

sealbhaíonn an leanbh go leor Gaeilge chun cur lena scileanna 

réamhliteartha agus iad ag tabhairt faoin mBéarla tar éis na Samhna 

sna Naíonáin Mhóra.  

● Tagann formhór na leanaí ó theaghlaigh lánbhéarla agus is é polasaí 

na scoile bliain lánghaeilge a thabhairt dóibh chun cumas 

machnaimh sa dara teanga a fhorbairt.  Mar sin, is trí Ghaeilge a 

dhéanann na Naíonáin Bheaga an Réamhléitheoireacht agus an 

Léitheoireacht Fhoirmiúil freisin. Nuair a bhíonn greim acu ar na 

bunscileanna léitheoireachta, is beag deacracht a bhíonn acu iad a 

chur i bhfeidhm ar an léitheoireacht Bhéarla. 

● Tugtar an-aire don Bhéarla ó Rang na Naíonán Mhóra ar aghaidh 

chun a dheimhniú go mbainfidh na leanaí ardchaighdeán amach sa 

Bhéarla.  Tá sé faighte amach againn i nGaelscoil Uí Riada go mbíonn 

toradh an-dearfach ar an gcur chuige seo. 

 

● Tá tuilleadh eolais le fáil ar an tumoideachas anseo: 

https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2018/11/Bunscoil-

BILINGUAL.pdf  

 

 

 

8. Polasaithe 
 

Is féidir polasaithe na scoile a léamh ar shuíomh idirlín na scoile: 

https://www.gaelscoiluiriada.ie/polaisi-na-scoile/ 

https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2018/11/Bunscoil-BILINGUAL.pdf
https://gaeloideachas.ie/wp-content/uploads/2018/11/Bunscoil-BILINGUAL.pdf
https://www.gaelscoiluiriada.ie/polaisi-na-scoile/


 
 

 

9. Cruinnithe Tuismitheoirí-Múinteoirí 
 Eagraítear cruinnithe tuismitheoirí do Ranganna Naíonáin mhóra go 

Rang 6 i mí na Samhna. 

 Eagraítear cruinnithe tuismitheoirí do na Naíonáin Bheaga i mí Feabhra. 

 Taobh amuigh de na cruinnithe seo bíonn fáilte i gcónaí 

roimh thuismitheoirí chun ábhar imní faoina leanbh a phlé 

ach coinne a shocrú roimh ré leis an bPríomhoide nó leis an 

múinteoir ranga 

 

10. Obair Bhaile 

Iarrtar ar na daltaí pé obair bhaile a fhaigheann siad a dhéanamh chomh 

maith agus is féidir leo.  Tá sé intuigthe dar ndóigh, gur ar an bpáiste is mó 

atá dualgas na hoibre seo.  Sa chás go dteipfeadh ar pháiste i ngné éigín 

den obair bhaile ní ceart go gcríochnódh éinne eile é.  Má bhíonn 

deacrachtaí ar leith ag an leanbh ba chóir 

nóta a chur chuig an múinteoir.  Ba chóir go 

mbeadh ar a laghad tuismitheoir amháin ar 

an eolas i gcónaí maidir leis an méid agus an 

saghas oibre bhaile a bhíonn ag an bpáiste, 

agus iarrtar ar thuismitheoir an obair seo a 

shíniú gach oíche.  Ba chóir féachaint chuige, 

leis, go gcoimeádann an leanbh ard-

chaighdeán peannaireachta i gcónaí. 

 

Treoirlíne don OB: 

 Naíonáin Bheaga:  

Tugtar Billeog Eolais do na tuismitheoirí a thugann treoracha praicticiúla 

dóibh maidir le cabhrú lena bpáistí sa bhaile. Tugtar gníomhaíochtaí 

scríofa do na páisti sa dara téarma chun daingniú a dhéanamh ar 

uimhreacha, litreacha, scríbhneoireacht agus chun cabhrú leo focail a 

aithint. Cuirtear béim áfach ar an tábhacht a bhaineann leis an obair 

neamhfhoirmiúil agus obair ó bhéal agus í a dhéanamh go rialta ar bhonn 

taitneamhach. 

 Naíonáin Mhóra – tugtar timpeall 15 nóim.  

 Rang I - II - tugtar timpeall 30 nóim.  

 Raganna III & IV - tugtar timpeall 45 nóim.  

 Ranganna V & VI - tugtar timpeall uair a chloig.  



 
 

 

11. Scoil Glas 

Déanaimid gach iarracht i nGaelscoil Uí Riada chun aire a thabhairt don 

timpeallacht. Táimid tar éis an brat glas a bhaint amach don: 

 Athchúrsáil 

 Fuinneamh 

 Uisce 

 Taisteal  

 Bithéagsúlacht 

Chomh maith le sin eagraítear ‘Bus na Rothar’ ar scoil go rialta chun na 

páistí  agus tuismitheoirí a spreagadh chun rothaíocht ar scoil chomh minic 

agus is féidir. 

https://www.gaelscoiluiriada.ie/an-brat-glas/  

https://www.irishexaminer.com/lifestyle/people/arid-40875404.html  
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12. Fóin Póca 

Bíonn fón póca ag leanaí uaireanta, le cead óna dtuismitheoirí.  

Ní bheidh na gutháin ag teastáil i rith ama scoile.  Má bhíonn gá 

glaoch a chur, déanfar ón oifig é.  Bá chóir do leanaí an guthán 

thabhairt don mhúinteoir ag tús an lae agus stórálfar é in áit 

shábháilte go dtí deireadh an lae nuair a thabhrfar ar ais é. Níl 

cead an fón a lasadh go dtí go bhfuil an páiste taobh amuigh de 

gheata na scoile. 

 

13. Tinnreamh 
 

Tá sé tabhachtach go mbeadh do pháiste ar scoil gach lá, ach amháin i 

gcás breoiteachta nó cúiseanna éagsúlsa a bhíonn mínithe. 

Ba chóir gach asláthaireacht a chlárú ar ‘Aladdin’. 

Faoi rialacha an t-Acht Sóisialta Leasa Oideachais 2000, caithfidh an scoil 

teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Leasa Oideachais má: 

a. bhíonn leanaí as láthair go rialta,   agus/nó 

b. má bhíonn an leanbh as láthair ar feadh 20 lá sa bhliain. 

https://www.gaelscoiluiriada.ie/an-brat-glas/
https://www.irishexaminer.com/lifestyle/people/arid-40875404.html%2012
https://www.irishexaminer.com/lifestyle/people/arid-40875404.html%2012


 
 

 

14. Cúl an Tí & Tír na nÓg 

Táimíd ana bhródúil as an áit súgartha atá againn i 

nGaescoil Uí Riada. Is áit an-speisialta í ‘Cúl an Tí’ inar 

féidir le páistí bheith ag súgradh lena chéile agus iad ag 

labhairt as Gaeilge. 

Le déanaí d’osclaíomar ‘Tír na nÓg’.  

Is leabharlann amuigh faoin aer í seo agus is breá leis na páistí 

leabhar a thógaint ón leabharlann agus suí ar na bínsí agus 

taitneamh a bhaint as an léitheoireacht. 

 

 

 

 

15. Gníomhaíochtaí Eis-Churaclaim 

 

Spórt:  

Sciath na Scol 

Faigheann páistí na scoile deis a bheith páirteach i réimse 

leathan spóirt – go háirithe peil, iomáint, camógaíocht agus peil na 

gcailíní. Cuireadh tús leis an bpeil sa bhliain 1986 agus ó shin i leith 

glacann an scoil páirt i gcomórtas Sciath na Scol lasmuigh agus faoi 

dhíon gach bliain ó Rang 3 – Rang 6. 

 

Snámh 

Eagraíonn an scoil ceachtanna snámha do gach rang ó 

Rang II – Rang V ar aghaidh i Leisureworld i mBaile an 

Easpaig.  

De gnáth bíonn sé cheacht ag na ranganna le beirt teagascóir.   

 

 



 
 

 

Leadóg 

Tagann Conor Clarke – traenálaí leadóige – go dtí an scoil gach 

tráthnóna Chéadaoin agus stiúrann sé ranganna leadóige sa 

Halla. Glacann foirne leadóige ó Rang 5 agus Rang 6 páirt sa i 

gComórtas Leadóige na mBunscoil gach bliain. 

 

 

Gníomhaíochtaí Spóirt Eile: 

 Treodóireacht  

 Cispheil na mBunscol 

 Luthchleasaíócht – Lá Spórt na Cathrach 

 

Ceol  

Toisc go bhfuil ár scoil ainmnithe in onóir don 

cheoltóir agus cumadóir cáiliúil Seán Ó Riada, tá 

traidisiúin láidir ceoil sa scoil ón gcéad lá. Déantar 

ceol i ngach rang mar chuid den churaclam. 

Seinneann gach rang ó Rang 1 ar aghaidh an 

fheadóg stáin. 

 

Eagraítear Banna Cheoil Traidisiúnta sa scoil agus bailíonn siad le chéile uair 

sa tseachtain chun ceol traidisiúnta Gaelach a chleachtadh. Seinneann 

siad ag mór-ócáidí na scoile go rialta. Glacann cór na scoile (Ranganna 

V agus VI) páirt i gceolchoirm Carúil gach Nollaig i bparóiste Wilton. 

 

 

Veidhlín Suzuki 

Le breis is fiche bliain anuas tá clár Suzuki Violin 

bunaithe i nGaelscoil Uí Riada le múinteoirí ceoil ó 

Scoil Cheoil Chorcaí. Páistí ó Naíonáin Mhóra ar 

aghaidh a roghnaíonn an ghné seo den cheol agus 



 
 

 

déanann siad go príobháideach é laistigh d’am scoile. Glacann siad páirt 

i gCeolchoirm Suzuki i Mí na Samhna agus Carúil na Nollag. 

 

Urlabhraíocht & Drámaíocht 

Tá clú agus cáil ar Ghaelscoil Uí Riada ó thaobh na drámaíochta de. 

Eagraítear rang amháin drámaíochta in aghaidh na seachtaine le Shirley 

McCarthy, ár múinteoir urlabhraíochta agus drámaíochta. Glacann an 

scoil páirt i bhFeis Maitiú gach bliain. Cuireann an scoil 

ceoldráma ar an ardán gach ré bhliain. I 2022 

rinneamar “Áille & an Bhrúid” agus i 2019 rinneamar “Rí 

na Leon”. Bíonn gach páiste sa scoil páirteach le 

Ranganna 5 & 6 ag glacadh na príomhpáirteanna. 

 

16. An Bord Bainistíochta   
 

Is é Easpag Caitliceach Chorcaí agus Rois Pátrún na scoile agus is é an Bord 

Bainistíochta a ritheann an scoil.  Ochtar ball ar fad atá ar an mBord:- 

(a) Beirt bhall ceaptha ag an bPátrún mar ionadaithe dó/dí. 

(b) Beirt  thuismitheoir (máthair agus athair) go bhfuil leanaí sa scoil acu 

(c) An Príomhoide  

(d) Múinteoir amháin eile atá ar fhoireann na scoile. 

(e) Beirt bhall breise molta ag na baill in (a) go (d) thuas 

 

 

17. Coiste Tacaíochta  

 
Is mór an tacaíocht a thugann an Coiste Tacaíochta don saol scoile i 

nGaelscoil Uí Riada. Eagraíonn an Coiste imeachtaí éagsúla shóisialta don 

scoil agus bailíonn siad airgead a chuireann go mór le háiseanna na scoile 



 
 

 

agus cabhraíonn siad i slite praiticiúla in imeachtaí scoile. Leis na ciorracháin 

san Oideachas atá beartaithe ag an Roinn Oideachas agus Scileanna, beidh 

gá níos mó le himeachtaí an Choiste agus beidh an scoil ag iarraidh ar 

tuismitheoirí tacaíocht a thabhairt do na h imeachtaí sin. Le cúpla bliain, tá 

bainistíocht na scoile tosnaithe ar athnuachan ar phéinteáil na scoile, troscán 

a fheabhsú agus gan dabht na háiseanna teicneolaíochtra sa scoil a 

choiméad suas chun dáta ar mhaithe le daltaí uile na scoile. 

Seo a leanas cuid de na himeachtaí a eagraíonn an Coiste: 

 

 Oíche Bingo  

 Siúlóid Scoile 

 Crannchur Cásca 

 Oíche Shóisialta do thuismitheoirí nua 

 

Chomh maith le seo, bíonn baint acu le: 

 Oíche Scoir do Rang a 6 

 Oíche Eolais do thuisti na Naíonán nua 

 Aonach na Nollag  

 Seó na Nollag 

 Athchúrsáil ar Éide Scoile agus Culaith Reatha Scoile 

 

Roghnaíonn daoine dul ar an gCoiste Tacaíochta ag an gCruinniú 

Cinnbhliana agus fanann baill dhá bhliain ar an gcoiste. Táimíd ar fad buíoch 

do na tuismitheoirí a thugann tacaíocht chomh mór sin don scoil. 

18. Creideamh  

 Is Gaelscoil Chaitliceach, chomhoideachais í Gaelscoil 

Uí Riada, faoi Phátrúnacht Easpag Caitliceach 

Chorcaí agus Rois. 

 Aithnímid a thábhachtaí is atá sé acmhainn iomlán an pháiste a fhorbairt 

agus é/í a chothú sna gnéithe uile dá s(h)aol ó thaobh forbairt pearsanta, 



 
 

 

acadúlachta, sóisialta, spioradálta, morálta, fisiciúil agus mothúchánach 

de. 

 Múintear an clár “I nGrá Dé” i ngach rang ó Naíonáin Bheaga go Rang 6. 

 Freastalaíonn ranganna ar Aifreann i séipéal an SMA go rialta. 

 Ullmhaítear Rang 2 don Chéad Fhaoistin agus don Chéad 

Chomaoineach. 

 Ullmhaítear Rang 6 don Chóineartú – bíonn Seirbhís an tSolais 

eagraithe leo freisin. 

 Tá nasc láidir ag an scoil le séipéal an SMA, Wilton.  

 Taispeánfar meas ar luachanna éagsúla creidimh agus traidisiúin sa sochaí 

freisin.  

 

 

 

 

 

 

 

‘ Mair go Mairir’ 


