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Réamhrá an Aire

Cúis áthais dom fáiltiú roimh fhoilsiú na tuarascála seo maidir leis an bpróiseas 
comhairliúcháin phoiblí faoi fhorbairt rialachán agus caighdeán cáilíochta 
cuimsitheach do chúram leanaí ar aois scoile. 

Áiríodh sa phróiseas comhairliúcháin deis aiseolas a sholáthar maidir leis na 
dréachtchaighdeáin cháilíochta a bhí forbartha ag an nGrúpa Oibre a bhunaigh 
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i gcomhréir leis an gcéad ghníomh a 
aithníodh sa Phlean Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile (Action 
Plan for School Age Childcare) (2017). Bhí torthaí an phróisis chomhairliúcháin 
mar bhonn le bailchríoch a chur ar na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do 
Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile, arb ionann iad agus aschur deiridh 
an Ghrúpa Oibre agus tá siad á bhfoilsiú ag an am céanna leis an tuarascáil 
chomhairliúcháin seo.

Áiríodh sa phróiseas comhairliúcháin freisin ceisteanna maidir leis na 
híoschaighdeáin atá le sonrú sna rialacháin, agus beidh torthaí an phróisis 
chomhairliúcháin mar bhonn le forbairt rialachán cuimsitheach do chúram 
leanaí ar aois scoile a thiocfaidh in áit na rialachán tosaigh a tháinig i bhfeidhm 
in 2019.

Áiríodh sa chomhairliúchán poiblí gairm ar aighneachtaí agus cuireadh do 
pháirtithe leasmhara agus do bhaill den phobal, leanaí san áireamh, suirbhé 
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ar líne a chomhlánú.1 Chomh maith leis sin, d’óstáil mo Roinn Díospóireacht 
maidir le hIontráil Oscailte maidir le todhchaí an Chúraim Leanaí ar Aois Scoile, 
ar tugadh cuireadh do na príomhpháirtithe leasmhara páirt a ghlacadh inti, 
lena n-áirítear soláthróirí cúraim leanaí ar aois scoile agus grúpaí a dhéanann 
ionadaíocht ar leanaí, tuismitheoirí agus cleachtóirí. Fáiltím go croíúil roimh 
an leibhéal ard rannpháirtíochta sa phróiseas comhairliúcháin. Ar an iomlán, 
ghlac breis is 1,000 rannpháirtí páirt i ngnéithe difriúla an chomhairliúcháin, a 
sholáthraíonn bonn fianaise láidir do na tátail atá sonraithe sa tuarascáil seo.

Bhí tuairimí éagsúla ag freagróirí an chomhairliúcháin seo agus chabhraigh siad 
le roinnt gníomhartha a fhorbairt a bhfuil sé mar aidhm leo tacú le forbairt an 
chúraim leanaí ar aois scoile in Éirinn. Is mian liom buíochas a ghabháil le gach 
duine a ghlac páirt sa chomhairliúchán seo, a chabhraigh lena chinntiú go bhfuil 
na cinntí a dhéanann mo Roinn bunaithe ar thuairimí na ndaoine a bhfuil an 
méid is mó tionchar acu orthu. 

Chomh maith leis sin, is mian liom buíochas a ghabháil le Rosemary Brien 
as an tsárobair a rinne sí le linn di a bheith i mbun anailíse ar thorthaí an 
chomhairliúcháin agus chun an tuarascáil seo a ullmhú.

Tá cúram leanaí ar aois scoile fós ag céimeanna tosaigh na forbartha. Tá mo 
Roinn tiomanta d’obair a chur i gcrích chun an earnáil a fhorbairt agus cur leis 
an gcomhoibriú rathúil atá bunaithe againn le páirtithe leasmhara earnálacha. 
Dá réir sin, déanfaimid breithniú cúramach ar thorthaí an chomhairliúcháin mar 
bhonn le hoibriú leis an earnáil cúraim leanaí ar aois scoile ionas gur féidir linn 
cúram leanaí ar aois scoile atá inacmhainne, inrochtana agus ar ardchaighdeán 
a sholáthar in Éirinn. 

An tAire Roderic O’Gorman TD

Meán Fómhair 2020

1  Chomh maith leis sin, reáchtáladh comhairliúchán tiomanta le leanaí in 2016 chun eolas a bhailiú d’fhorbairt 
an Phlean Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile (Action Plan on School-Age Childcare), a bhí mar 
bhonn le forbairt na gcaighdeán agus na rialachán cáilíochta.
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Liosta Figiúirí

Figiúr 1.  An bhfáiltíonn tú roimh an gcinneadh iarracht a dhéanamh earnáil 
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níos mó ná rogha amháin). Freagra ar an suirbhé ar líne. 20

Figiúr 6.  Íosleibhéil foirne – i.e. cóimheas. Freagra ar an suirbhé ar líne. 22

Figiúr 7. An dóigh leat gur cheart go mbeadh ceanglais dheighilte i gceist 
bunaithe ar aoisraonta leanaí (e.g. 4-8 mbl., 9-15 bhl.) le haghaidh 
rialachán áirithe? Freagra ar an suirbhé ar líne. 24

Figiúr 8.  Céard é an t-uasmhéid grúpa ba cheart a bheith i bhfeidhm?  
Freagra ar an suirbhé ar líne. 26

Figiúr 9.  Céard é an ceanglas ba cheart a bheith i bhfeidhm maidir le spás 
urláir glan? 27

Figiúr 10.  Beartais agus Nósanna Imeachta le haghaidh comhlíontacht  
rialála. Freagra ar an suirbhé ar líne. 33

Figiúr 11.  Ar cheart go mbeadh ceanglas ann spás taobh amuigh a  
sholáthar ar áitreabh SAC? Freagra ar an suirbhé ar líne. 38

Figiúr 12.  Soláthar bia cothaitheach. Freagra ar an suirbhé ar líne. 41
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Le deich mbliana anuas, tá forbairt thapa, agus infheistíocht déanta i 
bhfoghlaim agus cúram na luath-óige (ELC) agus cúram leanaí ar aois scoile 
(SAC) in Éirinn. Tá méadú suntasach tagtha ar infheistíocht phoiblí i gcúram 
leanaí, ó bhonn íseal de réir caighdeán idirnáisiúnta, áfach. Tá an infheistíocht 
seo úsáidte den chuid is mó le haghaidh raon tacaíochtaí uilíocha agus 
spriocdhírithe a bhfuil sé mar aidhm leo ELC a dhéanamh níos inacmhainne, 
lena n-áirítear an Clár um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (Early 
Childhood Care and Education, ECCE) agus an Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 
(National Childcare Scheme, NCS) a seoladh le déanaí. 

Le dhá bhliain anuas, tá athrú suntasach tugtha faoi deara laistigh den earnáil 
SAC freisin. Choimisiúnaigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) 
Tuarascáil ar Chomhairliúcháin le Leanaí maidir le Cúram Iarscoile (2016) ina 
ndearnadh cur síos ar thuairimí leanaí idir 5-7 bhliain d’aois agus 8-12 bhliain 
d’aois. Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile 
i Márta 2017, inar moladh sraith caighdeán cáilíochta a fhorbairt do SAC 
agus córas láidir dearbhaithe cáilíochta a bhunú do sheirbhísí SAC i dteannta 
le rialachán reachtúil, cosúil leis an rialachán atá curtha ar fáil ag Cigireacht 
Luathbhlianta Tusla. (Is oth linn nach bhfuil leagan Gaeilge de na hacmhainní 
seo ar fáil).

D’fhorbair Grúpa Oibre na gCaighdeán Dréacht-Chaighdeáin Cháilíochta do 
Sheirbhísí Ionadbhunaithe SAC in 2018. Cuimsíodh sa dréachtdoiciméad seo 
(a raibh roinnt ceisteanna sa chomhairliúchán poiblí dírithe air) prionsabail, 
caighdeáin, comhpháirteanna, gnéithe agus faisnéis úsáideach eile. Measadh 
ar dtús go mbeadh an doiciméad seo á fhoilsiú agus go bhféadfadh seirbhísí 
iarracht a dhéanamh na caighdeáin seo a chomhlíonadh agus go bhféadfaí 
rialacháin a fhorbairt ag an am céanna. D’éiligh bunú NCS athrú ar ord na 
ngníomhartha a bhaineann le rialacháin agus caighdeáin do SAC a fhorbairt. 
Áiríodh san athrú seo Rialacháin Chlárúcháin a bhunú ní ba thúisce ná mar a 
rabhthas ag súil leis agus roimh fhoilsiú na gcaighdeán. (Is oth linn nach bhfuil 
leagan Gaeilge de na hacmhainní seo ar fáil).

Úsáideadh torthaí an phróisis chomhairliúcháin seo cheana féin chun eolas a 
chur ar fáil do na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar 
Aois Scoile, forbartha ag Grúpa Oibre na gCaighdeán, agus tá sé beartaithe ag 
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) torthaí an phróisis chomhairliúcháin 
a úsáid freisin chun eolas a chur ar fáil d’fhorbairt rialachán cuimsitheach, a 
thiocfaidh in ionad na Rialachán Clárúcháin. 

Réamhrá

https://www.gov.ie/en/publication/efc673-report-of-consultations-with-children-on-after-school-care/
https://www.gov.ie/en/publication/89f0b1-action-plan-on-school-age-childcare/
https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/25701/c8a4403f46ac4a19a2e74e4ed86c8d23.pdf#page=1
https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/25701/c8a4403f46ac4a19a2e74e4ed86c8d23.pdf#page=1
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2018/si/575/made/en/print
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Chun críche na tuarascála seo, seo a leanas an sainmhíniú atá luaite le cúram 
leanaí ar aois scoile: 

Aon seirbhís do leanaí scoile atá idir 4-15 bhliain d’aois, a fheidhmíonn i rith 
ceann amháin nó níos mó de na tréimhsí seo a leanas: 

 – Roimh an scoil 
 – I ndiaidh na scoile
 – I rith na laethanta saoire scoile 

D’fhéadfadh go mbeadh na seirbhísí seo á soláthar i suíomhanna éagsúla:

 – Seirbhísí neamhspleácha do leanaí scoile;
 – Seirbhísí ionadbhunaithe: cuid de sholáthar seirbhíse atá á thairiscint ag 

suíomhanna seisiúnacha nó páirtaimseartha Fhoghlaim agus Chúram na 
Luath-Óige (ELC) (e.g. sa chás gur ann do sheisiún maidine réamhscoile, 
agus soláthar tráthnóna ar aois scoile); 

 – Seirbhísí ionadbhunaithe: cuid den soláthar seirbhíse atá á thairiscint ag 
suíomhanna ELC cúraim lae iomláin;

 – Seirbhísí scoilbhunaithe (bunscoil nó meánscoil): á rith ag an scoil, coiste 
bainistíochta deonach nó oibritheoir aonair. 

 – Feighlithe leanaí: ag obair i suíomh baile.

D’fhéadfaí go mbeadh éagsúlacht mhór áiseanna le fáil i suíomhanna - hallaí 
pobail, áitreabh creiseanna/cúraim lae, áitreabh réamhscoile, áiseanna 
neamhspleácha saintógtha, áitreabh scoile, ionaid adhartha, leabharlanna, etc. 
D’fhéadfadh go mbeadh seirbhísí á mbainistiú ar roinnt bealaí difriúla, e.g. coistí 
bainistíochta deonacha, daoine príobháideacha nó scoileanna. D’fhéadfadh 
go mbeadh nó nach mbeadh maoiniú Stáit nó maoiniú eile á fháil ag seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois scoile. 

Úsáideann seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile raon téarmaí chun cur síos 
a dhéanamh ar an gcineál seirbhíse atá á thairiscint: clubanna bricfeasta, 
clubanna iarscoile, cláir lasmuigh den scoil, campaí samhraidh, etc. 
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Mar chuid de bhunú na rialachán agus na dtreoirlínte cáilíochta cuimsitheacha 
don earnáil SAC, reáchtáladh próiseas comhairliúcháin chuimsithigh le 
príomhpháirtithe leasmhara san earnáil, lena n-áirítear seirbhísí ionadbhunaithe, 
seirbhísí neamhspleácha, seirbhísí scoilbhunaithe, feighlithe leanaí, eagraíochtaí 
tacaíochta ELC agus SAC, tuismitheoirí agus Eagraíochtaí Náisiúnta Deonacha 
um Chúram Leanaí (National Voluntary Childcare Organisations) (NVCOanna). 
Bhí ceithre shnáithe sa phróiseas comhairliúcháin: (1) cuireadh aighneachtaí i 
scríbhinn a dhéanamh; (2) suirbhé ar líne; (3) fócasghrúpaí le soláthróirí ELC agus 
SAC; agus (4) Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte. 

1. Cuireadh aighneachtaí i scríbhinn a dhéanamh
D’fháiltigh DCYA roimh aighneachtaí i scríbhinn ó dhaoine aonair nó 
ó eagraíochtaí a bhfuil leas acu in SAC i ndáil le rialacháin a bheadh i 
bhfeidhm don earnáil amach anseo agus forbairt creat náisiúnta cáilíochta 
do sheirbhísí SAC. Bhí an snáithe seo den phróiseas comhairliúcháin 
chuimsithigh oscailte ón 21 Bealtaine go dtí an 5 Iúil 2019. Ar an iomlán, 
fuarthas 19 n-aighneacht i scríbhinn, agus ina measc bhí aighneacht ina 
raibh leathanach amháin agus aighneacht ina raibh 90 leathanach. Tríd is 
tríd, is idir dhá leathanach agus ceithre leathanach a bhí sna haighneachtaí. 
Tá an ghairm ar aighneachtaí i scríbhinn le fáil in Aguisín 1.

2. Suirbhé ar líne
Bhí an suirbhé ar líne beo ón 21 Bealtaine go dtí an 5 Iúil 2019. Ar an iomlán, 
chomhlánaigh 951 freagróir an suirbhé. Rinne na freagróirí ionadaíocht ar 
raon páirtithe leasmhara lena n-áirítear soláthróirí SAC (42% de na freagróirí), 
tuismitheoirí (40% de na freagróirí), feighlithe leanaí (9.9%) agus eagraíochtaí 
tacaíochta SAC. Tá miondealú ar na freagróirí le fáil in Aguisín 5. Tá an liosta 
ceisteanna a bhí sa suirbhé ar líne le fáil in Aguisín 2.

3. Fócasghrúpa le Soláthróirí Cúraim Leanaí Luathbhlianta agus ar Aois Scoile 
Eisíodh Léiriú Spéise do sholáthróirí SAC freastal ar fhócasghrúpa maidir 
leis na rialacháin a bheadh i bhfeidhm amach anseo don earnáil agus 
forbairt creat náisiúnta cáilíochta do sheirbhísí SAC trí na Coistí Cathrach 
agus Contae i gCúram Leanaí. Reáchtáladh an fócasghrúpa seo ar an 6 
Meitheamh, 2019. D’fhreastail 34 rannpháirtí ó 31 suíomh SAC ar an 
bhfócasghrúpa. Chun críche na tuarascála seo, rinneadh anailís bunaithe ar 
na nótaí a breacadh ag an bhfócasghrúpa seo. Tá an cuireadh freastal ar an 
bhfócasghrúpa le fáil in Aguisín 3. 

An Próiseas 
Comhairliúcháin
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4. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte 
Ar an 20 Meitheamh, 2019, d’óstáil DCYA díospóireacht maidir le 
hiontráil oscailte i gcomhthéacs SAC amach anseo ar tugadh cuireadh do 
príomhpháirtithe leasmhara, soláthróirí agus grúpaí SAC atá ag déanamh 
ionadaíochta ar leanaí, tuismitheoirí agus cleachtóirí freastal uirthi. 
D’fhreastail 55 rannpháirtí ar fad ar an gcomhairliúchán seo. Chun críche 
na tuarascála seo, rinneadh anailís bunaithe ar na nótaí a breacadh ag 
an díospóireacht maidir le hiontráil oscailte. Tá an cuireadh freastal ar an 
díospóireacht maidir le hiontráil oscailte le fáil in Aguisín 4.

Tá liosta iomlán na rannpháirtithe a ghlac páirt sa phróiseas comhairliúcháin 
le fáil in Aguisín 5.

Téamaí a d’eascair ón gcomhairliúchán 
Déantar cur síos sa tuarascáil seo ar na príomhthéamaí a d’eascair ón bpróiseas 
comhairliúcháin. Áirítear i measc na dtéamaí seo:

 – Struchtúr na Rialachán agus na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta
 – Feighlithe Leanaí 
 – Creataí Cáilíochta le haghaidh SAC
 – Pleanáil agus Amfráma
 – Cáilíochtaí agus Oiliúint 
 – Ceanglais Chóimheasa 
 – Méid an Ghrúpa agus Ceanglais Spás Urláir 
 – Inbhuanaitheacht 
 – Tuismitheoirí 
 – Beartais agus Nósanna Imeachta 
 – Obair bhaile 
 – Timpeallacht SAC  
 – Soláthar Taobh Amuigh 
 – Tacú le Leanaí a bhfuil Riachtanais Bhreise acu 
 – Soláthar Bia
 – Comhairliúchán le Leanaí 

Baineann na sonraí foinseacha atá le fáil sa tuarascáil seo le haghaidh Fhigiúirí 
1 go 12 le freagraí a fuarthas ar shuirbhé ar líne an chomhairliúcháin phoiblí. 
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Fáilte Chroíúil curtha roimh Rialachán agus Caighdeáin don Earnáil 
SAC
Léirigh an próiseas comhairliúcháin gur forbairt a gcuirfear fáilte roimpi é bunú 
rialacháin don earnáil SAC lena mbaineann an poitéinseal seirbhísí cáilíochta do 
leanaí agus do dhaoine óga a fheabhsú. 

Is forbairt a gcuirfear fáilte roimpi é bunú rialacháin don earnáil Cúraim Leanaí ar 
Aois Scoile (SAC). (Aighneacht i scríbhinn ó Líonra Luathbhlianta Chorcaí). 

Fáiltíonn Luath-óige Éireann roimh an iarracht cúram leanaí ar aois scoile 
a rialáil lena mbaineann an poitéinseal seirbhísí do leanaí a fheabhsú agus 
comhsheasmhacht cáilíochta a chinntiú do gach leanbh atá ag freastal ar chúram 
leanaí ionadbhunaithe. (Aighneacht i scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

Tá an poitéinseal aige luach a chur le seirbhísí, go leor gnéithe dearfacha. (Aiseolas 
ón bhfócasghrúpa).

Creidim go mbeidh éifeacht dhearfach ag rialachán cuimsitheach do SAC 
ar sholáthar SAC in Éirinn, go soláthróidh sé soiléire agus íoschaighdeáin do 
sholáthróirí SAC agus go mbeidh éifeacht dhearfach aige ar na leanaí a bheidh ag 
freastal ar na seirbhísí. (Aighneacht i scríbhinn ó Choiste Cúraim Leanaí Chontae 
Chill Dara).

Beidh rialacháin agus caighdeáin mar bhonn le cleachtas feabhsaithe. (Aiseolas 
ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Fáiltíonn Sherpa Kids roimh an iarracht rialacháin a bhunú le haghaidh Cúraim 
Leanaí ar Aois Scoile ar an gcoinníoll go mbeidh siad cuimsitheach agus go mbeidh 
gach cineál cúraim á chur san áireamh. (Aighneacht i scríbhinn ó Sherpa Kids 
IRL).

Táimid ag aontú go hiomlán le rialachán laistigh den earnáil iarscoile. (Aighneacht 
i scríbhinn ó Shining Stars Afterschool).

Téamaí a d’Eascair as an 
gComhairliúchán
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Léirítear i bhFigiúr 1 gur fháiltigh 88% (n=835) de na rannpháirtithe a ghlac 
páirt sa suirbhé ar líne roimh rialacháin a bhunú don earnáil SAC.

Thug líon beag freagróirí2 le fios, áfach, go raibh imní orthu go mbeidh bunú 
an rialacháin mar bhonn le hualach breise obair riaracháin ó tharla go mbeidh 
am le caitheamh ar bhreathnóireachtaí agus ar obair riaracháin a bheidh 
riachtanach chun comhlíontacht rialála a chinntiú, am a d’fhéadfadh cur isteach 
ar am teagmhála le leanaí agus daoine óga a bhfuil an tseirbhís in úsáid acu.

Mhol roinnt freagróirí3 go ndéanfaí aon rialacháin a dhéanfaí amach anseo don 
earnáil SAC a chur i bhfeidhm freisin i gcomhthéacs campaí gníomhaíochta 
samhraidh agus lártéarma atá á rith ag eagraíochtaí nach gcuimsítear faoi 
shainordú na rialachán SAC i láthair na huaire.

Is fianaise iad na freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin go bhfáiltítear 
roimh bhunú na gcaighdeán cáilíochta chun tuiscint chomhroinnte agus 
chomhsheasmhach ar cháilíocht a fhorbairt mar aon le teanga choiteanna agus 
caighdeánú cleachtais laistigh den earnáil SAC mar aon le hábhar na seacht 
bprionsabal atá mar bhonn leis na caighdeáin. 

2  Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 22 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta 9 mbabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta faoi dhó sna nótaí. 
3 Suirbhé Ar Líne: 7 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt déanta uair amháin sna nótaí. 

An bhfáiltíonn tú roimh an gcinneadh iarracht a dhéanamh earnáil an Chúraim Leanaí 
ar Aois Scoile a rialáil?

Fáiltíonn

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ní fháiltíonn

Figiúr 1.  An bhfáiltíonn tú roimh an gcinneadh iarracht a dhéanamh earnáil an Chúraim Leanaí ar Aois 
Scoile a rialáil? Freagra ar an suirbhé ar líne.
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Fáiltítear roimh na caighdeáin cháilíochta. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Cuimsíonn siad dearcadh iomlánaíoch de SAC agus de riachtanais leanaí SAC. 
(Freagra ar an suirbhé ar líne ó Choiste Cúraim Leanaí Chontae Loch Garman).

Creidim gur céim mhór sa treo ceart chun cáilíocht láidir, ar ardchaighdeán SAC 
a bhunú iad na dréacht-treoirlínte. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó sholáthróir 
Neamhspleách SAC - Úinéir).

Léirigh na freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin gur forbairt a gcuirfear 
fáilte roimpi é bunú rialacháin agus caighdeán don earnáil SAC lena 
mbaineann an poitéinseal cáilíocht i seirbhísí SAC do leanaí agus do dhaoine 
óga a fheabhsú.

Struchtúr na Rialachán agus na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta
Tugadh le fios i líon beag4 freagraí ar na haighneachtaí i scríbhinn agus sa 
roinn saorthéacs de shuirbhé ar líne an chomhairliúcháin phoiblí gur cheart go 
mbeadh léargas á thabhairt sa rialachán agus sna caighdeáin ar gach samhail 
ar leith de shuíomh SAC; seirbhísí ionadbhunaithe, seirbhísí scoilbhunaithe, 
seirbhísí neamhspleácha agus feighlithe leanaí agus tugadh le fios in aighneacht 
amháin i scríbhinn go bhféadfaí idirdhealú a dhéanamh idir na caighdeáin 
bunaithe de réir aoisghrúpa. Tugann na freagraí seo le fios go mbaineann 
srianta difriúla i ndáil le soláthar SAC le gach samhail; mar shampla, an cumas 
béile te a sholáthar nó líon na leithreas atá le fáil ar an áitreabh. 

Ní mór go mbeidh rialacháin comhréireach leis na cineálacha éagsúla soláthair 
SAC. Mar shampla, b’fhéidir nach mbeadh sé indéanta leithris d’fhir agus 
leithris do mhná a sholáthar i seirbhísí níos lú. (Aighneacht i scríbhinn ó Líonra 
Luathbhlianta Chorcaí).

Tá sé riachtanach tacar idirdhealaithe Caighdeán agus Rialachán a fhorbairt 
do chineálacha soláthair ar leith díreach mar atá i gceist i ndáil leis an gCreat 
Rialála Cáilíochta d’earnáil Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige. (Aighneacht i 
scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

4  Aighneachtaí i Scríbhinn: 5 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 27 as 951 freagra. 
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Mheas mé gur cheart idirdhealú a dhéanamh idir na caighdeáin le haghaidh 
cineálacha difriúla seirbhísí e.g. Seirbhísí ionadbhunaithe agus baile (feighlíocht 
leanaí); Seirbhísí atá ag feidhmiú laistigh agus lasmuigh d’áitreabh scoile; Seirbhísí 
‘neamhspleácha’ ar aois scoile agus seirbhísí a thairgeann foghlaim agus cúram 
luath-óige freisin; Seirbhísí a sholáthraíonn cúram do leanaí roimh an scoil, i 
ndiaidh na scoile, agus i rith laethanta saoire scoile. (Aighneacht i scríbhinn ó 
Líonra Cúraim Leanaí ar Aois Scoile Chiarraí). 

D’fhéadfadh go mbeadh cúram á sholáthar in ionaid bheaga, mheánacha 
nó mhóra. Ní mór go mbeadh fianaise ar an méid sin le fáil sna caighdeáin. 
(Aighneacht i scríbhinn ó Chumann na nGairmithe Óige).

Tugtar le fios, áfach, i líon beag5 de na freagraí gur cheart go mbeadh na 
caighdeáin agus an rialachán mar an gcéanna i ngach cineál soláthair SAC.

Ba cheart déileáil le gach duine faoin scáth céanna, ba cheart go mbeadh tacar 
rialachán amháin ann do gach duine. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Sholáthróir 
Luathbhlianta atá ag soláthar Cúram Leanaí ar Aois Scoile – Cleachtóir).

Ní mór caitheamh go comhionann le gach soláthróir chomh fada is a bhaineann 
le cigireacht, rialachán, cáilíochtaí agus luach saothair. (Freagra ar an suirbhé ar 
líne ó Sholáthróir Luathbhlianta atá ag soláthar Cúraim Leanaí ar Aois Scoile – 
Úinéir).

Tá na caighdeáin á gcur chun feidhm go comhionann i ndáil le gach cineál 
seirbhíse. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Níl aon chomhaontú forleathan ann ón bpróiseas comhairliúcháin maidir 
le struchtúr an rialacháin agus na gcaighdeán cáilíochta. Tugtar le fios i 
bhfreagraí áirithe gur mian le daoine go mbeadh idirdhealú á dhéanamh 
idir rialacháin agus caighdeáin do gach cineál soláthróir SAC ar leith agus 
tugtar le fios i bhfreagraí eile fós gur cheart go mbeadh na rialacháin agus na 
caighdeáin chéanna bunaithe do gach cineál soláthair SAC.

5  Suirbhé Ar Líne: 29 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt déanta uair amháin sna nótaí. 
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Feighlithe Leanaí
Ábhar imní i measc líon beag 6freagróirí lena n-áirítear tuismitheoirí, feighlithe 
leanaí agus eagraíochtaí tacaíochta SAC ba ea go mbeidh sé de cheangal ar 
fheighlithe leanaí na rialacháin agus caighdeáin chéanna atá le comhlíonadh ag 
suíomhanna SAC ionadbhunaithe a chomhlíonadh. Tugtar le fios sna freagraí 
go bhféadfadh tionchar diúltach a bheith aige seo ar chumas feighlithe leanaí 
timpeallacht cosúil leis an mbaile a chruthú do leanaí agus daoine óga. Mhol 
na freagróirí seo gur cheart go mbeadh tacar difriúil rialachán agus caighdeán 
bunaithe d’fheighlithe leanaí. Chomh maith leis sin, tugtar le fios sna freagraí go 
bhfuiltear ag iarraidh breis comhairliúcháin le feighlithe leanaí i ndáil le forbairt 
rialachán agus caighdeán cáilíochta amach anseo.

Sílim go bhfuil tacar an-difriúil oiliúna/rialachán/creata ag teastáil le haghaidh 
feighlithe leanaí atá ag obair ina dtithe féin. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó 
Thuismitheoir).

Ní dóigh liom gur féidir timpeallacht cosúil leis an mbaile a chruthú má bhíonn an 
fheighlíocht leanaí cosúil le seirbhísí ionadbhunaithe. (Freagra ar an suirbhé ar 
líne ó fheighlí leanaí SAC).

Tuigeann Cumann na nGairmithe Óige nach ionann na dúshláin a bhíonn le 
sárú ag feighlithe leanaí agus ag seirbhísí ionadbhunaithe. Molaimid go láidir go 
bhforbrófaí rialacháin don earnáil feighlíocht leanaí go sonrach chun aitheantas a 
thabhairt do na difríochtaí seo. Ní féidir é seo a dhéanamh gan dul i gcomhairle le 
feighlithe leanaí, tuismitheoirí/caomhnóirí agus leanaí. (Aighneacht i scríbhinn ó 
Chumann na nGairmithe Óige).

Caithfear feighlithe leanaí a chur san áireamh in aon phleanáil a dhéanfar 
amach anseo. Soláthraíonn go leor feighlithe cúram iarscoile ina dtithe féin 
agus ba cheart deis chomhairliúcháin ceart a sholáthar chun tacú leo. (Freagra 
ar an suirbhé ar líne ó Fheighlí Leanaí). 

Chuir líon beag freagróirí in iúl gur cúis imní dóibh rialacháin agus caighdeáin le 
haghaidh shuíomhanna SAC baile a bhunú. Tugann an próiseas comhairliúcháin 
seo le fios gur mhaith le feighlithe leanaí SAC páirt a ghlacadh i mbreis 
comhairliúcháin faoi fhorbairt rialachán agus caighdeán do shuíomhanna baile. 

6  Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 45 as 951 freagra. Díospóireacht maidir le 
hIontráil Oscailte: tagairt déanta 11 bhabhta sna nótaí. 
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Creataí Cáilíochta le haghaidh SAC
Léirítear i bhFigiúr 2 thíos go gcomhaontaíonn 72% (n=682) de na daoine a 
ghlac páirt sa suirbhé ar líne go gcuirfeadh an earnáil SAC fáilte roimh Chreat 
Náisiúnta Cáilíochta, rialacháin chuimsitheacha agus Creat Cáilíochta agus 
Rialála, cosúil leis an gcur chuige atá i bhfeidhm i gcomhthéacs ELC. 

An dóigh leat gur cheart go leanfadh Cúram Leanaí ar Aois Scoile an cur chuige 
céanna a glacadh i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige le creat Náisiúnta 
Cáilíochta (Síolta), rialacháin chuimsitheacha agus Creat Cáilíochta agus Rialála 
(mar threoir le haghaidh na rialachán)?

Is dóigh

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ní dóigh

Figiúr 2.  Ar cheart do SAC an cur chuige céanna le ELC a leanúint le Creat Náisiúnta Cáilíochta, 
rialacháin chuimsitheacha agus Creat Cáilíochta agus Rialála?
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Cé go nglactar le bunú rialacháin le haghaidh SAC mar chéim dhearfach chomh 
fada is a bhaineann le cáilíocht an tsoláthair SAC a fhorbairt do leanaí agus 
daoine óga, tugtar le fios i roinnt freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin 
gur mhaith leis an earnáil dá mbeadh treoir agus tacaíocht á soláthar 
chun na riachtanais rialála a chomhlíonadh. Moladh go mbunófar Creat 
Rialála Cáilíochta le haghaidh SAC chun tacú le suíomhanna an rialachán a 
chomhlíonadh mar mhodh chun an treoir seo a sholáthar. 

Forbair Creat Cáilíochta agus Rialála chun tacú le seirbhísí SAC na rialacháin a 
chomhlíonadh. (Aighneacht i scríbhinn ó Barnardos).

D’fháilteofaí roimh chur chuige mhodh oibre na hearnála ECCE a leanúint i.e. 
Caighdeáin cháilíochta (uaillmhianach), Rialacháin agus Creat Cáilíochta & Rialála. 
(Aighneacht i scríbhinn ó Líonra Cúraim Leanaí ar Aois Scoile Chiarraí).

D’fháilteofaí roimh fhormáid an Chreata Rialála Cáilíochta don earnáil Fhoghlaim 
agus Chúram na Luath-Óige mar threoir chun tacú le comhlíontacht. (Freagra ar 
an suirbhé ar líne ó Luath-óige Éireann).

D’fhonn tacú le forbairt leanúnach SAC ar ardchaighdeán, moladh i roinnt 
freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin go mbunófaí Creat Náisiúnta Cáilíochta 
le haghaidh SAC ina ndéantar sainmhíniú ar, measúnú ar agus ina dtacaítear le 
gach gné den chleachtas. 

Tá gá le creat cáilíochta cosúil le Síolta. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Creidim gur féidir an uirlis seo (Síolta) a leasú ar bhealach éigin chun leanaí níos 
sine a chur san áireamh. (Aighneacht i scríbhinn ó Choiste Cúraim Leanaí 
Chontae Chill Dara).

Ba cheart go mbeadh struchtúr Creat Náisiúnta Cáilíochta le haghaidh SAC cosúil 
le Síolta agus go n-áireofaí ann prionsabail, caighdeáin agus comhpháirteanna mar 
aon le lámhleabhar sothuigthe. (Aighneacht i scríbhinn ó Barnardos).

Moltar sa phróiseas comhairliúcháin go bhforbrófaí Creat Rialála Cáilíochta 
chun tacú le comhlíontacht rialála agus Creat Náisiúnta Cáilíochta chun tacú le 
forbairt leanúnach SAC ar ardchaighdeán do leanaí agus daoine óga.
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Pleanáil agus Amfráma 
Moltar i bhfreagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin7 go mbunófaí agus go 
gcuirfí chun feidhme rialachán cuimsitheach, próiseas cigireachta agus creataí 
cáilíochta amach anseo a bhfuil amfráma atá sainithe go soiléir luaite leo. Tá 
tús áite á thabhairt do chur chuige céimnithe maidir le tabhairt isteach an 
rialacháin le dóthain ama, cumarsáide agus maoinithe, lena n-áirítear maoiniú 
caipitil, curtha ar fáil chun athruithe a chur chun feidhme. 

Ní mór dóthain ama a thabhairt do sholáthróirí reatha cúraim leanaí ar aois scoile 
chun seirbhísí a oiriúnú agus ba cheart neart cúrsaí/modúl neamhspleách sonrach 
ar aois scoile a sholáthar sna blianta amach romhainn. (Freagra ar an suirbhé ar 
líne ó sholáthróir Neamhspleách SAC – Úinéir).

Tá gá le hidirthréimhse anois, agus ní mór go mbeadh amfráma réalaíoch luaite le 
tabhairt isteach rialachán amach anseo, ailínithe leis an mbliain acadúil chun deis 
chuí phleanála a thabhairt do sholáthróirí lena chinntiú nach bhfuil aon tionchar 
díobhálach ag a leithéid ar a gcumas leanúint le seirbhís cúraim leanaí ar aois 
scoile a chur ar fáil. (Aighneacht i scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

Sa chás go gciallaíonn na rialacháin go bhfuil athrú le cur i bhfeidhm ag na 
soláthróirí agus go bhfuil costas breise i gceist ba cheart maoiniú a chur ar fáil 
chun cabhrú leo na hathruithe riachtanacha a dhéanamh. (Freagra ar an suirbhé 
ar líne ó Thuismitheoir/Cúramóir.)

Ba cheart síneadh a chur leis an maoiniú caipitil don tseirbhís chun obair atá 
riachtanach faoi na caighdeáin a chur i gcrích. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó 
Sholáthróir Luathbhlianta atá ag soláthar Cúraim Leanaí ar Aois Scoile – Úinéir).

Ní mór go mbeadh maoiniú d’infheistíocht chaipitil ag tacú le caighdeáin. (Freagra 
ar an suirbhé ar líne ó Choiste Cúraim Leanaí Chontae na hIarmhí).

Moltar sa phróiseas comhairliúcháin go leanfadh bunú rialacháin agus creataí 
cáilíochta cuimsitheacha cur chuige céimnithe.

7 Aighneachtaí i Scríbhinn: 5 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 10 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta 3 bhabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 21 babhta sna nótaí.
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Cáilíochtaí agus Oiliúint
Léirítear sna freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin go nglactar le bunú 
ceanglais cháilíochta mar fhorbairt dhearfach.

Cáilíocht - beidh comhaltaí foirne oiriúnacha & bainisteoirí/maoirseoirí le taithí ar 
fáil. (Aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Fáiltíonn Luath-óige Éireann roimh bhunú bonneagair a bhfuil sé mar aidhm leis 
gairmiúlacht a fheabhsú i measc na ndaoine atá ag obair san earnáil cúraim leanaí 
ar aois scoile. (Aighneacht i scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

Nuair a cuireadh ceist maidir leis an íoscheanglas cáilíochta ba cheart a 
bheith i gceist don earnáil SAC, léiríodh sna freagraí ón suirbhé ar líne, 
Figiúr 3 thíos, gur shíl breis is 60% de na freagróirí gur cheart go mbeadh 
an t-íoscheanglas cáilíochta le haghaidh SAC ag Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 de 
Chreat Mórdhámhachtana Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI). 
Shíl 23% (n=218) de na freagróirí go mbeadh Oiliúint Bhunúsach SAC oiriúnach 
mar íoscheanglas cáilíochta. 

9% (n=93) a bhí i gceist sna freagraí eile. Sa chás gur tugadh moladh sa 
chatagóir seo maidir leis an íoscheanglas cáilíochta ba cheart a bheith i gceist, 
moladh sna freagraí oscailte go mbeadh an t-íoscheanglas cáilíochta ag 
Leibhéal 7 agus Leibhéal 8. Chomh maith leis sin, mhol freagróirí na ceiste seo 
go mbainfeadh an t-íoscháilíocht go sonrach leis an aoisghrúpa SAC seachas 
a bheith cosúil leis an íoscháilíocht d’Fhoghlaim agus Cúram na Luath-Óige. 
Cuireadh an tuairim seo in iúl i snáitheanna eile den phróiseas comhairliúcháin, 
agus tugadh tús áite d’fhorbairt mhórdhámhachtain neamhspleách SAC nó 
modúl sonrach SAC do chúrsaí ELC.

Ní mór déileáil le forbairt cáilíochtaí sonracha. Ní gá go dtacódh céim sa chúram 
leanaí le riachtanais an linbh iarscoile. (Aighneacht i scríbhinn ó Chlub Obair 
Bhaile Shining Stars). 

Cáilíocht shonrach do chúram leanaí ar aois scoile. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Uaidh seo amach, creidimid gur cheart go mbeadh cáilíocht ar leith ann do Chúram 
Leanaí ar Aois Scoile, ach go dtí go mbunaítear é seo, ní mór dúinn cur leis an gcáilíocht 
atá ar fáil i láthair na huaire. (Aighneacht i scríbhinn ó Explorers Afterschool). 

Sílim gur cheart go mbeadh oiliúint chuí á soláthar do chomhaltaí foirne nó 
soláthróirí SAC, mar go dtí seo, níl an oiliúint atá á soláthar dírithe ach ar leanaí 
idir 0 agus 6 bliana d’aois. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó sholáthróir ELC atá ag 
soláthar seirbhís SAC faoi láthair - Úinéir).
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Mhol líon beag freagróirí ar an suirbhé ar líne (3%, n=34) nach mbeadh aon 
íoscheanglas cáilíochta bunaithe don earnáil. Bhí an tuairim seo le sonrú san 
aiseolas ón bhfócasghrúpa freisin.

Comhaontaíonn formhór na bhfreagróirí gur cheart go mbeadh an ceanglas 
maidir le híoscháilíocht do SAC cothrom le Mórdhámhachtain Dhearbhú 
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) ag Leibhéal 5 nó Leibhéal 6, cé gur 
mhol líon suntasach freagróirí oiliúint bhunúsach SAC ina ionad sin.

Céard iad na critéir maidir le híoscháilíocht ba cheart a bheith i gceist dóibh siúd 
atá ag obair san earnáil SAC?  

Dada

Eile

Oiliúint Bhunúsach SAC

Leibhéal 6 – Mórdhámhachtain QQI

Leibhéal 5 – Mórdhámhachtain QQI

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Figiúr 3.  Ceanglas maidir le híoscháilíocht do SAC.  Freagra ar an suirbhé ar líne.
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Léirítear i bhFigiúr 4 thíos gur dócha le 70% (n=667) de fhreagróirí ón suirbhé 
ar líne gur cheart go mbeadh cáilíocht níos airde ná an t-íoscheanglas ag 
ceannairí seomra SAC. Cuireadh in iúl, áfach, in aighneacht amháin i scríbhinn 
agus i bhfreagra oscailte amháin ar an suirbhé ar líne nach raibh gá le ceanglas 
cáilíochta níos airde do cheannaire seomra SAC. I measc na gcúiseanna a bhí 
luaite ag na freagróirí seo lena dtuairimí bhí an pointe nach bhfuil gá faoi láthair 
le ceanglas cáilíochta níos airde ach don chlár maoinithe ECCE do shuíomhanna 
ELC agus go bhfeidhmíonn suíomhanna SAC mar thimpeallacht atá cosúil leis 
an mbaile ina mbíonn saoirse ag leanaí bogadh mórthimpeall an tsuímh seachas 
a bheith nasctha le seomra agus le ceannaire seomra.

An dóigh leat gur cheart go mbeadh cáilíocht ag leibhéal níos airde ná na critéir 
a bhaineann le híoscháilíocht ag ceannairí seomra?

Is dóigh
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Ní dóigh

Figiúr 4.  Ar cheart go mbeadh cáilíocht níos airde ag ceannairí seomra?  Freagra ar an suirbhé ar líne.
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Léirítear i bhFigiúr 5 thíos na cáilíochtaí/disciplíní a mheas freagróirí ar an 
suirbhé ar líne a bhí ábhartha don earnáil SAC. Bhí cead ag freagróirí roghanna 
éagsúla a roghnú ina bhfreagraí.

Shíl 83% (n=784) de fhreagróirí go raibh cáilíocht a bhaineann go sonrach le 
SAC ábhartha chun a bheith ag obair san earnáil. Roghnaíodh é seo i ndiaidh 
cáilíocht in Oideachas agus Cúram na Luath-Óige; 65% (n=613) de fhreagróirí 
a roghnaigh an rogha seo. Shíl 51% (n=485) de fhreagróirí go raibh cáilíocht 
i dTeiripe Spraoi/Ealaíne ábhartha don earnáil SAC agus shíl 47% (n=449) de 
fhreagróirí go mbeadh cáilíocht in Obair Spraoi oiriúnach don earnáil SAC. 
Roghnaigh 42% (n=399) de fhreagróirí Obair Óige agus roghnaigh 32% (n=307) 
de fhreagróirí Cúram Sóisialta. 

Roghnaigh 13% (n=128) de fhreagróirí Eile, agus seo a leanas, in ord éilimh, na 
freagraí a tugadh ar an gceist oscailte seo:

 – Spórt agus Fóillíocht 
 – Teagasc Bunscoile
 – Síceolaíocht 

Céard iad na cáilíochtaí/disciplíní a shíleann tú ba cheart a bheith ábhartha don 
earnáil SAC? (is féidir leat tic a chur taobh le níos mó ná rogha amháin)

Figiúr 5.  Céard iad na cáilíochtaí/disciplíní nach mór glacadh leis atá ábhartha don earnáil SAC? 
(is féidir leat tic a chur taobh le níos mó ná rogha amháin).  Freagra ar an suirbhé ar líne. 

Cúram Leanaí ar Aois Scoile

Oideachas agus Cúram na Luath-Óige

Teiripe Spraoi Ealaíne

Obair Spraíúil

Obair Óige 

Cúram Sóisialta

Eile (Sonraigh)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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 – Na Taibh-Ealaíona (Ceol, Drámaíocht agus Ealaín)
 – Riachtanais Speisialta Oideachais
 – Síciteiripe 
 – Aireachas
 – Cáilíocht Scoil Forest

Mhol an t-aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte agus ón 
bhfócasghrúpa, le cois raon na ndisciplíní atá ábhartha don earnáil a aithint, gur 
cheart an ceanglas cáilíochta a leathnú chun disciplíní eile a chur san áireamh, 
modh chun cothromaíocht inscne i measc na n-oibrithe san earnáil SAC a 
fheabhsú.

De réir bhunú an íoscheanglais cháilíochta, mhol líon beag freagróirí8 go 
mbunófar plean maoinithe, solúbtha d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach lena 
chinntiú go bhfuil na scileanna agus na hinniúlachtaí sonracha a theastaíonn ag 
daoine atá ag obair le leanaí agus daoine óga. Moladh go ndéanfaí forbairt ar 
chroí-inniúlachtaí riachtanacha chun freastal ar riachtanais leanaí agus daoine 
óga in dhá aighneacht i scríbhinn chun ailíniú leis an éagsúlacht disciplíní a 
d’fhéadfadh a bheith ag obair laistigh den earnáil seo.

Tugadh le fios i líon beag freagraí9 gur cheart go leanfadh bunú íoscheanglas 
cáilíochta samhail Chiste Foghlaimeora agus go mbeadh oiliúint á soláthar ar 
bhealach solúbtha chun freastal ar riachtanais daoine atá ag obair san earnáil. 
Tugadh le fios i líon beag freagraí freisin10 gur cheart tús áite a thabhairt do 
bhunú céimnithe íoscheanglas cáilíochta le hamanna molta tionscanta idir 18 
mhí agus 5 bliana.

Bonn céimnithe do cháilíochtaí á bhunú. Ba cheart do DCYA/DES oiliúint a bhfuil 
íocaíocht luaite léi a sholáthar d’fhoireann SAC chun freastal ar a gcuid moltaí as 
seo go ceann 5 bliana. Ba cheart é seo a sholáthar trí chiste foghlaimeoirí agus go 
mbeadh rogha cúrsaí ar fáil, cúrsaí ar líne ina measc. (Aighneacht i scríbhinn ó 
Grovelands Childcare).

Cáilíochtaí a bhunú ar bhonn céimnithe. (Aiseolas ón díospóireacht maidir le 
hiontráil oscailte).

8 Aighneachtaí i Scríbhinn: 4 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 10 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta 3 bhabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 6 bhabhta sna nótaí.
9 Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 1 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt déanta 
uair amháin sna nótaí. 
10 Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 1 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta faoi dhó sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 5 bhabhta sna nótaí.
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Léiríodh tacaíocht fhorleathan do raon cineálacha difriúla cáilíochtaí a 
bhféadfaí glacadh leo, lena n-áirítear cáilíochtaí tiomanta SAC agus cáilíochtaí 
ELC mar aon le cineálacha eile cáilíochtaí (e.g. teiripe spraoi, obair spraíúil, 
obair óige).

Ceanglais Chóimheasa
Ba é 1:11.6 an cóimheas idir aosaigh agus leanaí a mhol 939 freagróir tríd an 
suirbhé ar líne. Léirítear i bhFigiúr 6 thíos gurb é an moladh ba choitianta a 
rinneadh cóimheas de 1:12. Bhí diall caighdeánach de 4.3 le tabhairt faoi deara 
sna freagraí. 

Seo a leanas na ceithre mholadh ba choitianta a rinneadh don chóimheas idir 
aosaigh agus leanaí le haghaidh SAC:

Céard iad na híosleibhéil foirne ba cheart a bheith i bhfeidhm – i.e. cóimheas?

Minicíocht Tarlaithe

Figiúr 6.  Íosleibhéil foirne – i.e. cóimheas.  Freagra ar an suirbhé ar líne.
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1:12  – 23.7% (n=223)

1:10  – 23.3% (n=219)

1:8  – 12% (n=113)

1:15  – 11.6% (n=109) 

Shíl líon beag freagróirí11 ar an suirbhé ar líne go raibh bunú cóimheas 
riachtanach idir aosaigh agus leanaí in SAC neamhchuí i bhfianaise na gceanglas 
cóimheasa níos airde i Scoileanna Náisiúnta.

Sílim go bhfuil na cóimheasa beagán íseal. Tá na cóimheasa scoile cothrom le breis 
is dhá oiread na cóimheasa SAC. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó sholáthróir ELC 
atá ag soláthar seirbhís SAC faoi láthair - Úinéir).

Is deacair na cóimheasa a chreidiúint nuair a chuireann tú san áireamh go bhfuil 
suas le 30 leanbh ina seomra ranga ag múinteoir i scoil náisiúnta. (Freagra ar 
an suirbhé ar líne ó sholáthróir ELC atá ag soláthar seirbhís SAC faoi láthair - 
Úinéir).

Ar an meán, mhol freagróirí an tsuirbhé ar líne íoschóimheas de 1:12 idir 
aosaigh agus leanaí. 

Ba é 1:12 an cóimheas ba choitianta a moladh, agus cóimheas de 1:10 ina 
dhiaidh sin.

Léirítear i bhFigiúr 7 thíos gur dóigh le 66% (n=622) de fhreagróirí an tsuirbhé 
ar líne gur cheart go mbeadh ceanglais rialála deighilte i gceist bunaithe ar 
aoisraonta leanaí agus daoine óga. Sholáthair 10% (n=101) de fhreagróirí 
a d’fhreagair Tá tuilleadh faisnéise. Moltar i roinnt de na freagraí seo gur 
cheart tús áite a thabhairt do cheanglais rialála deighilte i ndáil le ceanglais 
chóimheasa agus spáis12 lena mbaineann cóimheasa agus ceanglais spáis níos 
airde do leanaí níos sine agus daoine óga.

11 Suirbhé Ar Líne: 23 as 951 freagra.
12 Ceanglais chóimheasa deighilte: 10 as 101 freagróir. Ceanglais spás deighilte: 9 as 101 freagróir.
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Nuair atá grúpa de leanaí idir 4-8 mbliana d’aois i gceist ní leor i gcónaí cóimheas 
1 chomhalta foirne agus 12 dhuine óg, ach i gcás na leanaí idir 9-15 bhliain d’aois 
creidim go bhféadfadh an cóimheas a bheith níos gaire do 1 chomhalta foirne agus 18 
leanbh. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó sholáthróir SAC scoilbhunaithe – Úinéir).

Cóimheasa: 1:8 do naíonáin shóisearacha/shinsearacha agus 1:10 do ghrúpaí níos 
sine. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Sholáthróir Luathbhlianta atá ag soláthar 
Cúraim Leanaí ar Aois Scoile – Úinéir).

Tugtar éagsúlacht faoi deara i ndáil le ceanglais chóimheasa agus spáis de réir 
aoise. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Thuismitheoir/Cúramóir & Acadóir)

Teastaíonn níos mó spáis ó leanaí níos sine. Ag spraoi taobh amuigh. Ag imirt peile. 
(Freagra ar an suirbhé ar líne ó fheighlí leanaí SAC).

Ag cur leis an moladh gur cheart go mbeadh an ceanglas cóimheasa do 
leanaí níos sine agus daoine níos óige níos airde, moladh in aighneacht 
amháin i scríbhinn ó sholáthróir SAC agus in aiseolas ón bhfócasghrúpa gur 
cheart go mbeadh cóimheasa bunaithe ar anailís riosca agus tairbhe arna 
cinneadh bunaithe ar an gcineál gníomhaíochta atá á reáchtáil. Mar shampla, 
d’fhéadfadh go mbeadh cóimheas de 1:15 i bhfeidhm le haghaidh obair 
bhaile nó am leabharlainne agus d’fhéadfadh go mbeadh cóimheas níos ísle 
de 1:12 riachtanach le haghaidh gníomhaíochtaí cosúil le bácáil nó spraoi 

An dóigh leat gur cheart go mbeadh ceanglais dheighilte i gceist bunaithe ar 
aoisraonta leanaí (e.g. 4-8 mbl., 9-15 bhl.) le haghaidh rialachán áirithe? 

Is dóigh

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ní dóigh

Sonraigh

Figiúr 7.  An dóigh leat gur cheart go mbeadh ceanglais dheighilte i gceist bunaithe ar aoisraonta leanaí 
(e.g. 4-8 mbl., 9-15 bhl.) le haghaidh rialachán áirithe?  Freagra ar an suirbhé ar líne.
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lena mbaineann riosca. Níl sé soiléir, áfach, ó na freagraí seo ar an bpróiseas 
comhairliúcháin conas a bhféadfaí é seo a chur chun feidhme agus/nó a 
mhonatóiriú de bhrí nach ndearnadh aon mholtaí maidir leis seo.

Cóimheasa níos airde do sheisiúin obair bhaile, 1:15 mar shampla: 1:12 le 
haghaidh gach rud eile – ní mór aois agus gníomhaíocht a chur san áireamh nuair a 
bhíonn cinneadh maidir le cóimheasa á dhéanamh. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Lorg líon beag freagróirí13 soiléire maidir leis na ceanglais chóimheasa a 
bhaineann le bailiú agus fágáil scoile agus moladh go mbeadh solúbthacht ag 
baint leis na cóimheasa i gcás na n-amanna sin. 

Tá na cóimheasa le cur in oiriúint d’amanna aistrithe cosúil le fágáil/bailiú nuair 
a fhágtar leanaí le tiománaí foirne nuair a bhíonn leanaí á mbailiú/á bhfágáil ag 
comhalta SAC. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Teastaíonn soiléire maidir leis na cóimheasa riachtanacha iompair agus 
freagrachtaí. (Aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Má bhailímid 13 leanbh agus má shiúlaimid chuig an tseirbhís iarscoile, an 
gciallaíonn sé sin go bhfuil beirt daoine ag teastáil? (Freagra ar an suirbhé ar 
líne ó Sholáthróir Luathbhlianta atá ag soláthar Cúraim Leanaí ar Aois Scoile – 
Úinéir). 

Tugtar le fios in aiseolas ón bhfócasghrúpa agus ó shuirbhé ar líne amháin go 
dteastaíonn solúbthacht áirithe i ndáil le ceanglais chóimheasa mar gheall ar 
nádúr páirtaimseartha, solúbtha an tsoláthair SAC. Tugtar le fios sna freagraí 
seo gur dócha go laghdóidh líon na leanaí atá ag freastal ar an tseirbhís ar aon 
lá amháin i ndiaidh an chéad uair an chloig de sholáthar de bhrí go mbailítear 
leanaí nuair a chríochnaíonn a siblíní níos sine sa Scoil Náisiúnta.

Cóimheas: bheadh 1:15 níos fearr. Teastaíonn cóimheasa idirthréimhseacha - 
leanaí ag teacht agus ag imeacht – solúbthacht. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Tá aird á tabhairt ag seirbhísí móra cosúil linn féin ar chóimheas 1:15 i rith an lae, 
rud a chiallaíonn go bhféadfadh cóimheas 1:20 a bheith i gceist le haghaidh uair an 
chloig amháin agus ansin go laghdaíonn líon na mball foirne. (Freagra ar an suirbhé 
ar líne ó sholáthróir ELC atá ag soláthar seirbhís SAC faoi láthair - Úinéir).

Síleann formhór fhreagróirí an tsuirbhé ar líne gur cheart go mbeadh ceanglais 
rialála deighilte ann bunaithe ar aoisraonta leanaí. 

13  Suirbhé Ar Líne: 1 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt déanta 4 bhabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le 
hIontráil Oscailte: tagairt déanta babhta amháin sna nótaí.
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Méid an Ghrúpa agus Ceanglais Spás Urláir
Léirítear i bhFigiúr 8 thíos, trí 931 freagra ar an suirbhé ar líne, go raibh 
meánmhéid uasta an ghrúpa molta cothrom le 23.6. Ba é an moladh ba 
choitianta a rinneadh méid grúpa de 20 le diall caighdeánach de 8.2.

Seo a leanas na ceithre mholadh ba choitianta a rinneadh don uasmhéid grúpa 
le haghaidh SAC:

20  – 16.3% (n=152)

22  – 14% (n=131)

30  – 13.7% (n=128)

24  – 9.9% (n=93) 

Mhol 40% de na freagróirí gur cheart go mbeadh an t-uasmhéid grúpa idir 20 
agus 24. Tugadh le fios i roinnt freagraí14 gur cheart gurb éard a bheadh san 

14 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 2 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta babhta amháin sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta babhta amháin sna 
nótaí.
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Céard é an t-uasmhéid grúpa ba cheart a bheith i bhfeidhm?

Uasmhéid Grúpa

Figiúr 8.  Céard é an t-uasmhéid grúpa ba cheart a bheith i bhfeidhm?  
Freagra ar an suirbhé ar líne.
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uasmhéid grúpa iolra den chóimheas idir aosaigh agus leanaí. Tugadh le fios 
i líon beag freagraí15 nár cheart aon uasmhéid grúpa a shonrú i rialacháin nó 
i gcaighdeáin, ach gur cheart go mbeadh méid an ghrúpa arna chinneadh 
bunaithe ar an gcóimheas idir aosaigh agus leanaí agus na ceanglais spás urláir. 

Níor cheart go mbeadh aon uasmhéid grúpa i gceist, ach déanfar cinneadh maidir 
leis seo, áfach, bunaithe ar na rialacháin a bheidh i bhfeidhm maidir le cóimheasa 
spáis agus foirne. (Aighneacht i scríbhinn ó Holywell Childcare).

Léirítear i bhFigiúr 9 thíos na freagraí ar an gceist sa suirbhé ar líne a bhaineann 
leis an gceanglas spás urláir le haghaidh SAC. Ba é an meáncheanglas spás 
urláir a moladh trí 653 freagra ar an suirbhé ar líne 2.9 mhéadar cearnach. Ba 
é an moladh ba choitianta a rinneadh spás urláir de 2.3 mhéadar cearnach do 
gach leanbh le diall caighdeánach de 1.3. 

15 Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 1 as 951 freagra. 
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Céard é an ceanglas ba cheart a bheith i bhfeidhm maidir le spás urláir glan?

Achar Urláir (an .5 Mhéadar Cearnach is gaire)

Figiúr 9.  Céard é an ceanglas ba cheart a bheith i bhfeidhm maidir le spás urláir glan?
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Seo a leanas na ceithre mholadh ba choitianta a rinneadh maidir leis an 
gceanglas spás urláir glan le haghaidh SAC:

2-2.5 Mhéadar Cearnach – 48% (n=319)

3-3.5 Mhéadar Cearnach – 27% (n=182)

4-4.5 Mhéadar Cearnach – 11% (n=75)

5.55 Mhéadar Cearnach  – 6% (n=44) 

Tugadh le fios i líon beag freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin16 go 
n-éilíonn leanaí agus daoine óga in SAC leithdháileadh spás urláir níos mó ná 
a gcomhghleacaithe níos óige in ELC agus gur cheart breithniú a dhéanamh ar 
iomláine an spáis atá ar fáil (taobh istigh agus taobh amuigh) sa chomhthéacs 
seo. 

Nuair a bhíonn an spás urláir á ríomh ní mór an spás urláir iomlán atá ar fáil taobh 
istigh agus taobh amuigh a chur san áireamh … Creideann Luath-óige Éireann 
gurb éard a bheadh i gceist leis an gceanglas spás urláir go mbeadh an spás urláir 
sách mór ionas go mbeadh deiseanna ag leanaí sos a ghlacadh, a bheith ag spraoi, 
agus i mbun caithimh aimsire agus go mbeadh soláthróirí in ann na caighdeáin 
cháilíochta a chur chun feidhme. (Aighneacht i scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

Teastaíonn dóthain spáis le haghaidh gníomhaíochtaí fóillíochta, i bhfad níos 
mó spáis ná mar a bheidh ag teastáil ó leanaí idir 3-6 bhliain d’aois. (Freagra ar 
an suirbhé ar líne ó Thuismitheoir).

Chomh maith leis sin, thug líon beag freagróirí ar an suirbhé ar líne le fios 
nár cheart go mbeadh aon cheanglas spáis san áireamh i rialacháin agus i 
gcaighdeáin amach anseo17 nó gur cheart go mbeadh an ceanglas spáis cosúil 
leis an gceanglas le haghaidh Scoileanna Náisiúnta (1.5 mhéadar cearnach do 
gach leanbh)18.

Ar an meán, mhol freagróirí an phróisis chomhairliúcháin uasmhéid grúpa de 
24 le haghaidh SAC agus íoscheanglas spáis de 2.9 mhéadar cearnach do gach 
leanbh. 

16 Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 54 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta uair amháin sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta faoi dhó sna nótaí.
17  Suirbhé Ar Líne: 15 as 951 freagra. 
18  Suirbhé Ar Líne: 14 as 951 freagra.
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Inbhuanaitheacht
Níor lorgaíodh faisnéis maidir le tionchar bhunú an rialacháin agus na 
gcaighdeán cáilíochta ar inbhuanaitheacht shuíomhanna SAC go sonrach mar 
chuid den phróiseas comhairliúcháin. Leagadh béim, áfach, san aiseolas ón 
bhfócasghrúpa, díospóireacht maidir le hiontráil oscailte agus aighneachtaí i 
scríbhinn agus sa roinn saorthéacs den suirbhé ar líne, inbhuanaitheacht mar 
ábhar imní19.

Ábhar a bhí ag déanamh imní do roinnt freagróirí ba ea go bhféadfadh bunú 
an rialacháin agus na gcaighdeán cáilíochta, go háirithe ceanglais spás urláir 
de 2.3 mhéadar cearnach do gach leanbh, cóimheas de 1:12 agus uasmhéid 
grúpa de 26 mar atá sonraithe sna rialacháin agus sna dréachtchaighdeáin 
cháilíochta, a bheith mar bhonn le laghdú ar sholúbthacht, inacmhainneacht 
agus inrochtaineacht SAC mar aon le laghdú ar líon iomlán na n-áiteanna ar fáil 
agus costas méadaithe do thuismitheoirí. Moladh i gcuid de na freagraí, mar 
gheall ar na rioscaí seo, go raibh sé tábhachtach go mbeadh ceanglais nua á 
dtabhairt isteach ar bhonn céimnithe le himeacht aimsire.

D’fhéadfadh go mbeadh tabhairt isteach aon rialacháin spáis ar gearrfhógra mar 
bhonn le seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile a bheith á ndúnadh. (Aighneacht i 
scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

Beidh iarmhairtí thabhairt isteach an cheanglais cóimheasa seo mar bhonn le 
méadú costas do thuismitheoirí agus tuilleadh deacrachtaí socrúcháin iarscoile a 
aimsiú dá leanaí. (Aighneacht i scríbhinn ó Seas Suas). 

Ciallaíonn méid ár bpríomhsheomra spraoi gur féidir linn 24 leanbh a bheith 
againn anseo de réir na ndréacht-Rialachán SAC rud a chiallaíonn dá mbeifí leis an 
Rialachán a fhorfheidhmiú go mbeadh orainn diúltú cead iontrála a thabhairt do 
6 leanbh gach lá agus ní bheadh aon rogha eile á cur ar fáil dóibh. (Aighneacht i 
scríbhinn ó Ghrúpa Spraoi Pobail an Sciobairín CLG).

Chomh maith leis sin, tharraing líon beag freagróirí aird ar bhunú beartaithe 
cheanglas na híoscháilíochta20 mar go bhféadfadh sé a bheith mar bhonn le 
deacrachtaí cleachtóirí leis na cáilíochtaí cuí a earcú agus a choimeád in earnáil 
atá ag déileáil le ganntanas comhaltaí foirne i láthair na huaire. 

19 Aighneachtaí i Scríbhinn: 5 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 40 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta 8 mbabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 16 bhabhta sna nótaí.
20 Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 7 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta uair amháin sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 5 bhabhta sna nótaí.
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An ghéarchéim foirne reatha - baineann dúshlán le breis foirne a earcú, tá an ráta 
athraithe ard. (Aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Ba cheart an ceanglas seo a thabhairt isteach ar bhonn céimnithe thar thréimhse 
trí bliana ionas nach mbeidh tionchar chomh diúltach sin aige ar an ngéarchéim 
foirne. (Aighneacht i scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

I láthair na huaire, tá sé deacair comhaltaí foirne cáilithe a earcú; cuirfidh an 
rialachán nua seo leis an bhfadhb sin. Ní raibh an dara rogha ag go leor soláthróirí 
seirbhíse ach seomraí a dhúnadh mar nach féidir leo comhaltaí foirne a aimsiú 
chun iad a fheidhmiú. (Aighneacht i scríbhinn ó Seas Suas).

Má thugtar isteach (rialachán) le haghaidh SAC gan aird chuí a thabhairt ar 
an bhfoireann oibre atá faoi bhrú cheana féin, éireoidh an ghéarchéim foirne 
níos measa agus dúnfar seirbhísí ar fud na tíre. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó 
Sholáthróir Poitéinseal Cúraim Leanaí ar Aois Scoile).

Chomh maith leis sin, tharraing líon beag freagróirí21 ar an suirbhé ar líne agus 
san aiseolas ón bhfócasghrúpa aird ar champaí gníomhaíochta samhraidh 
agus lártéarma atá á rith ag eagraíochtaí nach dtagann faoi scáth na rialachán 
SAC. Moltar sna freagraí nach mbeadh praghsanna chomh hiomaíoch céanna 
luaite le campaí atá á dtairiscint ag suíomhanna SAC lasmuigh d’am téarma 
agus atá luaite leis na heagraíochtaí sin nach bhfuil sé de cheangal orthu cloí 
le rialacháin SAC. Glacadh leis go raibh tionchar aige seo ar inbhuanaitheacht 
shuíomhanna SAC. 

Ba cheart go mbeadh dualgas ar champaí samhraidh agus Cásca, campaí ealaíne 
ad hoc, etc. na rialacháin seo a chomhlíonadh freisin. Déanann seirbhísí, cosúil 
lenár seirbhís féin, tréaniarracht na rialacháin ar fad a chomhlíonadh ach éiríonn 
níos fearr leis na campaí sealadacha níos saoire an t-am ar fad. (Freagra ar an 
suirbhé ar líne ó Bhainisteoir Ionad Cúraim Leanaí Pobail).

Bheadh na rialacháin seo mar bhonn le cleachtóirí a dhúnadh i rith an lártéarma 
agus an tsamhraidh mar nach mbeidís in ann dul in iomaíocht leis na campaí 
atá á dtairiscint i scoileanna agus ag clubanna mar nach gá dóibh cloí leis na 
rialacháin seo. Dá réir sin, bheadh ár gcuid praghsanna i bhfad níos airde agus 
neamhiomaíoch dá bharr. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó sholáthróir SAC 
scoilbhunaithe – Úinéir).

21 Suirbhé Ar Líne: 7 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt déanta uair amháin sna nótaí. 
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Tharraing líon beag freagróirí22 aird ar inbhuanaitheacht eagraíochtaí pobail 
SAC sa díospóireacht maidir le hiontráil oscailte agus sa roinn saorthéacs 
den suirbhé ar líne. Éilíodh sna freagraí go mbunófaí samhail Comhionannas 
Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) don earnáil SAC chun tacú le 
leanaí agus daoine óga i gceantair de mhíbhuntáiste socheacnamaíoch. Bheadh 
sé seo mar bhonn le tacaíochtaí breise, cosúil le breis maoinithe chun tacú le 
SAC ar ardchaighdeán a sholáthar, do shuíomhanna atá lonnaithe i gceantar 
ainmnithe DEIS. 

Ní mór samhail DEIS a fhorbairt do sheirbhísí a bhfuil seirbhísí tacaíochta 
teaghlaigh á soláthar acu. (Aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Ní mór béim a leagan ar mhaoiniú agus acmhainní breise do sheirbhísí a bhfuil 
cúram á sholáthar acu i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste. eg má thagann na leanaí 
ar fad ó scoileanna DEIS teastaíonn tacaíocht bhreise taobh amuigh den scoil 
uathu freisin. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó sholáthróir Neamhspleách SAC – 
Cleachtóir).

Ba cheart go mbeadh samhail DEIS le haghaidh gníomhaíochtaí iarscoile bunaithe 
i gceantair i lár na cathrach. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó chomhalta de Bhord 
Eagraíocht Phobail).

Moltar sa phróiseas comhairliúcháin gur cúis imní do roinnt freagróirí 
an tionchar a bheidh ag bunú rialachán don earnáil ar inbhuanaitheacht 
shuíomhanna SAC. 

22 Suirbhé Ar Líne: 5 as 951 freagra. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta faoi dhó sna nótaí.

https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/Comhionannas-Deiseanna-sna-Scoileanna-a-Sheachadadh-DEIS-/DEIS.html
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Seirbh%C3%ADs%C3%AD/Comhionannas-Deiseanna-sna-Scoileanna-a-Sheachadadh-DEIS-/DEIS.html
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Tuismitheoirí 
Tharraing líon beag tuismitheoirí23 a ghlac páirt sa suirbhé ar líne aird ar ábhair 
imní maidir le solúbthacht, inacmhainneacht agus infhaighteacht áiteanna SAC 
mar gheall ar thabhairt isteach rialachán don earnáil. Tugtar le fios sna freagraí 
go bhfuil imní ar roinnt tuismitheoirí faoin tionchar diúltach a bheidh ag bunú 
rialachán don earnáil ar na costais a bhaineann le háit sa tseirbhís, solúbthacht 
tinrimh agus na háiteanna a bheidh ar fáil.

Tá an tsolúbthacht (is úsáideoirí páirtaimseartha muid - 3 lá sa tseachtain), 
inacmhainneacht (tá na táillí méadaithe 50% mar gheall ar na bearta seo) agus 
inrochtaineacht b’fhéidir (tá níos lú spásanna ar fáil) a bhí againn caillte againn 
anois. Ciallaíonn an méadú ar tháillí go mbeidh na táillí iomlána do 2 leanbh cothrom 
le beagnach leath de thuarastal m’fhear céile & agus tá an chuma ar an scéal go 
mbeidh air éirí as a phost nó a chuid uaireanta oibre a laghdú mar nach bhfuil ar ár 
gcumas na costais a íoc. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Thuismitheoir).

Ní bheidh ar mo chumas a bheith ag obair go lánaimseartha níos mó nó aon lá 
iomlán a oibriú agus a bheith in ann íoc as cúram iarscoile do mo 3 leanbh ag an am 
céanna. Chuir ár scoil in iúl dúinn go bhfuil a cuid praghsanna á ndúbailt aici nach 
mór do sheirbhís a bhí togha díreach mar a bhí. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó 
Thuismitheoir). 

Is seirbhís ríthábhachtach do thuismitheoirí í an tseirbhís buail isteach ad hoc 
iarscoile do leanaí cláraithe. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Thuismitheoir).

Cé go n-aontaím go hiomlán leis na rialacháin, ní mór a chur san áireamh go 
mb’fhéidir nach mbeidh ach cúram leanaí solúbtha ag teastáil ó thuismitheoirí 
áirithe, nach mbeidh ar fáil níos mó b’fhéidir mar gheall ar líon na leanaí ar féidir le 
soláthróirí cúraim leanaí freastal orthu a bheith srianta. (Freagra ar an suirbhé ar 
líne ó Thuismitheoir).

Cuirfidh sé seo tuilleadh brú ar sholáthróirí, tá sé curtha in iúl ag 3 sholáthróir i 
mo cheantar áitiúil féin cheana féin go n-éireoidh siad as an soláthar seirbhíse/
go mbeidh costais á méadú go suntasach acu. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó 
Thuismitheoir).

Síleann tuismitheoirí áirithe go mb’fhéidir go mbeidh tionchar diúltach 
ag bunú rialacháin don earnáil orthu chomh fada is a bhaineann le 
hinacmhainneacht, solúbthacht agus infhaighteacht áiteanna.

23 Suirbhé Ar Líne: 11 as 951 freagra.
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Beartais agus Nósanna Imeachta
Mhol freagróirí ar an suirbhé ar líne roinnt beartas agus nósanna imeachta a 
bheidh oiriúnach le haghaidh comhlíontacht rialála. Léirítear i bhFigiúr 10 thíos 
freagraí an tsuirbhé, inar tugadh deis do fhreagróirí uasmhéid de 10 mbeartas 
agus nós imeachta a roghnú. Tá liosta iomlán, lena n-áirítear beartais agus 
nósanna imeachta “Eile” molta, sonraithe in Aguisín 6. 

Céard iad na beartais agus nósanna imeachta a shíleann tú ba cheart a bheith 
i bhfeidhm ag soláthróirí seirbhíse le haghaidh comhlíontacht rialála?

Figiúr 10.  Beartais agus Nósanna Imeachta le haghaidh comhlíontacht rialála.  Freagra ar an suirbhé ar líne.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Beartas um Chumhdach Leanaí
Beartas um Bainistiú Iompraíochta

Beartas Frithbhulaíochta
Beartas Sábháilteachta Dóiteáin

Beartas um Fhágáil agus Bailiú Leanaí
Beartas um Chógas a Riar

Beartas Gearán
Beartas um Bia Sláintiúil

Beartas um Rialú Ionfhabhtuithe
Beartas Iontrála agus Táillí

Beartas Spraoi, Fóillíochta agus Sosa
Beartas Obair Bhaile

Beartas na bhFón Póca
Beartas Turas

Beartas AD
Eile (Sonraigh)
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Moladh i roinnt freagraí24 gur cheart dul i gcomhairle le leanaí maidir le forbairt 
beartas agus nósanna imeachta a bhfuil tionchar acu ar a gcuid ama in SAC. 

Ní mór beartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme i gcomhpháirt le leanaí. 
(Aighneacht i scríbhinn ó Líonra Luathbhlianta Chorcaí).

Leagadh béim ar an bpointe gur cheart roghanna, rudaí a thaitníonn agus nach 
dtaitníonn le leanaí a chur san áireamh agus tús áite a thabhairt dóibh nuair a 
bhíonn beartais agus rialacháin á bhforbairt. (Aiseolas ón díospóireacht maidir le 
hiontráil oscailte). 

Shíl líon beag freagróirí ar an suirbhé ar líne25 gur cheart go mbeadh 
beartais agus nósanna imeachta SAC atá riachtanach do chomhlíontacht 
rialála comhsheasmhach le beartais agus nósanna imeachta riachtanacha 
Scoileanna Náisiúnta, agus shíl roinnt freagróirí gur cheart go mbeadh siad 
comhsheasmhach leis na beartais agus nósanna imeachta atá i bhfeidhm 
i suíomhanna ELC. Ba cheart a thabhairt faoi deara go dtugtar léargas sna 
freagraí seo ar bhonn earnáilsonrach freagróirí, soláthróirí SAC scoilbhunaithe 
agus soláthróirí luathbhlianta le suíomh SAC faoi seach.

Ba é an comhaontú forleathan a rinneadh mar thoradh ar an bpróiseas 
comhairliúcháin go dteastaíonn raon beartas agus nósanna imeachta do 
chomhlíontacht rialála, lena n-áirítear Ráiteas um Chumhdach Leanaí, Beartas 
um Bainistiú Iompraíochta agus Beartas Frithbhulaíochta.

24  Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 1 as 951 freagra. Díospóireacht maidir le 
hIontráil Oscailte: tagairt déanta babhta amháin sna nótaí.
25  Suirbhé Ar Líne: 10 as 951 freagra. 
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Obair bhaile
Léirítear sna freagraí ar an suirbhé ar líne go gcreideann 70% (n=667) de 
fhreagróirí gur cheart go mbeadh beartas obair bhaile riachtanach mar chuid 
de chomhlíontacht rialála. Ábhar imní, áfach, sa phróiseas comhairliúcháin ba 
ea obair bhaile agus an fhreagracht a bhaint leis26. Tugadh le fios i líon beag 
freagraí nár cheart go mbainfeadh an fhreagracht seo díreach le comhaltaí 
foirne SAC agus moladh in aighneacht amháin i scríbhinn gur cheart go mbeadh 
neamhspleáchas i measc shuíomhanna SAC maidir le cibé an dtairgeann nó 
nach dtairgeann siad tacaíocht obair bhaile.

Féadfaidh soláthróirí cúraim leanaí ar aois scoile cinneadh a dhéanamh freastal 
ar obair bhaile ach ba cheart go mbeadh an cinneadh sin bunaithe ar an 
gcineál seirbhíse seachas ar chaighdeán sa chúram leanaí ar aois scoile ar fad. 
(Aighneacht i scríbhinn ó Luath-óige Éireann).

Níor cheart glacadh leis gur ról atá le comhlíonadh ag gairmithe SAC é obair bhaile. 
(Aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Moladh sna freagraí seo de bhrí go gcaitheann leanaí agus daoine óga méid 
teoranta ama sa suíomh SAC gach lá gur chreid freagróirí gur cheart go mbeadh 
an bhéim á leagan i rith an ama seo ar shos, scíth agus spraoi seachas ar obair 
bhaile a chríochnú.

Ní mór go mbeadh an próiseas leanbhláraithe. Ba cheart go mbeadh leanaí ag 
spraoi, i mbun idirghníomhaíochta sóisialta, seachas uaireanta fada a chaitheamh 
i mbun obair bhaile, rud nach bhfuil féaráilte. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Is gné riachtanach de shaol daoine óga é sos agus scíth. Níor cheart go mbeadh tús 
áite á thabhairt d’obair bhaile. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Thuismitheoir).

Creideann formhór fhreagróirí an tsuirbhé ar líne gur cheart go mbeadh 
beartas obair bhaile riachtanach mar chuid de chomhlíontacht rialála.

26  Aighneachtaí i Scríbhinn: 3 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 6 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta 3 bhabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 14 bhabhta sna nótaí.
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Timpeallacht SAC
Tarraingíodh aird sa phróiseas comhairliúcháin ar bhéim shoiléir ar shuíomh 
oiriúnach a sholáthraíonn timpeallacht chompordach, cosúil leis an mbaile. 
Tugann na freagraí ón bpróiseas comhairliúcháin le fios gur cheart don 
timpeallacht SAC deiseanna a sholáthar do leanaí agus daoine óga sos a 
ghlacadh, scíth a ligean agus a bheith ag spraoi mar aon leis an tsaoirse rogha 
a dhéanamh maidir leis an gcaoi a gcaitheann siad a gcuid ama sa suíomh. 
Leag freagróirí béim ar an tábhacht a bhaineann le troscán agus trealamh 
aoisoiriúnach a chur ar fáil do leanaí agus daoine óga in SAC.

Tá saoirse rogha, neamhspleáchas ag leanaí, ar bhealach a chiallaíonn nach bhfuil 
cuma institiúideach ar SAC. (Aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Aontaím go láidir leis an timpeallacht cosúil leis an mbaile, ba cheart go mbeadh 
leanaí in ann teacht chuig an suíomh agus a scíth a ligean i ndiaidh an lae agus 
níor cheart go mbeadh sé cosúil le tréimhse bhreise scoile. (Freagra ar an suirbhé 
ar líne ó Thuismitheoir).

Is gné riachtanach de shaol daoine óga é sos agus scíth. (Freagra ar an suirbhé ar 
líne ó Thuismitheoir).

Chuir líon beag freagróirí27 in iúl go raibh imní orthu faoi oiriúnacht 
shuíomhanna SAC atá suite i Scoileanna Náisiúnta a bhfuil timpeallacht 
cosúil leis an mbaile á soláthar acu ina soláthraítear deiseanna cuí chun sos a 
ghlacadh, scíth a ligean agus a bheith ag spraoi. 

Tá sé riachtanach go soláthraíonn aon soláthar SAC atá lonnaithe i suíomh scoile 
timpeallacht fháiltiúil, chompordach, cosúil leis an mbaile mar aon le spás taobh 
amuigh atá éagsúil, spreagúil agus nádúrtha. (Aighneacht i scríbhinn ó Líonra 
Luathbhlianta Chorcaí). 

Ba cheart go mbeadh Timpeallacht cosúil leis an mBaile á soláthar ag Seirbhís 
Cúraim Leanaí ar Aois Scoile. Ní féidir, áfach, le seirbhísí scoile atá bunaithe ar 
áitreabh bunscoile, a leithéid sin de thimpeallachtaí a sholáthar, de bhrí, i láthair 
na huaire, nach bhfuil scoileanna deartha chun a leithéid a éascú. Ní mór go 
mbeadh saoráidí saintógtha ag bunscoileanna laistigh de theorainn na scoile  
chun a leithéid sin de thimpeallacht a chruthú. (Soláthróir SAC scoilbhunaithe  
– Úinéir). 

27  Aighneachtaí i Scríbhinn: 2 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 6 as 951 freagra. Díospóireacht maidir le 
hIontráil Oscailte: tagairt déanta faoi dhó sna nótaí.
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Tarraingíodh aird sa suirbhé ar líne agus san aiseolas ón bhfócasghrúpa28 ar an 
gceanglas sna dréachtchaighdeáin trí leithreas a sholáthar, ceann d’fhir, ceann 
do mhná agus ceann ilinscne, agus chuir roinnt freagróirí in iúl gur srian ba ea 
an easpa spáis. Seachas sin, mhol roinnt freagróirí gur cheart go mbeadh gach 
leithreas sa suíomh SAC ilinscne.

I láthair na huaire, is leithris ilinscne na leithris ar fad agus ní raibh aon deacracht 
againn riamh. (Soláthróir SAC neamhspleách – Úinéir).

Bhí comhaontú forleathan ann a thug le fios go mbainfeadh leanaí atá ag 
freastal ar shuíomh SAC tairbhe as timpeallacht cosúil leis an mbaile a 
sholáthraíonn neart deiseanna chun sos a ghlacadh, scíth a ligean agus a 
bheith ag spraoi. 

28  Suirbhé Ar Líne: 6 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt déanta 3 bhabhta sna nótaí. 
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Soláthar Taobh Amuigh
Léirítear i bhFigiúr 11 thíos go gcreideann 80% (n=756) de fhreagróirí ar an 
suirbhé ar líne gur cheart go mbeadh ceanglas rialála luaite le spás taobh 
amuigh ag áitreabh an tsuímh SAC. 

Sholáthair 14% (n=140) de fhreagróirí a d’fhreagair Tá tuilleadh faisnéise. 
Moltar i roinnt de na freagraí seo, mar aon le freagra ó aighneacht i scríbhinn 
agus aiseolas ón díospóireacht maidir le hiontráil oscailte29, go gcreideann 
roinnt freagróirí gur gné riachtanach de sholáthar SAC é spraoi taobh 
amuigh agus go bhfuil rochtain laethúil ar thimpeallacht spraoi taobh amuigh 
riachtanach d’fholláine leanaí agus daoine óga in SAC. Shonraigh roinnt 
freagróirí gur cheart go mbeadh neart acmhainní ar fáil sa spás taobh amuigh, 
go mbeadh an timpeallacht nádúrtha cuimsithe ann agus go mbeadh freastal á 
dhéanamh ar aoisghrúpaí éagsúla.

29  Aighneachtaí i Scríbhinn: 1 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 80 as 951 freagra. Díospóireacht maidir le 
hIontráil Oscailte: tagairt déanta 6 bhabhta sna nótaí.

An dóigh leat gur cheart go mbeadh ceanglas ann maidir le spás taobh amuigh 
a sholáthar ar áitreabh na seirbhíse SAC?

Is dóigh

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ní dóigh

Mínigh

Figiúr 11.  Ar cheart go mbeadh ceanglas ann spás taobh amuigh a sholáthar ar áitreabh SAC?  
Freagra ar an suirbhé ar líne.
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Tá sé seo riachtanach ionas go mbeadh gach leanbh in ann an spás taobh amuigh 
agus an dúlra a rochtain i ngach séasúr, gach am den bhliain agus i ngach cineál 
aimsire - ba cheart go mbeadh leanaí in ann spraoi sa dúlra agus gníomhaíocht 
fhisiciúil a dhéanamh trí spraoi féintreoraithe taobh amuigh, agus go mbeidh 
deiseanna ann tabhairt faoi spraoi lena mbaineann riosca freisin. (Freagra ar an 
suirbhé ar líne ó Thuismitheoir).

Spásanna fairsinge, ina bhfuil neart acmhainní agus spásanna nádúrtha taobh 
amuigh a sholáthraíonn deis do leanaí taithí a fháil ar agus foghlaim faoin 
timpeallacht nádúrtha. (Aighneacht i scríbhinn ó Barnardos).

Tá saoráidí spraoi taobh amuigh an-tábhachtach. (Aiseolas ón díospóireacht 
maidir le hiontráil oscailte).

Chuir líon beag freagróirí30 ar an suirbhé ar líne in iúl gur ábhar imní dóibh 
cumas roinnt suíomhanna, atá lonnaithe go príomha i gceantair uirbeacha, spás 
spraoi taobh amuigh a sholáthar mar cheanglas. Glacadh leis go bhféadfaí úsáid 
a bhaint as clóis scoile, páirceanna agus áiteanna spraoi mar rogha mhalartach 
ar limistéar spraoi taobh amuigh ar áitreabh an tsuímh.

Aontaím go bhfuil spás taobh amuigh riachtanach......Ach cá bhfuil a leithéid le fáil 
i gceantar uirbeach?? (Soláthróir Luathbhlianta le Seirbhís Cúraim Leanaí ar Aois 
Scoile faoi láthair – Úinéir).

Tugtar le fios sa chomhaontú forleathan ón bpróiseas comhairliúcháin gur 
cheart go mbeadh ceanglas ann go mbeadh spás spraoi oiriúnach taobh 
amuigh á sholáthar ag suíomhanna SAC. 

30  Suirbhé Ar Líne: 3 as 951 freagra. 
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Tacú le Leanaí a bhfuil Riachtanais Bhreise acu 
Tugann freagraí ón gceithre shnáithe den phróiseas comhairliúcháin le fios go 
bhfuil daoine sásta tacú le rialacháin agus caighdeáin cháilíochta a chothaíonn 
cleachtas ionchuimsitheach. Chuige seo, mhol roinnt freagróirí31 go ndéanfaí 
an tSamhail Rochtana agus Chuimsithe (Access and Inclusion Model (AIM)) do 
ELC a leathnú don earnáil SAC. Mhol roinnt freagróirí, má tá Cúntóir Riachtanas 
Speisialta (Special Needs Assistant, (SNA)) leithdháilte ar leanbh atá ag freastal 
ar SAC, gur cheart an teidlíocht seo a leathnú chuig an suíomh SAC.

Ba cheart go mbeadh rochtain ag leanaí ag a bhfuil SNAanna ar scoil ar SNAanna 
sa tseirbhís iarscoile. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Sholáthróir Luathbhlianta 
atá ag soláthar Cúraim Leanaí ar Aois Scoile – Úinéir).

Ní mór leanaí ag a bhfuil riachtanais speisialta oideachais a chur san áireamh nuair 
a bhíonn SAC á fhorbairt a chuireann GACH leanbh san áireamh. Tá bearna mhór 
sa réimse seo i láthair na huaire. (Freagra ar an suirbhé ar líne ó Thuismitheoir).

Tá AIM le bunú le haghaidh SAC do leanaí ag a bhfuil riachtanais bhreise. (Aiseolas 
ón bhfócasghrúpa).

Is léir dúinn anois go bhfuil gá le tacaíocht AIM inár seirbhís. Tá roinnt leanaí 
ag freastal ar an tseirbhís atá ag teacht ó scoil ina raibh SNA amháin do gach 
leanbh agus táimid ag súil go mbeidh siad anois ag freastal ar shuíomh i 
dteannta lena siblíní agus 50 leanbh eile b’fhéidir. (Aighneacht i scríbhinn ó 
Kids Care Before and Afterschool).

Moltar sa phróiseas comhairliúcháin gur shíl roinnt freagróirí gur cheart tacú le 
leanaí agus daoine óga ag a bhfuil riachtanais bhreise páirt a ghlacadh in SAC.

31  Aighneachtaí i Scríbhinn: 4 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 22 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta 16 bhabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 3 bhabhta sna nótaí.
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Soláthar Bia
Maidir leis an gceanglas a bhaineann le bia cothaitheach a sholáthar in SAC, 
léirítear sna freagraí ón suirbhé ar líne, ina raibh deis ag freagróirí roghnú 
ó roghanna éagsúla, gurb í an rogha is coitianta béile te a sholáthar i rith lá 
iomlán taobh amuigh den scoil (62% n=586) agus béile te a sholáthar i ndiaidh 
na scoile (60% n=566), figiúr 12 thíos. Roghnaigh 30% (n=285) de fhreagróirí 
bricfeasta te roimh an scoil.

Céard é an ceanglas ba cheart a bheith ann, más ann dó, maidir le bia cothaitheach 
a sholáthar?

Figiúr 12.  Soláthar bia cothaitheach.  Freagra ar an suirbhé ar líne.

I ndiaidh na scoile – dinnéar te

Roimh an scoil – bricfeasta fuar

I ndiaidh na scoile – sneaic éadrom

Roimh an scoil – bricfeasta te

Roimh an scoil – sneaic éadrom

Dada

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 – sneaic éadrom
Cúram i rith Lá Iomlán Taobh Amuigh den Scoil

Cúram i rith Lá Iomlán Taobh Amuigh den Scoil 
– béile te
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Tugadh le fios, áfach, i líon beag freagraí32 nach mbeadh an ceanglas rialála bia 
te a sholáthar indéanta le haghaidh go leor seirbhísí SAC mar go mb’fhéidir 
nach mbeadh d’acmhainn acu an ceanglas seo a chomhlíonadh. Tugadh le fios i 
roinnt freagraí gur cheart béim a leagan ar bhia sláintiúil, cothaitheach a bheith 
á fháil ag leanaí agus daoine óga le linn dóibh a bheith ag freastal ar SAC, agus 
moladh in aighneacht amháin i scríbhinn gur cheart don soláthróir SAC an 
cinneadh maidir le béile te a sholáthar a dhéanamh. 

Ba cheart an bhéim a leagan ar bhia cothaitheach a bheith á fháil ag leanaí ag 
amanna oiriúnacha i rith a gcuid ama sa tseirbhís. (Aighneacht i scríbhinn ó 
Explorers After School). 

Ní mór go gcuirfí acmhainn reatha na seirbhíse béilí te a sholáthar san áireamh i 
gcinntí maidir le bia. (Aiseolas ón bhfócasghrúpa).

Níor cheart go mbeadh aon cheanglas ann maidir leis an gcineál bia a chuirtear 
ar fáil i suíomh cúraim leanaí ar aois scoile de bhrí go mbraithfidh an cinneadh bia 
a sholáthar ar roinnt fachtóirí lena n-áirítear cibé an gcuirtear nó nach gcuirtear 
béile te ar fáil sa scoil agus cé mhéad ama a chaitheann leanbh lasmuigh den 
timpeallacht baile. (Aighneacht i scríbhinn ó Luath-óige Éireann). 

Ba cheart bia a chur ar fáil do leanaí i suíomhanna iarscoile agus is féidir béile 
cócaráilte nó sneaic shláintiúil shuntasach a chur ar fáil. (Aighneacht i scríbhinn ó 
Sherpa Kids). 

Moltar i bhformhór na bhfreagraí ón bpróiseas comhairliúcháin gur cheart 
béile te a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga le linn dóibh a bheith sa 
suíomh SAC. Chuir líon beag freagróirí in iúl, áfach, go raibh imní orthu maidir 
le hacmhainn na suíomhanna ar fad béile te a chur ar fáil. 

32  Aighneachtaí i Scríbhinn: 5 as 19 n-aighneacht. Suirbhé Ar Líne: 5 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt 
déanta 4 bhabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte: tagairt déanta 3 bhabhta sna nótaí.
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Comhairliúchán le Leanaí
Mar chuid d’fhorbairt An Plean Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois 
Scoile reáchtáladh sraith comhairliúchán le 177 leanbh (idir 5-12 bhliain 
d’aois) in 2016 chun eolas a bhailiú faoi na rudaí a thaitníonn agus na rudaí 
nach dtaitníonn le leanaí faoi SAC agus chun na háiteanna is fearr le leanaí go 
mbeadh cúram á chur ar fáil dóibh i ndiaidh na scoile a shainaithint.

Moltar sna freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin nach raibh roinnt freagróirí 
ar an eolas faoin gcomhairliúchán a rinneadh roimhe seo agus lorg líon beag 
daoine33 go n-eagrófaí comhairliúchán le leanaí agus daoine óga in SAC.

Tá guth an linbh ríthábhachtach in aon fhorbairt a dhéantar ar rialacháin SAC. 
(Freagra ar an suirbhé ar líne ó sholáthróir SAC Scoilbhunaithe – Úinéir).

Ní mór go mbeadh tionchar ag guth an linbh ar na caighdeáin. (Aiseolas ón 
díospóireacht maidir le hiontráil oscailte).

Lorgaíodh in dhá aighneacht i scríbhinn go mbunófaí struchtúir chun deis 
a thabhairt do leanaí agus daoine óga páirt lánbhrí a ghlacadh i bhforbairt 
rialacháin agus caighdeán don earnáil amach anseo. 

Tá an ceart ag leanaí de gach aois a bheith páirteach in agus a guth a bheith 
le cloisteáil i ndáil le nithe a bhfuil tionchar acu orthu agus, dá réir sin, tá gá le 
rialacháin agus caighdeáin chun tacú leis seo trína chinntiú go bhfuil struchtúir 
oiriúnacha bunaithe chun rannpháirtíocht agus comhairliúchán lánbhrí a cheadú. 
(Aighneacht i scríbhinn ó Chumann na nGairmithe Óige).

Lorgaíodh i roinnt freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin go mbeifí ag 
dul i gcomhairle le leanaí agus daoine óga maidir le forbairt rialacháin agus 
caighdeán do SAC amach anseo.

33  Suirbhé Ar Líne: 22 as 951 freagra. Fócasghrúpa: tagairt déanta 6 bhabhta sna nótaí. Díospóireacht maidir le 
hIontráil Oscailte: tagairt déanta 8 mbabhta sna nótaí.

https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Action-Plan-On-School-Age-Childcare.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Action-Plan-On-School-Age-Childcare.pdf
https://cora.ucc.ie/bitstream/handle/10468/6828/DCYA_After-school_Care_Consultation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Conclúidí 

Déantar cur síos sa tuarascáil seo ar na mórthéamaí atá tagtha chun cinn ón 
bpróiseas comhairliúcháin chuimsithigh a reáchtáladh i gcomhar le príomhpháirtithe 
leasmhara san earnáil SAC maidir le bunú rialachán cuimsitheach agus creataí 
feabhas cáilíochta don earnáil. 

Léirítear i dtorthaí an phróisis chomhairliúcháin gur forbairt a gcuirfear fáilte roimpi 
é bunú rialacháin agus caighdeán don earnáil SAC lena mbaineann an poitéinseal 
cáilíocht i seirbhísí SAC do leanaí agus do dhaoine óga a fheabhsú. Tugadh le fios sa 
phróiseas comhairliúcháin go bhfuil tacaíocht shuntasach ann d’fhorbairt rialachán 
cuimsitheach a bhfuil creat cáilíochta agus rialála ag tacú léi agus forbairt creat 
náisiúnta cáilíochta do SAC.

Is léir go bhfuil an earnáil SAC casta, éagsúil agus go bhfuil athrú tapa i ndán di 
chomh fada is a bhaineann le coinníollacha agus comhthéacsanna an chleachtais. 
D’fhonn tacú leis an athrú seo, leagann an próiseas comhairliúcháin béim ar an 
tábhacht a bhaineann le comhairliúchán le feighlithe leanaí, leanaí agus páirtithe 
leasmhara eile ag pointí ríthábhachtacha i bhforbairt na hearnála SAC. 

Cé go bhfuil aird tarraingthe ar roinnt ábhar imní agus dúshlán do chleachtóirí, 
seirbhísí agus i gcásanna áirithe, tuismitheoirí tríd an bpróiseas comhairliúcháin, 
baineann tábhacht mhór le sainaithint lena chinntiú go bhfuiltear ag tacú le dul chun 
cinn sna réimsí seo trí chur chuige céimnithe maidir le forbairt SAC a sholáthar.

Tá achoimre ar na príomhthorthaí le fáil thíos.

Struchtúr na Rialachán agus na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta 
Níl aon chomhaontú forleathan ann ón bpróiseas comhairliúcháin maidir le struchtúr 
an rialacháin agus na gcaighdeán cáilíochta. Tugtar le fios i líon beag freagraí gur 
mian le daoine go mbeadh idirdhealú á dhéanamh idir rialacháin agus caighdeáin do 
gach cineál soláthróir SAC ar leith agus tugtar le fios i líon beag freagraí eile fós gur 
cheart go mbeadh na rialacháin agus na caighdeáin chéanna bunaithe do gach cineál 
soláthair SAC.

Feighlithe Leanaí 
Chuir líon beag freagróirí in iúl gur cúis imní dóibh rialacháin agus caighdeáin le 
haghaidh shuíomhanna SAC baile a bhunú. Tugann an próiseas comhairliúcháin seo 
le fios gur mhaith le feighlithe leanaí SAC páirt a ghlacadh i mbreis comhairliúcháin 
faoi fhorbairt rialachán agus caighdeán do shuíomhanna baile. 
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Creataí Cáilíochta le haghaidh SAC
Moltar sa phróiseas comhairliúcháin go bhforbrófaí Creat Rialála Cáilíochta 
chun tacú le comhlíontacht rialála agus Creat Náisiúnta Cáilíochta chun tacú le 
forbairt leanúnach SAC ar ardchaighdeán do leanaí agus daoine óga. 

Pleanáil agus Amfráma
Moltar sa phróiseas comhairliúcháin go leanfadh bunú rialacháin agus creataí 
cáilíochta cuimsitheacha cur chuige céimnithe.

Cáilíochtaí agus Oiliúint 
Glactar leis gur forbairt dhearfach é bunú an cheanglais cháilíochta.

Léirítear sa phróiseas comhairliúcháin go gcomhaontaíonn formhór na 
bhfreagróirí gur cheart go mbeadh an ceanglas maidir le híoscháilíocht do SAC 
cothrom le Mórdhámhachtain Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
(QQI) ag Leibhéal 5 nó Leibhéal 6.

Moltar i bhformhór na bhfreagraí gur cheart go mbeadh cáilíocht níos airde ná 
an t-íoscheanglas ag ceannairí seomra. 

Léiríodh tacaíocht fhorleathan do raon cineálacha difriúla cáilíochtaí a 
bhféadfaí glacadh leo, lena n-áirítear cáilíochtaí tiomanta SAC agus cáilíochtaí 
ELC mar aon le cineálacha eile cáilíochtaí (e.g. teiripe spraoi, obair spraíúil, obair 
óige).

Moladh i líon beag freagraí gur cheart plean d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach 
agus Ciste Foghlaimeoirí do SAC a fhorbairt don earnáil agus gur cheart go 
mbeadh bunú an cheanglais íoscháilíochta bunaithe ar chur chuige céimnithe.

Ceanglais Chóimheasa
Ar an meán, mhol freagróirí an tsuirbhé ar líne íoschóimheas de 1:12 idir 
aosaigh agus leanaí. Ba é 1:12 an cóimheas ba choitianta a moladh, agus 
cóimheas de 1:10 ina dhiaidh sin.
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Méid an Ghrúpa agus Ceanglais Spás Urláir 
Ar an meán, mhol freagróirí an phróisis chomhairliúcháin uasmhéid grúpa de 
24 le haghaidh SAC agus íoscheanglas spáis de 2.9 mhéadar cearnach do gach 
leanbh. 

Inbhuanaitheacht 
Moltar sa phróiseas comhairliúcháin gur cúis imní do roinnt freagróirí 
an tionchar a bheidh ag bunú rialachán don earnáil ar inbhuanaitheacht 
shuíomhanna SAC. 

Tuismitheoirí 
Léirítear sa phróiseas comhairliúcháin go síleann tuismitheoirí áirithe 
atá ag baint tairbhe as áiteanna SAC go mb’fhéidir go mbeidh tionchar 
diúltach ag bunú rialacháin don earnáil orthu chomh fada is a bhaineann le 
hinacmhainneacht, solúbthacht agus infhaighteacht áiteanna.

Beartais agus Nósanna Imeachta 
Ba é an comhaontú forleathan a rinneadh mar thoradh ar an bpróiseas 
comhairliúcháin go dteastaíonn raon beartas agus nósanna imeachta do 
chomhlíontacht rialála, lena n-áirítear Ráiteas um Chumhdach Leanaí, Beartas 
um Bainistiú Iompraíochta agus Beartas Frithbhulaíochta.

Obair bhaile 
Creideann formhór fhreagróirí an tsuirbhé ar líne gur cheart go mbeadh beartas 
obair bhaile riachtanach mar chuid de chomhlíontacht rialála. Léiríodh imní i 
roinnt freagraí ar an bpróiseas comhairliúcháin maidir le cé atá freagrach as 
obair bhaile a chur i gcrích agus an tionchar atá aige seo ar conas a chaitheann 
leanaí agus daoine óga a gcuid ama in SAC.
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Timpeallacht SAC 
Bhí comhaontú forleathan ann a thug le fios go mbainfeadh leanaí atá ag 
freastal ar shuíomh SAC tairbhe as timpeallacht cosúil leis an mbaile a 
sholáthraíonn neart deiseanna chun sos a ghlacadh, scíth a ligean agus a bheith 
ag spraoi. 

Soláthar Taobh Amuigh
Tugtar le fios sa chomhaontú forleathan ón bpróiseas comhairliúcháin gur 
cheart go mbeadh ceanglas ann go mbeadh spás spraoi oiriúnach taobh amuigh 
á sholáthar ag suíomhanna SAC. 

Tacú le Leanaí a bhfuil Riachtanais Bhreise acu 
Moltar sa phróiseas comhairliúcháin gur shíl roinnt freagróirí gur cheart tacú le 
leanaí agus daoine óga ag a bhfuil riachtanais bhreise páirt a ghlacadh in SAC. 

Soláthar Bia
Moltar i bhformhór na bhfreagraí ón bpróiseas comhairliúcháin gur cheart béile 
te a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga le linn dóibh a bheith sa suíomh 
SAC, ach thug líon beag freagróirí le fios, áfach, go raibh imní orthu maidir le 
cumas gach suíomh béile te a chur ar fáil. 

Comhairliúchán le Leanaí 
Molann líon beag freagróirí ar an bpróiseas comhairliúcháin gur cheart dul 
i gcomhairle le leanaí agus daoine óga maidir le forbairt rialacháin agus 
caighdeán do SAC amach anseo.
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Aguisíní

Aguisín 1
Gairm ar Aighneachtaí maidir le Rialacháin agus Creat um Fheabhas Cáilíochta 
do Chúram Leanaí ar Aois Scoile Bealtaine 2019

Gairm ar Aighneachtaí 
Fáiltíonn an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) roimh aighneachtaí maidir 
leis na rialacháin agus creat um fheabhas cáilíochta do Chúram Leanaí ar Aois 
Scoile a bheidh ann amach anseo, chun eolas a chur ar fáil don obair atá ar siúl 
ag DCYA sa réimse seo. 

Cúlra 
 – Moladh sa Phlean Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile (2017) 

go bhforbrófaí sraith chuimsitheach caighdeán cáilíochta do Chúram Leanaí 
ar Aois Scoile agus córas láidir dearbhaithe cáilíochta do sheirbhísí Cúraim 
Leanaí ar Aois Scoile i dteannta le rialachán reachtúil, cosúil leis an rialachán 
atá curtha ar fáil ag Cigireacht Luathbhlianta Tusla. Moladh sa Phlean 
Gníomhaíochta go ndéanfaí rialachán reachtúil a mheas san fhadtéarma. 

 – I ndiaidh fhoilsiú an Phlean Gníomhaíochta, d’fhorbair Grúpa 
Oibre na gCaighdeán dréacht-Chaighdeáin Náisiúnta Cáilíochta do 
sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile ionadbhunaithe. Cuimsítear 
sa dréachtdoiciméad seo tograí maidir le prionsabail, caighdeáin, 
comhpháirteanna, gnéithe agus tuilleadh eolais úsáidigh. Measadh go 
mbeadh an doiciméad seo á fhoilsiú agus go bhféadfadh seirbhísí iarracht 
a dhéanamh na caighdeáin seo a chomhlíonadh agus go bhféadfaí 
rialacháin a fhorbairt ag an am céanna.

 – D’éiligh bunú na Scéime Náisiúnta Cúraim Leanaí athrú ar ord na ngníomhartha 
a measadh sa Phlean Gníomhaíochta. D’fhonn cur ar chumas seirbhísí Cúraim 
Leanaí ar Aois Scoile páirt a ghlacadh sa Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí ón 
tús, b’éigean na Rialacháin tosaigh a thabhairt isteach sular osclaíodh an 
Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí i bhfómhar na bliana 2019. Dá réir sin, tugadh 
Rialacháin tosaigh do Chúram Leanaí ar Aois Scoile (�Rialacháin Chlárúcháin’) 
isteach agus tháinig siad i bhfeidhm i mí Feabhra 2019.

 – Tá sé beartaithe ag DCYA anois rialacháin chuimsitheacha a fhorbairt 
(chun teacht in áit na rialachán tosaigh in am trátha) agus creat um 
fheabhas cáilíochta don earnáil Cúraim Leanaí ar Aois Scoile atá oiriúnach 
don raon leathan seirbhísí a bhfuil SAC á thairiscint acu, lena n-áirítear: 
seirbhísí príobháideacha agus pobail; seirbhísí ionadbhunaithe agus 
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bailebhunaithe (feighlíocht leanaí); seirbhísí atá ag feidhmiú ar áitreabh 
scoile agus lasmuigh d’áitreabh scoile; agus seirbhísí ‘neamhspleácha’ 
ar aois scoile agus seirbhísí a thairgeann foghlaim agus cúram na luath-
óige freisin. Beidh obair DCYA bunaithe ar aighneachtaí a fuarthas 
mar fhreagra ar an ngairm oscailte seo, mar aon le suirbhé ar líne, agus 
comhairliúchán le leanaí a reáchtáladh in 2016 nuair a bhí an Plean 
Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile á ullmhú. 

 – Is féidir le daoine aonair nó le heagraíochtaí a bhfuil leas acu i seirbhísí 
Cúraim Leanaí ar Aois Scoile aighneacht a dhéanamh tríd an bhfoirm 
chomhlánaithe, i dteannta leis na ceangaltáin ábhartha, a sheoladh chuig 
SACQuality@dcya.gov.ie faoin Aoine, an 5 Iúil ag 17:00 

Céard atá i gceist againn le Cúram Leanaí ar Aois Scoile?
Sainmhínítear Cúram Leanaí ar Aois Scoile mar sheirbhís do leanaí ar aois 
scoile idir 4 agus 15 bhliain d’aois a fheidhmíonn lasmuigh d’uaireanta scoile, 
arb é an phríomhaidhm atá léi cúram a sholáthar do leanaí nuair nach mbíonn 
a dtuismitheoirí ar fáil. Ní áirítear in Acht um Chúram Leanaí 1991 (arna leasú 
le hAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí 2018) sa sainmhíniú seo seirbhísí a 
sholáthraíonn gníomhaíochtaí nach mbaineann ach leis na réimsí seo a leanas – 

1. Na hEalaíona.
2. Obair óige.
3. Spórt iomaíoch nó áineasa.
4. Teagasc.
5. Teagasc reiligiúnach.

Laistigh den sainmhíniú dlí seo, féadfaidh seirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile 
feidhmiú roimh uaireanta scoile, i ndiaidh uaireanta scoile, nó i rith laethanta 
saoire scoile. 

Raon na gairme ar aighneachtaí
Fáiltíonn an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) roimh aighneachtaí ó 
dhaoine aonair nó eagraíochtaí a bhfuil leas acu i gCúram Leanaí ar Aois Scoile i 
ndáil leis na nithe seo a leanas: 

1. Rialacháin chuimsitheacha amach anseo do Chúram Leanaí ar Aois Scoile 
2. Creat náisiúnta cáilíochta a fhorbairt do sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois 

Scoile
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Tá spéis ar leith ag DCYA i dtuairimí a lorg faoi na saincheisteanna agus faoi na 
ceisteanna seo a leanas. Ní gá gach ceist a fhreagairt. Freagair an líon is mó nó 
an líon is lú ceisteanna a oireann duit.

Ginearálta 
 – An bhfáiltíonn tú roimh an gcinneadh Cúram Leanaí ar Aois Scoile a rialáil?
 – Céard a shíleann tú faoi na rialacháin tosaigh ar cuireadh tús leo i mí 

Feabhra 2019? 
 – An dóigh leat gur cheart go leanfadh Cúram Leanaí ar Aois Scoile an 

cur chuige céanna a glacadh i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige le 
Creat Náisiúnta Cáilíochta (Síolta), Rialacháin chuimsitheacha agus Creat 
Cáilíochta agus Rialála (mar threoir le haghaidh na rialachán)? 

Rialacháin 
 – Céard iad na comhpháirteanna agus na gnéithe i ndoiciméid na 

nDréachtchaighdeán (ar fáil ag http://www.gov.ie/en/organisation/
department-of-children-and-youth-affairs/) ba cheart a fhorordú sna 
Rialacháin mar íoscheanglais?

 – Céard iad na híoscheanglais cháilíochta ba cheart a bheith ann do bhaill 
foirne atá ag obair i gCúram Leanaí ar Aois Scoile? 

• Céard é an t-íosleibhéal cáilíochta ba cheart a bheith i gceist? 
• An dóigh leat gur cheart go mbeadh cáilíocht ag leibhéal níos airde 

ná an t-íoscháilíocht ag ceannairí seomra? 
• Céard iad na cáilíochtaí/disciplíní ar cheart glacadh leo chun a 

bheith ag obair i gCúram Leanaí ar Aois Scoile? 
 – Céard é an t-íoschóimheas/uaschóimheas idir leanaí agus aosaigh34, méid 

grúpa35, spás urláir glan36 agus spás lasmuigh ba cheart a bheith i gceist?
 – An dóigh leat gur cheart go mbeadh ceanglais dheighilte i gceist bunaithe 

ar aoisraonta leanaí (e.g. 4-8 mbl., 9-14 bhl.) le haghaidh rialachán áirithe? 
Más dóigh, céard iad na ceanglais ba cheart a bheith i gceist? 

 – Céard iad na ceanglais ba cheart a bheith i gceist i ndáil le háitreabh agus 
timpeallacht na seirbhíse (taobh istigh/taobh amuigh)? 

34  De réir na rialachán reatha is é 1:12 an t-íoschóimheas idir leanaí agus aosaigh.
35  I suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige is é 22 leanbh an t-uasmhéid grúpa atá luaite le cúram 
seisiúnach
36  I suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige tá sé socraithe ag 2.3 mhéadar cearnach don aoisraon 
3-6 bhliain d’aois.

http://www.gov.ie/en/organisation/department-of-children-and-youth-affairs/
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 – Céard é an ceanglas ba cheart a bheith ann, más ann dó, maidir le bia a 
sholáthar? 

• Roimh an scoil?
• I ndiaidh na scoile? 

 – Céard iad na beartais agus nósanna imeachta a shíleann tú ba cheart 
a bheith i bhfeidhm ag soláthróirí seirbhíse le haghaidh comhlíontacht 
rialála? Mar shampla:

• beartas um chumhdach leanaí 
• beartas um bainistiú iompraíochta 
• beartas gearán 
• beartas um chógas a riar 
• beartas um rialú ionfhabhtuithe 
• beartas um fhágáil agus bailiú leanaí 
• beartas sábháilteachta dóiteáin 
• beartas iontrála agus táillí 
• beartas obair bhaile 
• beartas AD 
• beartas na bhfón póca 
• beartas frithbhulaíochta 
• beartas um bia sláintiúil 
• beartas turas beartas spraoi, fóillíochta agus sosa 
• eile -sonraigh

Caighdeáin
 – Céard iad do thuairimí maidir le hinneachar na nDréachtchaighdeán a 

foilsíodh leis an ngairm ar aighneachtaí seo? (ar fáil ag http://www.gov.ie/en/
organisation/department-of-children-and-youth-affairs/)

• Céard iad na hathruithe a d’fhéadfadh a bheith riachtanach sna 
Dréachtchaighdeáin do chineálacha difriúla soláthróirí, e.g. 

• Seirbhísí ionadbhunaithe agus bailebhunaithe (feighlíocht leanaí); 
• Seirbhísí atá ag feidhmiú laistigh agus lasmuigh d’áitreabh scoile; 
• Seirbhísí ‘neamhspleácha’ ar aois scoile agus seirbhísí a thairgeann 

foghlaim agus cúram na luath-óige; 

http://www.gov.ie/en/organisation/department-of-children-and-youth-affairs/
http://www.gov.ie/en/organisation/department-of-children-and-youth-affairs/
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• Seirbhísí atá ag soláthar cúraim do leanaí roimh an scoil, i ndiaidh 
na scoile, agus i rith laethanta saoire scoile? 

Ní liosta uileghabhálach ceisteanna é seo ach áis chun freagraí a spreagadh. 
Fáiltíonn DCYA roimh aon fhaisnéis eile a shíleann tú atá ábhartha.

Tá doiciméad na ndréachtchaighdeán agus na Rialachán tosaigh le fáil ar 
shuíomh gréasáin DCYA. 

Próiseas 
Chun aighneacht a dhéanamh comhlánaigh an fhoirm aighneachta agus 
soláthair aon ábhair ábhartha trí ríomhphost a sheoladh chuig SACQuality@
dcya.gov.ie faoin Aoine, an 5 Iúil ag 17:00. 

Sonraigh an méid seo a leanas ar d’aighneacht - ainm, eagraíocht (más cuí), 
seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist. 

Ná bíodh níos mó ná 1,000 focal i d’aighneacht. 

Ní chuirtear aighneachtaí déanacha san áireamh. 

Tá aighneachtaí faoi réir reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise, agus d’fhéadfaí iad 
a chur ar fáil mar fhreagra d’iarratais um Shaoráil Faisnéise.

D’fhéadfadh DCYA iarracht a dhéanamh teagmháil a dhéanamh le daoine nó 
le heagraíochtaí chun rudaí áirithe a phlé leo bunaithe ar an aighneacht a chuir 
siad ar fáil.

Trí aighneacht a dhéanamh, comhaontaíonn tú leis an gceart a bheith á 
choimeád ag DCYA d’aighneacht iomlán nó cuid de d’aighneacht a fhoilsiú.
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Aguisín 2
Suirbhé Comhairliúcháin 2019 Cúraim Leanaí ar Aois Scoile

1. An bhfuil freagra á sholáthar thar ceann eagraíochta agat?
 ❍ Tá - sonraigh ainm na heagraíochta (roghnach)

 ❍ Níl

 ❍ Ainm na heagraíochta

2. Cén ról atá agat agus an suirbhé seo á chomhlánú agat (is féidir tic a chur 
taobh le níos mó ná rogha amháin):

 ❑ Soláthróir SAC scoilbhunaithe - Úinéir

 ❑ Soláthróir SAC scoilbhunaithe - Cleachtóir

 ❑ Soláthróir SAC neamhspleách - Úinéir

 ❑ Soláthróir SAC neamhspleách - Cleachtóir

 ❑ Soláthróir/Cleachtóir Poitéinsiúil Cúraim Leanaí ar Aois Scoile

 ❑  Soláthróir Luathbhlianta le Seirbhís Cúraim Leanaí ar Aois Scoile faoi 
láthair - Úinéir

 ❑  Soláthróir Luathbhlianta le Seirbhís Cúraim Leanaí ar Aois Scoile - 
Cleachtóir

 ❑ Soláthróir Luathbhlianta - Úinéir

 ❑ Soláthróir Luathbhlianta - Cleachtóir

 ❑ Feighlí leanaí SAC

 ❑ Feighlí leanaí

 ❑ Tuismitheoir/Cúramóir

 ❑ Múinteoir

 ❑ Príomhoide Scoile

 ❑ Comhalta de Bhord Bainistíochta Scoile

 ❑ Mac Léinn Tríú Leibhéal
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 ❑ Ball den phobal

 ❑ Grúpa ionadaíoch nó ionadaí ceardchumainn

 ❑ Ionadaí rialtais áitiúil

 ❑ Acadóir

 ❑ Comhalta Boird Eagraíocht Phobail

 ❑ Comhalta Foirne Ionad Acmhainní Teaghlaigh

 ❑ Comhalta Boird Ionad Acmhainní Teaghlaigh

 ❑ Ní mian liom é seo a chur in iúl

 ❑ Eile (sonraigh)

3. An bhfáiltíonn tú roimh an gcinneadh iarracht a dhéanamh earnáil an 
Chúraim Leanaí ar Aois Scoile a rialáil?

 ❍ Fáiltíonn

 ❍ Ní fháiltíonn

4. An dóigh leat gur cheart go leanfadh Cúram Leanaí ar Aois Scoile an 
cur chuige céanna a glacadh i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige le 
creat Náisiúnta Cáilíochta (Síolta), rialacháin chuimsitheacha agus Creat 
Cáilíochta agus Rialála (mar threoir le haghaidh na rialachán)?

 ❍ Is dóigh

 ❍ Ní dóigh



54 55

5. Moltar i ndoiciméad na ndréachtchaighdeán príomhphrionsabail atá ag 
tacú le caighdeáin cháilíochta do sheirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile. 

Tá liosta de na príomhphrionsabail le fáil thíos. 
Cuir in iúl a mhéid a chomhaontaíonn tú le gach príomhphrionsabal:

 Aontaím go Láidir Aontaím Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím Easaontaím Easaontaím go Láidir

Tá comhaltaí 
foirne agus 
leanaí ag tacú le 
comhionannas, 
éagsúlacht 
agus neamh-
idirdhealú

 ❍ Tá comhaltaí 
foirne agus 
leanaí ag tacú le 
comhionannas, 
éagsúlacht agus 
neamh-idirdhealú 
Aontaím go Láidir 

 ❍ Tá comhaltaí 
foirne agus 
leanaí ag tacú le 
comhionannas, 
éagsúlacht agus 
neamh-idirdhealú 
Aontaím 

 ❍ Tá comhaltaí 
foirne agus 
leanaí ag tacú le 
comhionannas, 
éagsúlacht agus 
neamh-idirdhealú 

 ❍ Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím

 ❍ Tá comhaltaí 
foirne agus 
leanaí ag tacú le 
comhionannas, 
éagsúlacht agus 
neamh-idirdhealú 

 ❍ Easaontaím

 ❍ Tá comhaltaí 
foirne agus 
leanaí ag tacú le 
comhionannas, 
éagsúlacht agus 
neamh-idirdhealú 

 ❍ Easaontaím go 
Láidir 

Tá an ceart 
ag leanaí 
chun a nguth 
a nochtadh 
agus bheith 
rannpháirteach, 
agus a bheith 
ag spraoi agus a 
sos a ghlacadh

 ❍ Tá an ceart 
ag leanaí chun a 
nguth a nochtadh 
agus bheith 
rannpháirteach, agus 
a bheith ag spraoi 
agus sos a ghlacadh 

 ❍ Aontaím go 
Láidir

 ❍ Tá an ceart 
ag leanaí chun a 
nguth a nochtadh 
agus bheith 
rannpháirteach, agus 
a bheith ag spraoi 
agus sos a ghlacadh 
Aontaím

 ❍ Tá an ceart 
ag leanaí chun a 
nguth a nochtadh 
agus bheith 
rannpháirteach, agus 
a bheith ag spraoi 
agus sos a ghlacadh 

 ❍ Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím

 ❍ Tá an ceart 
ag leanaí chun a 
nguth a nochtadh 
agus bheith 
rannpháirteach, agus 
a bheith ag spraoi 
agus sos a ghlacadh 
Easaontaím

 ❍ Tá an ceart 
ag leanaí chun a 
nguth a nochtadh 
agus bheith 
rannpháirteach, agus 
a bheith ag spraoi 
agus sos a ghlacadh 
Easaontaím go Láidir

Glacann 
seirbhísí 
cur chuige 
iomlánaíoch 
maidir le 
forbairt an 
linbh, aithnítear 
éagsúlacht 
riachtanais na 
leanaí agus 
forbraítear 
láidreachtaí 
agus cumas 
leanaí

 ❍ Glacann 
seirbhísí cur chuige 
iomlánaíoch maidir 
le forbairt an linbh, 
aithnítear éagsúlacht 
riachtanais na leanaí 
agus forbraítear 
láidreachtaí agus 
cumas leanaí 
Aontaím go Láidir

 ❍ Glacann 
seirbhísí cur chuige 
iomlánaíoch maidir 
le forbairt an linbh, 
aithnítear éagsúlacht 
riachtanais na leanaí 
agus forbraítear 
láidreachtaí agus 
cumas leanaí 
Aontaím

 ❍ Glacann 
seirbhísí cur chuige 
iomlánaíoch maidir 
le forbairt an linbh, 
aithnítear éagsúlacht 
riachtanais na leanaí 
agus forbraítear 
láidreachtaí agus 
cumas leanaí 

 ❍ Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím

 ❍ Glacann 
seirbhísí cur chuige 
iomlánaíoch maidir 
le forbairt an linbh, 
aithnítear éagsúlacht 
riachtanais na leanaí 
agus forbraítear 
láidreachtaí agus 
cumas leanaí 

 ❍ Easaontaím

 ❍ Glacann 
seirbhísí cur chuige 
iomlánaíoch maidir 
le forbairt an linbh, 
aithnítear éagsúlacht 
riachtanais na leanaí 
agus forbraítear 
láidreachtaí agus 
cumas leanaí 

 ❍ Easaontaím go 
Láidir

Is compháirtithe 
iomlána agus 
luachmhara iad 
tuismitheoirí i 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois 
scoile agus 
spreagtar agus 
tacaítear le 
rannpháirtíocht 
ghníomhach 
éagsúlacht na 
dtuismitheoirí 
ar fad

 ❍ Is compháirtithe 
iomlána agus 
luachmhara iad 
tuismitheoirí i 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
agus spreagtar 
agus tacaítear le 
rannpháirtíocht 
ghníomhach 
éagsúlacht na 
dtuismitheoirí ar fad 
Aontaím go Láidir

 ❍ Is compháirtithe 
iomlána agus 
luachmhara iad 
tuismitheoirí i 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
agus spreagtar 
agus tacaítear le 
rannpháirtíocht 
ghníomhach 
éagsúlacht na 
dtuismitheoirí ar fad 
Aontaím

 ❍ Is compháirtithe 
iomlána agus 
luachmhara iad 
tuismitheoirí i 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
agus spreagtar 
agus tacaítear le 
rannpháirtíocht 
ghníomhach 
éagsúlacht na 
dtuismitheoirí ar fad 
Aontaím go Láidir 

 ❍ Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím

 ❍ Is compháirtithe 
iomlána agus 
luachmhara iad 
tuismitheoirí i 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
agus spreagtar 
agus tacaítear le 
rannpháirtíocht 
ghníomhach 
éagsúlacht na 
dtuismitheoirí ar fad 

 ❍ Easaontaím

 ❍ Is compháirtithe 
iomlána agus 
luachmhara iad 
tuismitheoirí i 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
agus spreagtar 
agus tacaítear le 
rannpháirtíocht 
ghníomhach 
éagsúlacht na 
dtuismitheoirí ar fad 

 ❍ Easaontaím go 
Láidir
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 Aontaím go Láidir Aontaím Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím Easaontaím Easaontaím go Láidir

Tairgeann 
seirbhísí 
cúraim leanaí 
ar aois scoile 
timpeallacht 
atá cosúil leis 
an mbaile atá 
oiriúnach don 
leanbh agus 
daoine óga

 ❍ Tairgeann 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
timpeallacht atá 
cosúil leis an mbaile 
atá oiriúnach don 
leanbh agus daoine 
óga 

 ❍ Aontaím go 
Láidir

 ❍ Tairgeann 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
timpeallacht atá 
cosúil leis an mbaile 
atá oiriúnach don 
leanbh agus daoine 
óga 

 ❍ Aontaím

 ❍ Tairgeann 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
timpeallacht atá 
cosúil leis an mbaile 
atá oiriúnach don 
leanbh agus daoine 
óga 

 ❍ Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím

 ❍ Tairgeann 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
timpeallacht atá 
cosúil leis an mbaile 
atá oiriúnach don 
leanbh agus daoine 
óga 

 ❍ Easaontaím

 ❍ Tairgeann 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois scoile 
timpeallacht atá 
cosúil leis an mbaile 
atá oiriúnach don 
leanbh agus daoine 
óga 

 ❍ Easaontaím go 
Láidir

Tacóidh seirbhísí 
cúraim leanaí 
ar aois scoile le 
hionadaíocht 
agus 
rannpháirtíocht 
leanaí ar aois 
scoile ó chúlraí 
éagsúla

 ❍ Tacóidh seirbhísí 
cúraim leanaí 
ar aois scoile le 
hionadaíocht agus 
rannpháirtíocht 
leanaí ar aois scoile 
ó chúlraí éagsúla 

 ❍ Aontaím go 
Láidir

 ❍ Tacóidh seirbhísí 
cúraim leanaí 
ar aois scoile le 
hionadaíocht agus 
rannpháirtíocht 
leanaí ar aois scoile 
ó chúlraí éagsúla 

 ❍ Aontaím

 ❍ Tacóidh seirbhísí 
cúraim leanaí 
ar aois scoile le 
hionadaíocht agus 
rannpháirtíocht 
leanaí ar aois scoile 
ó chúlraí éagsúla 
Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím

 ❍ Tacóidh seirbhísí 
cúraim leanaí 
ar aois scoile le 
hionadaíocht agus 
rannpháirtíocht 
leanaí ar aois scoile 
ó chúlraí éagsúla 
Easaontaím

 ❍ Tacóidh seirbhísí 
cúraim leanaí 
ar aois scoile le 
hionadaíocht agus 
rannpháirtíocht 
leanaí ar aois scoile 
ó chúlraí éagsúla 
Easaontaím go Láidir

Tá ról 
ríthábhachtach, 
éascaitheach 
ag aosaigh i 
seirbhísí cúraim 
leanaí ar aois 
scoile

 ❍ Tá ról 
ríthábhachtach, 
éascaitheach ag 
aosaigh i seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois 
scoile 

 ❍ Aontaím go 
Láidir

 ❍ Tá ról 
ríthábhachtach, 
éascaitheach ag 
aosaigh i seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois 
scoile 

 ❍ Aontaím

 ❍ Tá ról 
ríthábhachtach, 
éascaitheach ag 
aosaigh i seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois 
scoile 

 ❍ Ní Aontaím ná Ní 
Easaontaím

 ❍ Tá ról 
ríthábhachtach, 
éascaitheach ag 
aosaigh i seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois 
scoile 

 ❍ Easaontaím

 ❍ Tá ról 
ríthábhachtach, 
éascaitheach ag 
aosaigh i seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois 
scoile 

 ❍ Easaontaím go 
Láidir

Soláthair aon tuairimí a d’fhéadfadh a bheith agat maidir leis na 
príomhphrionsabail, lena n-áirítear sonraí aon phríomhphrionsabal a mbeadh 
fonn ort a chur leis, a athrú nó a bhaint

6. Céard iad na critéir maidir le híoscháilíocht ba cheart a bheith gceist dóibh 
siúd atá ag obair san earnáil SAC?

 ❍ Dada

 ❍ Oiliúint Bhunúsach i gCúram Leanaí ar Aois Scoile

 ❍ Leibhéal 5 – Mórdhámhachtain QQI

 ❍ Leibhéal 6 – Mórdhámhachtain QQI

 ❍ Eile (sonraigh)
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7. Céard iad na cáilíochtaí/disciplíní nach mór glacadh leis atá ábhartha don 
earnáil SAC? 
 
Roghanna (is féidir leat tic a chur taobh le níos mó ná rogha amháin):

 ❑ Cúram Leanaí ar Aois Scoile

 ❑ Oideachas agus Cúram na Luath-Óige

 ❑ Obair Óige

 ❑ Cúram Sóisialta

 ❑ Obair spraíúil

 ❑ Teiripe Spraoi/Ealaíne

 ❑ Eile (sonraigh)

8. An dóigh leat gur cheart go mbeadh cáilíocht ag leibhéal níos airde ná na 
critéir a bhaineann le híoscháilíocht ag ceannairí seomra*? 
*Is gairmí cúraim leanaí cáilithe é an Ceannaire Seomra atá freagrach as a 
seomra féin a reáchtáil ó lá go lá. Sa chás go bhfuil níos mó ná 12 leanbh 
a dteastaíonn níos mó ná aosach amháin uathu, beidh Ceannaire Seomra 
agus Cúntóir Aois Scoile ag teastáil.

 ❍ Is dóigh

 ❍ Ní dóigh

9. Céard iad na híosleibhéil foirne ba cheart a bheith i bhfeidhm - i.e. 
cóimheas*?  
*de réir na rialachán reatha is é 1:12 an t-íoschóimheas idir leanaí agus 
aosaigh
1 aosach do gach  leanbh 

10. Céard é an ceanglas ba cheart a bheith i bhfeidhm maidir le spás urláir 
glan* dar leat?
*I suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige tá sé socraithe ag 
2.3 mhéadar cearnach don aoisraon 3-6 bhliain d’aois
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11. Céard é an t-uasmhéid* grúpa ba cheart a bheith i bhfeidhm?
*I suíomhanna Fhoghlaim agus Chúram na Luath-Óige is é 22 leanbh an 
t-uasmhéid grúpa atá luaite le seisiún seisiúnach

12. An dóigh leat gur cheart go mbeadh ceanglais dheighilte i gceist bunaithe 
ar aoisraonta leanaí (e.g. 4-8 mbl., 9-15 bhl.) le haghaidh rialachán áirithe?

 ❍ Is dóigh

 ❍ Ní dóigh

Sonraigh

13. Céard é an ceanglas ba cheart a bheith ann, más ann dó, maidir le bia 
cothaitheach a sholáthar?
Roghanna (is féidir leat tic a chur taobh le níos mó ná rogha amháin):

 ❑ Roimh an scoil – bricfeasta fuar

 ❑ Roimh an scoil – bricfeasta te

 ❑ Roimh an scoil – sneaic éadrom

 ❑ I ndiaidh na scoile – dinnéar te

 ❑ I ndiaidh na scoile – sneaic éadrom

 ❑ Cúram i rith Lá Iomlán Taobh Amuigh den Scoil – sneaic éadrom

 ❑ Cúram i rith Lá Iomlán Taobh Amuigh den Scoil – béile te

 ❑ Dada

14. Céard iad na beartais agus nósanna imeachta a shíleann tú ba cheart a 
bheith i bhfeidhm ag soláthróirí seirbhíse le haghaidh comhlíontacht rialála?  
(Roghnaigh uasmhéid de 10 gcinn)

 ❑ Beartas um chumhdach leanaí

 ❑ Beartas um bainistiú iompraíochta

 ❑ Beartas gearán

 ❑ Beartas um chógas a riar

 ❑ Beartas um rialú ionfhabhtuithe
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 ❑ Beartas um fhágáil agus bailiú leanaí

 ❑ Beartas sábháilteachta dóiteáin

 ❑ Beartas iontrála agus táillí

 ❑ Beartas obair bhaile

 ❑ Beartas AD

 ❑ Beartas na bhfón póca

 ❑ Beartas frithbhulaíochta

 ❑ Beartas maidir le bia sláintiúil

 ❑ Beartas turas

 ❑ Beartas spraoi, fóillíochta agus sosa

 ❑ Eile (sonraigh)

15. An bhfuil aon tuairimí eile agat maidir le forbairt rialachán agus creataí um 
fheabhas cáilíochta do SAC?

16. An dóigh leat gur cheart go mbeadh ceanglas ann maidir le spás taobh 
amuigh a sholáthar ar áitreabh na seirbhíse SAC?

 ❍ Is dóigh

 ❍ Ní dóigh

 ❍ Mínigh

17. Céard iad do thuairimí maidir le hinneachar na ndréachtchaighdeán a 
foilsíodh leis an suirbhé seo?

18. Céard iad na hathruithe a d’fhéadfadh a bheith riachtanach sna 
dréachtchaighdeáin le haghaidh cineálacha difriúla soláthróirí lena 
n-áirítear feighlithe leanaí, ELC ionadbhunaithe, SAC scoilbhunaithe agus 
soláthróirí neamhspleácha SAC a chuireann cúram ar fáil do leanaí roimh 
agus i ndiaidh na scoile?
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Aguisín 3
Cuireadh chuig an bhFócasghrúpa

Go raibh maith agat as spéis a léiriú i bhfreastal ar ár seisiún fócasghrúpa le 
soláthróirí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile, an Déardaoin seo chugainn, an 6 
Meitheamh, idir 10am-1pm in Óstán Ashling.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit a bheith i láthair agus bheimis buíoch 
díot ach do thinreamh a dheimhniú trí ríomhphost a sheoladh chugainn.

Eiseofar clár oibre agus tuilleadh sonraí an tseachtain seo chugainn.

Le dea-mhéin,
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Aguisín 4
Cuireadh chuig an Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte

A chara,

Táim ag scríobh chugat i ndáil le próiseas comhairliúcháin atá tionscanta ag an 
Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Dr. Katherine Zappone TD, i ndáil le forbairt 
rialachán cuimsitheach agus creat cáilíochta do chúram leanaí ar aois scoile. Ba 
mhaith linn do thuairimí a chloisteáil maidir le conas is fearr is féidir le rialacháin 
agus caighdeáin cháilíochta do chúram leanaí ar aois scoile in Éirinn freastal ar 
riachtanais leanaí agus teaghlach mar aon leo siúd atá ag obair san earnáil.

Áirítear sa phróiseas comhairliúcháin gairm ar aighneachtaí agus suirbhé ar líne, atá 
oscailte go dtí an 5 Iúil (tá na sonraí le fáil ar shuíomh gréasáin DCYA). Áirítear sa 
chomhairliúchán deis aiseolas a thabhairt maidir leis na rialacháin tosaigh a tháinig 
i bhfeidhm i mí Feabhra i mbliana, mar aon le doiciméad na ndréachtchaighdeán a 
chuir grúpa oibre neamhspleách faoi bhráid DCYA in 2018.

Dlúthchuid den phróiseas comhairliúcháin é Díospóireacht maidir le hIontráil 
Oscailte a mbeidh páirtithe leasmhara páirteach inti agus a reáchtálfar in oifigí 
DCYA (Plaza Miesach, Sráid Bhagóid, Baile Átha Cliath 2) ar an Déardaoin, an 
20 Meitheamh 2019. San áireamh sa Díospóireacht maidir le hIontráil Oscailte 
beidh plé comhstádais le rannpháirtithe a bheidh ag déanamh ionadaíochta ar 
raon páirtithe leasmhara. Tá sé beartaithe go gceadóidh an fhormáid an méid 
plé agus is féidir ar an lá. Beidh éascaitheoir ag gach bord chun an próiseas a 
threorú. Táthar ag súil go gcuirfear tús leis an imeacht ag thart ar 10am agus go 
gcuirfear clabhsúr le himeachtaí an lae ag 4pm.

Is léir go mbainfear an oiread tairbhe agus is féidir as an imeacht más féidir linn 
a chinntiú go mbeidh raon páirtithe leasmhara chomh leathan agus is féidir 
i láthair. Chuige sin, is mian liom cuireadh a thabhairt do bheirt ionadaithe ó 
d’eagraíocht féin freastal ar an imeacht.

Ceanglaím leis seo cóip den phreasráiteas a eisíodh ar an 21 Bealtaine maidir 
leis an gcomhairliúchán. Eiseofar clár oibre in am trátha.  

Deis a bheidh sa díospóireacht do gach páirtí leasmhar a n-eispéiris a roinnt 
agus a dtuairimí a thabhairt maidir le gach gné den rialachán agus de na 
caighdeáin cháilíochta i gcúram leanaí ar aois scoile, a bheidh mar bhonn le 
beartas a chuirfear i dtoll a chéile amach anseo.

Seol freagra chugainn roimh dheireadh an lae ar an 10 Meitheamh.
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Aguisín 5

Freagróirí an Chomhairliúcháin
Freastalaithe an Fhócasghrúpa

Creis Ashvale
Afterschool Together
Cumann Forbartha Choill an Chollaigh
Creis Pobail Bhéal Átha Beithe
Club Leanaí Beaumont
Cúram Iarscoile Breise
Cúram Iarscoile Bunás
Cúram Iarscoile Pháirc na Sceach Tta
Charlies Childcare
Comhar Naíonraí na Gaeltachta 
Cúram Leanaí Pobail Fingers & Toes 
Creis First Steps
Cúram Lae Chnoc an Fhuaráin
Cúram Iarscoile Hopscotch
Kidscare
Tionscadal Forbartha Pobail Chill 
Bharróg

Cúram Leanaí Park Academy 
Chábán tSíle 
Cúram Leanaí Play Together
Seirbhísí Tacaíochta Respond
Ionad Pobail na Rinne & an Bhaile 
Ghaelaigh
Seirbhísí Cúraim Leanaí Pobail 
Bhruach na hAbhann Tta
Seirbhísí Iarscoile Theach Rowan
Shining Stars Academy
Cúram Iarscoile Shooting Stars
Cúram Leanaí Ghort an Spá 
The Learning Tree
Cúram Pobail Réamhscoile agus 
SAC Threemilehouse
Cúram Leanaí Tigers
Cúram Leanaí TLC
Tots + Swots
Forbairt Pobail na hIarmhí 
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Cumann na nGairmithe Óige (ACP)
Ionad Acmhainní Teaghlaigh Mhuine 
Bheag
Grúpa Spraoi Bhaile an Doirín, Gaillimh
Barnardos
Tús Níos Fearr
Coistí Cúraim Leanaí na hÉireann (CCI)
Chambers Ireland
Feighlíocht Leanaí na hÉireann
Speisialtóir Feighlíocht Leanaí
An Chomhghuaillíocht um Chearta 
Leanaí
Grúpa Tacaíochta Crann
DCU - Ionad an Taighde ar 
Mhíbhuntáiste Oideachasúil (EDC) 
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Luath-óige Éireann (ECI)
Speisialtóir Luathbhlianta
Cúram Iarscoile Explorers
Cúram Leanaí Giraffe
HighScope

Cumann Cúraim Altrama na hÉireann 
Coiste Cathrach agus Contae i gCúram 
Leanaí Chill Chainnigh
Creis Maples Phort Laoise (Seas Suas)
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais (NDA)
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí 
(NPC)
NCCA
NCN
Nurtures Best, Ros Comáin
Playboard Thuaisceart Éireann
PLÉ
Pobal
Réaltóga, Baile Átha Cliath
Seas Suas
Sherpa Kids Ireland
SIPTU
Cúram Leanaí Naomh Burca
TUSLA
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (UCC)

Lucht Freastail na Díospóireachta maidir le hIontráil Oscailte
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Aighneachtaí i Scríbhinn

Freagróirí Shuirbhé Ar Líne SAC

Cumann na nGairmithe Óige (ACP)
Barnardos
Líonra Luathbhlianta Chorcaí
Luath-óige Éireann
Cúram Iarscoile Explorers
Comhairle Contae na Gaillimhe
Cúram Leanaí Fhearann an Gharráin
Cúram Leanaí an Tobair Naofa
Cúram Iarscoile Hopscotch
Kids Care Before and Afterschool
Coiste Cathrach agus Contae i gCúram 
Leanaí Chill Dara

Cineál % Líon

Soláthróir SAC scoilbhunaithe - Úinéir 4.75 45

Soláthróir SAC scoilbhunaithe - Cleachtóir 2.75 26

Soláthróir SAC neamhspleách - Úinéir 3.59 34

Soláthróir SAC neamhspleách - Cleachtóir 2.53 24

Soláthróir/Cleachtóir Poitéinsiúil Cúraim Leanaí ar 
Aois Scoile

2.22 21

Soláthróir Luathbhlianta le Seirbhís Cúraim Leanaí ar 
Aois Scoile faoi láthair - Úinéir

13.73 130

Soláthróir Luathbhlianta le Seirbhís Cúraim Leanaí ar 
Aois Scoile faoi láthair - Cleachtóir

11.51 109

Líonra Cúraim Leanaí ar Aois Scoile 
Chiarraí
Comhairle Náisiúnta na 
dTuismitheoirí
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta
Seas Suas
Sherpa Kids
Club Obair Bhaile Shining Stars
Grúpa Spraoi Pobail an Sciobairín 
CLG & Cúram Iarscoile
Éire Saor ó Thobac (FSS)
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Cineál % Líon

Soláthróir Luathbhlianta - Úinéir 4.01 38

Soláthróir Luathbhlianta - Cleachtóir 6.97 66

Feighlí leanaí SAC 1.58 15

Feighlí leanaí 8.34 79

Tuismitheoir/Cúramóir 40.87 387

Múinteoir 5.81 55

Príomhoide Scoile 1.37 13

Comhalta de Bhord Bainistíochta Scoile 0.95 9

Mac Léinn Tríú Leibhéal 1.48 14

Ball den phobal 3.91 37

Grúpa ionadaíoch nó ionadaí ceardchumainn 0.42 4

Ionadaí rialtais áitiúil 0.21 2

Acadóir 2.01 19

Comhalta Boird Eagraíocht Phobail 1.80 17

Comhalta Foirne Ionad Acmhainní Teaghlaigh 0.95 9

Comhalta Boird Ionad Acmhainní Teaghlaigh 0.00 0

Ní mian liom é seo a chur in iúl 1.06 10
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Cineál % Líon

Eile (sonraigh):
Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí
Bainisteoir Ionad Cúraim Leanaí Pobail 
AIM Luath-Idirghabhála
Cigire Luathbhlianta Tusla
Comhordaitheoir HSCL
Teagascóir LINC
Oiliúnóir Aireachais 
Comhordaitheoir Scoilbhunaithe SCP
Teiripeoir Spraoi
Bainisteoir PPFS Tusla
Cúntóir Riachtanas Speisialta
Mac léinn
Eagraíocht Obair Óige
Bainisteoir Tionscadail Obair Óige
Comhordaitheoir Ógtheagmhála

4.33 41
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Aguisín 6
Liosta iomlán de Bheartais agus Nósanna Imeachta le haghaidh Comhlíontacht 
Rialála* in ord Tosaíochta

Beartas agus Nós Imeachta % Líon

Beartas um Chumhdach Leanaí 97.45 919

Beartas um Bainistiú Iompraíochta 94.17 888

Beartas Frithbhulaíochta 91.62 864

Beartas Sábháilteachta Dóiteáin 89.29 842

Beartas um Fhágáil agus Bailiú Leanaí 85.37 805

Beartas um Chógas a Riar 84.52 797

Beartas Gearán 80.91 763

Beartas um Bia Sláintiúil 79.43 749

Beartas um Rialú Ionfhabhtuithe 78.26 738

Beartas Iontrála agus Táillí 75.50 712

Beartas Spraoi, Fóillíochta agus Sosa 72.53 684

Beartas Obair Bhaile 70.73 667

Beartas na bhFón Póca 67.97 641

Beartas Turas 58.22 549

Beartas AD (HR) 41.36 390
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Beartas agus Nós Imeachta % Líon

Eile (sonraigh):
Beartas um Éagsúlacht, Comhionannas agus Cuimsiú
Beartas maidir le húsáid TFC (ICT) agus gléasanna 
fótagrafacha agus taifeadta
Beartas um Chomhpháirtíocht le Tuismitheoirí
Beartas um Chomhairliúchán le Leanaí
Beartas maidir le Spraoi Taobh Amuigh
Beartas maidir le Timpistí agus Teagmhais 
Beartas Cosanta Sonraí
Beartas maidir le Meabhairshláinte & Folláine Leanaí 
agus Daoine Óga
Beartas um Oiliúint agus Forbairt Foirne
Beartas Earcaíochta Foirne
Cód Iompraíochta Foirne
Maoirseacht Foirne

16.12 152

*Freagraí ón suirbhé ar líne
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An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 
Bloc 1, Plaza Miesach 
50-58 Sráid Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath 2 
D02 XW14 
www.gov.ie/en/organisation/department-of- 
children-and-youth-affairs/

Le ceannach ó 
FOILSEACHÁIN AN RIALTAIS, 
52 FAICHE STIABHNA, BAILE ÁTHA CLIATH 2. 
(Guthán: 076 1106 834 nó Ríomhphost: publications@opw.ie) 
nó trí aon díoltóir leabhar.

http://www.gov.ie/en/organisation/department-of-children-and-youth-affairs/
mailto:publications%40opw.ie?subject=
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