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A mhúinteoir,  a chara, 

Go raibh maith agat as ucht suíomh a thabhairt id’rang don mac léinn an Socrúchán Scoile Leathnaithe 

a dhéanamh leat, ach go mór mór agus gach scoil ag feidhmiú leis an Covid-19. Tá a tionchar le feiscint 

tríd an coras oideachais ar fad agus tá an Choláiste an-bhuíoch díot as ucht an deis seo a thabhairt don 

mhac léinn. Go dtí seo, tá trí Shocrúchán Scoile déanta aige/aici agus tá na leachtaí ar fad ar an gcuraclam 

déanta comh maith. Tá súil agam go ndéanfaidh siad gach iarracht obair ar leasa na páistí fad is atá siad 

sa rang leat.  

Beidh an mac léinn sa scoil ón 21ú Meán Fómhair – 20 Samhain agus tá cur síos ar an tSocrúcháin san 

sceideal an tsocrúcháin.   Is leargas ar na gníomhachtaí teagacs éagsúla, na Snáithe,   atá sa  Taithí na 

Scoile Uile. Is iad seo a bheidh le déanamh ag an mac leinn ón 28 Meán Fómhair – 23 Deireadh Fómhair. 

De bharr an Covid-19, beidh éagsúlact ann ó scoil go scoil ó thaobh céard go díreach a bheidh á 

dhéanamh ag gach mac léinn don tréimhse seo. Múinfidh sé/sí do rang faoi leith ón 2 – 20 Mí na Samhna, 

lena iachall múinteoireachta ag méadú gach seachtain.  Maidir le pleanáil, labharfaidh said leatsa faoir 

le gach ábhar sa churaclam agus ba chóir go leanfadh said do comhairle maidir le toipicí.   

Iarrtar ar na mic léinn a bheith réidh do moltaí a ghacladh. Os rud é nach mbeidh feitheoirí sna 

scoileanna, tá tabhacht faoi leith ag baint led’ mholtaí don mhac léinn agus iarrtar orthu aird faoi leith a 

thabhairt don chomhairle a thugann tú doibh. Tá treoireacha ar ais-eolas a thabhairt, má bhíonn fonn 

ort a leithéid a dhéanamh, ar fáil comh maith.   Mar aithint go bhfuil curam agus foghlaim na bpáistí an 

ghnéith is tabhachtaí sa rang, iarrtar ar mhúinteoirí imní maidir le cleachtadh nó iompar gairmiúil na mic 

léinn a thabhairt chun aire an fheitheora a luaithe agus is féidir.  Led’ thoil ná bíodh leisce ort labhairt 

leis an bhfeitheoir maidir le dul chun cinn an mic léinn – déanfaidh an feitheouir teagmháil leis an scoil 

ar ceithre uaire le linn an tsocrúcháin.    

Anois,  agus é/í i mbun a Socrúchán deireanach, tá súil agam go n-éiróidh go geal léi/leis agus go 

mbainfidh na páistí idir taitneamh agus tairbhe as an tréimhse.   

Go raibh mile maith agat,   

Neil Ó Conaill.  
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