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Polasaí Obair Bhaile. 

Réamhfhocal: 

Cabhraíonn an polasaí le fís agus misean na scoile an fhoghlaim agus an 

múineadh a chur chun cinn agus tugann sé ról agus freagrachtí do mhúinteoir/ 

tuismitheoir/ scoláire/ bainistríocht. 

Réasúnaíocht agus Aidhmeanna: 

Is é is ciall le obair bhaile ná obair scríofa, obair foghlamtha nó athbhreithniú ar 

obair ranga atá déanta roimh ré.  Ba chóir go mbeadh an obair bhaile 

feiliúnach do chumas an scoláire.  

Dualgais an mhúinteora: 

 Obair bhaile rialta  ag an scoláire de réir plean ábhair an mhúinteora 

 Cuntas an obair bhaile i ndialann an mhúinteora-  dáta,  caighdeán, 

déanta/gan déanta 

 Tá duaglas ar an múinteoir an obair bhaile a cheartú agus aiseolas a 

thabhairt don scoláire 

 Scoláire a spreagradh obair bhaile níos fearr a dhéanamh 

 Díriú ar scileanna staidéara a bhaineann le gach ábhar 

 Tá duaglas ar an múinteoir  dul i dteaghmáil le tuismitheoirí/caomhnóirí 

mura bhfuil an obaile bhaile déanta  

 An obair bhaile  a shoiléiriú i scribhinn agus i bhfocail agus am a 

thabhairt  do na scoláirí an obair a scriobh sa dialann scoile roimh 

deireadh an rang 

 Idirdhealú a dhéanamh san obair bhaile do scoláire le riachtanais 

speisiálta 

 

Dualgais an scoláire: 

 Tá freagracht ar an scoláire an obair bhaile a thogáil síos sa 

dialann scoile  

 An obair bhaile a dhéanamh chomh maith is atá sé/sí in ann 

 An obair bhaile a dhéanamh sa chóipleabhair ceart don ábhair 

   Na botúin a cheartú nó machnamh a dhéanamh  orthu chun   an 

obair a fheabhsú 
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 Nuair atá scoláire ar imeachtaí scoile-peil/cispheil tá dualgais ar an 

scoláire an obair bhaile a fháil agus é a dhéanamh 

 Mura bhfuil obair bhaile déanta de bharr tinneas  ba chóir nóta ón 

tuismitheoir/caomhnóir a bheith ag an scoláire 

Dualgais an tuismitheoir/caomhnóir: 

 Déanamh cinnte  go bhfuil an scoláire ag déanamh an obair bhaile 

 Má tá aon imní nó amhras ar thuismitheoir/chaomhnóir ba chóir dul i 

dteaghmail leis an Oifigeach Teaghmáil Baile Scoile 

 Timpeallacht fhoghlama don obair bhaile sa bhaile a chur ar fáil gan 

teilifís,ríomhaire nó fónphoca 

 Dialann obair bhaile an scoláire a sheiceáil agus a shíniú  go seachtainiúil. 

Treoir Ama  a chaitear le obair Bhaile: 

An Chéad Bhliain Uair go uair go leith 
An Dara Bhliain  Uair go uair go leith 

An Teastas Shóisearaigh Uair go leith   go dhá uaire 
An Cuigiú Bliain Dhá uair go trí uaire  

Ardtheistiméireachta Dhá uair go trí uaire 

Idirbhliain: 
Gnáth obair bhaile scríofa /achoimre,  
obair tionscadal agus 
cuntas ar imeachtaí laethúil a choinneáil sa  dialann/fillteán. 
 

Duaglas an Príomhoide /Bord Bhainistíocht: 

o Tá duaglas ar an bPríomhoide an polasaí a chur ós chomhair an Bhoird 

agus a dhéanamh cinnte go bhfuil an polasaí á chur i bhfeighim 

o Go nglacfadh na páirtithe lena   bhfreagrachtaí  maidir leis an pholasaí. 

Smachtbhannaí: 

 Comhairle 

 Coinnithe istigh ag am lón 

 Dul i dteagmháil le tuismitheoirí 

   Faoi bhráid an Bhoird Bainistíochta :                        Athbhreithniú /Measúnú: 

   Dáta: 02/ 05/2013                                                                       Márta 2015. 


