Ceistneoir i dtaobh daltaí ag déanamh taithí oibre i Scoil Uí Riada

Ainm:
Scoil:
Seoladh:

Uimhir ghutháin:
Seoladh Ríomhphoist:
Tréimhse oibre (dátaí):
___________________________ go dtí ___________________________

Cén fáth ar mhaith leat do thaithí oibre a dhéanamh i Scoil Uí Riada?

An bhfuil suim agat bheith ag obair le páistí amach anseo?

An bhfuil tú sásta treoir an mhúinteora ranga a leanúint agus obair as do stuaim féin?

Cuir tic leis an aoisghrúpa ab fhearr leat (más féidir)?
Naíonáin
Rang1-2
Rang 3-4
Rang 5-6

Seo iad roinnt treoirlínte i dtaobh an saol scoile i Scoil Uí Riada:
•

Tosaíonn an lá scoile ag 9:10 agus críochnaíonn sé ag 3:00. Caithfear bheith i láthair idir
na hamanna seo.

•

Lón- 11:00-11:10 agus 12:45-1:15 (Is féidir lón a ghlacadh sa leabharlann. Níl cead ag
scoláirí suí sa seomra foirne le linn am lóin)

•

Caithfear Gaeilge a labhairt i gcónaí

•

Tugtar tús áite d’iarscoláirí SUR i gcónaí.

•

Beimid ag súil go gcruthófá deá-shampla do na páistí fad is atá tú ag obair sa scoil.

•

Beimid ag súil go dtaispeánfá béasaí do gach ball den fhoireann i gcónaí.

•

Beidh múinteoir amháin i bhfeighil ort don tréimhse oibre agus beidh tú freagrach dó/di.

•

Is taithí oibre atá i gceist… dá bhrí sin, tá tú ceaptha bheith ag obair le múinteoir/rang ó
9:10 go dtí 3:00.

•

Má ghlacfar leat eagrófar cruinniú gairid leat féin agus leis an múinteoir ranga roimh thús
an tréimhse oibre (ar a laghad seachtain roimh ré)

Síniú: ___________________________

Dátá: ___________________________

Polasaí Scoile i dtaobh daltaí ag déanamh taithí oibre i Scoil Uí Riada
•

Nuair a théann an dalta i dteagmháil leis an scoil, faigheann siad cóip den
conradh/ceistneoir.

•

Líonann sé/sí an conradh/ceistneoir isteach & tugtar é don mhúinteoir i bhfeighil ar
thaithí oibre sa scoil (Múinteoir Deirdre)

•

Ansin déanann an múinteoir seo cinne má ghlacfar nó múna ghlacfar leis an dalta.

•

Tugtar tús áite d’iarscoláirí SUR i gcónaí.

•

Má ghlacfar leis/léi, eagrófar cruinniú gairid idir an dalta agus an múinteoir ranga a
phioctar don dalta, roimh thús an tréimhse oibre (ar a laghad seachtain roimh ré)

•

Déanfar measúnú ar an dalta ag deireadh an tréimhse.

