POLASAÍ MEASÚNÚ
Gaelscoil Bharra 2015
Chuir na múinteoirí an polasai seo le chéile , in eineacht leis an pobal scoile. Tá sé ar fáil do
gach duine ar an suíomh scoile nó ón oifig.

Scrúdaithe Caighdeánach (Standardised )
Cuireann an scoil na scrúdaithe seo ar siúl gach bhliain I ndiaidh an Chásc.
Mata- Sigma T Rang 1 go dtí Rang 6
Cuirtear na torthaí ó Rang 2,4 & 6 ar fáil do na tuismitheoirí sna tuairaiscí scoile agus don
Roinn Oideachais. Is féidir le tuismitheoir ó aon rang na torthaí a lorg tríd an oifig/ Múinteoir
ranga.
Léitheoireacht/ ScríneoireachtMicra T Rang 1 go dtí Rang 6
GaeilgeScrúdaithe Droimconrach

Rang 1 go dtí Rang 6

M.I.S.T.- Naíonáin Móra
NRIT- Non Reading Intelligence TestCaithfidh Rang 2 agus rang 5 na scrúdaithe seo a dhéanamh ach is féidir le ranganna eile iad
a dhéanamh má cheapann na múinteoirí go bhfuil gá leis.

Scrúdaithe DiagnóiseachCuireann an Múinteoir Feabhais páistí áirithe faoi scrúdú ma tá sé/sí/ múinteoir ranga/
tuismitheoirí buartha faoi rud faoi Leith , m.sh-Dyslexia.
S’iad na scúdaithe a úsáidtear I nGaelscoil Bharra ná WRAT agus Nelson .

Measúnú I gcomhair Cuidiú Breise
Aon páiste a fhaigheann níos lú ná an 11ú percentile , freastalaíonn sé/sí ar an Múinteoir
Tacaíocht Foghlama, go dtí go dtagann feabhas ar chursaí foghlama.
Eagraítear na scrúdaithe seo gach bhliain.
Ós rud é nach bhfuil ach uimhir bheag sa scoil faoin 11ú ‘percentile’ déanann an múinteoir
ranga agus an Múinteoir Tacaíocht Foghlama cinneadh faoi na páistí gur chóir freastal ar an
rang breise.

TuismitheoiríFaigheann na tuismitheoirí tuairaisc scríofa gach Samhradh.
Bíonn Cruinniú idir an múinteoir ranga agus an tuismitheoir ar a lagfhad uair amháin sa
bhliain, I ndiaidh an Nollaig.
Má ta páiste ag freastal ar an Múinteoir Achmhainne nó an Múinteoir Tacaíocht Foghlama,
bualann siad le cheile roimh Oíche Shamhna chun plean oibre a chur le cheile.
Ma tá tuismitheoir buartha faoin a páiste is féidir léis/lei bualadh leis an múinteoir ranga /
Príomhoide chun chursaí a phlé.

Measúnú sa rangCoinníonn gach múinteoir –
1- Torthaí na scrúdaithe caighdeánach m.sh. Micra….
2- Measúnú neamhfhoirmiúil ar chur chun cinn an pháiste
3- Samplaí oibre más gá
Ag brath ar an rang, cuireann na múinteoirí scrúdaithe ar siúl sa rang- m.sh scrúdú litriu
gach Aoine, scrúdú Mata ag deireadh gach ábhar, scrúdú Tíreolas & rl.

FéinMeasúnú/Pobal ScoileBíonn an pobal scoile I gconaí ag iarraidh feabhas a chur ar chursaí scoile agus tá go leor
obair déanta againn ó am an WSE deireannach I 2011.
Páistí/ Tuismitheoir- Iarrtar ar na tuismitheoirí a smaointí a chur chugainn ó thaobh gach
abhar agus gach polasaí scoile. M.sh. vótail 80% den phobal scoile I 2014 gan an culaith
scoile athrú; bhunaigh an scoil Club Obair Bhaile de dheasca measúnú na tuismitheoirí ar
obair scoile.

Múinteoirídéanann na múinteoirí measúnú orthu fein, go háirithe ag chruinnnithe foirne- m.sh- cuirtear
beim láidir ar Mata I 2013-14 agus as seo thainig feabhas ar chursaí.

CigiríCuireann an scoil fáilte roimh Cigirí ach tá sé tabhachtach go gcuidíonn na cigirí I mbealach
dearfach. Cuirimid fáilte roimh moltaí nua ó na Cigirí I gconaí.
NB- Tá sé tabhachtach gan an iomarca beim a chur ar thorthaí scrúdaithe agus nach
mothaíonn múinteoirí/ tuismitheoirí nó páistí faoi bhrú. Tá gach scoil difriúl agus gach paiste
agus ní chóir comparáid a dhéanamh

