
Cuairteoirí, ionadaithe gnó agus rl 

Príomhoide: Caitríona Nic Chonchradha 

 

 

Cuairteoirí, ionadaithe gnó agus rl. 

 

 

 

Is scoil sinn a fháiltíonn roimh cuairteoirí agus lucht gnó a thagann chun na 

scoile.  

 Cuirimid fáilte roimh dhaoine a thagann ar cuairt agus déanaimid iarracht 

gach cuidiú a thabhairt dóibh más féidir.  

É sin ráite tá nós imeachta leagtha síos againn chun a bheith cinnte nach 

gcuireann an líon cuairteoirí as do ghnáth rithim ama na scoile. 

 

 

Tuismitheoirí 

Cuirimid fáilte roimh thuismitheoirí teacht chun na scoile chun cainte linn 

faoi ábhair imní nó eile.  Iarrtar ar thuismitheoirí más féidir in aon chor é 

coinne a bheith déanta leis an múinteoir ranga nó leis an oifig roimh ré. 

Cinntíonn sé seo nach mbíonn cur isteach ar obair an ranga agus chomh maith 

leis sin , cinntíonn sé go mbíonn deis ag na páirtithe réiteach don chruinniú 

agus dar ndóigh freisin  socruithe a dhéanamh dá rang. 

Bíonn amanna ann go dtarlaíonn sé nach bhfuil cruinniú eagruithe ag 

tuismitheoir agus i gcásanna práinneacha amháin bímíd solúbtha más féidir in 

aon chor é.  

 

Fir/ mná gnó 

An chéad uair a thagann fear gnó chun na scoile chun ábhar a dhíol, más  

féidir in aon chor é, buailimid leis/léi, mínímid dóibh go bhfuil sé mar pholasaí 

againn gan bualadh le daoine gan coinne roimhré mar go gcuireann sé isteach 

ar obair na scoile agus nach mbímíd i gcónaí ar fáil chuige. Tugaimid uimhir 

teagmhála na scoile dóibh agus iarraimid air/uirthi glaoch roimhré an chéad 

uair eile agus go mbeimid níos mó ná sásta bualadh leis/léi má oireann sé. 
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Bróisiúir faoi imeachtaí áitiúla 

Ní bhíonn aon deacracht againn eolas faoi ranganna damhsa/ ceoil/sport srl a 

scaipeadh ar phobal na scoile. Iarraimid ar dhaoine Gaeilge éigin a bheith ar 

na bróisiúir atá le scaipeadh. Tá córas againn sa scoil go dtugtar an nóta don 

duine is sinne sa chlann. Ní thugaimid cead do chuairteoirí margaíocht a 

dhéanamh ar son  cúrsa/ imeacht bhreise ar bith ach go háirithe mar go 

gcreidimid nach bhfuil sé oiriúnach an brú sin a chur ar pháistí nó ar 

thuismitheoirí. Cuirtear an bróisiúr isteach sa bhFilteán obair bhaile 

láithreach gan aon chainte faoi. 

 

Sagairt / Lucht Deoise srl 

Ó am go ham tagann na sagairt áitiúla chun na scoile chun cainte linn nó leis 

na daltaí sna ranganna sacraiminte ach go háirithe. De ghnáth bíonn coinne 

déanta acu linn roimhré ach fiú muna mbíonn fáiltímid rompu i gcónaí agus 

tugaimid deiseanna dóibh bualadh isteach chuig na ranganna éagsúla más mian 

leo é. Is mór linn an chabhair agus tacaíocht a thagann siad agus a léiríonn 

siad don fhoireann scoile agus do dhaltaí na scoile. 

 

Aoichainteoirí: 

Tugtar cuireadh d’aoichainteoirí/ saineolaithe éagsúla teacht chun na scoile 

chun cuidiú linn gnéithe áirithe de churaclam na scoile a  chur i láthair, Bíonn 

socruithe déanta roimhré linn. Cinntítear go bhfuil an ionad cainte/oibre 

réitithe againn dóibh roimhré.  

Tagann cuairteoirí chun na hoifige agus taréis cupán tae/caifé a ofráil dóibh, 

tugann an Príomhoide go dtí’n seomra ranga é/í áit a gcuirtear fáilte roimh an 

gcuairteoir agus go gcuireann an Príomhoide an cuairteoir in aithne go 

foirmeálta don rang. 

Ón aiseolas atá faighte againn ó chuairteoirí, deirtear linn go bhfuilimid 

cáirdiúl fáilteach agus go bhfuil atmasféar álainn i bhfeidhm sa scoil. 


