
Dréacht-Pholasaí Obair Bhaile 
 
 

 Creidimid go bhfuil áit lárnach ag obair bhaile i bhforbairt fhoghlama an dalta 
agus go bhfuil gá tacú le hobair ranga trí chleachtadh foghlama a dhéanamh sa 
bhaile.  

 

 Aithnítear go bhfuil gá le cothromaíocht i saol an dalta idir obair scoile, obair 
bhaile, aclaíocht, caithimh aimsire agus am saor.  

 

 Bíonn riachtanais difriúla ag na hábhair éagsúla maidir leis an méid obair bhaile a 
fhaightear gach seachtain agus gach lá. Chomh fada agus is féidir é, déanann 
múinteoirí iarracht a chinntiú nach bhfuil an iomarca obair bhaile ag na daltaí ar 
aon oíche faoi leith.  

 

 Tuigtear go gclúdaíonn obair bhaile: scríobh, foghlaim, éisteacht, labhairt, 
ceachtanna, dul siar, léamh, ullmhúchán, staidéar, taighde. 

 

 Is ar an dalta atá an fhreagracht an obair bhaile a scríobh sa dialann ag deireadh 
gach ranga. 

 

 Ceartaítear an obair bhaile a thugtar. 
 

 Tugtar aiseolas ar obair bhaile a neartaíonn an fhoghlaim. 
 

 Ceartaíonn gach dalta a mbotúin obair bhaile féin, ag úsáid córais cheartúcháin a 
leagtar amach dóibh. 

 

 Coimeádtar taifead den obair bhaile a tugtar agus atá déanta.  
 

 Mura gcríochnaítear an obair bhaile go sásúil cuirfear nóta ina leith i ndialann an 
dalta agus is ar an dalta atá an fhreagracht an nóta a thaispeáint dá m(h)uintir an 
óiche sin, agus síniú a fháil lena ais dá réir. Úsáidtear an cód iompair más cuí.  

 

 Má bhíonn dalta as láthair ó rang nó ón scoil, nú ag imeachtaí scoile, ní mór don 
dalta féin an t-eolas a fháil faoin obair a chaill sé/sí agus é a dhéanamh roimh 
theacht ar ais ar scoil.  

 

 Mura bhfuil an dalta ábalta an obair bhaile a dhéanamh nó a chríochnú, 
scríobhann an tuismitheoir/caomhnóir nóta i ndialann an dalta, ag míniú na 
cúise. Ní mór an obair a bheith críochnaithe don chéad rang eile.  

 

 Caithfidh gach dalta ord agus eagair a choimeád ar a d(h)ialann. Síneoidh 
tuismitheoir/caomhnóir an dialann gach seachtain. 

  

 Déantar seiceáil rialta ranga ar an dialann scoile. 



 

 Tabharfar eolas, cabhair agus tacaíocht rialta do dhaltaí maidir le scileanna 

staidéir. 

 

 Ba cheart do dhaltaí thart ar uair a chloig go leith in aghaidh na hoíche a 

chaitheamh ar obair bhaile le linn na Chéad Bhliana. 

 

 Táimid ag súil le hardchaighdeán eagrúcháin agus féin-bhainistíocht obair bhaile 

ónár ndaltaí. 

 

Tabharfaimid an polasaí seo faoi athbhreithniú uair in aghaidh na scoilbhliana.  

Cuirfear an polasaí seo ar fáil do pháirtithe uile na scoile.  

 

 

 


