Mo
Phlean Rochtana agus
Cuimsithe
Tacú le Rochtain ar Chlár COLÓ
do gach leanbh

1. Príomhchaidreamh
Tuismitheoirí nó Caomhnóirí nó
Cúramóirí:

Bainisteoir
réamhscoile:

Scoil:

Foireann
réamhscoile:

SENO:

Gairmithe
Ábhartha
Eile:

Ainm an Linbh:

Comhordaitheoir
Cuimsithe nó
Príomhoibrí:

Speisialtóir
Luathbhlianta:

Eile:

2. Mo Láidreachtaí, Ábhair Spéise
agus Rannpháirtíocht
Seo
cuid de mo
Láidreachtaí
agus Cumas

Seo na rudaí is
spéis liom

Chun páirt
ghníomhach agus
bhríoch a ghlacadh

Seo roinnt cur chuige a thacaíonn
liom go héifeachtach:

Níl an cur chuige seo chomh
héifeachtach céanna:

3. Uimhir na Sprice
Téama na Sprice

 Rochtain

 Rannpháirtíocht  Tacaíocht

Teideal na Sprice

Gníomhartha
Riachtanacha

Na hacmhainní a
theastaíonn chun
spriocanna agus
gníomhartha a
bhaint amach
Straitéisí agus
Cur Chuige a
theastaíonn chun
spriocanna agus
gníomhartha a
bhaint amach
Dul chun Cinn nó
Toradh

Dáta
Tos
aigh

Dáta
Crích
e

An Duine is
mó atá
freagrach

Nóta Tráchta

4. Foirm um Athbhreithniú ar Dhul
chun Cinn
Dáta an Chruinnithe
Na daoine a bhí i
láthair

Riachtanais atá ag
teacht chun cinn
nó leanúnacha i
ndiaidh gur cuireadh
na tacaíochtaí agus
na hacmhainní
tosaigh i bhfeidhm

Spriocanna ar
tugadh fúthu arís eile
nó
Spriocanna nua a
leagadh amach

5. Athbhreithniú a dhéanamh ar
Shínithe Cruinnithe
Teideal

Síniú

Dáta

Tuismitheoir nó Caomhnóir
Dlíthiúil nó Cúramóir
Comhordaitheoir Cuimsithe
nó Bainisteoir Réamhscoile
nó Príomhoibrí
Speisialtóir Luathbhlianta
Gairmithe ábhartha eile

6. Taifead Teagmhála
Dáta

Duine/Daoine
Bainteach(a)

Saghas na
Teagmhála

Cuspóirí na
Teagmhála

Toradh

7. Aistrithe chuig plean na scoile
Caithfidh pleanáil aistrithe tosú i bhfad sula mbeartaítear go leanfaidh leanbh ar aghaidh
chuig Bunoideachas nó oideachas Speisialta, ag brath ar chastacht riachtanais an linbh. Ba
cheart go gcuirfí tús leis ar a laghad bliain roimhe sin nó fiú níos luaithe, má theastaíonn
trealamh speisialaithe nó oiriúnuithe timpeallachta.

Ainm agus
seoladh na
Bunscoile nó na
Scoile
Speisialta ar a
bhfreastalaítear
Ainm an
Teagmhálaí
Scoile
Sonraí
Teagmhála
Ainm agus
sonraí
teagmhála don
Eagraí
Riachtanais
Oideachais
Speisialta
(SENO) don
cheantar
Féach
www.ncse.ie
don liosta.
Cuireadh tús
leis an bplean
aistrithe an

An duine a
bhfuil an plean
aistrithe á
fhorbairt
aige/aici (e.g.
príomhoibrí,
Comhordaitheoi
r Cuimsithe)
Daoine a bhfuil
baint acu i
dtacú leis an
aistriú ó
Réamhscoil
chuig Bunscoil
nó Scoil
Speisialta

Ainm

Ról

Baint

Sonraí
Teagmhála

Láidreachtaí
Aonair an Linbh

Ábhair Spéise
Aonair an Linbh

Rogha rudaí an
Linbh, e.g.
An bia is fearr liom:
Rudaí is deas liom a
dhéanamh:
Rudaí a chabhraíonn
liom bheith socair:
Daoine a mbeidh
aithne agam orthu i
mo scoil nua:
Rudaí is féidir liom a
dhéanamh i mo scoil
nua:

Moltaí
tuismitheoirí
chun tacú leis
an leanbh aistriú
Riachtanais
chúram linbh

Spriocanna
agus
gníomhartha um
pleanáil aistrithe
lenar
comhaontaíodh
(e.g. rinneadh
teagmháil leis
an Seno,
socraíodh cuairt
a thabhairt etc.)

1.

2.

3.

4.

Faisnéis a
bhainenan le
tacú leis an
bpróiseas
aistrithe (e.g.
tuairiscí sláinte,
míchumas
diagnóisithe
etc.)
Trealamh nó
Fearais atá le
haistriú chuig
scoil go
mbainfidh an
leanbh úsáid
astu - Leibhéal 5
AIM
Oiriúnuithe nó
mionathruithe
fisiciúla a
theastaíonn,
más ann dóibh.

Toiliú agus
síniú an
tuismitheora
má tá faisnéis
á roinnt

Comhaontaím/comhaontaímid leis go roinnfear an
fhaisnéis a sholáthraítear ar an bhfoirm seo leis an
Réamhscoil, Bunscoil nó Seirbhís, le Pobal agus leis an
Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE),
faoi mar is gá, chun tacú le haistriú mo/ár linbh chuig (ainm
na scoile) ____________.

Ainm:__________________ Gaol leis an leanbh:_______

Síniú: ____________________ Dáta: ______________

Ainm:__________________ Gaol leis an leanbh:_______

Síniú: ____________________ Dáta: ______________

Nuashonraíodh Dáta:
an plean
Sínithe:
aistrithe
Críochnaithe

Dáta:
Sínithe:

