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 Nóta faisnéise do Thuismitheoirí maidir leis an mBunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna. 

A Thuismitheoir, a chara, 

Mar is féidir gurb eol duit, tá forbairt á déanamh faoi láthair ag an Roinn Oideachais agus Scileanna ar bhunachar sonraí aonair faoi leanaí bunscoile ar a dtugtar an Bunachar Sonraí ar Líne do Bhunscoileanna (POD). 

Tá clúdach sonraí aonair i bhfeidhm le roinnt blianta anuas cheana in oideachas réamh-bhunscoile, in oideachas iar-bhunscoile agus in oideachas tríú leibhéal, agus is acmhainn thar a bheith luachmhar í le haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn gach dalta tríd an gcóras oideachais, lena n-áirítear foghrúpaí leochaileacha, le haghaidh beartas oideachais a fhorbairt, pleanáil chun cinn agus a bheith mar bhonn agus thaca ag íocaíochtaí agus ag leithdháiltí múinteora ar institiúidí oideachais. Cuirfidh an córas nua ag an leibhéal bunscoile ar chumas na Roinne sainaithint a dhéanamh ar leanaí atá ag fágáil an chórais oideachais go luath nó nach bhfuil ag aistriú ón leibhéal bunscoile go dtí an leibhéal iar-bhunscoile. Chomh maith leis sin, soláthróidh sé buntáistí do scoileanna agus do thuismitheoirí le himeacht ama mar go laghdóidh sé líon na bhfoirmeacha nach mór a líonadh isteach agus go ligfidh sé an t-aistriú uathoibríoch taifead idir scoileanna de réir mar a bhogann do leanbh ó scoil go scoil. 

Tá an Roinn i mbun POD a chur i bhfeidhm agus cur leis ar fud gach bunscoile faoi láthair. Mar thoradh air sin, táthar ag iarraidh ar scoileanna anois sonraí aonair faoi do leanbh a chur ar fáil don chóras POD, lena n-áirítear uimhir PSP, ainm, seoladh, dáta breithe agus náisiúntacht do linbh. San Fhógra POD um Próiseáil Chóir atá ar fáil ar an rannán “POD” de shuíomh Gréasáin na Roinne www.education.ie nó ar iarratas ón Rannóg Staidrimh, tugtar breac-chuntas iomlán ar na sonraí go léir atáthar ag iarraidh, ar na cúiseanna le gach píosa sonraí a bhailiú agus ar an dóigh a ndéanfar na sonraí a úsáid, a rochtain, a stóráil, a chomhroinnt agus a choinneáil. Tá doiciméad Ceisteanna Coitianta ar fáil freisin ina leagtar amach freagraí ar roinnt de na ceisteanna rialta a fuaireamar ó thuismitheoirí go dtí seo. 

Tugann an Roinn an-aird ar chosaint shonraí do linbh. Stóráiltear na sonraí ar fad faoi POD ar fhreastalaithe na gCoimisinéirí Ioncaim, agus is ionann na cosaintí slándála atá i bhfeidhm do POD agus iad siúd atá i bhfeidhm do thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim. Laistigh den Roinn, ní bheidh rochtain ar na taifid aonair ach ag líon teoranta ball foirne ón Rannóg Staidrimh. Dhá phíosa roghnacha faisnéise atáthar ag iarraidh faoi do leanbh, faoi do reiligiún nó faoi do chúlra eitneach nó cultúrtha, meastar iad a bheith ina sonraí pearsanta íogaire faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí agus beidh do thoiliú i scríbhinn ag teastáil le go bhféadfar na sonraí a aistriú chuig an Roinn. Is é an beartas coinneála reatha do shonraí POD ná go gcoimeádfar taifid POD go dtí go mbeidh an dalta 30 bliain d’aois. Tá an beartas seo ceaptha chun anailís fhadaimseartha a cheadú de réir na dtosaíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta don fhoghlaim ar feadh an tsaoil, agus chun cur ar chumas daltaí a dtaifid a fháil ón Roinn amach anseo. 
Tá deasc chabhrach POD i bhfeidhm chun freagraí a thabhairt ar cheisteanna agus chun aon fhaisnéis eile a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait a chur ar fáil. Bíonn foireann ag oibriú ar an deasc chabhrach ó 8:30am go 5pm ó Luan go hAoine. Is féidir dul i dteagmháil le foireann na deisce cabhrach ag pod@education.gov.ie nó 01 8892311. 

Le dea-mhéin, 
Diarmuid Reidy 
Staitisteoir Sinsearach 
An Rannóg Staidrimh 

