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Miontuairiscí Comhaontaithe: Cruinniú  den Bhord Bainistíochta  22.03.2022 
 

 

A Tionól: I láthair  

 I láthair : Séamus Ó Rinn ( Cathaoirleach) , Breanndán Ó Gréilligh (Príomhoide) , 

Máire Uí Choileáin (Runaí Taifeadta , Brian Tyers, Searlas ó Buaigh, An tAth. 

Micheál Ó Laoire. 

 

Glacadh le leithscéal ó Mary Uí Thuathail agus An tAth Ó Laoire  

B3  Léadh agus glacadh leis na  miontuairiscí  

B5 Airgeadas  
Cúntais iniúchta 2020-2021  curtha faoi bhráid an Bhoird .. 

Glacadh le leithscéal ón gcisteoir, moladh í as an gcuntas airgeadais cuimsitheach a 

cuireadh ós comhair an Bhoird. 

Tugadh le fios nach bhfuil aon flúirse airgid agus go mbeidh ar an scoil bheith 

cúramach le gach caiteachas. 

 

C5b 5. (B) Féinmheastóireacht Scoile. Tá an fhoireann ag leanúint leis an obair seo faoi 

láthair. mír na measúnaithe curtha leis toisc an CTB. Tosnófar le féin-mheasúnú an 

phaiste is na staitéis oiriúnach de reir ranga. 

 

 

 Béarla: Coiste scoile curtha le chéile tareis módh na FMS a úsáid chun 

an Polasaí/Plean Bhéarla a athnuachain. Réidh anois le cur faoi bhráid na 

fóirne iomlána. 

 Mata: Coiste roghnaithe ach  ar athló go fóill. 

 Gaeilge: FMS mar an Polasaí/Plean Bhéarla ag leanúint  

 Tacaíocht Foghlama: Tá an Roinn TF i lár athbreithniú faoi lathair is 

táthar ag súil le polasaí nua a bheith críochnaithe go luath againn. 

 Peannaireacht: Beirt  mhúinteoir tar eis an próiséis FMS a thosú le 

muinteoirí uile na scoile. Le críochnú roimh dheireadh na bliana  

 OSIE: Athbhreithniú tosnaithe ag Coiste nua  

 

Tá ardmholadh tuillte ag an bhfoireann ar fad ach go háirithe baill na gcoistí,  

C6  Gníomhaíochtaí Seach – Churaclaim 

● Sciath na Scol ag súil le tosú tar éis an Bhriseadh lár théarma  
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● Míreanna speisialta curtha san áireamh le Cork Sports Partnership 

Lúthchleasaíocht, Cispheil, Snámh, Treodóireacht, Maisiú an 

chlóis. 

Cispheil sa halla tosnaithe  

●  Urlabhraíocht :Ms McCarthy ar aís tar éis scoile agus cloífidh sí leis na 

rialacha/plean covid ina iomlán. 

● Socraite speisialta déanta do Feis Maitiú & LAMDA. 

● Seó na Scoile : Aille agus an Bhruid :Dátaí 25ú & 26ú Bealtaine  

 

Tá ardmholadh tuillte ag na múinteoirí atá bainteach leis na gníomhaíochtaí seo ar 

bhonn deonach. 

C8 Foirgneamh  

Deisiú:  

Déanfar iniúchadh go luath at an gcóras leictreachas sa scoil. 

Forbairt:  
● Cead faighte ardaitheoir nua a chur isteach 

● Stóras nua idir lámha sna siúltan agus na seomraí aranga  

● Oibrithe an tSamhraidh: Fuinneoga agus doirse nua sa foirgenamh ceadaithe 

Maisiú 
Péinteáil déanta ag an bhfoireann lastigh 

C13 Filleadh ar Scoil  

Treoirlínte faoi chumhdach aghaidhe a chaitheamh bainte sa rang / Roghnach anois  

. 

 

 

C14 Polasaithe 

Athbhreithniú déanta ar:  

Cosaint Leanaí (measúnú riosca san áireamh). ag éirí as sin deineadh cinneadh 

athbhreithniú ar an bPolasaí Taithí Oibre 

In airde ar sin deineadh 

 . Polasaí/Plean Ghaeilge (tosnaithe) 

a. Polasaí/Plean Bhéarla (le scaipeadh i measc na fóirne mar críoch an FMS) 

b. Polasaí/Plean Tacaíocht foghlama is Measúnú (tosnaithe le bailiú eolais is 

fianaise) 

c. Polasaí OSPS is an Cúrsa Nua “Flourish” (stopaithe toisc nach bhfuil leagan 

ghaeilge ar fáil go fóill.) 

d. Polasaí OSIE (tosnaithe) 

Polasaí Peannaireachta (tosnaithe) 

▪  
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D Míreanna Speisialta  

Gearán ag pobal Cúirt an Chairdinéil i dtaobh cúrsaí tráchta : Bhí 

cainteann leo agus é feabhsaithe go mór , 

Polasí Rollacháin Choc na Trócaire: Tuigtear go bhfuil gach aon nith go 

bhféadfaí a dhéanamh déanta ag an mBord Bainidtíochta ag an dtráth seo. 

 

 

 

 


