
 

Miontuairiscí Comhaontaithe: Cruinniú  den Bhord Bainistíochta  21.06.2022 

 

 

A Tionól: I láthair  

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

Máire Uí Choileáin (Runaí Taifeadta) , Brian Tyers, Searlas Ó Buaigh, Mary Uí 

Thuathail, Mary Uí Laighin. 

B3  Léadh, glacadh agus síníódh na  miontuairiscí  

B5 Airgeadas  

Chuir Máire Uí Thuathail tuairisc airgeadais go deireadh  Bealtaine ós comhair an 

bhoird. Glacadh leis an tuairisc. Chuir sí ina luí ar an mBord go gcaithfaí bheith 

aireach le caiteachasa sna todhcaí. Ghabh Séamus Ó Rinn búochas le Máire Uí 

Thuathail as a bhfuil déanta aici le tamall anuas agus cúrsaí airgid anois an 

eagraithe. Tá Máire anois ag éirí as a dualgas mar chisteoir. 

 

C5b  Féinmheastóireacht Scoile. Tá an fhoireann ag leanúint leis an obair seo faoi 

láthair. Mír na measúnaithe curtha leis toisc an Curaclam Teanga Bunscoile. 

Tosnófar le féin-mheasúnú an pháiste is na straitéis oiriúnach de réir ranga. 

 

 

● Béarla::Polasaí is plean curtha I gcrích. 

● Mata: Coiste roghnaithe agus tosnófar ar seo sa scoilbhliain 2022-2023. 

● Gaeilge.: Polasaí is plean curtha i gcrích 

● Tacaíocht Foghlama: athbreithniú ar siúl faoi láthair is táthar ag súil le 

polasaí nua a bheith críochnaithe sa scoilbhliain 2022-2023 

● Peannaireacht: Beirt mhúinteoir i mbun oibre ar an bpolasaí seo agus é  

beagnach críochnaithe. 

● 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: Ghlac páistí 5agus 6 páirt sa chomórtas agus i 

mblitzeanna an téarma seo. Moladh mór tuillte ag na 

múinteoirí/Cúntóirí Ranga :  

 

● Lá Spóirt na Cathrach: Traenáil is Comórtas an-rathúil. Páistí tar eis 

éacht a dhéanamh sa MTU. Ard-mholadh tuillte ag gach duine a bhí 

bainteach le seo. 

 

 



● Lá Soírt na Scoile iontach san SMA agus lathair scoile. Bhain gach 

einne sár-taitneamh as an ócáíd agus buíochas le pobal an SMA as an 

áis iontach seo a chur ar fáil don scoil. 

 

● Míreanna speisialta curtha san áireamh le Cork Sports Partnership 

● Lúthchleasaíocht, Cispheil, Snámh, Treodóireacht, Maisiú an 

chlóis. 

● Traenálaí chispheile ag obair sa scoil. 

 

● Cuireadh an  ceoldrama :Áille agus an Bhrúid i láthair ar an 25ú & 26ú 

Bealtaine. Moladh thar na bearta tuillte ag gach éinne a bhí bainteach 

leis an bhfeachtas iontach seo. An- chreidiúint ag dul chuig na daltaí, 

múinteoirí, Coiste Tacaíochta agus an múinteoir drámaíochta as an 

éacht oibre a deineadh.  

Tá ardmholadh tuillte ag na múinteoirí atá bainteach leis na 

gníomhaíochtaí seo ar bhonn deonach 

 

C8 Deisiú:  

● Leictreoir ar athló toisc oibrithe eile ar siúl sa scoil i láthair na huaire. 

 

Forbairt:  

● Ardaitheoir idir lámha agus ag súil go gcuirfear isteach i mi Iuíl é. 

● Stóras nua críochnaithe 

● Oibrithe an tSamhraidh: Fuinneoga nua le cur isteach  sa scoil.Is cúis 

áthais dúinne é go bhfuil se ag tosú ar an 26ú Meitheamh. MDL ceapaithe 

mar chonraitheoir. 

 

Maisiú 

Déanfar gach seomra ranga is an Halla spóirt a pheinteáil I rith an tsamhraidh.. 

 

Clós 

Tá iniúchadh ar siúl maidir le forbairt an chlóis i láthair na huaire  

C.10 Míreanna Speisialta: 

● Cruinniú Chinn Bhliana : Ní raibh dúil ag an gcoiste i gcruinniú Zoom. 

Eagrófar cruinniú sa scoilbhliain nua. 

 

● Ceiliúradh do Mháire Uí Chonchúir is Brídín Ní Shíocháin agus iad ag 

imeacht ar scor, Osclaíodh leabharlann lasmuigh i dTír na Nóg ar Chúl an 

Tí. 

 

● Ardmholadh tuillte acu ón mBord as a ndúthracht thar na blianta. 

 

● Ardmholadh tuillte ag Bean Úi Choileáin as a cuid oibre ar an mBord mar 

rúnaí agus príomhóide scoile freisin. 

 

 

C13 Filleadh ar Scoil  



An Plean ag feidhmniú go breá faoi láthair. 

 

 

C14 Polasaithe 

1. Athbhreithniú déanta ar an bpolasaí Cosaint Leanaí (measúnú riosca san 

áireamh)  

2. Polasaí/Plean Ghaeilge curtha i gcích 

3. Polasaí/Plean Bhéarla curtha i gcrích 

4. Polasaí/Plean Tacaíocht foghlama is Measúnú : idir lamha  

5. Polasaí OSPS is an Cúrsa Nua “Flourish”: idir lamha agus leagan ghaeilge 

le teacht 

6. Polasaí OSIE :idir lamha 

7. Polasaí Peannaireachta ; idir lámha 

8. Taithí Oibre : Athbhreithniú le déanamh go luath sa scoilbhliain 2022-2023 

 

D Míreanna Speisialta  

Féinmheastóireacht anBhoird: 

: Tá 6 chéim in aon athrú nó feachtas nua ag an Bhoird 

1. Ainmnigh an Fócas (m.sh. Foirgneamh + Cúntaisí na Scoile) 

2. Fianaise a Bhailiú 

3. Deán Anailís agus Deán Breithiúnais 

4. Scríobh agus Roinn Tuaraisc agus Plean Feabhsúcháin 

5. Cuir Plean Feabhsúcháin i bhFeidhim 

6. Deán Monatóireacht Ghníomhartha Deán Meastóireacht ar 

Thionchar 

 

 

Pobal Chúirt an Chairdineil míshásta le cúrsaí tráchta. 

. 

Polasí Rollacháin na meánscoileanna: Príomhoide tar éis próiséis nua a thosú le 

teaghlaigh Rang 5 an téarma seo. 

 

 

 

 

 Aon Ghnó Eile 

Gabhadh buíochas le Maire Uí Choileáin, Máire Uí Thuathail agus Máire Uí 

Laighin a bheidh anois ag éirí as mar bhaill de Bhord Bainistíochta na Scoile. 

 


