
Miontuairiscí Chomhaontaithe
Cruinniú Bord Bainistíochta 06.12.22

A Tionól:
I láthair Séamus Ó Rinn, Breanndán Ó Greilligh, Fíona Ní Chatháin, Séarlas
Ó Buaigh, Jim O’ Neill, Gemma Uí Liatháin, Brian Tyers

As láthair
An tAthair Mícheál,

B3 Miontuariscí
Léadh, glacadh agus síníodh na miontuairiscí

B5 Airgeadas
Tá uasdátú ón gCisteoir anocht.

● Tuairisc go deireadh Mí na Samhna.
● Córas nua an FSSU Airgead Bunscoile ag feidhmniú gan fadhb
● Moladh tuillte ag an Rúnaí Scoile, Ciara Uí Chorcoráin

C5
B

Féinmheastóireacht Scoile
An scoil ag tabhairt faoi iAbacus mar uirlis nua.
Tuairisc tosnaithe ag an bhFoireann Ceannasaíochta & Bainistíochta

Tá an fhoireann ag leanúint leis an obair seo faoi láthair.
a. Dignit ar obair:

○ Tionscnamh de 5 sheisiún x 1 uair ag an bhfoireann iomlán.
○ Coiste tar eis an Chairt um Dhínit is Polasaí um Dhínit a

ghlacadh is a mholadh don fhoireann scoile iomlán )
○ Leanadh na treoirlínte go hiomlán a cuireadh le chéile

[IPPN/INTO/CPSMA/DES]
○ Fógrófar e i measc an scolphobail ar fad.

b. Mata: le tosú i mbliana. Seachtain na Mata déanta ag gach rang & Lá
Speisialta Mata caite acu sa Halla scoile

c. Béarla: FMS déanta is críochnaithe. Polasaí is plean réidh agus á
chur i bhfeidhm.

d. Gaeilge: FMS déanta is críochnaithe. Polasaí is plean réidh agus a
chur i bhfeidhm. Córas nua maidir le spreagadh labhairt na gaeilge
timpeall na scoile.

e. Tacaíocht Foghlama: Tá an Roinn TF i lár athbreithniú faoi láthair is
táthar ag súil le polasaí nua a bheith críochnaithe go luath againn.

f. Peannaireacht: Athbhreithniú breise ins na sóisir arís .
g. OSIE: Athbhreithniú tosnaithe ag Coiste nua.

Seachtain na hEolaíochta déanta ag an scoil arís. 2 lá speisialta sa
halla (sóisir & sínsir)

h. Corpoideachas: Athbhreithniú deanta ar snámh. 2 rang ag taisteal
anois. Ag oibriú amach tríd is tríd.

C6 Gníomhaíochtaí Seach-Churaclaim:



● Sciath na Scol: Ghlac páistí Ranganna 5&6 sa chomórtas peile an
téarma seo. A bhuíochas leis na múinteoirí.

o shroich na buachaillí ½ chraobh
o cailíní sa Chraobh. Bhí seachtain iontach sa scoil roimh ré

agus taispeátas iontach i bPáirc Uí Chaoimh. D’fhreastal
Ranganna 2-6 ar an gcluiche. Tá ard-mholadh tuillte ag na
múinteoirí is lucht tacaiochta ar fad. Chuir an scoil
ríomhphost chuig Coiste Sciath na Scol ag gabháil
buíochas leo.

o Iomáint is Camógaíocht faoi dhíon (Ranganna 3&4) ag
tosnú i mí Eanair

● Treodóireacht na hArdranganna
● Aifeann Bhliantiúil: Ceoltóirí na Scoile san Ardeaglais leis an

tEaspag
● Searmanais Liotúirgeacha: Tá na hArdranganna ag freastal ar

sheirbhís amhain gach mí san SMA. Ullmhaíonn na paistí na
léachtanna, paidreacha is iomainn ar fad dóibh.

● Gníomhaíochtaí Sheachtain na Mata (Quiz & Comórtais)
● Cártaí na Nollag (Gach rang sa scoil)
● Banna Traidisiúnta na Scoile & Primary Ensemble Project faoi lán

tseoil. 5 Cheardlann eagraithe dóibh.
● Athbhreithniú déanta ar an gcóras snámha. Dhá rang ag freastal

orthu le chéile anois.

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

C8 Foirgneamh:
● Córas fuaime is AV sa halla ordaithe - Moill go dtí Mí Eanáir.
● Ardaitheoir idir lámha. Chubb críochnaithe an córas tinteáin.
● Oibrithe an tSamhraidh: “Walk through” cruinniú 29.11.’22.

o Dóirse is fuinneoga 85% déanta.
o Soilse an díon le críochnú go luath.
o Deiseofar na fuinneoga ar an Snag List 3ú & 4ú Eanáir
o Maclock déanta leis an glas nua. (Master key)
o Catch Security: beidh MDL i dteagmháil leo chun an córas a

dheisiú
● Uisce in-ólta le cur isteach i ngach seomra ranga

Maisiú
Clár Fógraí nua crochta san Fháiltiú Scoile
Clós
Tuairisc á chur le chéile againn le cabhair an Innealltóra

C10 Míreanna Speisialta:

● Cruinniú Chinn Bhliana. Bhí an Coiste Tacaíocht ag smaoineamh ar
dáta i Mí Eanair. Caint faoi Oideachas Speisialta. Collette Murphy ó
NEPS sásta teacht má oireann an dáta di.

● Ocáidí tiomtús airgid/Sóisialta á eagrú acu.
● Ocáidí na Nollag: Aifreann, Céilliúradh, Suzuki, Canadh na gCarúl,

Cuairt San Nioclás, Crannchur na Scoile (20ú Nollaig)



C13 Filleadh ar scoil:
An Plean ag feidhmiú go breá faoi láthair

C14 Polasaithe
Athbhreithniú déanta ar:

- Cosaint Leanaí (measúnú riosca san áireamh) ag éirí as sin
- Polasaí Taithí Oibre

In airde ar sin deineadh

○ Dínit san Ionad Oibre (Polasaí & Cairt)
○ Polasaí na Cúntóirí Ranga (SNAs)

D Míreanna Speisialta

● FMS an Bhoird:
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

● Éide Scoile – deineadh cinneadh coiste a roghnú chun athbhreithniú a
dhéanamh ar an éide scoile.

● Beidh Crannchur Scoile ar an 20ú Nollaig i Halla na Scoile

Aon Ghnó eile réamhfhógraithe/AONB:


