Cruinniú Boird Bainistíochta GSNP

_____________10/3/2020

I láthair bhí: Brian, Liam, Sinéad, Máire, Dominic, Fergal, Ciarán, Úna
Miontuairiscí an Chruinnithe:
1. Miontuairiscí ón gcruinniú Boird Bainistíochta (4/2/20) le léamh agus moladh
Rinneadh plé ar na miontuairiscí.
Moltóir: Máire

Cuiditheoir: Ciarán

2. Nithe ag éirí as na miontuairiscí
N/A
3. Comhfhreagras
•

Naomh Uinseann de Pól - ag gabháil buíochas maidir leis an deontas a chuireamar ar aghaidh
chucu.

•

Ospidéal Croimghlin - ag gabháil buíochas maidir leis an deontas a chuireamar ar aghaidh
chucu.

•

Laura Lynn - ag gabháil buíochas maidir leis an deontas a chuireamar ar aghaidh chucu.

•

Litir ó Shinéad Ní hUallacháin - taighde ar siúl aici mar chuid den mháistreacht faoi abairtí
ghaeilge a chumadh ’s a mhúineadh ar bhealach níos fearr.

•

COVID -19: Litir ón HSE le moltaí ar conas scoileanna a chosaint sa bhealach is fearr.

4. Tuairisc an Phríomhoide
Tá 454 páiste ar na rollaí
An Fhoireann Teagaisc
24 ar an bhfoireann teagaisc. Laghdófar é seo go 23 i 2020/21
Postanna Sealadach:
Múinteoir Odhrán MacFhionnaile - Sos Gairme (Andrea Ní Mháille)
Múinteoir Aisling nic Giolla Coda - Post Roinnt (Úna Mhic Sheoin/Niamh Ní Dhrisceoil)
Post Shaoire Mháithreachais/Tuismitheora:
Múinteoir Dayna de Barra - Íde Nic Dhómhnaill (Saoire Mháithreachais)
D’fhill Sinéad Ní Chaochlaoich óna Saoire Tuismitheora @ 10/02/20

Diplóma (Droichead):
Foireann PST: Liam (P.O), Eimear (meantóir agus PO Cúnta) agus Úna (post AP2).
Múinteoir Odhrán MacFhionnaile
Múinteoir Dayna de Barra
Críochnaithe leis an bpróiséas Droichead (D’éirigh go han-mhaith leo)
Post AP2:
Post Fógraithe ar feadh 10 lá oibre (ón 17/02/20 - 04/03/20). Beidh agallamh ar siúl Déardaoin 12
Márta
Socrúchán Scoile:
Coláiste Pádraig DCU i dteagmháil: Cuireadh cúpla socrúchán scoile ar cheall. Ní raibh an
t-éileamh ann.

CRS: 4 phost
Post iomlán ag Gaye, Orla & Niamh Uí Chorragáin.
Brenda ar shos gairme. Niamh Coilféir ceaptha chun an sos gairme a líonadh.
Scéim Piolótach - Múnla Nua ‘Frontloading SNA Allocation Model’. Dáileadh caighdeánach tugtha
do gach scoil bunaithe ar phróifíl, comhthéacs agus riachtanais na scoile le blianta beaga anuas. Le
cur i bhfeidhm ó Mheán Fómhair ar aghaidh. Mhol an SENO gan aon Fhoirm iarratais a chur
isteach ag lorg CRS do pháiste le riachtanais i mbliana.
Rúnaí:
Pauline
Feighlí Scoile:
Mícheál ‘Mick’ MacLiaim (Michael Williamson)
Leabharlainní:
Michelle Ní Mhórdha
Cigire Áitiúil na Roinne:
Cigire: Eileen Ní Shúilleabháin (Eileen O’Sullivan)
SENO Audrey O’Farrell
Siceolaí NEPS Sorcha O’Toole
Cúrsaí Churaclaim
Pleanáil Scoile:
Fó-choistí: seisiúnamháin fágtha (45 nóiméad)
Féinmheastóireacht Scoile:
FMS (SSE): Bileog (dáilte amach)
Gaeilge: Scríbhneoireacht sa Ghaeilge: Próifílí Dhroim Conrach: dáilte amach.
Measúnú 1 bailithe @ 31/01/20
Measúnú 2 le bheith déanta roimh an 19/06/20

Mata: Uimhreas: athbhreithniú déanta ar an bplean feabhsúchán (2019 - 2021)
Measúnú 1 (Ballard & Westwood) le bheith déanta roimh an 13/03/20
Measúnú 2 (Ballard & Westwood) le bheith déanta roimh an 19/06/20
Béarla: Litriú (triail á bhaint as clár nua go píolótach - Rang-ghrúpaí 3 agus 5)
Féinmheastóireacht na nDaltaí:
SEESAW: ranganna 1 - 6 in ionad filteán FMF.
Filteán chrua: ranganna N1 - R2
Lithearthacht:
•
•

Curaclam Teanga do Bhunscoileanna – inseirbhís - Webinar ar-líne@ 28 Feabhra óna.
13:00 - 2:30 .
Ranganna N1 - R6. teimpléid pleanála athbhreithnithe in úsáid anois de bharr an gCTB.

Gaeilge:
•
Cleite: clár luath-léitheoireachta (N1, N2 & R1), gnáth leabhair léitheoireachta
(ath-léitheoireacht)
•
Aistear N1 & N2
•
Nath na Seachtaine
•
Céad Chéimeanna
•
Clár Fónaice: ‘Mar a Déarfá’ (N1 ar fad). Ag fanacht ar chlár do N2 le teacht amach.
Béarla:
•
Clár Litriú - Triail á bhaint as clár nua faoi láthair (Rang-ghrúpaí 3 agus 5)
•
Jolly Phonics – Rang 1
•
Céad Chéimeanna (1st steps)
•
Building Bridges
Uimhearthacht (Mata):
•
•
•
•
•

Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’
Fadhb na Seachtaine
Céimeanna chun fadhbanna a réiteach
Réidh/Socair/Déan Mata (N1 & N2)
Plean feabhsúchán: thuas chun dáta

Coirp Oideachais:
Snáitheanna:
•
Gleacaíocht & Damhsa
•
Traenálaí CLG ó Chumainn na Sáirséalaigh (David Moran) - Traenálaí CLG ó na Gaeil Óga
(Dean Memery): Déardaoin
•
Oiliúint Uisce – R5 Dónal & R3 Odhrán críochnaithe ar an 04/03/20. R4 Sinéad Ní hU &
R1 Úna/Niamh ag tosnú @ 11/03/20

•

Ceol:
•
•
•
•
•

Lúthchleasaíocht: Traenáil do pháistí R3 - R6 (Dé Luain do chailíní & Dé Céadaoin do
bhuachaillí) - Tuismitheoir agus traenálaí reatha Brian Lamon agus múinteoirí Odhrán,
Louise & Liam. Tá Múinteoir Lisa ag cabhrú le riaracháin & eagrúcháin

Ranganna veidhlíní (N2 - R6) - Múinteoirí ceoil: Elizabeth & Rachel (Luain & Déardaoin)
Ranganna Dordveidhil (Cello) - Múinteoir Ceoil Adrian (Déardaoin)
Cleachtadh Cór - Eimear gach Aoine (R4 & R5)
Míreanna ag tionól scoile

OSIE
•

Ceardlann Eolaíochta (R3 Odhrán, R4 Sinéad & R5 Sinéad) @ Dé Máirt 28 Eanáir 2020

OSPS:
•
Clár leasuithe Bí Sabháilte (á dhéanamh i Mí Eanáir/Feabhra 2020):
•
N1 - cead an cúig topaic a mhúineadh/chlúdú trí Bhéarla más gá. Fágfar faoi mhúinteoirí N2
cén topaic gur féidir a chlúdú trí Ghaeilge. Déanfar athbhreithniú ar seo tar éis triail a bhaint
as i mbliana.
•
Deileáil le droch iompair: Comhairle ón siceolaí ó NEPS (2 uair a chloig Pháirc an
Chrócaigh)
•
Am Ciorcail - Jenny Mosley
•
Am Órga
•
Ár Rialacha Órga
•
Plean Scoile don OSPS: athbhreithniú á dhéanamh i mbliana
An Scoil Ghlas:
Ceiliúradh Speisialta againn as an 7ú Bhrat a bhaint amach. Tháinig Peter Kavanagh, ball den
gComhaontas Ghlas ar chuairt chugainn. Gaeilge líofa aige. Bhí ócáid speisialta againn sa halla @
Dé Máirt 3 Márta 2020
Teicneolaíocht:
•
•
•

Seirbhís sa scoil a fheabhsú: Ciarán Oman á bhfiosrú in éineacht le Sinéad
Ríomhairí glúine: Cinneadh le déanamh an leanaimíd ar aghaidh le Apple nó an aistreoimid
Guthán: córas. Ciarán chun é seo a fhiosrú agus filleadh le moladh.

Tacaíocht Scoile
• Inseirbhís (Curaclam Teanga do Bhunscoileanna): leath-lae @ 28/02/20 - I nGSNP - ag
breathnú ar Webinar
• Curaclam Teanga do Bhunscoileanna: Táimid ar liosta feithimh chun tacaíocht breise a fháil.
Beidh deis iarratas a chur isteach arís i Mí an Mheithimh. Beidh dhá webinar ar siúl don
bhfoireann uilig. Tá an chéad ‘webinar’ le déanamh roimh dheireadh an téarma seo. (28/02/20)
• Teicneolaíocht: Grúpa sa cheantair (7 Scoil: Compu Lego We-Do. Frank Ó Tormaigh ó GSER
éirithe as ). R4 & R5 i mbliana.

Imeachtaí Scoile
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ceiliúradh 30 Bliain:
Dánlann Ealaíona; Turas scoile uilig go ‘Fort Lucan’.
Tionól seachtainiúil
Seachtain na Scoileanna Caitliceacha (26/01/20 - 2/2/20)
Rás Trastíre do pháistí R3 - R6 eagraithe ag an gCCÁT (50 dalta). 4 rás in iomlán. Dara rás ar siúl
@ 4 Márta 2020.
Seachtain na Gaeilge (2/3/20 - 13/3/20): Buíochas ollmhór leis na múinteoirí uilig, an Coiste
Gaeilge agus Múinteoir Úna ach go háirithe
Rás Trastíre na nGaelscoileanna (R3 - R6): eagraithe ag Scoil Uí Dhálaigh @ 11/03/20
Seó Talann: Daltaí ó R3 - R6. Ar siúl i rith am scoile @ Dé hAoine 6 Márta & i ndiaidh am
sociale do thuismitheoirí @ 15:00 @ 6 Márta. Buíochas ollmhór le Múinteoirí Aisling agus
Dayna!
Bliots iománaíochta R1 (am lóin sa halla) ag tosnú @ 23 Márta 2020

An Bhratach Scoile Gníomhaí
•
•

•

Buíochas ollmhór le Choiste Gníomhach na ndaltaí
Tionól scoile uilig @ 3 Márta 2020: Tháinig thuismitheoirí mór le rá le cúlra spóirt chun an
Bratach Scoile a ceiliúradh. Tuismitheoirí a bhí i láthair: Mark Rutherford (iar-imreoir sacair
faoi aois le Shasana, iar-imreoir shinsear le Birmingham City, Pat’s, Rovers, Bohs & Shels),
Glen Crowe (iar-imreoir le Bohs a bhuaigh 5 sraith ‘League of Ireland’ agus a d’imir le
foireann sinsear na hÉireann), Julie Kavanagh (iar-imreoir idir chontae Bhaile Átha Cliath, a
bhaint amach gradam Allstar mar an chéad bhean riamh ó Atha Cliath), Niamh Connaughton
(Iar-imreoir peile faoi aois na Gaillimhe) agus Jack Sheedy (Iar-imreoir shinsear peile idir
chontae le Átha Cliath a bhuaigh Craobh na hÉireann i 1995). Ghabh Bernard Dunne a
leithscéal (Iar-seaimpín Domhanda sa dornálaíocht).
Buíochas leis na múinteoirí uilig, Sinéad Ní hUallacháin ach go háirithe.

Gníomhaíochtaí Seach-churaclaim
•
•
•
•
•
•
•
•

Ranganna Leadóig Boird (Dé Máirt & Dé hAoine: R2 - R6)
Rince Gaelach (Dé Ceadaoin)
Ranganna Taekwondo - Tráthnónta Déardaoin
Comhaltas: Ranganna Ceoil @ 18:00 - 21:00 Dé Céadaoin
CLG - Na Gaeil Óga (Satharn óna 10:00 - 12:00, Tráthnónta Dé Luain, Dé Máirt &
Déardaoin
Club Obair Bhaile (Luain - Déardaoin) R1 - R6
Traenáil Camógaíochta & Iománaíochta tosnaithe ar maidin. Camógaíocht ar Dé Luain, Dé
Céadaoin & Dé hAoine; Iománaíocht ar Dé Máirt & Déardaoin = Iománaíocht)
Lúthchleasaíocht: Traenáil do pháistí R3 - R6 (Dé Luain do chailíní & Dé Céadaoin do
bhuachaillí) - Tuismitheoir agus traenálaí reatha Brian Lamon agus múinteoirí Odhrán,
Louise & Liam. Tá Múinteoir Lisa ag cabhrú le riaracháin & eagrúcháin

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
•
•

Cabhrú ar lá an Chóineartaithe (Sóláistí a chur ar fáil in san ionad paróiste) - 06/02/20
Léamhatón - le n-eagrú chun airgead a mhaoiniú don turas go Fort Lucan.

Rannpháirtíocht na nDaltaí
• Coiste Glas - daltaí (beirt ó gach rang)
• Coiste Gníomhach - gníomhaíochtaí tosnaithe leis na daltaí óga
• Coiste na nDaltaí (Sinéad Ní Shaoraí & Dónal) – díriú ar labhairt na Gaeilge & ceiliúradh 30
bliain
• Daltaí R6 - Traenáil ar shábháilteacht Idirlíon - Daltaí R6 daltaí ag tabhairt traenáil do dhaltaí ó
R5, R4 & R3 agus iad a chur ar an eolas faoi na contúirtí
• Daltaí R6 - Bliots iománaíochta R1- ag cabhrú é seo a chomhordanú ag am lóin
• Daltaí R6 - Léitheoireacht Roinnte le daltaí ó N2/R1
Deisiúcháin/Tógáil Scoile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Painéal (an t-aláram buirgléireachta) le h-uasdátú
Coire (ag múchadh ró-mhinic) - painéal ar chúl le dheisiú
Córas CCTV le huasdátú
Leictreoir: dhá chomhlacht tagtha: Praghasanna faighte. Deisiúcháin le déanamh
Cóillí (Blinds) le n-eagrú don seomra nua.
Seilfeanna don leabharlann agus seilfeanna sa phasáiste (suíomhanna stórála)
Garraíodóir - coirt le cheannach & le leagadh. Na crainn a ghearradh siar, cúpla druil le
tógáil chun glasraí a chur, síolta le cur

Sábháilteacht agus Slándála
Soilse Éigeandála: roinnt solais le dheisiú go fóill - leictreoir
Geataí Seachtracha: Meabhrú do Phobal na scoile go gcaithfear na geataí a choinneáil dúnta trasna
i gcónaí
Leabhrán: ‘Tuairisciú ar Thimpiste’ (leathanaigh charbóin chun cóip sa bhreis a choinneáil)
Curtha i bhfeidhm ar gach chlós scoile anois
Sacraimintí (dátaí)
An Chéad Fhaoistin: 25/03/19 (Dé Céadaoin) An tAthair Pádraig Littleton
An Chéad Chomaoineach: 09/05/19 (Dé Sathairn) An tAthair Pádraig Littleton
Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
1.
2.
3.

Comhdháil na bPríomhoidí: @ 23 & 24 Eanáir 2020 Óstán ‘CityWest’ - Liam
Deileáil le droch iompair: Comhairle ón siceolaí ó NEPS @ 15/01/20 - Foireann uilig na
scoile - (2 uair a chloig Pháirc an Chrócaigh)
Curaclam Teanga do Bhunscoileanna: Webinar ar líne @ 28 Feabhra óna 1:00 - 2:30i.n Foireann uilig na scoile (1.5 uair a chloig)

Seirbhís Feighlíocht Leanaí:
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.
AGE
• Comhbhrón le chathaoirleach Chumann na dTuismitheoirí: Yvonne Cullen: Athair Yvonne,
Tommy Hill imithe ar shlí na bhfírinne. Ar dheis Dé go raibh a hAnam
5. Tuairisc an Chisteora
€88,122
Deontas teicneolaíochta le teacht isteach go luath.
D’fhiosraigh Fergal an cárta creidmheasa - Seo a leonas an próiséas a mholtar a leanúint: Beidh
uasmhéad €10,000 ar an gcárta. Beidh ar an usáideora (príomhoide) aontú a fháil ó dhuine eile (an
cathaoirleach nó cisteoir) ar an mbord má tá muid ag iarraidh níos mó ná €500 a chaitheamh. Ag
deireadh na míosa rachaidh beirt tríd an mbille sula n-íocfar é. Moltar go n-íocfar billí le seic mar
thúsphointe má ghlactar le seic. Déanfar athbhreithniú ar i gceann bliana.
6. Tuairisc an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta
•

Tá leabhrán do thuairisciú timpistí ceannaithe ag an scoil curtha amach ar an gclós. Is leabhrán
le pháipéar carbón ionas go mbeidh chip ar fáil i gcónaí. Tá sé á n-úsáid ar chuile chlós anois

7. Tuairisc um Chaomhnú Leanaí
Faoi rún
8. Polasaithe le hathbhreithniú/le dhaingniú:
Níor deineadh athbhreithniú ar an bPolasaí um Chaomhnú Leanaí de bharr Coivid-19. Déanfar
athbhreithniú ar an bPolasaí um Chaomhnú Leanaí ag cruinniú eile. Cuireadh Plean éigeandála
chun deileáil le Covid-19 le chéile.
Polasaí Éigeandála - COVID-19
• Rinneadh plé ar an bplean agus ar na dualgaisí atá ag múinteoirí, glantóirí, tuismitheoirí, páistí srl
sa scoil.
• Ní bheidh muid ag baint úsáide as na hiPadanna nó ag dul chuig an leabharlann go dtí go dtagann
feabhas ar chúrsaí.
• Moltar do thuistí (R1 - R6) tuáille lámha a chur isteach agus é a athrú go laethúil. Beidh tuáillí
páipéar ag na ranganna Naíonán.
• Mhúin na múinteoirí do na páistí conas a gcuid lámha a ghlanadh i gceart tríd nasc a chuir Liam
ar aghaidh agus molfadh na múinteoirí go mbeidh na páistí á nglanadh go rialta.
• Moltar nach mbeidh na páistí ag roinnt a gcuid earraí pearsanta freisin - pinn srl.

• Cuirtear an plean ar suíomh na scoile go dtuigeann chuile dhuine i bpobal na scoile céard le
déanamh.
9. Seomra Breise/Cúrsaí Tógála
Altaire ag teacht chun na pleananna a chinntiú Dé hAoine seo chugainn. Beidh foireann (design
team) in éineacht leis. Táimid ag stáitse 1/2a anois.

10. Imlitreacha/Eolas a eisíodh ón gcruinniú deireanach:
Is féidir teacht ar na himlitreacha & iad a léamh má lorgaíonn tú iad ar www.education.ie. :
• 0019/2020 Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunscoileanna
• 0019/2020 Release Time for Principal Teachers in Primary Schools
• 0018/2020 Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2020/21 (Tá agúisín ó AH a thagann leis an gciorclán seo)
• 0018/2020 Staffing arrangements in Primary Schools for the 2020/21 school year (There are
accompanying appendices from A - H that come with Circular 0018/2020)
• 0012/2020 Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Cuireadh do bhunscoileanna i limistéir
pleanála teanga ghaeltachta páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ón
rannpháirtíocht go dtí an cur i bhfeidhm (Feabhra 2020 - Lúnasa 2021)
• 0012/2020 Policy on Gaeltacht Education 2017-2022: Invitation to primary schools in Gaeltacht
language-planning areas to consider joining the Gaeltacht School Recognition Scheme (February
2020 - August 2021)
• 0010/2020 Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Bunscoileanna agus Scoil(eanna)
speisialta i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais
Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2020 - 2021)
• 0010/2020 Policy on Gaeltacht Education 2017-2022: Primary schools and special schools in
Gaeltacht language-planning areas participating in the Gaeltacht school recognition scheme:
Ongoing implementation of the Scheme (2020 - 2021)
• 0009/2020 Graduate Certificate in the Education of Pupils with Autism Spectrum (AS) for
teachers working with Pupils on the AS in Special Schools, Special Classes or as Special
Education Teachers in mainstream Primary and Post-Primary Schools, 2020/2021
• 0008/2020 Post-Graduate Diploma Programme of Continuing Professional Development for
Special Education Teachers, 2020/2021
• 0007/2020 Tús Feidhme Ailt Áirithe den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018
• 0007/2020 Commencement of certain Sections of the Education (Admission to Schools) Act 2018
• 0005/2020 Caighdeánú na Scoilbhliana i leith Bunscoileanna & Iar-bhunscoileanna do na
scoilbhlianta 2020/21, 2021/22 agus 2022/23

• 0005/2020 Standardisation of the School Year in respect of Primary & Post-Primary Schools for
the years 2020/21, 2021/22 and 2022/23
11. Aon Ghnó Eile
Gabhadh comhbhrón le Cathaoirleach Cumann na dTuisti - Yvonne Cullen, chailleadh a Dhaid,
Tommy Hill le déanaí. Ar dheis Dé go raibh sé.
12. Na hábhair atá faoi rún a lua
n/a
13. Dáta an chéad chruinniú eile
Plean A: 21 Aibreán @7
Plean B: 28 Aibreán @7

