Cruinniú Boird Bainistíochta GSNP

_____________28/4/2020

I láthair (ar Zoom) bhí: Brian, Liam, Sinéad, Máire, Dominic, Fergal, Ciarán, Úna
Leithscéalta ó: Miontuairiscí an Chruinnithe:
1. Miontuairiscí ón gcruinniú Boird Bainistíochta (10/3/20) le léamh agus moladh
Rinneadh plé ar na miontuairiscí.
Moltóir: Máire

Cuiditheoir: Fergal

2. Nithe ag éirí as na miontuairiscí
•

Rinneadh na hagallaimh don phost AP2 agus ceapadh Sinéad Ní Shaoraí don phost - an
fhreagracht a bheas aici ná teicneolaíocht agus a bheith mar chuid den fhoireann teagmhas
chriticiúil

3. Comhfhreagras
•

Treoracha ón Roinn Oideachas agus Scileanna maidir le Covid-19

•

Tháinig litir dheimhneachán maidir le dáileadh na gcúntóirí riachtanais agus ní chaillfimid éinne
i mbliana.

4. Tuairisc an Phríomhoide
• Seesaw

- Tá Seesaw curtha i bhfeidhm againn sa scoil mar uirlis teagmhála agus teagasc i ngach rang.
Bhí sé againn ó Rang 1 - Rang 6 cheana féin mar ‘App’ don fhéin mheastóireacht. Anois tá sé
curtha i bhfeidhm againn i ngach rang sa scoil.

- Tá thart ar 11 páiste nach bhfuil nascaithe leis sa scoil ach tá tuistí s’acu ag obair ar an
‘Frontline’.

- Maidir le dul i ngleic leis an bpróiséas ar Seesaw; chuir Liam téacs ginéarálta amach ag
moladh dóibh páirt a ghlacadh ann agus an chéad céim eile ná go gcuirfidh na múinteoirí
teachtaireacht chuig na tuismitheoirí trí Seesaw. An true chime ná glaoch guthán a chur orthu
chun nasc a dhéanamh leo gan aon bhrú a chur orthu.

- Bhí roinnt teaghlaigh gan aon ghléasanna teicneolaíochta. Chuir Liam teachtaireacht amach
chuig pobal na scoile agus éinne a bhí ag streacailt, thug Liam iPad scoile dóibh. Táimid ag
déanamh ár ndícheall tacú leo.
- Ní bheidh obair scoile ag na páistí ar laethanta go raibh an scoil le bheith dúnta.

- Tá na tuistí atá mar bhaill den bhord sásta le Seesaw.
• Teagasc go beo ar líne

- Rinne Liam cinneadh nach mbeidh an fhoireann ag teagasc go beo ar líne go fóill. Tá sé ag
iarraidh Seesaw a leabú isteach ar fhaitíos go mbeimid fós sa bhaile i mí Meán Fómhair.
- Go dtí an Cháisc is dul siar a bhí ar siúl ag na páistí. Mhol Liam do na múinteoirí gan aon
ábhar nua a mhúineadh. Bhí plé ag an bhfoireann bainistíochta inscoile le déanaí agus beimid
ag bogadh ar aghaidh anois le hábhair nua sa Mhata agus gramadach na Gaeilge. Cuirfidh na
múinteoirí físeanna réamhthaifeadta suas ar líne do na h-ábhair seo.
- Mhol Ciarán gur chóir dúinn teacht le chéile i Mí an Mheitheamh agus gan a bheith ag fanacht
ar threoir ón Roinn. Tá an baol ann fiú má táimid ar ais ar scoil nach gcuirfidh tuistí a bpáistí
isteach.
- Táimid ag fiosrú ‘platforms’ éagsúla agus mhol Ciarán agus Fergal Microsoft Teams. Mhol
Máirín Ní Chéileachair atá mar stiúrthóir ar Dublin West Education Centre ‘Zoom’ go mór.
- Beidh orainn an Polasaí Úsáide Inghlactha a úasdátú mar gheall go bhfuilimid ag déanamh
teagmháil le pobal na scoile ar líne anois tríd ceachtanna réamhthaifeadta & tionól scoile. Tá
an féidireacht ann go mbeidh muid ag tabhairt faoi theagasc agus foghlaim ar líne go beo sa
todhchaí anois.
• Cruinnithe
Tá Liam tar éis cruinnithe a bheith aige leis an bhfoireann bainistíochta inscoile, an fhoireann
teagaisc, na cúntóirí riachtanas speisialta agus príomhoidí áitiúla sa cheantar.
• Deisiúchán Scoile
Bhí snag liosta mór i dtaobh leictreachas de agus d’éirigh le Liam na fadhbanna a réitiú sular
tháinig an dianghlásála. Anois tá uasdátú déanta ar an gcóras aláram agus tá córas CCTV ceart
curtha isteach.
• Teagmhas Chriticiúil
Mhol an siceolaí NEPS do Liam an pholasaí a chur in iúl don fhoireann scoile agus chuig an Bord
Bainistíochta mar gheall ar an gCoróin Víreas.

• Tacaíocht Foghlama
Tá an fhoireann tacaíocht foghlama ag déanamh cruinnithe Zoom go rialta agus tá siad i dteagmháil
leis na múinteoirí ranga agus ag tabhairt tacaíocht breise do na páistí lena oibríonn siad ar leibhéal
atá in oiriúnt do na tuismitheoirí.
Bíonn na cuntóirí ranga i dteagmháil leis na páistí atá faoina gcúram 2/3 uaire in aghaidh na
seachtaine.
Tá an fhoireann tacaíocht foghlama ag tabhairt faoin bpolasaí Oideachas Speisialta a uasdátú thar an
tréimhse seo chomh maith.
5. Tuairisc an Chisteora
€69000 (Tá sin an-mhaith don am seo sa bhliain).
Tháinig an deontas teicneolaíochta - díreach ós cionn €21,000.
Tá Pauline ag déanamh fiosrú leis an mbanc maidir leis an gcárta creidmheasa a fháil don scoil.
Beidh cárta debit chomh áisiúil céanna.
6. Tuairisc an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta
•

Troscán: cófraí le seilfeanna le tógáil sna pasaístí chun an fhearas ‘Aistear’ a stóráil - suíomh
stórála atá sábháilte ag teastáil go géar. Tá tuilleadh seilfeanna ag teastáil sa leabharlann de
bharr an líón leabhair atá againn anois chomh maith.

•

Díghalrán Lámha: 6 chinn ceannaithe agus crochta i suíomhanna lárnacha timpeall na scoile

7. Tuairisc um Chaomhnú Leanaí
faoi rún
8. Polasaithe le hathbhreithniú/le dhaingniú:
•

Polasaí Iontrála
An rud is conspóidí sa pholasaí ná rud a bhaineann le háit scoile a thabhairt do pháiste d’éinne a
oibríonn sa scoil agus go h-indíreach, clúdaíonn sin múinteoirí na scoile. Táimid chun an cuid
sin den pholasaí a fhágáil mar atá agus é a chur ar aghaidh mar dhréacht chuig an bpátrún. Ag
braith ar an aiseolas agus na moltaí a thagann ar ais uathu, tá go dtí mí Meán Fómhair againn é a
chur suas ar suíomh na scoile.
Rinne an bord plé ar na nithe seo thíos ar an bpolasaí:
Luaigh Máire cúrsaí creideamh agus cad a tharlaíonn leis na páistí nach bhfuil ag glacadh páirte
agus bhí pléigh faoin cineál obair a thugann múinteoirí dóibh.
D’aontaíomar gur chóir ‘go nglacfaimid le huasmhéid de 62’ a scríobh ar an bpolasaí maidir leis
an líon páistí in aghaidh na bliana.

Rud nua sa pholasaí ná gurb é an Príomhoide an thugann na háiteanna amach ar an gcéad dul
síos. Muna n-éiríonn le páiste áit a fháil sa scoil, ansin scríobhann siad chuig an bord
bainistíochta chun achomhairc a dhéanamh ar an gcinneadh.
Moltar má thagann áit aníos fiú sa triú téarma go mbeidh ar an scoil dul i dteagmháil le h-éinne
atá ar an liosta feitheamh.
Cuirfimid an dréacht den pholasaí nua ar suíomh na scoile.
9. Seomra Breise/Cúrsaí Tógála
•

Cúrsaí Tógála:

Ní raibh aon phlé faoi chúrsaí tógála
10. Imlitreacha/Eolas a eisíodh ón gcruinniú deireanach:
(Tá na himlitreacha ar cheangailtáin eile leis an ríomhphost seo. Is féidir teacht ar na himlitreacha &
iad a léamh má lorgaíonn tú iad ar an leathanach baile ar www.education.ie).
0029/2020
Clár Teastais/Dioplóma Iarchéime i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach do Mhúinteoirí atá ag obair le
Scoláirí ag a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais (Neamhord ar Speictream an
Uathachais)0060/2018
0029/2020
Post-Graduate Certificate/Diploma Programme of Continuing Professional Development for
Teachers working with Students with Special Educational Needs (Autism Spectrum Disorder)
0027/2020
COVID-19: Socruithe oibre sealadacha do roinnt ball foirne san earnáil oideachais agus oiliúna
0027/2020
COVID-19: Temporary assignment arrangements for certain staff in the education and training
sector
0024/2020
Céim Moille Coróinvíris (COVID-19) Socruithe do Mhúinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta
atá fostaithe i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna aitheanta
0024/2020
Coronavirus (COVID-19) Delay Phase: Arrangements for teachers and special needs assistants
employed in recognised primary and post-primary schools
0019/2020
Tréimhse Scaoilte do Phríomh-Mhúinteoirí i mBunscoileanna
0019/2020
Release Time for Principal Teachers in Primary Schools
Circular 0019/2020 Appendix A

12. Aon Ghnó Eile
Tá 59 iontrálaithe nua deimhnithe do mhí Meán Fómhair.
Gabhadh comhbhrón le Múinteoir Aisling a chaill a Dhaideo le déanaí.
Gabhadh comhbhrón le Múinteoir Áine a chaill a Mhamó le déanaí.
Gabhadh comhbhrón le hOisín Ó Braonáin a chaill a Dhaideo le déanaí.
13. Na hábhair atá faoi rún a lua
Tuairisc um Chaomhnú Leanaí
14. Dáta an chéad chruinniú eile
•

Cuirfidh Liam uasdátú amach chugainn taobh istigh de choicís.

•

Beidh cruinniú eile againn roimh na scoilbliana

