Cruinniú Boird Bainistíochta Déardaoin 02/02/16 Miontuairiscí:
Fáiltiú:
Chuir Brian fáilte roimh gach éinne, na baill nua ach go háirithe. Ghabh sé buíochas leo as
ucht a bheith toillteanach teacht ar an mboird.
1. Paidir: ráite ag Brian
i láthair: Brian Ó Fiaich (Cathaoirleach - ionad an phátrúin), Fergal Ó Briain (Tuismitheoir),
Liam Breathnach (Príomhoide), Karen Denvir (Oide), Máire Úí Choileáin (ionad an
phátrúin), Ciarán Oman (Ionad an phobail) agus Dominic Ó Conchúir (ionad an phobail).
2. Miontuairiscí (ón gcruinniú ar an 10/12/15)
Léigh Karen na miontuairiscí.
3. Comhfhreagras
•

Litir buíochas ó Chumann Naomh Uinseann de Póil. D’éirigh leis an scoil €581 a
bhailiú

•

Pleananna don tseomra breise: Tháispeáin Brian na pleananna dúinn agus mhínigh
sé na hathruithe. Táimíd ag leanúint ar aghaidh leis an iarratas chun cead pleanála
a lorg. Rachaidh Liam/Brian i dteangmháil le Garreth (an t-altaire) chun an t-eolas
seo a thabhairt. Iarrfar air leanúint ar aghaidh leis na h-iarratais chun na teastais
tinte, sábháilteachta agus daoine faoi mhí-chumas a lorg.

4. Tuairisc an Phríomhoide
Tá 481 páiste ar na rollaí.
An Fhoireann Teagaisc
Postanna Sealadach: Múinteoirí Feargal Breathnach, Stiofan Ó Donncha
(sosanna gairme d’Úna agus Áine Ní Bhriain)
D’fhill Múinteoir Niamh óna saoire thuisnmitheora ar Dé Luain 21/12/15. Buíochas
mór le Bríd.
Achmhainn: 4.275 uair a chloig breise achmhainne ag an scoil. socrú le hEiscir
Riada. GAM: Múinteoir Janette (Archbishop Ryan SNS) 09:00 - 11:00 ó Luan go
hAoine (10 n-uair a chloig)
Diplóma (Múinteoir Bríd & Feargal): Tháinig an cigire Peadar Ó Muirí ar a chéad
cuairt go Feargal. Fillfidh an cigire roimh dheireadh na bliana. Tá Bríd imithe go
scoil eile. Críochnóidh sí an Dioplóma ansin.
CRS: 2.25 de phostanna

Deisiúcháin/Tógáil Scoile
• Doras seomra ranga: (Archatrave agus an inse briste) • Fuinneog sa seomra (ag
scaoileadh isteach aer fuar)
Cúrsaí Churaclaim
Uimhearthacht:
Mata:
Cruinniú ar an 21/01/16.
Plean Feabhsúcháin á chur i bhfeidhm.
Tá Liam ag lorg comhairle ar na roghanna a bheadh ann chun an dul chun cinn ar réiteach
fadhbanna sa snáith ‘uimhreas’ a thomhas go bliantiúil.
Lithearthacht:
Gaeilge:
Bileogaí measúnaithe ó na proifílí measúnachta Dhrom Conrach (Téarma 2 - le cur amach
roimh deireadh an dara théarma).
Béarla:
Is é an litriú an ghnéith a sheasann amach agus a mhothaíonn an fhoireann gur gá díriú
air chun feabhas a chur. Comhairle le fail ón PDST.
Socrúcháin Scoile - Coláiste Marino (mic léinn)
Tá 3 mic léinn ó choláiste Marino (sa chéad bhliain) ag teacht i mbliana.
9 Luain as a chéile (ó 11/01/16 - 7/03/16) agus 3 sheachtain (4 cheacht in aghaidh an lae i
ndiaidh na Cásca) ón 11U - 29U Aibreán 2016.
Fó-choiste - Polasaí Frithbhulaíochta
Sinéad Ní Chaochlaoich, Niamh Ní Mhaonaigh agus Liam - an dara chruinniú ar an
26/01/16.
1. Nósanna Imeachta chun deileáil le heachtraí bulaíochta: Réitigh agus Athbhunú
(aistriúcháin)
•

ionchur an mhúinteora

•

Suirbhé Ranga Rialta

•

1. Córas Gealltanais (3 chéim le leanúint)
2. Straitéisí d’fhonn bulaíocht a chosc
3. Straitéisí oideachais agus coiscithe maidir le cibéirbhulaíocht
4. Nósanna imeachta chun eachtra iompair bhulaíochta a nótáil agus tuairisciú faoi

Gníomhaíochtaí Breise Churaclaim
•

Ranganna Leadóig Boird (Dé Máirt, Dé hAoine)

•

Ranganna Ceoil - tráthnónta Dé Luain (Múinteoir Andrea & Sinéad)

•

Ranganna Fichille (R 5 & 6) Maidin Déardaoin

•

Ranganna Rince Gaelach (Dé Luain, Dé Céadaoin)

•

Comhaltas - Ranganna Ceoil - Dé Céadaoin

•

Gaeil Óga - CLG - (maidin Shatharn óna 10:30 - 12:30 - aois 4 - 7 bliana d’aois)

•

Ranganna Tae-Kwondo (Déardaoin 3:00 - 5:00)

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
•

Cruinniú Chinn Bliana - @ 7/03/16

•

Tuistí ag eagrú DVD don Choineartú

•

Tuistí ag cabhrú sóláistí a chur ar fáil ar an 11/02/16

•

Comharthaí ‘Rothaíocht ar Scoil’ agus ‘Súil ar Scoil’. D’eagraigh tuiste Ciara Nic
Ghiolla Mhuire comharthaí nua a phriontáil amach don scoil. Táimíd fíorbhuíoch as
seo!

Seirbhís Feighlíocht Leanaí

Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.

Sábháilteacht agus Slándála

Bealach tuirlingthe - (pairceáil)
Imeachtaí Scoile

• Ranganna Snámha - R2 Stiofán agus R5 Eimear - (Dé Céadaoin)
• Ceol:
Cleachtadh Cór - Múinteoir Eimear
Ranganna Veidhlíní (Ranganna N2 - 6) Múinteoir Rachel (Dé Luain agus
Déardaoin) Ranganna ‘Dordveidhil’ (Cello). 8 roghaithe ó Rang 3 agus 8 eile ó
Rang a 4.(Déardaoin) Banna Ceoil na nGardaí (ar chuairt @ 29/01/16). Buíochas
mór le tuismitheoir Evelyn Ní
Bhroin as ucht an uimhir theagmhala a thabhairt dúinn.
•

Seirbhís Charúil na Nollag (15/12/15). Buíochas mór le hEimear agus na
múinteoirí ranga ar fad. Buíochas le Múinteoirí Edel agus Niamh as ucht scéal na
Nollag a h-athdhréachtú

•

Seirbhís an tSolais (02/02/16) ar siúl ar Dé Máirt @ 12:00. Ní raibh sagart le
Gaeilge ar fáil. Bhí Liam i dteagmháil leis an Athair Dónal. D’inis sé dó go mbeadh
sé ceart go leor dá bhfeidhmódh sé mar freastalaí don tseirbhís seo. Buíochas mór
le hEimear agus na múinteoirí ranga ar fad. Buíochas le Múinteoirí Edel agus
Niamh as ucht na daltaí a réitiú.

•

Coineartú: ar siúl ar Déardaoin 11/02/16 @ 11:30 i séipéal Naomh Mhuire.

•

Seachtain na Scoileanna Chaitliceacha: 1/02/16 - 08/02/16

Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL):

PDST - Stair (Éirí Amach 1916) - Edel, Niamh agus Stiofán 14/01/16
Comhdháil na bPríomhoidí (IPPN) - Liam 28/01 & 29/01/16

PDST (Gaeilge & Béarla) - Liam (Curaclaim Teanga nua do Bhunscoileanna)
10/12/15

Cúrsa sábháil fuinnimh (SEAI) - Redempta (Ionad Oideachais Átha Cliath Thiar)
29/02/16
Tuairisc an Oifigeach Sláinte & Sábháilteachta
Ní raibh aon eachtra.
6. Polasaithe le dhaingniú/faomhadh
Raiteas Sábháilteachta:
Dhaingníomar an Raiteas Sábháilteachta.

Polasaí um Chaomhnú Leanaí:
Chuamar tríd an liosta seiceála in éineacht lena chéile. D’fhreagair Liam na
ceisteanna de réir mar a chuamar tríothú.
D’fhreastal Máire ar chúrsa oiliúna maidir le Caomhnú Leanaí. Daingníodh an
Polasaí um Chaomhnú Leanaí
7. Sosanna Gairme/Postanna Roinnte
•

Post-roinnt: Iarratais faighte ó ceathrar (2 phost sealadach bliana i gceist). Eimear
agus Úna chomh maith le Niamh agus Ursula

•

Litir ó Áine Ní Bhriain ag lorg bliain breise de shos gairme. Pléifear seo ag an gcéad
chruinniú eile.
Tá an boird toillteanach go rachadh na múinteoirí i mbun post-roinnt sna seomraí
ranga má tá sé chun leasa oideachaisiúil na bpáistí.
Rinne an bord cinneadh go mbeidh ar an dhá mhúinteoir a bheith i láthair laistigh
den tseachtain scoile céanna in ionad seachtain iomlán a ghlacadh.
Tá an bord sásta glacadh leis na ceithre iarratais ó na múinteoirí. Beidh dhá phost
post-roinnt i 2016/17.

8. An Halla/Seomra Breise
Tá an bord sásta go gcuirfidh an t-altaire isteach ar chead pleanála agus go leanfar
ar
aghaidh leis na h-iarratais do na teastais tine, sábháilteachta.
9. Imlitreacha/Eolas
Luaigh Liam na himlitreacha a foilsíodh le déanaí:

3 imlitir maidir le cúrsaí faoi oideachais speisialta (0006/2016, 0005/2016,
0004/2016) imlitir faoi rátaí páigh (0076/2015)
imlitir faoi post-roinnt (0075/2015)
10. AGE
Gar-chabhair:
• An bhfuil cúrsa gar chabhair déanta ag Orla? Fiosróidh Liam é seo.
• Tá cúrsa gar-chabhair le déanamh ag Sinéad, Karen agus Edel arís i mbliana.
Boscaí Leighis
Boscaí Leighis sna seomraí ranga:
plé a dhéanamh le Múinteoir Sinéad agus an tuismitheoir Niamh Nic Dáibhéid.
11. Dáta an chéad chruinniú eile: Dé Luain 07/03/16 @ a 6 a chlog.

