Tuairisc Aontaithe an Bhoird Bainistíochta: 16/05/16
I Láthair: Liam, Feargal, Brian, Karen, Máire, Ciarán, Dominic agus Siobhán.
Paidir: Ráite ag Brian.

Miontuairiscí & nithe ag éirí astu:
Léadh na miontuairiscí. Nithe ag éirí astu:
•

Seomra Breise: Litir le fáil ón ETB. Tá gach rud eile réidh ó thaobh an tiarratas a chur isteach ag lorg cead pleanála.

•

Soilse éigeandála: Bhí Liam i dteangmháil le CHUBB. D’inis siad do Liam go
mbeadh Vincent Kenny i dteangmháil agus go socrófar cruinniú le Liam agus
Brian faoi na moltaí ata ag CHUBB i dtaobh soilse éigeandála, soilse ar na
bealaí éalaithe agus ‘smoke detectors’.
Moltóir: Fergal Cuiditheoir: Máire

Comhfhreagras:
•

MPLC: Motion Picture ag lorg íocaíochta

•

NUI Maynooth: Litir buíochas

•

Roinn Oideachais: An clár oideachais Éire 2016 - litir buíochas faoi na
himeachtaí a bhí ar siúl sa scoil, pairt a ghlacamar in imeachtaí comóradh
1916

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)
GAM: Múinteoir Máire Ní Ghráinne (Archbishop Ryan SNS) 09:00 - 11:30 Luan,
Máirt, Déardaoin & Aoine.
Uaireanta Achmhainne Breise: Socrú déanta le Scoil Uí Dhálaigh. Ag fanacht
ar scéal ón Roinn Oideachais.

Diplóma: Múinteoir Feargal ag fanacht go fóill ar an dara chuairt ón gCigire.
CRS: 2.25 de phostanna
Bliain Scoile 2016/17:
Beidh múinteoir buan breise i 2016/17 chomh maith le 2 phost sealadach. Beidh 5 post
saoire máithreachais le líonadh (ceann amháin daoibh i mbun post roinnt)
Beirt múinteoirí a bheas ag post-roinnt - le Rang 1. Cruinniú leis na tuismitheoirí chun an
socrú a phlé ar an 31/05/16.
Tá an cinneadh déanta níos mó a chur faoi agallamh toisc go bhfuil an méid sin folúntais
ann
Deisiúcháin/Tógáil Scoile
1.

Coirt/píosaí adhmaid á scaipeadh timpeall ar imeall na scoile

2.

Comhlacht Glantúcháin

3.

Fionsa ag titim as a chéile: is gá breathnú air. Frank agus John

Tinreamh:
Beidh Tuairisc Bhliantúil Freastal (tinreamh) le cur ar aghaidh go TUSLA ar/roimh an
8/07/16. Roinnfear an t-eolas seo ag cruinniú Boird Bainistíochta na bliana seo chugainn.

Cúrsaí Curaclaim
Triallacha Chaighdeánaithe:
Seo na dataí: (tá cuid acu déanta agus cuid eile le déanamh)
•

Gaeilge 10/05 - 12/05 (Ranganna 1 - 6); Gaeilge (Naíonáin 2 ón 24/05 - 26/05)

•

Béarla 17/05 - 19/05 (Ranganna 1 - 6)

•

Mata 24/05 - 26/05 (Ranganna 1 - 6)
Táimíd i lár na triallacha chaighdeánaithe faoi láthair. Tabharfar aiseolas ag
chruinniú boird bainistíochta ag tús na bliana seo chugainn 2016/17

Lithearthacht:
• Cleite: clár luath-léitheoireachta (N1, N2 & R1)
Uimhearthacht:
• Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’ á mbronnadh uair sa mhí ar daltaí na scoile as
seo amach • Réidh/Socair/Déan Mata (N1 & N2)
Coirp Oideachais:
Beidh Amy Ní Chonaire, traenálaí CLG ag teacht óna Gaeil Óga chun oiliúint
traenála a dhéanamh le daltaí óga N1 & N2. Ag tosnú ar Dé Céadaoin óna 09:00 12:30

Fit4Skool: gníomhaíochtaí idir-ghníomhacha ar líne ar Fit4Skool gur féidir a
dhéanamh sa seomra ranga. Beidh an clár againn ar feadh na bliana saor in aisce.
OSIE - Scoil Glas:
Seachtain Náisiúnta Siúl ar scoil (16 - 20 Bealtaine)
Clár Reiligiúin:
Tá clár nua reiligiún ag teacht isteach i Mí Mhéan Fómhair 2016. Tá sé foilsithe i nGaeilge
anois do na ranganna Naíonáin. Leabher Oibre agus achmhainní ar líne ar fáil do na
múinteoirí anois.
Tuairiscí Scoile:
Ag dul sa phost ar Dé Luain 13/06/16
Liosta Leabhair:
Beimíd ag díriú ar an gcostas ar an scéim leabhair ar chíos a ísliú i mbliana. Tá Cumann
na dTuistí sásta cabhrú linn an costas a ísliú ar na h-úrscéalta gur gá a n-ordú agus a
dheisiú.
Iarrfar ar thuismitheoirí €10 an pháiste a íoc do na ceachtanna veidhlíní ar feadh bliana.
Leabhair saothair: fiosrú déanta. Ní bheidh móran athruithe i mbliana
Fó-choiste - An Bhratach Scoile Ghníomhach
An tSeachtain Scoile Ghníomhach ar siúl ón 13 - 17ú Meitheamh.
• Grúpa Siúlóide: Maidin Déardaoin @ 09:00 do thuismitheoirí na scoile • Fó-choiste na
ndaltaí

• Fit4Skool

Gníomhaíochtaí Breise Churaclaim
• Ranganna Leadóig Boird (Dé Máirt, Dé hAoine)
• Ranganna Ceoil Traidisiúnta: tráthnónta Dé Luain (Múinteoir Andrea & Sinéad Ní
Chaochlaoich) • Ranganna Fichille (R3 - 6) tráthnónta Déardaoin óna 2:40 - 3:40i.n.
• Rince Gaelach (Dé Luain agus 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 @ 5:00 - 6:00i.n.)

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
•

Margadh Císte 29/04/16 - €1000 bailithe

•

Leabhrán Deireadh na Bliana (R6)

•

Feachtas Málaí ar Scoil 24/05 & 25/05/16

•

Liosta Leabhair ( Luach €2000 ar a mhéid de chostas na leabhair Gaeilge
agus Béarla ar an scéim leabhair ar chíos a chlúdú in aghaidh na bliana)

Seirbhís Feighlíocht Leanaí
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.
Sábháilteacht agus Slándála
Bealach tuirlingthe - pairceáil
Imeachtaí Scoile
•

Ceol: Ranganna veidhlíní (N2 - R6) - Múínteoir ceoil Rachel. Ranganna
Dordveidhlíní (Cello) - Múinteoir Ceoil Adrian

•

Scoil Digiteach:(Digital School of Distinction). Bhí an cuairteoir Daithí Ó
Murchú linn ar Dé Luain 16/05/16 ar feadh leath-lae ag breathnú ar na
háiseanna digiteach in úsaid tríd na scoile. Thug sé ard-mholadh dúinn.
Teangmháil le déanamh leis an NCTE maidir leis an chaighdáin de sheirbhís
(luas na h-idirlíne). Buíochas mór le Múinteoir Síle.

Cúrsaí Spóirt:
• Foireann iománaíochta na mbuachaillí Faoi 13 sa leath chraobh
• Foireann Camógaíochta na gCailíní sa cheathrú chraobh
• Foireann iománaíochta na mbuachaillí Faoi 11 (ag éirí go maith leo)
• Lúthchleasaíocht: Treanáil gach Luain do Saintreabh
• Tag-Rugbaí (23/05, 30/05, 14/06 agus data amháin eile)

Buíochas mór le múinteoirí Dónal, Edel, Niamh, Feargal, Stiofán, Íde agus Sinéad Ní
hUallacháin
Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
1. Curaclam Teanga do Bhunscoileanna - seimineár @ 20/05/16 - Liam &
Eimear
2. Cúrsa gar-chabhrach - (uasdatú) - Edel. Sinéad N2, Karen @ 26/05/16
3. Lá inseirbhíse (Curaclam Teanga do Bhunscoileanna) - 01/06/16
4. Cúrsa gar-chabhrach - 3 lá iomlán (Sinéad Ní hUallacháin 20/21/22
Meitheamh)

Tuairisc an Chisteora
Tá €102,985.00 sa chuntas reatha
Tuairisc an Oifigeach Sláinte
•

Pairceáil: fadhb ann go fóill. Bíonn Liam lasmuigh ag iarraidh na carranna a
bhogadh.

•

Rachaidh Liam i dteangmháil leis an bpríomhoide béal dorais in Esker Educate
ogether le fiosrú faoi línte buí a leagadh síos ar thaobh an bhóthair.

Polasaithe le dhaingniú
• Polasaí Frithbhulaíochta
Léimear tríd na polasaí seo agus chuamar tríd na hathruithe. Glacadh leo agus
dhaingníomar an polasaí. Tá an leagan Gaeilge le n-aistriú go Béarla go fóill.
An Seomra Breise
Rachaimíd ar aghaidh leis an iarratas ag lorg cead pleanála don chéad seomra. Ag
fanacht ar litir ón ETB.

Imlitreacha:
Grinnfhiosrúcháin an Gharda Suíochana (0031/2016)
Ó 29 Aibreán ar aghaidh caithfear an próiséas nua a leanúint maidir le seiceáil na
nGardaí - beidh ar duine dul trí an ‘National Vetting Bureau’
AGE
•

Cumann na dTuismitheoirí sásta tacú ócáid a phleanáil do Elizabeth, inn Brenda.
Eagróidh Liam geansaithe CLG Átha Cliath sínithe ag an bhfoireann iomanaíochta
agus peile.

•

Ceapacháin: Tá an bord sásta glacadh le cinneadh an P.O agus Cathaoirleach
maidir le ceapachán i rith an tSamhraidh.

•

Dáta an oíche amach le n-eagrú go fóill. Coinneoidh Liam ar an eolas muid.

