Cruinniú Boird Bainistíochta

Dé Luain: 17/10/16

I láthair ag an gcruinniú: Liam, Fergal, Brian, Máire, Ciarán, Dominic agus Níamh.
Ghabh Siobhán a leithscéal
1. Paidir agus Fáilte:
Focal gearr ráite ag Máire agus Liam in omós d’Etáin a d’imigh ar shlí na fírinne le déanaí.
Chuir Liam fáilte is fichid roimh Níamh mar ionadaí ar an mBord Bainistíochta in áit Karen atá
ar Shaoire Mháithreachais.
2. Miontuairiscí ón gcruinniú Boird Bainistíochta (16/05/16) léite ag Liam agus le
moladh.
3. Nithe ag éirí as na miontuairiscí:
• Litir buíochais faighte ó Scoileannna Digiteacha as ucht páirte a ghlacadh agus
bronntanas iniata. Tugadh aitheantas don scoil mar Scoil Digiteach. Ní bheidh ocáid
ceiliúraidh ann go gtí go bhfillfidh Múinteoir Síle. Bronnadh printéir ar an scoil chomh
maith de bharr an éacht.
• Rinne Sinéad Ní hUallacháin cúrsa garchabhrach. Triúr garchabhóirí ar an bhfoirean
atá ag múineadh i mbliana.
• D’aistrigh Úna polasai Frith-Bhulaíochta ó Ghaeilge go Béarla agus tá an polasaí á
chuir i bhfeidhm i mbliana.
• Seomra Breise (cead pleanála) Litir faighte ón ETB. Cead faighte de réir Briain. Ta an
t-altaire ag fanacht ar na teastais tine agus sábháilteachta
• Pairceáil maith go leor faoi láthair. Mhol Dominic chun labhairt le coiste na
dtuismitheoirí chun iarradh ar thuismitheoirí chun trácht a stiúradh ionas nach mbeidh
gá ag tuismitheoirí tiomáint síos leis na páistí chuig an ngeata. Dhéanfadh sé seo
difríocht do bhrú tráchta. Scéim de shaghas éigin a chur i bhfeidhm. Dúirt Liam go
mbeadh drogall air iarraidh ar dhaoine an cúram seo a ghlacadh de bharr thimpiste a
tharla anuraidh. Déanann an aimsir an-difríocht ar chursaí tráchta.
• Bus – Bíonn an tiománaí bus ag tiomáint ar aghaidh nuair nach bhfuil na gasúir fiú
suite go fóill. Moltar é a luadh leis an gcomhlacht bus. Is comhlacht príobháideach iad
agus ní bhaineann an socrú leis an scoil.
4. Comhfheagras:
• Litir náisiúnta faighte ó Sheachtain Mhata na hÉireann ag fógairt faoi chúrsaí
Sheachtain Mhata na hÉireann bhliaintúil ar siúl 17-21 Deireadh Fómhair.
• Litir faighte ó MPLC (Motion Picture Liscenising Company) ag lorg airgid do
cheadúnas scánnaníochta agus teilifíse.
• Fógra faighte ón gComhairle Múinteoireachta faoi thosach feidhme fhorálacha Cuid 5
(Feidhmiúlacht chun múineadh) den Acht Um Chomhairle Mhúinteoireachta
2001-2015.
5. Tuairisc an Phríomhoide
Tá 479 páiste ar na rollaí.
1. An Fhoireann Teagaisc
Post Buan:
Stiofán Ó Donncha (painéal forlíontach)
Postanna Sealadach:
Múinteoirí Kate Ní Churraoin, Lorna Ní Choistealbha (sosanna gairme Áine Ní Bhriain agus
post roinnt Ursula/Niamh)
Post-roinnt:
Tá Eimear ag post roinnt i mbliana. Tá Múinteoir Máirtín Ó Laithín ó Ghaelscoil Ui Chéadaigh
ag post roinnt in éineacht léi.
Postanna Saoire Mháithreachais:
Múinteoir Bríd - Úna

Múinteoir Hannah - Karen
Múinteoir Tríona - Lisa
Múinteoir Áine - Síle
Múinteoir Elaine - Sinéad Ní Shaoraí (i ndiaidh na Samhna)
Uaireannta GAM:
Múinteoir Eavan Ní hÉadhlaithe 09:00 - 11:30 Luan, Máirt, Déardaoin & Aoine.
Uaireanta Achmhainne Breise:
Martina Ní Ghallachóir (6.1 uair a chloig). Socrú déanta le Scoil Uí Dhálaigh.
Diplóma:
Hannah Ni Chuirc agus Áine Ní Mhainnín. 2 ar an fhoireann faoi láthair ag tabhairt faoin
dioplóma. Beidh an 3ú duine (Elaine Ní Chaisín) ag tosnú i ndiaidh na Samhna.
CRS:
4.16 de phostanna. Beirt ceapaithe go sealadach:
Gaye, Brenda, Orla. Beirt breise ceapaithe go sealadach: Niamh Uí Chorragáin agus Niamh
Coilféir
2. Postanna Freagrachta - Tuairiscí (2015/16)
3. Torthaí na dTriallacha 2015/16
4. Cúrsaí Churaclaim
Plean Scoile;
Polasaithe agus pleananna (bileog)
Lithearthacht:
Gaeilge:
• Cleite: clár luath-léitheoireachta (N1, N2 & R1)
• 2 amhrán traidisiúnta in aghaidh na bliana (R1 - R6)
Béarla:
• Leabhair Oxford Reading Tree (Rang a 1) - grúpaí léitheoireachta
Uimhearthacht:
•
•
•
•

Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’ á mbronnadh uair sa mhí
Réidh/Socair/Déan Mata (N1 & N2)
Seachtain Mhata 15 - 23 D Fómhair
Lipéidí de : scileanna mhata, fadhb na seachtaine & Ceímeanna chun fadhb a réiteach

Coirp Oideachais:
Traenálaí CLG ó na Sáirséalaigh (GPO nua - David Moran). Buíochas mór le Johnny
McCaffrey.
Dé Máirt leis na ranganna N2.
OSIE:
Athbhreithniú déanta ar ár bplean OSIE.
Ceol:
2 amhrán traidisiúnta in aghaidh na bliana (R1 - R6)
OSPS:
ACCORD istigh le ranganna 5 & 6 ar 5ú agus 6ú de Dheireadh Fómhair.
Ár rialacha órga - Jenny Moseley
Am ciorcail
Ealaín:
Plean scoile nua curtha le chéile.

5. Scoil Glas:
6ú Bhrat i mbliana - téama: Saorántacht Domhanda (Global Citizenship)
6. Scoil Digiteach 2016:
D’éirigh leis an scoil ‘Dámh na Scoileanna Digiteacha le Gradam’ ( Digital Schools of
Distinction Award) a bhaint amach. Buíochas ollmhór le gach éinne ar an bhfoireann,
Múinteoir Síle ach go háirithe.. Socrófar bronnadh nuair a fhilleann Síle. Printéir nua mar
chuid den bhronnadh.
Teicneolaíocht sa scoil: Tá Múinteoir Edel ag tabhairt faoin suíomh idirlíon a choinneáil suas
chun dáta chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar fhearas theicneolaíochta. Buíochas
mór léi. Tá post den scoth á dhéanamh aici.
7. An Bhratach Scoile Ghníomhach
• Iarratas chun aitheantas a fháil mar scoil ghníomhach á chur isteach roimh bhriseadh na
Samhna
• Fó-choiste na ndaltaí
• Fit4Skool

8. Gníomhaíochtaí Breise Churaclaim
• Ranganna Leadóig Boird: Dé Máirt (R2,R3), Dé hAoine (R4 - R6))
• Ranganna Ceoil Traidisiúnta (R3 - 6): ag tosnú arís ar tráthnónta Dé Luain (Múinteoir
Andrea & Sinéad Ní Chaochlaoich)
• 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.)
9. Sábháilteacht agus Slándála
• Druil Tine 17/09/16
• Daltaí le hAlléirge
• Bealach tuirlingthe - pairceáil
10. Imeachtaí Scoile
• Ceol:
Ranganna veidhlíní (N2 - R2) Múinteoir ceoil Rachel (Déardaoin).
Ranganna veidhlíní ( R3 - R6) Múinteoir ceoil Avril (Dé Luain)
Ranganna Dordveidhlíní (Cello) Múinteoir Ceoil Adrian (Déardaoin)
Ceolfhoireann na scoile - an chéad ceolfhoireann riamh
Cleachtadh Cór R4 & R5 (Dé hAoine le Eimear)
Buíochas mór le múinteoirí Eimear agus Redempta.

• Cúrsaí Spóirt:
CLG:
Foireann peile na mbuachaillí Faoi 13 - chailleadar sa 1/4 chraobh
Foireann iománaíochta na mbuachaillí (2015/16) - Bhuadar an Chorn Mhic Phiarias i bPáirc
an Chrócaigh
Foireann Peile na gCailíní - chaileadar sa 1/4 chraobh
Foireann Camógaíochta na gCailíní (2015/16) - chailleadar sa cheathrú chraobh
Foireann peile na mbuachaillí Faoi 11 (ag éirí go maith leo)
Snámh:
R6 Niamh & Rang 2 Stiofán (6 seachtaine)
R6 Sinéad & Rang 2 Kate (6 seachtaine) ag tosnú ar an 19/10/16

Buíochas mór le múinteoirí Dónal, Sinéad Ní hUallacháin, Edel, Stiofán, Bríd.
11. Deisiúcháin/Tógáil Scoile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fionsaí timpeall ar imeall na scoile
Soilse práinne
Sconnaí sna leithris
Péinteáil
Dian-ghlantúchán
Fuinneoga sheachtracha
Coirt/píosaí adhmaid á scaipeadh timpeall ar imeall na scoile

12. Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
•
•
•
•
•
•

Oíche eolais - JIGSAW 10/10/16 - tuistí R5 & R6
Feachtas Málaí ar Scoil 17 agus 18 Samhain
Cártaí Nollaig (ranganna uilig)
Siúlóid na gCailleach, Margadh Císte agus Tráthnóna Caifé 28/10/16
Cleite
Comhartha don scoil - fiosrú

13. Seirbhís Feighlíocht Leanaí
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.
14. Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
•
•
•

Lá pleanála 30/08/16
Forbairt Foirne 12/10/16
Cúrsaí Samhraidh

6. Tuairisc an Chisteora
• €68,926.45 sa bhanc

7. Tuairisc an Oifigeach Sláinte agus Sabháilteacha
• Druil Tine 17/09/16
• Daltaí le hAlléirge
• Bealach tuirlingthe - pairceáil

8. Pátrúnacht – An Painéal Forlíontach
Ní bhíonn móran rogha ann do Ghaelscoileanna chun múinteoirí a fháil le Gaeilge líofa ón
ngnáthphainéal. Tugadh ardmholadh don phátrúnacht ‘is againn. Tá siad iontach do
chomhairle agus chun eolais cruinn a lorg. Bhí plé faoi bhogadh go Pátrún eile. Shocraíomar
é seo a phlé arís.
Mhínigh Briain córas an Phainéal Forlíontaigh. Cinneadh le déanamh sa todhchaí faoi.
9. Polasaithe le hathbhreithniú agus le dhaingiú
Polasaí Iontrála
Polasaí Iontrála feiliúnach de réir Liam. Glacadh le @ 100 iarrtais iontrála anuraidh.
Clúdaítear sa pholasaí critéir do ghasúir ag aistriú ó scoil eile.
Polasaí Measúnú
Tógadh san áireamh na 3 imlitir a foilsíodh ó cuireadh an polasaí le chéile cheana isteach sa
pholasaí agus cuireadh san áireamh iad sa pholasaí. Treoracha faighte ón gComhairle
Múinteoireachta gan comhoibriú leis an bpróiseas Féin Mheastóireachta. Rinneadh

monatóireacht ar scríbhneoireacht na bpáistí trí huaire in aghaidh na bliana ach tá seo curtha
ar athló de bharr an treoir atá faighte ón CMÉ (INTO).
AoN (Assessment of Needs): Caithfidh tuismitheoirí cur isteach ar mheasúnú iad féin do
pháiste atá cúig bliana d’aois. Ní cheadtar ag an scoil páiste faoi 5 bliana d’aois a mholadh do
mheasúnú. Is féidir leis an scoil eolas agus comhairle a thabhairt do na tuismitheoirí de réir
acht éagumais.
Cuireadh pas oideachas (An t-aistriú ó R6 go bliain a 1 sa mheánscoil) san áireamh sa
pholasaí.
10. Imlitreacha:
Luaigh Liam faoi na himlitreacha go léir a foilsíodh ón gcruinniú deireanach agus luaigh sé
roinnt pointí eolais faoi cuid acu.
0057/2016
Scéim saoire Atharthachta do mhúinteoirí
Coicís le glacadh ag aithreacha ln ionad trí lá nuair a saoladh páiste a bpartnéir.
Ní mór don athair an Bord Bainistíochta a chur ar an eolas 4 seachtaine sula saoladh an
páiste
Scéim Saoire Atharthachta Do Mhúinteoirí Cláraithe I mBunscoileanna Agus I
Meánscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas
Paternity Leave Scheme for Registered Teachers in Recognised Primary and Post Primary
Schools, Primary, Post Primary
0042/2016
Athbhreithniú ar uaireanta Pháirc an Chrócaigh:
Tá ardú tagtha ar líon na huaireanta a chloig gur féidir a chur i dtreo pleanáil/FGL nach bhfuil
sé éigeantach an fhoireann iomlán a bheith bailithe le chéile. Tá sé ardaithe ó 5 uair a chloig
go 8 n-uair a chloig. An bhliain seo chugainn, ardófar an srian go 10 n-uair a chloig.
Tabharfaidh sé seo níos mó solúbthachta do mhúinteoirí
Ba chóir sonraí uaireanta Pháirc an Chrócaigh a roinnt leis an gcomhphobal scoile uilig. Chuir
Liam an clár-ama ar suíomh na scoile i mbliana
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2018 (Comhaontú Bhóthar Lansdún)
Múinteoirí- Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán
0008/2011
Public Service Stability Agreement 2013 – 2018 (Lansdowne Road Agreement) - Teachers Review of Usage of Croke Park Hours – Amendment to Circular 0008/2011
0039/2016
Leanúnachas féinmheastóireachta scoile
Ní féidir linn tabhairt faoi arís go dtí go bhfaightear cead. Ní leanfaimid an ciorclán go fóill go
dtí go bhfaightear treoir ón CMÉ (INTO)
Leanúnachas Le Féinmheastóireacht Scoile A Chur I Bhfeidhm 2016-2020 - Bunscoileanna
agus Scoileanna Speisialta
Continuing Implementation of School Self-Evaluation 2016-2020 - Primary and Special
Schools
NB: Maidir le ciorclán 0039/2016 thuas, seo an comhairle atá faighte ó CMÉ (INTO):
Members are reminded that in March 2016 the CEC issued a directive on non-cooperation
with SSE. Notwithstanding the publication of Circular 39/2016 this directive remains in place.
The INTO is taking this action in order to progress a demand for the restoration of promoted
posts in primary schools and to address the issue of increased workload for primary teachers.

Na hábhair atá faoi run a lua:
Tuairisc um Chaomhnú Leanaí
Dáta an chéad cruinniú eile:
Shocraíomar ar na dátaí seo go sealadach:
21 Samhain 2016
30 Eanáir 2017
27 Márta 2017
15 Bealtaine 2017

