Tuairisc Aontaithe an Bhoird :

21/04/16

I Láthair:
Liam, Feargal, Brian, Karen, Máire, Ciarán agus Dominic. Ghabh Siobhán a leithscéal.
Paidir:
Ráite ag Brian.
Miontuairiscí & nithe ag éirí astu:
Léadh na miontuairiscí. Ní raibh aon ní le n-ardú.

Moltóir: Fergal

Cuiditheoir: Máire

Comhfhreagras:
• Comhmhúinteoirí Éirinn (INTO): Bhí vóta ag gach ball leanúint le FMS scoile nó stop a
chur leis an bpróiséis faoi láthair toisc nach bhfuil athsholáthar á dhéanamh ar na
postanna freagrachta. Tá cosc curtha ar aon obair a bhaineann le FMS faoi láthair.
• Litir ón NIPT faoi Droichead: seisiún eolais ar fáil. D’fhreastal Liam ar seo.
• Ranganna Gaeilge: Ranganna Gaeilge ar siúl do thuismitheoirí - Múinteoir Stiofán
• Curaclam Teanga do Bhunscoileanna: Ciorclán 0061/2015 faoi. Ag iarraidh go mbeidh
an struchtúr céanna ar an gCuraclam Gaeilge agus Béarla. Cuirfear tús leis i Mí Meán
Fómhair 2016 san ranganna N1 - R2. Beidh scoileanna ag díriú ar an teanga labhartha
mar an chéad chuid. Beidh seimineár ar feadh lá iomlán ar siúl ar an 20/05/16.
Freastalóidh Liam agus oide ranga eile ar an lá seo. Beidh lá iomlán inseirbhíse leis an
bhfoireann iomlán ina dhiaidh seo. Dáta an lá inseirbhíse: 01/06/16
• Litir ó Team Elizabeth: Iníon Brenda tinn. Ag lorg tacaíocht ón scoil. Táimíd sásta
tacaíocht a thabhairt. Liam chun é seo a fhiosrú.
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 Maire Ní Ghráinne (Archbishop Ryan SNS) 09:00 - 11:30 Luan, Máirt,
Déardaoin & Aoine.
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)
Deisiúcháin/Tógáil Scoile
1. Coirt/píosaí adhmaid á scaipeadh timpeall ar imeall na scoile 2. 3 péire sconnaí ar na
doirteal athruithe
3. Pest Control istigh
4. Comhlacht Glantúcháin
Cúrsaí Curaclaim
Tháinig treoir ón INTO i ndiaidh vótáil stop a chur leis an bpróiséas FMS faoi láthair. Is de
bharr nach ndéantar athsholáthar ar na postanna um dualgaisí speisialta sa scoil nuair a
chailltear duine ar fáth ar bith.
Triallacha Chaighdeánaithe:
Beidh na triallacha ar siúl ar na dátaí seo a leanas:
• 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)
Lithearthacht:
• Tá an clár luath-léitheoireachta ag tosnú sna ranganna Naionáin Bheaga faoi láthair
• Cleite ar siúl sna ranganna N2 agus R1
• Bileogaí Measúnaithe bailithe do théarma 2
• Daltaí Rang 4 - Triail PIRLS i rith Mí Aibreáin (Triail Chaighdeánach idirnaisiúnta na
lithearthachta)
• Daltaí Rang 1 agus Rang 4 - Scrúdaithe NRIT
Uimhearthacht:
• Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’ á mbronnadh uair sa mhí ar daltaí na scoile as seo
amach • Réidh/Socair/Déan Mata ag tosnú sna Naíonáin Mhóra
Corp Oideachais:
Beidh traenálaí CLG ag teacht óna Gaeil Óga chun oiliúint traenála a dhéanamh le daltaí
óga N1 & N2. Tiocfaidh sí ó Mí Bealtaine ar aghaidh. Is iar-scolaire na scoile í le Gaeilge.
Tuairiscí Scoile:
Ag dul sa phost ar Dé Luain 13/06/16

Socrúchain Scoile - Colaiste Marino (mic léinn)
Tá 3 mic léinn ó choláiste Marino linn faoi láthair (sa chéad Bhliain)
3 sheachtain (4 cheacht in aghaidh an lae ón Cháisc ar aghaidh) 11 - 29 Aibreán (R3, R4
& R4)
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
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
• Crannchur na Cásca/Coinín na Cásca/ Bronntanais do na daltaí 16/03/16
• An Chéad Chomaoineach Naofa (tuismitheoirí Rang 1)
• Ceardlann ar ‘Na Meáin Shóisialta’ - €300
• Deisiúcháin ar uirlisí ceoil @ €319
Seirbhís Feighlíocht Leanaí
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.
Sábháilteacht agus Slándála
Bealach tuirlingthe - pairceáil
Imeachtaí Scoile
• Ceol: Cleachtadh Cór - Múinteoir Eimear. Ranganna veidhlíní (N2 - R6) - Múínteoir ceoil
Rachel. Ranganna Dordveidhlíní (Cello) - Múinteoir Ceoil Adrian
• Ardú na Brataí Náisiúnta: 15/03/16 - ócáid speisialta. Bhí daltaí uilig na scoile in
éineacht le tuismitheoirí agus an fhoireann i láthair don ócáid speisialta seo.

• Ár bhforógra : Tá ár bhforógra fhéin cumtha againn. Tá sé ar fail ar suíomh na scoile.
Buíochas leis na múinteoirí ar fad, Sinéad Ní Shaoraí ach go háirithe.
• Na Meáin Shóisialta: (Social Media), ceardlann do Ranganna 5 & 6 ar an 12/04/16.
• An Chéad Chomaoineach Naofa (23/04/16) Dé Satharn € 11:00 i Séipéal Naomh
Mhuire. Buíochas ollmhór leis na múinteoirí: Múinteoir Lisa, Stiofán & Eimear ach go
háirithe. Buí ochas ar leith don tAthair Pat Rogers.
• Rang 6 - Turas scoile go Chaisleán BÁC @ 13/04/16
• Scoil Glas: D’éirigh leis an scoil duais a bhuachaint i gComórtas Náisiúnta ‘Taisteal ar
scoil i mBealach Glas’. N1 - R2 ag teacht ar scoil ar scútar nó flicker. Beidh bronnadh ar
siúl ar an Déardaoin 21.04.16 in óstán Radisson Blu. Buíochas le Redempta, Carmel agus
an dalta Dónal Ó Beirne ó R5 Eimear.
• Scoil Digiteach: Tá GSNP tar éis an t-iarratas a chur isteach go n-aithneofar an scoil
mar scoil digiteach (Digital School of Distinction). Beidh cuairteoir ag teacht amach ar Dé
Luain 16/05/16 ar feadh leath-lae ag breathnú ar na háiseanna digiteach in úsaid tríd na
scoile. Gheobhaimíd an t- aiseolas ina dhiaidh seo. Buíochas mór le Múinteoir Síle.
Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
• Droichead: Liam (Ionad Oideachais Átha Cliath Thiar) @ 12/04/16
• TUSLA (Caomhnú Leanaí): Redempta (Áras Chrónáin) @ 12/04/16
• FGL Foirne - Coirp Oideachais (Gleacaíocht) @ 21/04/16 - 2 uair a chloig
Tuairisc an Chisteora
Tá €127,013.01 sa chuntas reatha
Tuairisc an Oifigeach Sláinte
• Fuinneog le n-athrú i seomra na Naíonáin Bheag a- Rang Karen an samhradh seo.
• Soilse sna seomraí ranga sa sean-fhoirgneamh. Déanfaidh Liam fiosrú faoi na treoirlínte
atá
ann - an bhfuil sé éigeantach na soilse a athrú?
Polasaithe le dhaingniú
• Comhionannas
• Bainistíocht Inscoile
• Sosanna Gairme
• Tinreamh
Léimear tríd na polasaithe seo agus chuamar tríd na hathruithe. Glacadh leo agus
dhaingníomar na polasaithe. Tá ceist amháin le dheimhniú ag Liam maidir le tréimhse ama
saoire a bhaineann le saoire máithreachas.

An Seomra Breise
Beidh múinteoir buan breise againn. dhá seomra ranga - ríomhphost seolta ag Liam chun
an deontas a fháil. Ta Liam agus Brian chun fiosrúcháin a dhéanamh leis an Roinn agus
leis na haltairí.
AGE
• Leabhair Oibre ar an liosta leabhair - costas. D’ardaigh Fergal an cheist. Tá sé ar an
gclár don cruinniú FBI an chéad lá eile.
• Ta na baill ón mBord sásta go dtugfar cuireadh dóibh teacht amach go dtí an oíche ag
deireadh na bliana in éineacht leis an fhoireann scoile.
Dáta an chéad chruinniú eile:
Dé Luain 16/05/16 @ 7 a chlog.

