Cruinniú Boird Bainistíochta

27/11/2018

I láthair bhí: Liam, Brian, Sinéad, Máire, Fergal, Dominic
Leithscéalta: Ciarán
Miontuairiscí an Chruinnithe:
1. Miontuairiscí ón gcruinniú Boird Bainistíochta (09/10/18) le léamh agus moladh
Léigh Sinéad na miontuairiscí.
Moltóir: Máire

Cuiditheoir: Dominic

2. Nithe ag éirí as na miontuairiscí
•

Ceartú maidir leis an NCCA agus na trialacha caighdeánaithe - nuair a dhéantar na
trialacha is R2 & R5 a théann ar na tuairiscí. Déantar na trialacha seo ag tús na bliana.
R2, R4 & R6 a théann ar aghaidh chuig an Roinn. Déantar na trialacha seo ag
deireadh na bliana (Bealtaine)

•

Litir ó na Gaeil Óga: maidir le chursaí traenáil agus caomhnú leanaí de - rinneadh
cinneadh dul i dteagmháil leo muna dtagann freagra ón litir a cuireadh amach.

3. Comhfhreagras
•

Litir ó na Gardaí: maidir le páirceáil taobh amuigh den scoil.

•

Litir ón gCampa Samhraidh: ag lorg cead chun an Campa a rith ag an gCáisc agus
sa Samhradh - braitheann an champa sa Samhradh ar chursaí tógála.

•

Litir ó na Gaeil Óga: Tháinig litir ag lorg cead oiliúntóir ó na Gaeil Óga a chur isteach
sa scoil mar thraenálaí. Lorg an GPO ó na Sáirséalaigh cead oiliúintóir a bheith i láthair
gach seachtain go deireadh na bliana roimhe seo i mbliana. Sin an socrú don bhliain
seo. Ach amach anseo, tabharfar cothrom na féinne don dá chumann.

•

Litir ón Roinn: €5000 don scoil ag teacht ón Roinn Oideachais & Scileanna mar
gheall go raibh Eiscir Riada linn don tréimhse deisiúcháin.

4. Tuairisc an Phríomhoide
Tá 473 páiste ar na rollaí

An Fhoireann Teagaisc
24 ar an bhfoireann teagaisc
Postanna Sealadach:
Múinteoir Áine Ní Mhainín
Múinteoir Lorna Ní Choistealbha
Múinteoir Eoin Bairéad
(ag clúdú sos gairme Bhríd Ní Dhonnchú, socrú post-roinnt Eimear/Ursula agus Úna/
Niamh)
Post Shaoire Mháithreachais:
Róisín Ní Cheannabháin - Múinteoir Lisa (ó thus na bliana)
Marcus Ó Hanla - Lorna Ní Choistealbha (tar éis na Nollag)
Eoin Bairéad – Sinéad Ní Chaochlaoich (tar éis na Nollag)
Aisling Nic Ghiollachuda (McGillicuddy) – Síle Ní Chongaile (tar éis na Nollag)
5ú Phost Tacaíocht Foghlama le chlúdú le hionadaithe
Diplóma (Droichead):
Múinteoir Róisín Ní Cheannabháin (tosnú faoi láthair)
Múinteoir Marcus Ó Hanla (san athbhliain)
Foireann PST: Liam (P.O), Eimear (meantóir agus PO Cúnta) agus Úna (post AP2).
2 x lá traenála déanta go dtí seo (7, 8 Samhain)
2 x lá traenála eile le déanamh (28, 29 Samhain)
Socrúchán Scoile:
Dayna de Barra (Bliain deireanach) Marino (R5 Sinéad).
Georgia de Barra (Bliain 1) Marino (R4 Sinéad)
CRS: 4 phost
Post iomlán ag Gaye, Orla & Niamh Uí Chorragáin.
Brenda saoire cúraim ón Stát. (Niamh Coilféir ag ionadaíocht faoi láthair)
Rúnaí:
Pauline
Feighlí Scoile:
Mícheál ‘Mick’ MacLiaim (Michael Williamson)
Leabharlainní:
Michelle Ní Mhórdha
Cigire Áitiúil na Roinne:
Cigire: Eileen Ní Shúilleabháin (Eileen O’Sullivan)

Cúrsaí Churaclaim
Féinmheastóireacht Scoile:
Gaeilge: Scríbhneoireacht sa Ghaeilge: Próifílí Dhroim Conrach: le dháileadh amach faoi
dhó in aghaidh na bliana. Dáilfear iad amach I lár Mí Eanáir 2019.
Lithearthacht:
•

Curaclam Teanga Nua do Bhunscoileanna – bileogaí measúnaithe (N1 – R2). Lá
inseirbhíse ar an 25 Eanáir 2019. Tá ceisteanna faoin gcur I bhfeidhm

Gaeilge:
• Cleite: clár luath-léitheoireachta (N1, N2 & R1), gnáth leabhair léitheoireachta
(ath-léitheoireacht)
• Aistear N1 & N2 tosnaithe níos luaithe bunaithe ar mholtaí ón MSU anuraidh
• Nath na Seachtaine
• Céad Chéimeanna
• Clár Fónaice (N1 Carmel) – go píolótach
• Béim ar conas scileanna litriú na bpáistí a fhorbairt (Úna)
Béarla:
• An Clár - Building Bridges
• Jolly Phonics – Rang 1
Uimhearthacht (Mata):
•
•
•
•
•

Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’
Fadhb na Seachtaine
Céimeanna chun fadhbanna a réiteach
Réidh/Socair/Déan Mata (N1 & N2)
Seachtain Mhatamaitice (13 – 21 D. Fómhair)

Coirp Oideachais:
Snáitheanna:
• Lúthchleasaíocht (N1) & Cluichí & Damhsa (N2 – R6) Traenálaí CLG ó Chumainn na
Sáirséalaigh - Dé Máirt (N2)
• Oiliúint Uisce – R6 Louise & R2 Elaine. R5 Sinéad & R3 Áine (ag tosnú ar an 05/12/18)
Ceol:
• Ranganna veidhlíní (N2 - R6) - Múinteoir ceoil nua, Elizabeth (Luain & Déardaoin)
• Ranganna Dordveidhlíní (Cello) - Múinteoir Ceoil Adrian
• Cleachtadh Cór - ar athló go fóill (halla)
• Míreanna ag tionól scoile - ar athló go fóill (halla)
OSPS:
• Clár leasuithe Bí Sabháilte (Dáta faighte ón PDST chun tacú linn – 05/02/19)
• Seachtain na gCarad 26/11/18 – 30/11/18
• Am Ciorcail - Jenny Mosley
• Am Órga

•
•

Ár Rialacha Órga
Frithbhulaíocht: suirbhé rialta ranga @ 16/10/18

Teicneolaíocht:
• Infheistiú: ipad x 16 (i-padanna na scoile as dáta) don Compu Lego-WeDo. Caithfear
na h-ipadanna a nascadh leis an lego maidir le gach tioscnamh (R5 x 2 i
mbliana)
• BeeBots: (scileanna chódú agus ríomhaireachta) mar chuid den gclár Aistear (N1 &
N2)
• Clár idir-ghníomhach i seomra ranga N1 (Carmel). Bainfear trial as go píolótach sula
ndéantar cinneadh faoi na bunranganna eile (deontas TEC)
• Seirbhís sa scoil a fheabhsú
Forbairt Pleananna & Polasaithe:
Fó-choistí: cruinnithe (x4): @ 07/11/18; 5/12/18; 23/01/19 & 13/03/19
Fó-choiste - An Bhratach Scoile Ghníomhach
•
•

Fó-choiste na ndaltaí
Gníomh uile scoile: Taisteal go phríomh chathracha na hEoraipe

Gníomhaíochtaí Breise Churaclaim
•
•
•
•
•

Ranganna Leadóig Boird (Dé hAoine) – curtha ar athló
Rince Gaelach (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, Dé Máirt &
Déardaoin

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
•
•
•
•
•
•

Crannchur na Nollag @ 21/12/18
Cuairt Dhaidí na Nollag @ 21/12/18
Cártaí Nollag eagraithe
Infheistiú €3,000 – I-Padanna nua
Infheistiú €1,000 - BeeBots
Cruinniú Chinn bliana C na dTuistí @ 27/11/18

Rannpháirtíocht na nDaltaí
Coiste Glas - daltaí (beirt ó gach rang)
Coiste Ghníomhach – Rith Dhaidí na Nollag le n-eagrú
Coiste na nDaltaí (Sinéad Ní Shaoraí & Dónal) – díriú ar labhairt na Gaeilge
Seirbhís Feighlíocht Leanaí:
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.

Deisiúcháin/Tógáil Scoile
1.
2.
3.

Fanacht ar mholadh ón altaire faoin tsíleáil
Frank ag tabhairt faoi doirteal a chur isteach sa seomra nua.
Garraíodóir istigh ag plandáil leis na daltaí sna gairdíní inmheánacha, suíomh chun
bleibíní a chur. Gearradh siar déánta
Doras inmheánach le cur isteach sa halla ón suíomh stórais (Dé Satharn 1/12/18)
Fuinneoga na scoile glanta

4.
5.

Fearais Spóirt: Trealamh na Gaeil Óga le stóráil i suíomh eile sa scoil
Imeachtaí Scoile
•
•
•
•
•

Tionól seachtainiúil (ar athló faoi láthair)
Cruinniithe Tuismitheoirí @ 22/11 & 23/11
Team Hope – Boscaí Bróga mar bhronntanais - bailithe ar Dé Máirt 20/11/18
Rith Dhaidí na Nollag (Mí Nollaig)
Comórtas maisiúchán athchúrsáilithe na Nollag ar/roimh Dé hAoine 30/11/18

Cúrsaí Spóirt
•
•
•

Peil Gaelach na gCailíní – traenáil - Dé Luain, cluichí @ Dé Céadaoin –
críochnaithe ag deireadh Mí Dheireadh Fómhair
Peil Gaelach – Foireann Shinsear na mBuachaillí (traenáil @ Dé Máirt; cluichí @
Déardaoin) – críochnaithe ag deireadh Mí Dheireadh Fómhair
Peil Gaelach – Foireann Shóisear na mBuachaillí (traenáil ar an Déardaoin, cluichí
@ Dé Máirt) – críochnaithe ag deireadh Mí Dheireadh Fómhair

Buíochas mór le Múinteoirí Stiofán, Sinéad, Edel, Eoin Bairéad, Dónal agus Áine Ní
Mhainín
Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inseirbhís - Droichead 7 & 8 Samhain (Óstán an Maldron, Tamhlacht)
Cúrsa SESS – Elaine Ní Chaisín (R2) (Óstán Louis Fitzgerald @ 2 & 3 D Fómhair)
Féinmheastóireacht Scoile do phríomhoidí (pdst) – Liam @ 30/11/18 (IOÁT)
Inseirbhís – Compu Lego We Do – (Sinéad agus Dónal (R5) @ 15/11/18
FGL – Áine Ní Shúilleabháin – i-padanna a úsáid don lithearthacht
Cúrsa Gar-chabhrach (An fhoireann uilig) – Dé Máirt 2/10/18 (2 uair a chloig)

AGE
Reifreann: Gaelscoil Naomh Pádraig dúnta ar Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair

5. Tuairisc an Chisteora
€37,917 sa shuntés
6. Tuairisc an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta
Druil Tine: ar an 22/11/18 in éineacht le GSER (d’éirigh go maith linn)
Bealach tuirlingthe – pairceáil: litir seolta amach
Soilse Éigeandála: roinnt solais le dheisiú roimh an Gheimhridh
Bealach isteach: le leathnú amach

7. Tuairisc um Chaomhnú Leanaí
Faoi rún

8. Polasaithe le hathbhreithniú/le dhaingniú:
Polasaí iontrála
Caithfear nithe breise a thógáil san áireamh a tháinig amach ar litir ó theach an Ard
Easpaig. Tá 4 threoir a phléadh. 3 cinn le cur i bhfeidhm i Mí Dheireadh Fómhair agus
ceann amháin ag tús Mí na Nollag. Tá seo tógtha san áireamh inár bpolasaí. Tá an bord
sásta leis an athbhreithniú ar an bpolasaí seo.
9. Seomra Breise/Cúrsaí Tógála
•

Doras le chrochadh.

•

Macalla - plé le déanamh ar réiteach fós. Tá cúpla rogha ann.

•

Bhí cruinniu ag Brian agus Liam le hinnealltóir thar an bhriseadh meán téarma faoi na
seomraí a chur thar na seomraí atá ann cheana féin. Ceapann sé tar éis roinnt scrúdú
gur féidir tabhairt faoi. Tabharfaimid cuireadh don roinn breathnú ar na pleananna nó
déanfaimid iarracht bualadh leo. Beidh cruinniu roimh na Nollag chun cead pleanála srl
a lorg.

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).

11.Aon Ghnó Eile
•

An geata atá briste taobh leis an scoil ar an bpríomh bóthar (bealach isteach go dtí an
bhealach tuirlingthe) - tá príomhoide Esker Educate Together ag tabhairt faoi
deisiúcháin.

•

Buíochas foirmeálta a thabhairt don fhoireann mar gheall go raibh siad chomh
tuisceanach.

12.Na hábhair atá faoi rún a lua
N/A
13.Dáta an chéad chruinniú eile
5 Feabhra 2019
19 Márta 2019

