Cruinniú Boird Bainistíochta

14/06/2018

1. Nithe ag éirí as na Miontuairiscí ón gcruinniú Boird Bainistíochta (17/04/18)
• Léigh Bríd na miontuairiscí ón gcruinniú deireanach.
• Tá beagáinín obair le déanamh ar soilse éigeandála na scoile.
• Obair le déanamh ar choire na scoile ach níl sé práinneach toisc an Samhradh atá ann.
2. Comhfhreagras
• Tá cinne déanta maidir le CRS na scoile. Beidh ceathrar CRS ag an scoil don bhliain seo
chugainn.
• Litir faighte ón gComhairle Múinteoireachta maidir le Droichead agus conas cabhrú le múinteoirí
nua cáilithe.
• Litir faighte ón ‘Centre For School Leadership’ maidir le seirbhís meantóra do phríomhoidí.
• Beidh lá inseirbhíse ag na múinteoirí don curaclam teanga nua. Beidh an scoil dúnta i 2018/19
ach níl dáta againn go fóill.
3. Tuairisc an Phríomhoide
Tá 473 páiste ar na rollaí
An Fhoireann Teagaisc
24 ar an bhfoireann teagaisc. 23 ag feidhmiú. Ionadaithe isteach is amach
Postanna Sealadach 2018/19:
3 phost le líonadh – agallamh ar an 28 Meitheamh
Bríd (sos gairme)
Eimear/Ursula (post roinnt)
Úna/Niamh (post roinnt) – cruinniú leis na tuistí @ 13/6/18
Post Shaoire Mháithreachais:
Post amháin saoire mháithreachais - Lisa
Socrúchán Scoile: Clodagh Ní Thirial (Bliain 1) Naomh Pádraig, DCU.(críochnaithe).
CRS (2018/19): 4 phost
Post iomlán ag Gaye, Orla, Niamh Uí Chorragáin agus Brenda.
Feighlí Scoile:
Agallamh @ 24 Bealtaine: Feighlí Scoile nua: Patrick Bergin ag tosnú ar an 18/6/18
Cúrsaí Churaclaim
Féinmheastóireacht Scoile:
Gaeilge: Scríbhneoireacht sa Ghaeilge: Próifílí Dhroim Conrach (bileogaí measúnaithe –
téarma 3)
Lithearthacht:
Curaclam Teanga Nua do Bhunscoileanna – bileogaí measúnaithe
Gaeilge:
Cleite: clár luath-léitheoireachta (N1, N2 & R1), gnáth leabhair léitheoireachta
(athléitheoireacht)
Aistear N1 & N2
Béarla:

An Clár - Building Bridges
Céad Chéimeanna
Uimhearthacht:
Teastas ‘Matamaiticeoir na Míosa’
Fadhb na Seachtaine
Céimeanna chun fadhbanna a réiteach
Réidh/Socair/Déan Mata (N1 & N2)
Coirp Oideachais:
Snáitheanna:
Lúthchleasaíocht agus Gníomhaíochtaí Lasmuigh (eachtraíochta)
Oiliúint Uisce – R4 Edel & R1 Áine. R4 Andrea & R1 Kate
Ceol:
Ranganna veidhlíní (N2 - R6) - Múínteoir ceoil nua - Aisling. Ranganna Dordveidhlíní
(Cello) - Múinteoir Ceoil Adrian
Cleachtadh Cór - Eimear gach Aoine
Míreanna ag tionól scoile
OSPS:
Clár leasuithe Bí Sabháilte (ag fanacht)
Am Ciorcail - Jenny Mosley
Am Órga
Ár Rialacha Órga
Triallacha Chaighdeánaithe:
Gaeilge - 1, 2 & 3 Bealtaine
Béarla - 15, 16 & 17 Bealtaine
Mata - 22, 23 & 24 Bealtaine
Gaeilge - (N2) 22, 23 & 34 Bealtaine
Asláithreachtaí - 29, 30 Bealtaine; 7, 8 & 12 Meitheamh (5 lá scoile)
Cinneadh le déanamh faoi seo. Athbhreithniú do 2018/19

Tuairiscí Scoile:
Tuairiscí á sheoladh abhaile ar an 19/06/18
Fó-choiste - An Bhratach Scoile Gníomhach
Fó-choiste na ndaltaí (dhá chruinniú, suaitheantas ag na daltaí)
Seachtain Scoile Gníomhach (11 – 15 Meitheamh)
Gníomhaíochtaí Breise Churaclaim
Rince Gaelach (Dé Ceadaoin)
Ranganna Taekwondo - Tráthnónta Déardaoin
Comhaltas: críochnaithe
CLG - Na Gaeil Óga (Satharn óna 10:00 - 12:00, Tráthnónta Dé Luain, Dé Máirt &
Déardaoin

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí
Lá na Seantuismitheoirí 11 Bealtaine
Málaí ar Scoil (Bags2School) @ Déardaoin 26 Aibreán 2018
Infheistiú I dtreo úrscéalta nua Ghaeilge don seomra ranga (ranganna 3, 4 & 5)
Oíche an Ghradaim @ 25 Meitheamh @ 7:00i.n (sóláistí)
Rannpháirtíocht na nDaltaí
Coiste Glas - daltaí (beirt ó gach rang)
Coiste Ghníomhach
Coiste na nDaltaí (Sinéad Ní Shaoraí & Dónal)
Seirbhís Feighlíocht Leanaí:
Ar siúl óna 1:40 - 2:40i.n.
Deisiúcháin/Tógáil Scoile

1. Tógáil: Líne ama le sceideal (Cruinniú le Brian, Tógálaí, Liam & Altaire)
2. Garraíodóir – obiar an tsamhraidh le déanamh
3. Frank – deisiúchán agus glantúcháin
4. Luas (comhlacht glantúchán) – dian glantúchán le déanamh I rith an tSamhraidh
5. Péinteáil: 6 seomra ranga (bunranganna & pasáistí) ranganna eile – cuí a chur orthu
6. Dromhcla ar an urlár nua (marmoleum – costas sa bhreis)
Sábháilteacht agus Slándála
Turas Scoile: Foirm Measúnú Riosca
Tógáil: Plean Ghnímh - sábháilteacht
Bealach tuirlingthe - pairceáil
Eochair-chláir ar na ceithre dorais sheachtrach (ceann amháin le dheisiú)
Soilse Éigeandála: roinnt solais le dheisiú
Imeachtaí Scoile
Sacraimint an Chéad Chomaoineach 28/04/18
Lá na Seantuismitheoirí - 11 Bealtaine 2018 (Áine, Sinéad)
Clár Tacaíochta do R6 (aistriú ón mbunscoil go dtí an mheánscoil) - 7 seachtaine
Clár fionntraíochta do dhaoine óga
Griangraifeanna le ghlacadh: tuismitheoir Daragh Ó Maolalaigh don dialann scoile @ 7/6
agus 19/6
Oíche an Ghradaim 25 Meitheamh
Cuairt na Naíonán nua 2018/19@ 19 Meitheamh
Slán a fhágáil le John: Tionól speisialta @ Dé Luain 25 Meitheamh @ 11:00.
(Bonn le inscríbhinn air). Tuismitheoirí ó C na dTuistí i láthair – bronnadh. Penny Hill: tar éis
na scoile @ Dé Céádaoin 27/6/18
Maratón a rith le John (daltaí uilig na scoile) – seachtain deireanach

Cúrsaí Spóirt
•
•
•
•
•
•

Lúthchleasaíocht –Rás tras-tíre deireanach @ Dé Céadaoin 17/5/18 – Páirc Corcaí
Lúthchleasaíocht – Santreabh 29/5/18 (buíochas le hUrsula agus Íde)
Camógaíocht – sna ghrúpaí.
Iománaíocht (sinsear) – chailleadar I gceathrú chraobh an scíath
Iománaíocht (sóisear) – Cluichí áitiúil ar Dé Máirt – thart anois
Sacair 2018/19- Roinnt cluichí cairdiúil a eagrú idir scoileanna eile

Traenáil Foirne/Forbairt Gairmiúil Leanúnach (FGL)
•
•

Sinéad Ní Shaoraí – Compu-Lego i gcampus UCD Lá iomlán
Liam ag seimináir laethiúil do Phríomhoidí – INTO @ 16 Bealtaine 2018

4. Tuairisc an Chisteora
• Tá €204,029 sa chúntas reatha (deontas don tógáil sa áireamh anseo)
5. Tuairisc an Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta
• Níl ceann do na méarclár air na dorais sheachtach ag obair.
• Níor éirigh linn daoine a fháil chun na soilse éigeandála a dheisiú go fóill.
• Tá an coire le dheisiú ach toisc an dea-aimsir, níl sé práinneach.
• Phléigh an bhoird an comhair an balla sa halla a bhrise tríd nuair a chríochnímíd don saoire nó
nuair atá an campa samhraidh thart.
6. Polasaithe le hathbhreithniú & le dhaingniú: Polasaí um Dháileadh Leigheas
• Bhí Liam ag labhairt leis an bhfoireann teagaisc maidir leis an polasaí um dháileadh leigheas.
Faoi láthair, bíonn leigheas ar an áitrimh.
• Sa pholasaí deirtear go gcaithfear litir a scríobh gach bliain chun an múinteoir a cuir ar an eolas
faoi chúrsaí leigheas an pháiste. An ceist a bhí ann ná an bhfuil gá litir a scíobh chuig an scoil
ach amháin má thagann athrú. Sa dheireadh, dúradh go gcaithfear an t-eolas a lorg gach bhliain
chun sinn fhéin a chlúdú.
• Pointe a hocht le soileiríiú maidir le lámha na páistí a ghlanadh roimh am lóin
• Rinneadh plé ar thaifead a dhéanamh maidir le tógáil leigheas. Bhí cinne déanta am agus dáta
gach leigheas a thaifead ach teimpléid éasca le leanúint a thabhairt go dtí na múinteoirí.
• Dúradh go gcaithfear plé a dhéanamh leis an bhfoireann teagaisc maidir lé cé atá compóirdeach
leigheas a dháileadh ar na páistí. Caithfidh sé a bheith soiléir cé atá chun an leigheas a
dháileadh ar na páistí muna bhfuil an múinteoir compóirdeach.
• Bhí plé maidir leis na boscaí leigheas agus an comhair iad a choiméad sna seomraí ranga nó iad
a thabhairt amach in aice na clóise.
• Ba comhair eolas faoi leigheas na páistí a chlúdú sa seomra foirne amach anseo chun
príomháideachas na páistí a chosaint.
7. An Halla/Seomra Breise
Dul chun cinn déanta. An fráma don díon ag teacht ar an Aoine, fuinneoga orduithe. Beidh na
tógálaithe ag obair tríd an tsamhraidh.
8. 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).

9. Aon Ghnó Eile.
Ardaíodh an cheist faoi bhrontannais do mhúinteoirí. D’aontaigh an bord go gcuirfidh Liam litir
amach arís faoi.

