
GAELCHOLÁISTE CHOILM 

Cruinniú Boird – Dáta: Máirt 17ú Samhain 2020 

 

Baill i Láthair:               M. Sliney                                              N. Ní Dhrisceoil 

          D. Ó Gallchóir                                      D. Ó Laoire 

         M. Uí Dhonnabháin                               Á. Ní Neachtain 

         C. Ó Donnabháin                                  Ú. Nic Dhomhnaill 

         Ó. Ní Chathasaigh                            X     E. Mac Meanmain 

          L. Crowe                                          X    C. Ó Céilleachair                              

          L. Ó Callanáin 

Clár an Cruinnithe:  Fáiltiú 

 Miontuairiscí 

 Comhfhreagras 

 Tuairisc ón bPríomhoide Táinisteach: 

- Uasdatú Covid 

- Próiséis Iontrála 

- Cigireacht an FSP/HSE 

 Tuairisc ón Múinteoir i bhFeighil: 

- Imeachtaí 

- Grádanna tuartha + PGSS 

- Oisín Ó Síocháin + duais 

- Dalta na Bliana 

- Idirbhliain 

- An Chéad Bhliain 

 Tuairisc ón bPríomhoide: 

- Ciorcaláin na Roinne 

- Uasdhatú an fhoirgnimh + síneadh an Ghaelcholáiste 

- Scoil nua 

- Seomraí réamhdhéanta 

 Aon Ghnó Eile 

 Tuairisc Aontaithe 

Cathaoirleach:  Mhol D. Ó Gallchóir agus M. Sliney M. Uí Dhonnabháin do phost an 

Chathaoirligh 

 Ghlac M. Uí Dhonnabháin buíochas ó chroí le Bainistíocht agus foireann 

na scoile as a gcuir chuige éifeacht san dianghlasáil. 

 Nóta comhbhrón le M. Sliney agus L. Crowe ar bhás a máthracha. 

 Miontuairiscí a ghlacadh. 

Comhfhreagas:  Ní raibh aon chomhfhreagras. 



Tuairisc ón 

bPríomhoide 

Táinisteach: 

 Polasaí “Covid 19” sa tsiúl ó mhí Lúnasa. Iníon Ní Mhurchú an t-oifigeach 

fóirne. 

 Ionduchtú agus treoirlínte na Roinne Oideachais dá leanúint ag foireann 

uile na scoile maidir le “Covid 19”. 

 Spás breise curtha ar fáil chun freastal ar na riachtanaisí do “Covid 19”. 

 Glantóirí breise chun freastal ar an éilimh. 

 Ullamh do chigireacht ón FSP. 

 Cásanna do vireás dá láimsheáil de réir na dtreoirlínte agus i 

gcomhpháirtíocht le moltaí an FSP. 

 90 dalta cláraithe san nGaelcholáiste don scoilbhliain 2021. 

 Polasaí Iontrála an Ghaelcholáiste ní mór athbhreithnú a dhéanamh ar. 

Tuairisc ón Múinteoir I 

bhFeighil: 

 An Idirbhliain ag fáil slíte cruthaitheach le roinnt seachtainní. 

 Údar bród iad Oisín Ó Síochán sa 6ú Bliain agus Edel Ní Mhurchú agus a 

deartháir Marc as na comórtais a bhaineadar amach. 

 Dhá choiste eagraithe/Coiste Gaelbhrat agus coiste do bhliain na Gaeilge. 

Is í Léan atá ag tacú go fiail leo. 

 An Chéad Bhliain, álainn, umhal agus toilteanach in aois seo an vireás. 

 Siopa na scoile chun tearmaí gaelainne a usáid ón tseachtain seo ar 

aghaidh. 

 Ábhair an tsraithshinearaí don scoilbhliain 2020-21 trí Ghaeilge 

     Bliain a 5 – Bitheolaíocht, Ceimic, Fraincís, Staidéar Foirgníochta, Ceol,  

     Eolaíocht Spóirt, Gnó. 

 Sorcha de Bhál atá ag fáil Scoláire na Bliana. 

Tuairisc ón bPríomh-

Oide: 

 Ciorcalán ón Roinn maidir le Covid agus athoscailte na scoile. 

 Ciorcalán ón Roinn i dtaobh ardán cumairsáide agus foghlamtha. “Google 

Classroom” rogha na scoile. 

 Ardán atá éifeacht don scoláire agus don bhaile. Is córas cumarsáide é atá 

ag feidhmiú go breá. 

 €24.8 millún molta ag Roinn do shíneadh Coláiste agus Gaelcholáiste 

Choilm. 

 Is tógra é ina mbeidh leasaithe agus forbairtí don scoil i dteannta a chéile 

agus beidh sheans ag an nGaelcholáiste bogadh chuig an bhfoirgnimh nua. 

 Is iad riachtanaisí an Ghaelcholáiste an chéad chloch ar an bpaidirín seo. 

Aon Ghnó Eile:  Ní raibh aon ghnó eile. 

Tuairisc 

Comhaontaithe: 

 Mhol an Bord an obair as cuimhsithe atá déanta ag an mbainistíocht agus 

pobal uile na scoile ó tháinig “Covid 19” inár dteannta. 

 Meastar go mba chóir athbhreithnú ar pholasaí iontrála na scoile. 

 Ábhar an tsraith shinsearach agus modúil na hIdirbhliana is gá agus is fiú 

don Ghaelcholáiste iad a mheas. 

 90 dalta uasmhéid iontrála an Ghaelcholáiste ón lá seo ar aghaidh. 

 Tacú le moladh gurbh fhís ghníomhach, achmhainneach reathúil atá de 

dhith anois chun freastal cuí a dhéanamh ar na huimhreacha atá ag méadú. 

 Treaslaimid le sár chumas na ndaltaí Oisín, Edel agus Marc as a n’eachtaí 

cultúrtha 

 Fáiltíodh roimhe €24.8 millún atá molta do fhorbairt na scoile agus an tús 

áite a bheidh ag nGaelcholáiste sa bplean. 

 “Zoom”, tuirseach traíochta agus chlis an nasc!  



 


