
 

GAELCHOLÁISTE CHOILM 

Cruinniú Boird – Dáta: Máirt 2ú Márta 2021 

 

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                                E. Mac Meanmain 

          L. Crowe                                             C. Ó Céilleachair                              

      X   L. Ó Callanáin 

Clár an Cruinnithe:  Fáiltiú 
 Miontuairiscí 

 Comhfhreagras 
 Tuairisc ón bPríomhoide: 

  - Uasdátú ar an síneadh 

  - Bainistíocht pearsanra 

  - An Chianfhoghlaim 

  - Athbhreithniú ar an bpolasaí iontrála 

  - Ciorcláin 

 Tuairisc ón bPríomhoide Táinisteach: 

   - Ábhair Roghnacha ~ 5ú Bliain 

   - Ábhair Roghnacha ~ 1ú Bliain 

   - Athoscailt na scoile don 6ú Bl 

   - Measúnú Ardteiste 

   - ETBI ~ Gean Gilger, Comhdháil, Oidí Feasa 

   - Scoil fhriothálach UCC 

   - Dréacht polasí chun na hábhair a roghnú sa 5ú Bl (litir chuig na tuistí) 

 Tuairisc ón Múinteoir I bhFeighil: 

   - Seiminar gréasáin do thuistí céad bliana 

   - Measúnú don tSraith Shóisearach 

   - Gaelbhratach/Bliain na Gaeilge 

   - Ceardlann ‘Jigsaw’ 

   - Dea scéalta 

   - Bronnta ETB 

 Aon Ghnó Eile 



Cathaoirleach:  D’fháiltigh Máire roimh na baill ar “Zoom”. 

 Comhbhrón thar cheann an bhoird le Liam Ó Callanáin ar bhás athair. 

 Miontuairiscí bronnta agus glactha. 

Comhfhreagas:  Ní raibh aon chomhfhreagras. 

Tuairisc ón 

bPríomhoide: 

 Patrúntacht na meánscoile nua bronnta ar “Le Chéile”. 

 Dualgas iomlán na meánscolaíocht trí Ghaelainn i mBaile an Chollaigh 

agus i mBaile an Easpaige ar Ghaelcholáiste Choilm. 

 Múinteoirí le réimse ábhar trí mheán na gaelainne le n’earcadh. 

 Comhluchtaí dearathóirí ar an tslí ón ETB. 

 500 dalta nó scoil don líon daltaí sin atá sa bplean. 

 Ciorcaláin ón Roinn maidir le: 

- Iarchéimithe 

- Cigireacht 

- An Teastas Soiséarach 

- Polasaí Iontrála an Ghaelcholáiste le chuimsú go fóill 

- Ullmhaíodh foireann na scoile don chian fhoghlaim i mí Lúnasa 2020.  

Fuair siad tacaíocht teicniúil srl ó shin i leith. 

- Muinín agus dóchas i gcroí an Phríomhoide go mbeidh gach dalta ar ais sa 

scoil go luath.  

Tuairisc ón 

bPríomhoide 

Tánaisteach: 

 Ábhar Bliain a Cúig 2021 – 10 n’ábhar ar fáil. 

 Roghanna déanta ag Bliain a hAon 2021 ins na hábhair. 

 Seoltáin, áiteanna siúlóide forbraithe mór thimpeall na scoile. 

 Athoscailt na séú bliana an éifeacht agus moltaí an feidhmeach sláinte dá 

leanúint go cuí. 

 Árdteist 2021 – fanacht ar mholtar agus ar na féidireachtaí atá i ndán 

dhóibh. 

 Oidí Feasa – Córas do mhúinteoirí atá ag teagasc trí ghaeilge, sheans a 

thabhairt dóibh a gcuid áiseanna agus tuairimí a roinnt. Jean Giliger atá sa 

stiúir ag ETBI agus jab breá ar siúl aici. 

 Tosaíocht thar na bearta ag Coláiste Choilm sa scoil fhíorthalach i “UCC”. 

 Dréacht Pholasaí ábhar Gaeilge – moladh an tacaíocht a chuir ar dtús agus 

ansin eisceachtaí.   

Tuairisc ón Múinteoir I 

bhFeighil: 

 Taifead déanta agus seolta chuig tuistí na céadbhliana 2021 i dtaobh na 

scoile. 

 Bliain a Trí chun teastais scoil bhunaithe a fháil dá scrúdú 2021. 

 Gaelbhratach sa bhfeár fada agus beidh ceiliúradh nuair is féidir. Léan Nic 

Airt atá ag spreagadh agus treorú na ndaltaí agus na gcoistí. Moladh throúil 

tuilte aici. 

 Ceardlainn ar siúl ag “Jigsaw”, tá fáil ag na daltaí agus an fhoireann orthu. 

 23 bonn bronnta ar dhaltaí Ghaelcholáiste Árdteist 2020 ag an ETB – 

d’éirigh leo níos mó ná 550 pointe a bhaint. 

 Eachtaí sna healaíonta bainte ag na daoine seo a leanas. 

 Niamh de Brún – scoláireacht i gColáiste Tríonóidí. 

 Foireann Scléip 2021 san Idirbhliain éachtbhreá. 

 Filí óga na 5ú Bliana – Daithí agus Aoife 

 Comhlucht Ceoltóirí Óga iad Paddy agus Ciara 

 Eolaithe Óga Ben agus Eoghan agus iad ag taispeáint a dtaighde rathúil. 

 35,000 duine agus sárchúmais na ndamhsóirí i bhfiseán Jerasalema. 



Aon Ghnó Eile:  Ní raibh aon ghnó eile. 

Tuairisc don 

Chomhaontú*: 

 Polasaí Iontrála an Ghaelcholáiste fós le leasú. 

 Daltaí agus uimhir sna ranganna sa nGaelcholáiste ó 2021 ar aghaidh le 

athbhreithnú go rialta. 

 Ábhair na scoile agus an réimse le forbairt. 

 Comhairle agus eiseachtaí sa dréacht pholasaí ábhair trí Ghaeilge do 5ú 

Bliain le malartú. 

 Árdmholadh don fhoireann agus do na daltaí as an gcuir chuige sa 

gCianfhoghlaim. 

 Athoscailt na hÁrdteiste molta go h-árd agus an t-ullmhú as cuimsithe atá 

déanta ag an mbainistíocht. 

 Glórtha molta do ghradaim an ETB agus do Rang Árdteiste 2020.  

 


