
GAELCHOLÁISTE CHOILM 
Cruinniú Boird – Dáta: Luan 10ú Bealtaine 2021 

 
Baill i Láthair:          √     M. Sliney                                         √     N. Ní Dhrisceoil 

     √     D. Ó Gallchóir                                 √     D. Ó Laoire 

     √    M. Uí Dhonnabháin                          √     Á. Ní Neachtain 

    √     C. Ó Donnabháin                              X    Ú. Nic Dhomhnaill 

     √    Ó. Ní Chathasaigh                             √   E. Mac Meanmain 

     √     L. Crowe                                          √   C. Ó Céilleachair                              

     √    L. Ó Callanáin 

Clár an Cruinnithe: • Fáiltiú 
• Miontuairiscí 
• Comhfhreagras 

 

• Tuairisc ón bPríomhoide: 
  - Ciorcaláin an Roinn Oideachais agus Eolaíochta 
  - Foireann deartha 
  - Foirgneamh nua 
  - Múinteoirí/Postanna nua 
 

• Tuairisc ón bPríomhoide Táinisteach: 
   - Uasdatú maidir le Covid 
   - Ábhair roghnacha (T.Y. agus 5ú Bliain) 
   - Malin go Mizen 
 

• Tuairisc ón Múinteoir I bhFeighil: 
   - Polasaí Iontrála 
   - Measúnuithe Samhraidh 
   - Gráid tuartha 
   - Imeachtaí don 6ú Bliain 
   - An Seó 
   - Fiseán don 3ú Bliain 
   - Bliain na Gaeilge/Gaelbhratach 

Cathaoirleach: • D’fháiltigh Máire roimh na baill ar “Zoom”. 
• Bhronn na miontuairiscí ó chruinniú 02/03/2021. Glacadh leo. 

Comhfhreagas: • Níl aon rud le tuairiscú. 



Tuairisc ón 
bPríomhoide: 

• Ciorcalán ón Roinn maidir le postanna AP1 + AP2. Beidh siad ar fáil go 
luath. 

• Dearaitheoirí don chóiriú nua scoile. Beidh cruinniú leo ar an gCéadaoin an 
tseachtain seo. 

• Foirgnimh sealadach don Ghaelcholáiste Soisearach – 8 seomra ranga mar 
aon le oifigí breise. Suíomh sealach ar an gcúirt cispheile. 

• Postanna & ábhair nua ar fáil do dhaltaí an Ghaelcholáiste. Beidh 
innealtóireacht ar an siollabas sa tsochaí. 

Tuairisc ón 
bPríomhoide 
Tánaisteach: 

• Covid – ag éirí go hiontach leis an gcuir chuige scoile. 
• Príomh fheidhm go rachaidh an Árdteist chun cinn. 
• Forbairt agus rogha ábhair ag leibhéal sinsearach na scoile sa tsiúl. 
• Dushlán folláine don fhoireann ó “Mizen go Malin” – d’éirigh thar barr leis 

– timpeall 900km atá taifeadh ar an Aip go dtí seo. 
Tuairisc ón Múinteoir I 
bhFeighil: 

• Dréacht an pholasaí iontrála agus moltaí cuí chuige sin. 
• Measúnuithe an tSamhraidh – tá measúnuithe rang bhunaithe ar siúl ón 17ú 

go dtí 28ú Bealtaine. 
• Grád tuartha na hÁrdteiste beidh siad seolta idir seo agus deire na 

Bealtaine. 
• Cuireadh fiseán ar fáil don 3ú Bliain ag comóradh na blianta soisearacha i 

nGaelcholáiste Choilm. 
• Bronnadh gradaim ar Rang 2020 ag ocáidí bronta ETB. Bhain 33% don 

bhliain. Grúpa níos mó ná 550 pointe amach. 
• Seó na hIdirbhliana tá fiseán dá chruthú. Is sheans agus iarracht uilíoch í 

seo do lucht na bliana. 
• Bronnadh duais ar Shorcha Nic Chárthaigh as scéal breá a chumadh. 
• Is údar gaisce agus misnigh obair Léan agus an Gaelbhrat le dhá bhliain – ó 

Bliain na Gaeilge go dtí ocáidí an Ghaelchoiste. 
Aon Ghnó Eile: • Moladh an tairibhe agus an stair a bhaineann le Colm Ó Céilleachair a 

bheith ag glacadh seilimh ar Oifig an Mhéara ón 11ú Meithimh 2021. 
Tuairisc don 
Chomhaontú*: 

• An Polasaí Gaeilge le dreachtú go fóill. 
• Moladh éifeacht na bpoist breise do reachtáil gnó na scoile. 
• Trealaíodh leis an obair as cuimhsithe atá déanta ag bainistíocht agus 

foireann an scoile i bhfóchar na pandéime. 
• Ardú croí agus údar áthais na hábhar breise atá le feicéail sa gclár ama do 

shinsir na scoile. 
• Gradaim agus údar onóir 23 dalta a bhain níos mó ná 550 pointe in Árdteist 

2021. 
• Samhradh fada faoi sholás atá mar fhocal scoir ag Máire, Cathaoirleach an 

Bhoird.  
 


