
 

Miontuairiscí CCB an Fhorais Phátrúnachta 
Ar-líne 1 Nollaig 2020 ag 7.00 i.n. 

Tinreamh: 

Aisling Uí Fhéich Fiona Nic Fhionnlaoich Séamas Ó Ceanainn 

Anita Nic Amhlaoidh Frances Breen Seán Ó Cearbhaill 

Caoimhín Ó hEaghra Gearóidín Ní Bhaoill Seán Ó Láimhín 

Cáit Ní Shé Emer Nic Chonchradha Sinéad Ní Bhrádaigh 

Chris Hickson Leah Ní Mhaoláin Seosamh Ó Coinne 

Clódagh Ní Mhaolchiaráin Máire Mac Gabhann Siobhán Ní Dhúill 

Colm Ó Tuathaláin Máire Uí Shé Sorcha Ní Mhistéil 

Colm Breathnach Máirín Ní Chéilleachair Tara Hipwell 

Conor Ó Mathúna Mícheál Ó Broin Tim Ó Tuachaigh 

Cormac MacCashin Niamh Nic Dhiarmada TJ Ó Ceallaigh 

Damhnait Uí Ruairc Niamh Ní Cheallaigh Tomás Ó Cadhain 

Déirdre Ní Dhónaill Norma Ní Chonchúir Tomás Ó Póil 

Eibhlín Ní Ghiobúin Pól Mag Lionáin Turlach Maher 

Eoin Ó Luasa Ruth Mhic Adaim  

Miontuairiscí 2019:  

Chuir Ard-rúnaí AFP fáilte roimh chách agus cuireadh miontuairiscí CCB 2019 faoi bhráid 
an cruinnithe. 

 
Glacadh leis na miontuairiscí agus iad molta ag Seán Ó Cearbhaill, Gaelscoil na Laochra agus chuidigh 
Clódagh Ní Mhaolchiaráin, Gaelscoil Bhaile Brigín leo. 
 

Óráid an Chathaoirligh:  

Thug Séamas Ó Ceanainn Cathaoirleach AFP an óráid seo a leanas: 



 

1. Ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh anseo anocht. I mbliana tá an Cruinniú Cinn Bhliana ar líne 

mar gheall ar an gcorónvíreas. Is beag a cheapamar na hathruithe a bheadh ar an saol nuair a 

tháinig muid le chéile i gCorcaigh anuraidh. Bhí bliain an dian againn ar fad agus déanaim ár 

mbeannachtaí agus ár ndeá-ghuí a chur in iúl do phobail ár scoileanna ar fad go háirithe iadsan a 

chaill daoine le linn na paindéime seo.  

2. Is údar dóchais dúinn an bealach go bhfuil ár scoileanna tar éis a dhul i ngleic leis na dúshláin a 

cuireadh rompu i rith na bliana. Bhí orthu a dhul i ngleic le cásanna ins na scoileanna, dianghlasáil, 

teagasc ó bhaile agus ansin athoscailt na scoileanna. D’ullmhaigh siad na scoileanna chun feidhmiú 

ar bhealaí, cleachtas agus cuir chuige nua chun an corónvíreas a sheachaint. Tríd na tréimhsí seo 

ar fad tá ár scoileanna ag tabhairt aire dá bpobail, ag cinntiú go bhfuil oideachas den scoth curtha 

ar fáil dá bpáistí agus á gcoinneáil slán agus sábháilte. Gan na scoileanna a bheith ar oscailt ní 

bheadh an tír ábalta feidhmiú. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libh as an obair ar fad a 

rinne na Boird Bhainistíochta, na Príomhoidí agus foirne iomláin na scoileanna chun é seo a bhaint 

amach.  

3. Tá dóchas le braith faoi láthair agus an nuacht go bhfuil vacsaíní forbartha chun a dhul a i ngleic 

leis an víreas. Ní fios go cinnte cén uair a bheidh siad ar fáil ach go bhfuil trácht ar lár na bliana seo 

chugainn. Táimid ar fad ag tnúth leis an an lá sin nuair a bheimid ábalta feidhmiú gan na srianta 

atá orainn faoi láthair. Go dtí sin is gá dúinn cloí leis an treoir atá á chur ar fáil ag an rialtas agus 

aire a thabhairt do phobail ár scoileanna.  

4. Le linn an tréimhse seo ar fad bhí An Foras Pátrúnachta fíor ghnóthach ag déanamh ionadaíocht 

dar scoileanna leis  an Roinn mar gheall ar an bpaindéim. Ar nós na scoileanna bhí orainn dul ar 

aghaidh le gnáthobair na bliana chomh maith agus déanfar cur síos ar seo ar fad i dTuairisc an 

Rúnaí.  

Anuraidh labhair mé ar ról An Foras Pátrúnachta agus ár scoileanna agus a dtábhacht ní amháin don 

earnáil lán-Ghaeilge ach don tír uilig. Ba mhaith liom i mbliana cur leis mar gheall ar an méid a tharla 

i rith na bliana. 



 

1. Tá cáil, agus ciú oraibhse ár scoileanna mar eiseamláirí ní amháin de Ghaelscoil ach mar 

eiseamláir de sárscoileanna.  

2. Tá 76 scoil bunaithe againn go dtí seo. I mbliana tá iarratais déanta ar scoileanna nua ag an 

dara leibhéal agus tá comórtas pátrúnachta do bhunscoileanna nua ar an mbealach. 

3. Tá toradh le feiceáil ar ár n-iarrachtaí i gceantar Marino/Droim Conrach mar go bhfuil 2 cheann 

de na bunscoileanna atá le hoscailt i 2021 réamhaitheanta mar Ghaelscoileanna.  

4. Is dul chun cinn mór é seo ach tá géarghá le polasaí don oideachas lán-Ghaeilge a chinnteoidh 

cearta tuismitheoirí agus iadsan atá ag plé le h-oideachas lán-Ghaeilge.  Bunaíodh An Foras 

Pátrúnachta chun freastal ar éilimh thuismitheoirí don Ghaeilge, d’oideachas lán-Ghaeilge 

agus dá rogha sainspioraid. Seo atá déanta againn agus a bheidh á dhéanamh againn amach 

anseo.  

5. Is é an Foras an t-aon phátrún a bunaíodh chun oideachas lán-Ghaeilge a chur chun cinn agus 

an pátrún atá aitheanta mar ghuth do na scoileanna lán-Ghaeilge. Sheasamar an fód do 

thuismitheoirí arís i mbliana nuair a tógadh cás do Ghaelcholáiste i mBÁC 6. Tháinig muid ar 

chomhaontú leis an ROS sa chás agus tá súil againn go mbeimid ábalta oideachas lán-Ghaeilge 

ag an dara leibhéal a chur chun cinn dá bharr.  

6. Fós tá pobail ar nós na ndaltaí agus na dtuismitheoirí i nDún Dealgan gan oideachas lán-

Ghaeilge ag an dara leibhéal ina gceantair féin. Tá ar dhaltaí Contae Lú taisteal go BÁC chun 

freastal ar Choláiste Ghlór na Mara. Táimid buíoch do Choláiste Ghlór na Mara as a gcabhair 

ach teastaíonn réiteach go háitiúil i nDún Dealgan. Táimid ag obair ar seo agus ar son ceantair 

eile faoi láthair. 

Ceann de na deacrachtaí móra a bhíonn ag scoileanna lán-Ghaeilge ná seirbhís cuí a fháil trí 

Ghaeilge. 

1. Tá An Foras ag cur seirbhís ar fáil dar scoileanna tré Ghaeilge. Déantar iarratas ar sheirbhís trí 

Ghaeilge leis an Roinn agus ar eagrais eile nuair nach bhfuil sé ar fáil. Tá sé de dhualgas ar 



 

Phátrún sainspiorad scoile a chothú, a chaomhnú agus a chosaint. Níl aon rud níos tábhachtaí 

dúinn sa ról seo ná an sainspiorad lán-Ghaeilge. 

2. Tá sé de cheart ag Gaelscoileanna go mbeadh na seirbhísí atá ar fáil do scoileanna Béarla ar 

fáil trí Ghaeilge. Tá gá a dhul i ngleic leis seo ag an dara leibhéal mar go bhfuil bearna sa 

tseirbhís atá ar fáil do scoileanna trí Ghaeilge. 

Tá sé soiléir go bhfuil gá le polasaí don oideachas lán-Ghaeilge. 

1. D’fhógair an tAire Oideachais Anuraidh go raibh polasaí don oideachas lán-Ghaeilge le 

forbairt. Níl tús curtha leis seo go fóill. Nuair a fheictear dúinn an dul chun cinn atá á dhéanamh 

mar gheall ar an bpolasaí don oideachas Gaeltachta is léir go bhfuil géar ghá leis an bpolasaí 

don oideachas lán-Ghaeilge.  

2. Tuigtear dúinn an bhrú atá ar an Roinn ach is gá na céimeanna a thógáil chun an polasaí seo a 

fhorbairt don teanga náisiúnta. 

3. Thug an tAire McHugh a lán tacaíocht don Ghaeilge agus iarraimid ar an Aire Foley anois 

gníomhú go dearfach chun freastal ar mhianta tuismitheoirí i leith oideachas lán-Ghaeilge.  

4. Chabhródh an polasaí seo le hoideachas réamhscolaíochta, bun agus meánscolaíocht agus go 

deimhin an tríú leibhéal. Gan polasaí mar seo níl cur chuige comhordaithe ann ón Roinn don 

oideachas lán-Ghaeilge agus fágtar muidne, sibhse agus an earnáil go ginearálta gan an 

tacaíocht cuí.  

Stiúrthóirí / Foireann 

1. Mar chríoch ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo siúd a chabhraíonn go mór leis an 

eagraíocht, na stiúrthóirí as ucht a n-am, a ndúthracht agus a gcabhair don Fhoras. Ba mhaith 

liom buíochas a ghabháil leis beirt dar stiúrthóirí atá ag éirí as i mbliana Aisling Uí Dhúlaing a 

thug an chabhair dúinn le roinnt blianta anuas a sheas siar i rith na bliana de bharr brú oibre. 

Agus le Damhnait Uí Ruairc atá tar éis blianta a chaitheamh linn ar an mbord mar ionadaí na 

scoileanna caitliceacha. D’fheidhmigh Damhnait mar leaschathaoirleach agus mar 



 

chathaoirleach ar an mBord Stiúrtha agus bhí sí riamh tacúil agus cabhrach le hobair an 

Fhorais. Tá Damhnait ag éirí as mar Phríomhoide ar Ghaelscoil Eiscir Riada faoi Nollaig agus 

éacht déanta aici as cinntiú go bhfuil scoil den scoth ag pobal an cheantair sin. Táimid an 

bhuíoch go deo do Dhamhnait as an méid atá déanta aici agus guímid gach rath uirthi agus í 

ag éirí as. 

2. Leis an bhfoireann, Caoimhín, Cormac, agus Tomás as a gcuid oibre san oifig. 

3. Agus libhse, baill de na boird, príomhoidí, múinteoirí, tuismitheoirí agus daltaí. Gan sibh agus 

an obair a dhéanann sibh ní bheadh na scoileanna bhreá againn atá. Tá sé seo níos soiléire ná 

riamh tar éis an bhliain a bhí againn go dtí seo.  

4. Coinnígí slán agus gach rath don bhliain romhainn. Mo bhuíochas as éisteacht. 

Tuairisc an Chisteora & Ráitis Airgeadais 2019 

 
Chuir Caoimhín Ó hEaghra na Cuntais i láthair ar son an Chisteora. Ní raibh aon cheist ón urlár. 
 

Tuairisc an Rúnaí 

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le na Boird, na Príomhoidí agus na foirne ar fad as a gcuid 

oibre i mbliana a bhí an dúshlánach de bharr an Corónvíris.  Murach an obair a rinne sibh ní bheadh 

an tír ábalta feidhmiú. 

Táimid ar fad ag súil le toradh dearfach ó na vacsaíní agus an lá nach mbeidh scamall an Chorónvíris 

os ár gcionn. Tá sé tábhachtach an téacht atá bainte amach ag an scoileanna a aithint agus táimid ar 

fad an bhuíoch daoibh. 



 

1. Cruinnithe 

7 gcruinniú ag Bord Stiúrtha An Foras Pátrúnachta  

2. Na Stiúrthóirí 

Séamas Ó Ceanainn (Cathaoirleach), Damhnait Uí Ruairc (Leas-Chathaoirleach), Julian De Spáinn 

(Cisteoir), Anita Nic Amhlaoidh, Colm Ó Tuathaláin, Pól Mag Lionáin, Siobhán Ní Dhúill, Tadhg Ó 

Tuachaigh, Fiona Nic Fhionnlaoich agus Séamus Caomhánach, Aisling Ní Dhúlaing, Seán Ó Láimhín. 

Rinne an Bord Lorcán Mac Gabhann a chomhthogh ar an 09/01/2020.  

3. Obair An Foras Pátrúnachta  

Dhá ról - pátrúnacht agus bainistíocht don bhun agus an meánleibhéal. Tá ceithre shainspiorad againn: 

an Ghaeilge, caitliceach, idirchreidmheach agus ilchreidmheach.  

Rannóg Pátrúnachta: 

● Tacú le scoileanna a Spiorad sainiúil a chothú agus a chosaint  

● Bunú scoileanna  

● Faomhadh ceapachán i scoileanna  

● Tacú le scoileanna cloí le rialacháin agus rialachas bainteach leo 

● Faomhadh Polasaithe  

● Ionadaíocht dar scoile i bplé le páirtnéirí faoi cheisteanna oideachais  

● Freagracht as gnéithe a bhaineann le cóiríocht 

● Idirghabhálaí i gcás aighnis agus réiteach coimhlintí i scoileanna 

● Painéal do mhúinteoirí i scoileanna faoin bhForas a oibriú 

● Ceapachán Bord Bainistíochta agus eile 

Rannóg Bainistíochta Oideachais:  

● Comhairle, oiliúint agus treoir do Bhoird Bhainistíochta 

● Seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do Bhoird agus do scoileanna 

● Soláthar eolais ar chúrsaí oideachais, ciorcláin agus treoir na Roinne 

● Nuachtlitir/uasdátaithe do scoileanna ar chúrsaí oideachais 

● Gníomhú ar son ár scoileanna leis an  Roinn agus eagraíochtaí eile 

● Oifig Oideachais a riaradh chun déileáil le ceisteanna bainistíochta  

● Grinnfhiosrúcháin na nGardaí agus eile 



 

Spiorad Sainiúil Scoile: Gaelachas & creideamh 

● Bunaíodh gaelscoileanna chun gaelachas agus an sainmheon creidimh a roghnaigh na 

bunaitheoirí a chur chun cinn. 

● Ceapann an pátrún an Bord Bainistíochta chun é seo a dhéanamh ar a son  

● Déantar gnó an Bhoird trí Ghaeilge. Cuirtear tacaíochtaí ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge 

go dtí go bhfuil siad ábalta feidhmiú trí Ghaeilge  

● Tá An Foras Pátrúnachta an-bhuíoch d’ár mBoird agus a bhfoirne as a dtiomantas do na 

sainspioraid agus do chur chun cinn na Gaeilge.  

4. Oifig AN FORAS PÁTRÚNACHTA 

● Boird Nua: 

Ceapadh Boird bhainistíochta nua ar an 1ú Nollaig 2019 do théarma 4 bliana.  Táimid an bhuíoch dóibh 

siúd a shuíonn go deonach ar na boird.  

● Aonán Corpartha: 

Feidhmíonn boird mar Aonán Corpartha chun an scoil a bhainistiú ar son an Phátrúin. Ní dhéanann 

baill ionadaíocht ar son aon aicme ar leith agus ní bhristear rúndacht an bhoird. 

● Tá cur chuige na mBoird 

Leagtha síos i Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2019-2023 agus i gCiorcláin na Roinne.  

● Oiliúint: 

Eagraítear cúrsaí oiliúna do Bhoird agus moltar go láidir go bhfreastalódh an líon is mó ionadaithe ó 

na Boird orthu.  

● Folúntais:  

Is gá folúntais ar an mbord a chur in iúl don Phátrún a chuireann é seo faoi bhráid na Roinne.  

● Ceapacháin:  

Tá treoracha mar gheall ar cheapacháin ar suíomh idirlíon An Foras Pátrúnachta agus i gciorclán 

18/2020. Iarrtar ar scoileanna cinntiú go n-úsáidtear na conarthaí d’fhostaithe  atá forbartha ag An 

Foras Pátrúnachta.  

● Airgeadas:  

Tá an Bord freagrach as airgead na scoile agus aon airgead a bhailíonn tuismitheoirí.  

o Tá Tuairisc airgeadais le tabhairt ag gach cruinniú Boird.  

o Ráiteas airgid dearbhaithe le cur ar fáil don phátrún agus do phobal na scoile.  

o Tá Cuntais na bliana le seoladh chuig an FSSU. 



 

● Cóiríocht:  

o Cúis áthais an chóiríocht bhuan atá faighte ag roinnt scoileanna i mbliana.  

o Tá AFP i gcumarsáid leis an ROS i leith na léasanna dóibh.  

o Táimid ag déanamh plé rialta mar gheall ar na scoileanna atá fós lonnaithe ar 

shuíomhanna sealadacha.  

o Western Building Systems - Táimid ag plé freisin leis an Roinn mar gheall ar scoileanna a 

thóg WBS a bhfuil fadhbanna leo. Tá ionchur mhór ag an obair athchóirithe ar scoileanna. 

Tá iarratas á dhéanamh ar an ROS ar chur chuige a chabhróidh leis na scoileanna an t-

ionchur seo a láimhseáil. Níl réiteach sásúil faighte go fóill.  

5. Maoiniú An Foras Pátrúnachta 

Tá ról an Phátrúin riachtanach do bhunú, do bhuanú agus d’inmharthanacht scoile. Tríd An Foras 

Pátrúnachta bíonn guth níos láidre ag gach scoil. Is é An Foras Pátrúnachta a throideann cás na 

scoileanna ó thaobh cóiríocht, aitheantas agus cearta de. Ar nós scoileanna tá an t-ualach oibre atá ag 

titim ar an bhForas ag méadú an t-am ar fad agus déantar gach iarracht an tseirbhís a sholáthar laistigh 

den mhaoiniú atá ar fáil.  

 

Anuraidh cinneadh athbhreithniú a dhéanamh ar chúrsaí maoinithe. Cuireadh tús leis an bpróiseas 

seo ach de bharr an víreas cinneadh díriú ar sprioc amháin - maoiniú oifigeach cóiríochta. Déanadh an 

dul chun cinn agus tá aontú déanta leis an ROS maoiniú a chur ar fáil d’Oifigeach Cóiríochta a bheidh 

ina chabhair mhór do scoileanna. Tá súil againn an post seo a fhógairt tar éis na Nollaig. 

 

Tá an t-athbhreithniú ar chúrsaí maoinithe chun leanúint agus súil moltaí a bheith curtha faoi bhráid 

an bhoird stiúrtha san athbhliain. 

● Síntiúis:  

1. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na scoileanna as ucht na síntiúis a chur siad 

chugainn a chinntíonn gur féidir an seirbhís a sholáthar.  

2. Le blianta anuas tá méadú mór tagtha ar na dualgais a thiteann ar oifig an Fhorais mar 

shampla feidhmiú an Phainéil, Próiseáil Foirmeacha Réamhscrúdú na nGardaí agus 

freastal ghinearálta ar agus ar son 75 scoil 

6. Árachas:  

Athnuachan déanta ar an scéim árachais le Wright Insurance.  



 

7. Teicneolaíocht 

● Tá an suíomh idirlon agus na meáin sóisialta ag feidhmiú go maith mar fhoinse eolais don 

phobal go ginearálta agus dar scoileanna.  

● Úsáidtear gaelscoil4all.ie nuair atá iarratais á dhéanamh ar scoileanna nua. 

● Oiliúint ar Líne:  Tá buntáistí córais ar líne ar nós ZOOM, Webex agus Google Meet feicthe 

againn ar fad le bliain anuas.  Beidh cúrsaí oiliúna ar líne ar fáil do Bhoird Bainistíochta tríd na 

córais seo sa bhliain nua.  

● Na Meáin: 

o cur chuige leanúnach riachtanach ins na meáin do theachtaireacht an Fhorais  

o mar chuid lárnach den athbhreithniú ar mhaoiniú féachaint an duine a fhostú chun an 

chumarsáid seo a láimhseáil.  

8. Foireann Nua Scoile  

Ba mhaith liom comhghairdeas a ghabháil leis na Príomhoidí agus leis na múinteoirí a ceapadh i 

scoileanna faoi phátrúnacht an Fhorais i mbliana. Gabhaimid buíochas le foirne uile na scoileanna a 

oibríonn go díograiseach dúthrachtach.  

9. Meánscoileanna:  

Tá na scoileanna ar fad ag déanamh thar cionn agus ag cur oideachas den scoth ar fáil dá ndaltaí: 

● Coláiste Ghlór na Mara i bhfoirgneamh buan. 

● Gaelcholáiste an Phiarsaigh - athchóiriú ar an bhfoirgneamh  

● Gaelcholáiste Phort Láirge - táimid ag obair leis an scoil agus an ROS chun réiteach a fháil ar 

chóiríocht bhuan don scoil. Tá fógra tugtha don Tiarna Talún reatha go bhfuil an scoil ag fágáil 

de bharr easpa feidhmiú ar nithe a bhain le cóiríocht. Tá an ROS ag meas suíomh buan don 

scoil faoi láthair. 

● Meánscoil Gharman - Tá suíomh buan curtha ar fáil ag an ROS don scoil. Tá buairt léirithe ó 

thaobh fad ón phobal na scoile. Tá na buairteanna seo curtha faoi bhráid na Roinne.  

● Gaelcholáiste Chill Dara - obair athchóirithe ar siúl faoi láthair agus iarratais istigh leis a ROS 

maidir le réiteach fad téarmach na scoile. 

● BÁC 6:  

o Déanadh iarratas ar scoileanna nua anuraidh ach faraor níor éirigh linn. Léiríodh an t-

éilimh go háirithe i mBÁC 6. Aontaíodh athbhreithniú breithiúnach a lorg ar an 

gcinneadh de bharr gur braitheadh go raibh an córas reatha claonta i gcoinne iarratais 

ar scoileanna lán-Ghaeilge.  



 

o Thóg An Foras Pátrúnachta, Conradh na Gaeilge agus tuismitheoirí as BÁC 6 an t-

athbhreithniú.  

o Níor éirigh leis an athbhreithniú ach lorg an ROS aontú rúnda a thacóidh le réiteach i 

ndeiscirt Átha Cliath. 

● Dún Dealgan: 

o Léiríonn cás Dhún Dealgan na laigí atá ag an gcóras sin.  

o Mhol An Foras coincheap nua, an tsatailít mar réiteach - ionad neamhspleách i nDún 

Dealgan faoi chúram Choláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín.  

o Tá an ROS sásta breathnú ar an gcoincheap ach lorg siad ionad agus meastacháin. Bhí 

ionad agus meastacháin curtha chun cinn ach de bharr an mhoill a thóg sé díoladh an 

foirgneamh. Tá roghanna eile á lorg faoi láthair.  

o Iarradh ar an Roinn aitheantas a thabhairt don tSatailít ionas go bhféadfaí a dhul chuig 

páistí rang a 6 na bliana seo agus oideachas lán-Ghaeilge a thairiscint don bhliain seo 

chugainn. Iarraidh orthu tacú linn ansin chun ionad a aimsiú. Níl an ROS sásta é seo a 

dhéanamh cé go bhfuil an cur chuige seo acu agus iad ag bunú scoileanna nua. 

o Léiríonn Dún Dealgan agus BÁC 6 an riachtanas atá le Polasaí don Oideachas lán-

Ghaeilge.  

10. Bunscoileanna 

● Iarratas ar Scoileanna Nua:  

o D’éirigh le dhá iarratais anuraidh i nDomhnach Bait agus sa Chaisleán Nua/Rath 

Cúil/Teach Sagart.  

o Osclaíodh Gaelscoil na Mara i nDomhnach Bait agus tá an scoil sa Chaisleán Nua le 

hoscailt i Meán Fómhair 2021.  

o Iarratais déanta ar scoileanna don bhliain seo chugainn i nDomhnach Míde, BÁC 2-4 

agus an Naigín.  

o Buíochas mór do Ghaeloideachas agus Chonradh na Gaeilge atá ag tabhairt an 

chabhair le na feachtais seo.  

● Dífheistiú/Athchumrú:  

o Tá plé le fada an bhféadfadh scoileanna lán-Ghaeilge faoi phátrúin eile aistriú chuig 

An Foras Pátrúnachta.  

o Tá a lán in aistriú mar seo mar gheall go n-ardaítear ceisteanna ar úinéireacht 

foirgnimh, conarthaí fostaíochta, árachas, cásanna dlí, sainspiorad srl.  

o Bhí gá le comhairle dlí a fháil ar aon teimpléid de chomhréiteach a bhí á ullmhú.  

o An dul chun cinn déanta agus súil againn fógra a dhéanamh sa bhliain nua. 



 

11. Eagraíochtaí Eile 

● Cruinnithe:  

Freastalaíodh ar a lán cruinnithe i rith na bliana leis an Roinn O&S, le scoileanna, le dlíodóirí, Foras na Gaeilge, 

Páirtnéirí Oideachais, An Chomhairle Mhúinteoireachta srl. 

● Comhdhálacha:  

Tugadh cuireadh don Fhoras freastal ar sheimineáir, ar Chomhdháil agus ar chruinnithe ar líne leis an 

CMÉ, CPSMA, Educate Together, NABMSE, IPPN, Gaeloideachas Teo, srl.  

 

Ba mhaith liom thar cheann an Fhorais ár mbuíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí seo as an 

gcabhair agus an tacaíocht a thugann siad dúinn. 

14. Don Bhliain Romhainn: 

● Oifigeach Cóiríochta: 

Tá aontú déanta leis an Roinn ar mhaoiniú a chur ar fáil d’oifigeach cóiríochta ar feadh 3 bliana. 

Beidh sé ag tacú le scoileanna agus mar phríomhtheagmhálaí ag scoileanna ar aon cheist a 

bhaineann le cóiríocht.  

● Seisiúin oiliúna do na Boird Bhainistíochta:  

Beidh fógra go luath san athbhliain ar na seisiúin oiliúna ar líne a bheidh á n-eagrú. 

● Polasaí Iontrála:  

An gnáth chur chuige ná comhairliúchán a dhéanamh le scoileanna nuair atá polasaí á fhorbairt. Níor 

éirigh linn mar gheall ar an víreas agus iarraidh ar scoileanna cloí leis an teimpléid go dtí go mbeadh 

seans againn a theacht le chéile sa bhFómhar. Tá athbhreithniú agus an t-aontú leasuithe idir láimhe 

agus cruinniú le na scoileanna ar an 10 Nollaig.  

● Athbhreithniú ar mhaoiniú na heagraíochta  

Moltaí le cur faoi bhráid an bhoird stiúrtha 

● Oifigeach Cumarsáide  

Bunaithe ar an athbhreithniú tá súil oifigeach cumarsáide a fhostú. 



 

Focal Buíochais 

● Tá triúr ag obair go lánaimseartha in oifig AFP. Tá obair na heagraíochta ag forbairt agus ag méadú 

ó bhliain go bliain agus tá súil againn go bhfuil an tseirbhís a chuirimid ar fáil d’ár scoileanna ag 

feabhsú i gcónaí. Táim fíor bhuíoch do Chormac McCashin agus do Thomás Ó Póil as a gcuid oibre 

ar fad san oifig. 

● Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le baill an Bhoird Stiúrtha as a dtacaíocht agus a gcomhairle i 

rith na bliana. Is do-chreidte an t-ionchur ama agus oibre a thugann siad, táimid faoi chomaoin 

mhór acu. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Aisling Uí Dhúllaing as suí ar an bord stiúrtha le 

roinnt blianta anuas. Chabhraigh sí go mór le hobair na heagraíochta agus táimid fíor bhuíoch di.  

● Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le Damhnait Uí Ruairc atá ag críochnú suas ar an mbord 

i mbliana mar ionadaí do na scoileanna caitliceach. Rinne Damhnait scoil den scoth a bhunú i nGS 

Eiscir Riada. Chuir sí a croí agus a hanam isteach ann agus bhí na caighdeáin ab airde mar sprioc i 

gcónaí aici. Thug sí an cur chuige seo léi isteach sa bhForas áit ar fheidhmigh sí mar chathaoirleach 

agus leas chathaoirleach. Tá mé an-bhuíoch di as a cuid cabhair i gcónaí agus guím gach rath uirthi 

sna todhchaí. 

● Tá an-chreidiúint ag dul do chathaoirleach An Foras Pátrúnachta, Séamas Ó Ceanainn. Déanann 

sé an t-eagraíocht a stiúradh go héifeachtach agus go proifisiúnta. Ba mhaith liom mo bhuíochas 

a ghabháil leis as an tacaíocht a thugann sé dom i gcónaí.   

● Ba mhaith liom chomh maith buíochas a ghabháil le Conradh na Gaeilge agus le Gaeloideachas 

Teo. as a gcabhair, a gcomhoibriú agus as an tacaíocht a fhaigheann An Foras Pátrúnachta uathu.  

● I ndeireadh báire, gabhaim buíochas le baill na mBord, le tuismitheoirí, le múinteoirí, le 

cathaoirligh agus le príomhoidí na scoileanna. Bíonn siad fáilteach, cairdiúil, díograiseach agus 

proifisiúnta agus ní haon ionadh go bhfuil ag éirí chomh maith leis na scoileanna. 

Críoch 

  



 

Toghcháin 

Ionadaí na scoileanna caitliceacha: 
  
Bhí 1 fholúntas ar an mBord Stiúrtha mar Ionadaí ar na scoileanna caitliceacha i mbliana. D’éirigh 
Tim Ó Tuathaigh, Príomhoide Ghaelscoil Ros Eo agus Stiúrthóir reatha AFP as a ról mar ghnáthbhall 
agus bhí sé tofa ag na comhaltaí don toghchán mar ionadaí ar na scoileanna caitliceacha.  
   
Bhí 6 fholúntas ar an mBord Stiúrtha mar ghnáthbhaill. Seo thíos liosta na n-ainmniúchán a toghadh 
do na folúntais.  
  

1. Séamus Ó Ceanainn  
2. Colm Ó Tuathaláin 
3. Séamus Caomhánach  
4. Seán Ó Láimhín  
5. Lorcán Mac Gabhann 
6. Máirín Ní Chéilleachair 

Rúin na Comhdhála 

 
1. GS Thaobh na Coille: Éilíonn an Cruinniú Cinn Bhliana seo go rachaidh an Foras Pátrúnachta i 

gcomhairle leis na scoileanna ar fad roimh ré, má tá sé i gceist ag an bhForas polasaí 
caighdeánach a chur i bhfeidhm i scoileanna an Fhorais amach anseo.  
 
Moltóir: Máire Mac Gabhann 
 

2. GS na Fuinseoige: Éilíonn an Cruinniú Cinn Bhliana seo ar an bhForas Pátrúnachta dul i 
gcomhairle i gcónaí leis na boird bhainistíochta inár scoileanna, de réir mar atá sonraithe san 
Acht Oideachais (1998) Cuid IV Roinn 15 (c&d), nuair atá polasaithe scoile á ndréachtú agus 
a chinntiú go dtugtar deis do na scoileanna ar fad ionchur a bheith acu sna polasaithe seo, 
go háirithe nuair is teimpléid iad a mbeifear ag súil go ndéanfaidh na boird bhainistíochta 
faomhadh orthu.  

  
 Moltóir: Máirín Ní Chéilleachair 

Moladh Rún 1 agus 2 a thógáil le chéile agus glacadh leis sin  
Ritheadh an Rún d’aon Ghuth 

 
3. GS Thaobh na Coille: Éilíonn an Cruinniú Cinn Bhliana seo go n-athnóidh an Foras 

Pátrúnachta an ról lárnach atá ag na Boird Bainistíochta i ndréachtú, i mbainistiú agus i gcur i 
bhfeidhm an Pholasaí Iontrála agus go ndéanfaidh an Patrún polasaí na scoile a fhaomhadh 
gan athrú má tá ceanglais agus oibleagáidí na reachtaíochta comhlíonta sa Pholasaí Iontrála 
sin. 

 
 Moltóir: Máire Mac Gabhann 

Níor ritheadh an rún 
 
 

4. GS Uí Chéadaigh: Éilíonn muid go bhféadfaidh an Bord na critéir agus ord na gcritéir a 
roghnú, taobh istigh de threoirlínte na Roinne, mar a dhéantar i nGaelscoileanna eile nach 



 

bhfuil faoin bhForás go logánta.  
 
Moltóir: Déirdre Ní Dhónaill 
Níor ritheadh an rún 
 

5. GS Uí Chéadaigh: Éilíonn muid ar an bhForas ról an Bhoird a aithint i leith Polasaí Iontrála 
scoile de, le comhthéacs na scoile a chur san áireamh. Éilíonn muid seo ach go háirithe ó 
thaobh an critéir maidir le páistí de lucht na foirne agus cás eisceachtúla de.  
 
Moltóir: Déirdre Ní Dhónaill 
 
Leasaíodh an rún go ndéanfaí comhairle dlí a lorg roimh chruinniú ar an bpolasaí 
iontrála ar aon 10 Nollaig 2020 agus go mbreathnódh na scoileanna ar cheisteanna 
sonracha seachas an téarma eisceachtúil a chur sa pholasaí lena bplé ag an gcruinniú 
céanna. 
 
An bhfuil bac de réir na reachtaíochta tús áite a thabhairt pháistí baill foirne i gcás 
ró-éilimh?  
 
An féidir le bord an téarma cás eisceachtúil a luaigh mar chritéir i gcás ró-éilimh nó 
an gá do chásanna a bheith luaite go sonrach.  
 
Glacadh leis seo d’aon ghuth. 

 
6. GS Thaobh na Coille: Éilíonn an Cruinniú Cinn Bhliana seo go dtacóidh an Foras Pátrúnachta 

le clanna atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge agus go gcinnteofar go mbeidh fáil ag na páistí sin 
ar oideachas trí mheán na Gaeilge i scoileanna an Fhorais do scoileanna tosaíocht a 
thabhairt do Chritéar na Gaeilge sna critéir a chuirfear i bhfeidhm i bpolasaí Iontrála na 
scoile i gcás ró-éileamh.  

  
 Moltóir: Moltóir: Máire Mac Gabhann 
 

Mhol Tim Ó Tuathaigh an rún a leasú agus glacadh leis an rún seo a leanas d’aon ghuth: 
 
Éilíonn an Cruinniú Cinn Bhliana seo go dtacóidh an Foras Pátrúnachta le clanna atá ag tógáil 
a bpáistí le Gaeilge agus go gcinnteofar go mbeidh fáil ag na páistí sin ar oideachas trí mheán 
na Gaeilge i scoileanna an Fhorais trí rogha a thabhairt do scoileanna tosaíocht a thabhairt 
do Chritéar na Gaeilge sna critéir a chuirfear i bhfeidhm i bpolasaí Iontrála na scoile i gcás ró-
éileamh.  

 
7. GS Uí Chéadaigh: Éilíonn muid ar an bhForas athbhreithniú ar an gcritéir i leith 

Naíscoileanna, i dtaca leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, le aitheantas ó thaobh critéir 
de, a thabhairt do Naíonraí, i ndáil ar na cuspóirí  teanga atá á bhaint amach acu: 
 

● mar thaca do thuismitheoirí ar bheagán Ghaeilge (formhór na dtuismitheoirí sna 
scoileanna lán-Gaeilge) ach gur mian leo oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fail da 
bpáistí ó thus; 
 

● chun tosú chomh luath is gur féidir ar shealbhú na teanga mar go mbeidh ar na 
páistí ard-chaighdeán tuisceana agus líofachta a bhaint amach go mbeidh ar a 



 

gcumas gach ábhar a dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus iad ag dul isteach sa 
bhunscoil Ghaeilge; agus 
 

● chun tacú le folláine na bpáistí a bheadh ag súil le áit agus iad ag aistriú isteach ón 
Naíonra go dtí an Bunscoil go háirithe agus go leor Naíonraí lonnaithe ar láthair na 
Gaelscoileanna féin.  

 
 Moltóir: Déirdre Ní Dhónaill 
 

Éilíonn muid ar an bhForas athbhreithniú a lorg ón ROS ar suntas a thabhairt do Naíonra 
agus critéir i gcás ró-éilimh á mheas. Taobh leis go mbeadh córas caighdeánach 
tumoideachais aontaithe chun Naíonraí a mheas.  
  

Tar éis plé a dhéanamh ar an rún, moladh an leasú thuas agus glacadh leis an rún 
leasaithe d’aon ghuth 

 
8. GS Mhic Aodha: Go dtréaslaíonn an Cruinniú Cinn Bhliana Bord Stiúrtha AFP agus an 

Fhoireann as an tacaíocht leanúnach a tugadh le linn na paindéime agus a thugtar i gcoitinne 
agus go háirithe as an obair a rinneadh ar an bPolasaí Iontrála, rud a shábháil go leor dua do 
scoileanna. 

 
 Moltóir: Norma Ní Chonchúir 

Glacadh leis an rún d’aon ghuth 
 

9. GS Uí Earcáin: Molann Bord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Earcáin gur cheart don bhForas 
Pátrúnachta mar chuid den athbhreithniú ar mhaoiniú na heagraíochta féachaint an féidir 
aitheantas a thabhairt do chúinsí scoileanna DEIS trí síntiús laghdaithe a thairiscint do na 
scoileanna sin in am do síntiúis 20/21. Thabharfadh an síntiús laghdaithe sin aitheantas do 
na cúinsí ar leith sin a bhaineann le scoil DEIS agus na ceantair ina bhfuil siad ag feidhmiú i.e. 
cúrsaí eacnamaíochta, dífhostaíocht, fadhbanna sóisialta, teaghlaigh aon-tuismitheora srl. 

 
 Moltóir: Seosamh Ó Coinne 
 

Baineadh an tagairt do shíntiúis 2020/21 agus rinneadh vótáil leictreonach ar an rún 
leasaithe. Níor glacadh leis an rún ach aontaíodh go mbeadh an cheist pléite mar chuid 
d’athbhreithniú ar mhaoiniú an Fhorais. 

 
 

10. GS na Fuinseoige: Éilíonn an Cruinniú Cinn Bhliana seo ar an bhForas Pátrúnachta na 
socruithe cuí a dhéanamh le seirbhís ghairmiúil comhairleoireachta a chur ar fáil dár 
scoileanna ó chomhlacht dlí a bhfuil saineolas aitheanta aige ar chúrsaí oideachais. 
 
Moltóir: Máirín Ní Chéilleachair  
 
Aontaíodh go ndéanfadh AFP an cheist a fhiosrú le comhlachtaí cuí dlí agus i gcás go mbeadh 
socrú ann go dtitfeadh aon chostas maidir  le comhairle dlí ar na scoileanna féin. 


