
Gaelscoil ___________ 
 

Miontuairiscí: 
Bord 

 
An Bord Bainistíochta 

Dáta  
 

01/01/22 
Ionad 

 
Ar líne : Zoom 

1 Fáilte, Leithscéalta 7.30 JB 
2 Miontuairiscí agus nithe ag éirí astu 7.35 JB 
3 Comhfhreagras  7.40 JB 
4 Tuairisc an Phríomhoide  7.50 NNA 
5 Cosaint Leanaí 7.55 NNA 
6 Cúrsaí Fostaíochta  7.57 NNA 
7 Clárúcháin nua 8.03 NNA/JB 
8 Sábháilteacht agus Sláinte 8.10 cách 
9 Cúrsaí Airgid na Scoile 8.15 TP 

10    
11 Aon ghnó eile 8.30 cách 
12 Dáta don chéad chruinniú eile 8.35 cách 

 

1. Cuireadh fáilte roimh bhaill an bhoird.  
2. Ní raibh aon ghníomh ag eascairt as léamh na miontuairiscí agus ní raibh aon 

cheist ach oiread. Glacadh leis na miontuairiscí.  
Moltóir:            Cuiditheoir: 
 

3. Bhí an liosta comhfhreagrais roinnte roimh an gcruinniú. Ní raibh aon ghníomh ag 
éirí as.  

4. Thug an príomhoide tuairisc ar chúrsaí scoile. Déanadh plé ar an ngá le boird agus 
cathaoireacha a cheannach don seomra ranga nua.               
=> Gníomh: Déanfaidh TP trí thairiscint a lorg ar 24 bord & cathaoirleach do 
naíonáin agus cuirfidh sé ar fáil na tairiscintí sin le moladh ag an gcéad chruinniú 
eile 

5. Cuireadh an tuairisc ar Chosaint Leanaí os comhair na mball. Ní raibh aon 
ghníomh ag eascairt as an tuairisc ar Chosaint Leanaí. 

6. Tugadh nuashonrú do na baill ar chúrsaí fostaíochta agus go sonrach mar gheall 
ar ionadaithe. Táthar ag súil go mbeidh an scoil in ann tabhairt faoi phróiseas 
earcaíochta sa samhradh chun múinteoir nua a cheapadh. 

7. Cuireadh in iúl go bhfuil go bhfuil 25 dalta cláraithe agus ar an ábhar sin níl ró-
éileamh ar Naíonáin Bheaga agus tá áit le tairiscint do gach iarratasóir. 

8. Cuireadh seicliosta bliantúil Sláinte & Sábháilte os comhair na mball. Ghlac na baill 
leis agus cinneadh go ndéanfaidh an t-athbhreithniú gach Deireadh Fómhair.  
=> Gníomh: Cuirfidh nóta i bhféilire na scoile tabhairt faoin athbhreithniú i nDF. 

9. Cúrsaí Airgid: Cuireadh tuairisc an chisteora os comhair an chruinnithe. 
Ceadaíodh na billí a bhí ag seasamh amach a íoc. Glacadh le cuntais mhí na Nollag.  

10. Ní raibh aon ghnó eile le cur ar an gclár don chéad chruinniú eile. 
11. Beidh an chéad chruinniú eile ar siúl ar Zoom 01.03.22 ag 8pm 


	Miontuairiscí:

