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Cliceáil ar na teidil thíos chun léim díreach chuig an seicliosta atá
uait. Tá na cáipéisí a bheidh de dhíth nasctha le gach liosta. Moltar
duit aon liosta atá in úsáid agat a chur i gcló le crocadh san oifig don
mhí.

Seicliostaí Tacaíochta

Le cinntiú

Oiliúint

Cumarsáid

Bord Bainistíochta

Tuismitheoirí

Pleanáil Stráitéiseach

Teagasc & Foghlaim

Riarachán



Le Cinntiú

Ar ais chuig an mbarr 

Samhain
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le déanamh anois

Cur chuige aontaithe leis an bhfoireann uile – eolas a roinntear, samplaí oibre,

taifead ar iarratais, srl. 

Bainistíocht ama

Sóláistí don fhoireann

Leagan amach na seomraí

Socruithe do thuismitheoirí/chaomhnóirí a chailleann amach ar an gcruinniú

Clárúcháin

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Sonraí clárúcháin ar fáil ón oifig, ar Aladdin, ar na meáin shóisialta,

ar an suíomh idirlín scoile

Oíche Eolais/Oscailte a eagrú

Poiblíocht scoile

Cuntais

Cuntais le cur chuig an gcuntasóir ón scoilbhliain seo caite

Treoir chuimsitheach agus seicliosta ar fáil do chisteoirí ón FSSU ag an nasc seo 

Litir ón mBord Bainistíochta chuig an gcuntasóir ar fail anseo

https://www.fssu.ie/app/uploads/2022/09/FG-P07_Preparing-for-Year-End-accounts-21_22-.pdf
https://www.fssu.ie/app/uploads/2022/09/FG-P07_Preparing-for-Year-End-accounts-21_22-.pdf
https://www.fssu.ie/app/uploads/2022/09/Irish-Board-of-Management-Authorisation-Letter-2021_2022.pdf


Ar ais chuig an mbarr 

Oiliúint
An Foras Pátrúnachta
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Oiliúint don Bhord
An Foras Pátrúnachta

10.11.22 Airgeadas Cláraigh anseo

24.11.22 Cúrsaí Dlí  Cláraigh anseo

Cláraigh do sheisiúin oiliúna anseo

Oiliúint do Phríomhoidí

17.11.22 Cearta Painéil do Mhúinteoirí Cláraigh anseo

01.12.22 Deontais atá ar fáil do scoileanna Cláraigh anseo

An Foras Pátrúnachta

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMof-yurD8jE9b4e-IvxA_thonxx85mJApf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUud-upqzovHNKrHvEEWJZ9PNfj5JPeMMXI
https://www.foras.ie/oiliuint-do-phriomhoidi/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodu-vrjMtH9aY2YoXuunlZ2eYhEs9XHw_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlf-ytqjMsGtE1vk6MtBZVa1FKB__r3a56
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlf-ytqjMsGtE1vk6MtBZVa1FKB__r3a56


Ar ais chuig an mbarr 

Cumarsáid
Le déanamh anois
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Nuachtlitir na míosa 
Sláinte & Sábháilteacht

Fágáil & bailiú sa scoil (freagracht scoile idir ____r.n. &____i.n.)

Trácht i bhfoisceacht na scoile

Cúram ar na cosáin leis an droch-aimsir

Dátaí na laethanta saoire

Tagairt don straitéis tinrimh & cúiseanna as láithreachta a chur chuig an scoil

Meabhrú do na táillí scoile

Socruithe do Chruinnithe le Tuismitheoirí 

Poiblíocht scoile

Poiblíocht leanúnach ar na meáin shóisialta

Alt chuig nuachtán áitiúil le grianghraifeanna

Nuashonrú ar shuíomh idirlín na scoile – féilire, sonraí clárúcháin, imeachtaí scoile

don Nollaig, grianghraifeanna d’imeachtaí scoile sa bhliain reatha



Sláinte & Sabháilteacht – athbhreithniú

Tuairisc aontaithe ón gcruinniú deireanach le scaipeadh

Bord
Bainistíochta

Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 
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Tuismitheoirí
Le déanamh anois

Ceadúnais do chrannchur srl.

Imeachtaí tiomsú airgid

Coiste na dTuismitheoirí

Pleanáil
Straitéiseach

Le déanamh anois
Pleanáil d’imeachtaí scoile

Athbhreithniú ar an ráiteas sabháilteachta



Teagasc &
Foghlaim
Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Cumarsáid le tuismitheoirí

Cruinniú le hoidí ranga roimh na cruinnithe 

Páistí aitheanta do mheastacháin - teagmháil le NEPS nó iarratas don scéim SCPA

Iarratas ar Athbhreithniú CRS má aithnítear an gá le tuilleadh tacaíochta (tuilleadh

eolais ag an nasc seo)

Cúrsaí foirne

Riachtanais Bhreise Oideachais

Cruinniú foirne

Uaireanta Pháirc an Chrócaigh ó Eanáir – Márta

Athbhreithniú ar pholasaithe aitheanta sa Phlean Feabhsúcháin Scoile

Imeacht na Nollag - dráma, carúil, taispeántais ranga, srl.

Cuntais mhíosúla le bailiú

Sacraimintí eaglasta 

Dátaí le socrú & tuismitheoirí a chur ar an eolas

Samhain
2022

(más ann don ullmhúchán)

Múinteoirí nua-cháilithe

Cinntigh go bhfuil an próiseas Droichead tosnaithe

Cruinniú leis an bhFoireann Tacaíochta Scoile

Féitheoireacht agus cuairteanna ar sheomraí eile le socrú do na múinteoirí

https://ncse.ie/application-for-sna-exceptional-review


Riarachán
Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Meabhrú faoi na taillí scoile

Cuntasóir: Sonraisc, admhálacha, ráitis bhainc & taifid scoile ón mbliain

seo caite le seoladh ar aghaidh

Ioncaim & Íocaíochtaí na míosa le clárú

Imréiteach bainc ag deireadh na míosa

Cuntais & cúrsaí airgid
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Liosta ranga le hainmneacha na dtuismitheoirí do na múinteoirí

Clár ama do na cruinnithe

Ceol/raidió ar siúl sa chúlra agus tuismitheoirí/caomhnóirí ag feitheamh

Sóláistí do na múinteoirí

Cruinnithe Tuismitheoirí/Múinteoirí

Pacáiste eolais don chlárúcháin

Seic ar shonraí teagmhála na dtuismitheoirí sa scoil

Oifig

Druil aslonnaithe le heagrú ag an Ionadaí Sábháilteachta an téarma seo

Léarscáil éalaithe i ngach seomra

Treoir chinnte don fhoireann

Cleachtadh leis na páistí

Teagmháil leis an gcomhlucht monatóireachta roimhré

Taifead le coinneáil sa leabhrán slándála

Sláinte & Sábháilteacht


