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Le cinntiú

Cruinniú Cinn Bhliana AFP 2022

Cumarsáid

Bord Bainistíochta

Polasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge

Teagasc & Foghlaim

Tuismitheoirí

Riarachán

Pleanáil Stráitéiseach

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



Ar ais chuig an mbarr 
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Nuachtlitir na míosa 

meabhrú faoi dhátaí na laethanta saoire agus imeachtaí scoile na Nollag 

tinreamh

táillí scoile

lá gan éide scoile

súil siar ar imeachtaí an chéad téarma

buíochas as an tacaíocht

Le Cinntiú
le déanamh anois

Cumarsáid

An Post: coinneáil an phoist thar saoire na Nollag

Foireann choimhdeach: pá saoire & obair don bhriseadh

Sláinte & Sábháilteacht: socruithe don droch aimsir m.sh. salann ar mhaidin seaca

Cumarsáid
le déanamh anois

An Foras Pátrúnachta
Cláraigh don Chruinniú Cinn Bhliana 2022

Déardaoin, 8 Nollaig, 7 in, Zoom

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucempqT8oH9Lqo-TtRlO2Sjlfhrn8DHr1


Ar ais chuig an mbarr 
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Polasaí don Oideachas
Lán-Ghaeilge

Ceistneoir le comhlánú

Baill Foirne

Tuismitheoirí

Meabhraigh do gach ball foirne is baill boird go bhfuil ceistneoir na Roinne le

comhlánú - freagraí samplacha is gach eolas eile ar fáil anseo

Meabhraigh do gach tuismitheoir go bhfuil ceistneoir na Roinne le comhlánú -

freagraí samplacha (Gaeilge & Béarla) is gach eolas eile ar fáil anseo

Bord
Bainistíochta

le déanamh anois
BB ar an eolas maidir le turais agus imeachtaí scoile

Straitéis Tinrimh 

Dúnadh Eisceachtúil (i gcás droch-aimsire)

Féach an ceistneoir don Pholasaí don Oideachas Lán-Ghaeilge anseo

https://www.foras.ie/baill-foirne-polg/
https://www.foras.ie/parents-polg/
https://dessurveys.education.gov.ie/surveys/polg


Teagasc &
Foghlaim
Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Scrúdaithe caighdeánacha m.sh. NRIT

Cúrsaí foirne

Riachtanais Bhreise Oideachais

Socruithe do chearta painéil do mhúinteoirí ábhartha (iarratas le déanamh an mhí seo)

Imeacht scoile don Nollag

Béile na Nollag

Cuntas míosúil le bailiú

Tusla

Tuairisc ar thinreamh le seoladh isteach
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Tuismitheoirí
Le déanamh anois

Coiste na dTuismitheoirí

Imeacht na Nollag

Ceadúnais do chrannchur srl.

Tacaíocht don Oíche Oscailte (caint, sóláistí, turais scoile, srl)



Riarachán
Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Meabhrú do na taillí scoile

Íocaíochtaí a thiocfaidh aníos le linn an tréimhse saoire

Bailigh agus íoc as admhálacha ón bhfoireann

Ioncaim & Íocaíochtaí na míosa le clárú

Imréiteach bainc ag deireadh na míosa

Cuntais & cúrsaí airgid

Pacáistí eolais do chlanna nua

Foirmeacha ag léiriú spéise

Socruithe don Oíche Oscailte (cur i láthair, leagan amach na hoíche, baill foirne a

bheidh ann, taispeántais sna seomraí, sóláistí, liosta tinrimh, srl.)

Clárúchán

Crannchur na Nollag (más ann dó)

Pacáistí eolais don Oíche Eolais

Oifig

Ordú ealaíne/fearais

Comhordú ar fhearas a roinntear

Leabharlann scoile (eagrú agus ordú)

 

Acmhainní scoile
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Pleanáil straitéiseach
Pleanáil don Oíche Oscailte

Athbhreithniú ar pholasaithe aitheanta sa Phlean Feabhsúcháin Scoile


