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Le cinntiú

Cumarsáid

Bord Bainistíochta

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 

Aibreán 2023

Le Cinntiú
Déan seic ar Chiorclán 0043/2022

Má tá breis post freagrachta tuillte ag an scoil, ní mór a chinntiú go

líonfar an post sin roimh dheireadh na scoilbhliana

Foireann Inbhainistíochta

Leabharliostaí 2023-24 - plé le múinteoirí

Féilire scoile 2023-24 le socrú

Socruithe don scoilbhliain 2023-24

Saoire scoile ag teacht aníos

Meabhrúchán faoi táillí scoile

Turais scoile

Buíochas as síntiúis dheonacha & cur síos gearr ar na nithe a ceannaíodh leis na síntiúis

Nuachtlitir na míosa 

Cumarsáid

Bord
Bainistíochta

Faomhadh ar thairiscintí & liosta feithimh

Clárúcháin

Teagmhais Chriticiúla
Ról agus freagrachtaí na foirne tacaíochta

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/87fa2-allocation-of-assistant-principal-posts-20222023/


Teagasc & Foghlaim
Le déanamh anois

Ar ais chuig an mbarr 

Cumarsáid le tuismitheoirí maidir le hathbhreithniú ar na pleananna tacaíochta

Socruithe do mheastacháin seach-scoile

Acmhainní RBO na scoile: eagrú agus ordú más gá

Scrúduithe Chaighdeánacha

dátaí le socrú 

leabhráin le hordú

socruithe tástála do na ranganna

Cúrsaí foirne

Riachtanais Bhreise Oideachais

Leabharliostaí 2023-24: plé foirne

Roghanna ranganna 2023-24

Cuairteanna/imeachtaí le scoileanna lán-Ghaeilge eile

Uaireanta Pháirc an Chrócaigh - athbhreithniú ar phleananna curaclaim, forbairt

ghairmiúil, féinmheastóireacht scoile nó eile

Cuntas míosúil le bailiú

Súil siar ar na spriocanna

Feachtais scoile

Athbhreithniú ar dhul chun cinn

Féinmheastóireacht Scoile

Cinntigh go bhfuil an próiseas Droichead tosaithe

Cruinniú leis an bhFoireann Tacaíochta Scoile

Feitheoireacht agus cuairteanna ar sheomraí eile le socrú do na múinteoirí

Múinteoirí nua-cháilithe
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Tuismitheoirí
Coiste na dTuismitheoirí

Imeachtaí tiomsaithe airgid

Spriocanna aitheanta don airgead a thiomsaítear

Riarachán
Socruithe poist do shaoire na Cásca

Saoire ar an OLCS

Ginearálta

Seic ar na hiarratais a fuarthas agus na freagraí a tháinig ar ais

Socruithe do chruinniú le tuismitheoirí & le páistí 2023-24

Clárúcháin

Liosta de na teaghlaigh nár íoc na táillí

Cumarsáid chun plean íocaíochta a aontú

Táillí Scoile

Seic ar dhátaí éaga leigheas na bpáistí

Cuntais & cúrsaí airgid

Measúnú ar riosca 

Imeachtaí/turais scoile

Baill foirne a bheadh ag iompair clainne

Guaiseanna scoile a aithint

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

Sláinte & Sábháilteacht
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Pleanáil
Straitéiseach

Le déanamh anois

Eolas le roinnt leis an mBB

CID do mhúinteoirí

Earcaíocht 2023-24

Roghanna don fhoireann
Féilire scoile 2023-24
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