Miontuairiscí chruinniú Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire a
tionóladh ar MSTeams trí ghlao comhdhála.
Cruinniú 8: An 18 Bealtaine 2020
I láthair: An Clr. Kazi Ahmed, an Clr. Michael Clark, an Clr. Yvonne Collins, Ken Farrell, Anne
Genockey, an Clr. Peter Kavanagh, an Clr. Pamela Kearns, Colm Kilgallon, Claire Markey,
Daneve Harris, an Clr. Brigid Manton, Paul McNally, an Clr. Joe Newman, an Clr. Una Power, an
Clr. John Walsh, Brendan O’Halloran, an Clr. Karen Power.
I láthair: Paddy Lavelle, POF; Debbie Howlett, Stiúrthóir na Rannóige Tacaíochta agus
Forbartha Eagraíochta; Adrian Flynn, Stiúrthóir Scoileanna; Nichola Spokes, Stiúrthóir
Scoileanna; Caitriona Murphy, an Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna; Thea Jordan,
Oifigeach Gnóthaí Poiblí; Emma Maloney, cúntóir pearsanta an SMT.
Doiciméid:
Arna nUaslódáil go Leictreonach
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Miontuairiscí na gcruinnithe roimhe seo – an 30 Márta 2020
Miontuairiscí agus tuarascálacha an Choiste
Ráiteas don Aire
Plean Seirbhíse
Tuarascáil Airgeadais
Tuarascáil Bhliantúil
Tuarascáil ar na Foirgnimh
Nuashonraithe ar Phróifíl na Foirne
Coistí an Bhoird - Miontuairiscí & Beartais
Comhfhreagras ón Roinn Oideachais agus Scileanna

Tag.

Mír
Fáilte
Chuir an Cathaoirleach, an Clr. John Walsh, fáilte roimh na baill.

Cinneadh

Chuir an Cathaoirleach agus na baill Rúin Chomhbhróin in iúl agus bhí nóiméad ciúnais
acu i gcuimhne orthu siúd a leanas: Orla Guiry, an Cheannoifig, ar Bhás a hAthar, Eric;
Thea Jordan, an Cheannoifig, ar Bhás a Mháthar, Doris;
Yvonne Dowling, Coláiste Pobail Mhic Dara, ar Bhás a Mháthar, Marie.
Thug an Cathaoirleach ardmholadh do mhúinteoirí agus foireann tacaíochta an BOO
as leanúint dá gcuid teagaisc agus foghlama sna cúinsí deacra a bhí i gceist leis an troid
i gcoinne scaipeadh Covid-19.
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Leithscéalta
Dada

02

Clár Oibre an Chruinnithe
Comhaontaíodh clár oibre an chruinnithe

03

Coinbhleachtaí Leasa a Chur in Iúl
Níor cuireadh aon choinbhleachtaí in iúl

04

Glacadh na Miontuairiscí
Glacadh le miontuairiscí an chruinnithe roimhe sin a bhí ar siúl an 30 Márta 2020

05

Coistí agus tuairisciú

Comhaontaithe

Molta ag: An Clr.
Peter Kavanagh
Cuidithe ag: An Clr.
Yvonne Collins

5 a) Tuarascálacha ón bhFeidhmeannach
1. Ráiteas ón gCathaoirleach don Aire

Molta ag: Anne
Genockey
Cuidithe ag: An Clr.
Michael Clarke

2. Plean seirbhíse

Molta ag: Anne
Genockey
Cuidithe ag: An Clr.
John Walsh

3. Tuarascáil Airgeadais

Nótáilte

Clár

Iarmhéid Bainc

Iarmhéid Airgid
Deontais
Tosaigh
An 1 Eanáir
2020

Fáltais

Íocaíochtaí

Iarmhéid Airgid
Deontais
Deiridh
An 30 Aibreán
2020

(287,178)

(33,907,398)

36,744,807

2,550,231

1,027,683

(2,818,542)

3,919,748

2,128,889

(3,322,194)

(646,348)

927,970

(3,040,572)

(503,990)

(929,077)

440,816

(992,251)

(3,775,947)

(2,438,952)

1,515,926

(4,698,973)

(171,666)

0

-

(171,666)

(2,961,868)

(1,970,061)

12,282,080

7,350,151

(2,339,763)

(21,700,032)

11,688,753

(12,351,042)

(1,234,975)

(5,018,186)

4,684,522

(1,568,639)

(561,423)

(1,465,922)

1,272,285

(755,060)

(6,326,386)

(1,228,988)

1,760,079

(5,795,295)

(20,457,709)

72,123,506

(75,236,985)

(17,344,228)

-

-

-

-

(20,457,709)

(72,123,506)

75,236,985

(72,123,506)

75,236,985

(17,344,228)

Bhí thart ar €17.3 m ar láimh ag BOOÁCDL ag deireadh mhí Aibreáin 2020. Tá faisnéis á
lorg ag an Roinn maidir le costais bhreise agus coigiltis de thoradh ar Covid-19.
D’fhéadfaí coigiltis a dhéanamh maidir le hionadú, fuinneamh, árachas, taisteal agus
cothabháil. D’fhéadfadh costais bhreise a bheith i gceist maidir le TFC, ioncam
féinmhaoinitheach ó ranganna oíche a chailleadh, etc. Beidh na coigiltis agus na costais
ar leithligh don earnáil breisoideachais agus oiliúna á lorg ag SOLAS.
4. Gnó an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin

Tháinig athrú suntasach ar an gcaoi a d’fheidhmigh an BOO le linn na tréimhse sé
seachtaine ón uair dheireanach a thángamar le chéile, amhail mar a d’athraigh an saol Nótáilte
don iomaí oibrithe agus saoránach. Táimid fíorbhuíoch do thiomantas ár bhfoirne féin
a lean orthu ag obair d’ainneoin na ndúshlán, lena chinntiú gur lean ár gcuid
foghlaimeoirí agus mac léinn de thairbhe a bhaint as deiseanna foghlama. Bhí tionchar
ag an ngalar ar an oiread sin dár mbaill foirne trí bhaill teaghlaigh a bheith tinn agus, ar
an drochuair, iad siúd a cailleadh. Cuimhnímid ar gach duine a chaill daoine muinteartha
ag an tráth seo agus nach raibh ábalta a saolta a chomóradh leis an ngnáth-thacaíocht
ón bpobal agus óna muintir. De réir mar atá céimeanna trialacha á nglacadh ar fud na
tíre chun áiteanna a oscailt, tá súil againn go bhfanfaimid buanseasmhach ag cloí leis na
treoracha ónár bhfoireann sláinte poiblí. Cé gur thréimhse dhúshlánach a bhí ann, thug
sé deis d’fhoireann BOOÁCDL léiriú go raibh teacht aniar iontu. Thug an iomaí daoine
faoi thionscnaimh le fuinneamh agus diongbháilteacht iontach, go háirithe maidir le
foghlaim agus cumarsáid dhigiteach. Táimid fíorbhuíoch díobh go léir.

Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna

a. Chuir BOOÁCDL ár bPleananna Teagmhais le haghaidh Measúnuithe
Malartacha faoi bhráid QQI agus foilseofar ar ár láithreán gréasáin iad.
Cuirfimid na torthaí faoi bhráid QQI i gcomhair an CAO roimh na spriocdhátaí i
mí an Mheithimh agus i mí Iúil. Cuirfidh BOOÁCDL ár bPlean um Feabhsú
Cáilíochta do 2020 faoi bhráid QQI an tseachtain seo chomh maith.
b. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara cé go bhfuil líon na bhfoghlaimeoirí ar
chúrsa fós réasúnta seasmhach, gur tháinig laghdú ar líon na dtosaitheoirí i mí
an Mhárta agus mí Aibreáin 2020 mar gheall ar Covid19.
c. Chuir BOOÁCDL Foireann Freagartha ar bun chun bealach ar aghaidh a
phleanáil le dul tríd an gcéad chéim eile de ghéarchéim COVID-19. Beidh siad
ag plé le foghlaimeoirí atá ag filleadh ar an bhfoghlaim agus le daoine a chaill a
bpoist le déanaí nó le daoine breacfhostaithe. Tá Stiúrthóir BOaO ina
chathaoirleach ar an bhFoireann Freagartha agus tá sé déanta suas
d’ionadaithe ó Ionadaithe Oiliúna, Oideachas Aosach, IAT, Ógtheagmháil agus
ón gCeannoifig.
d. Beidh BOOÁCDL ag glacadh páirte sa chéad Mhóraonach Oideachais Fhíorúil
riamh i mí an Mheithimh 2020. Beidh an ócáid sin ar siúl in ionad na
mórthaispeántas, aontaí agus móraontaí a bhí beartaithe chun BOaO a fhógairt

agus foghlaimeoirí a mhealladh le linn 2020. Cruthófar ábhair mhargaíochta
digití agus phromóisin oiriúnaitheacha chun ullmhú don mhóraonach fíorúil sin,
agus scaipfear iad ar fud ár gcainéal meán sóisialta.
e. Tá an Rannán Pleanála & Tuairiscithe BOaO tar éis sraith freagraí ar ghéarchéim
COVID-19 a chomhordú. Ina measc sin bhí comhairliúcháin ar chleachtais
Teagaisc & Foghlama, Pleanáil Theagmhasach, Rannpháirtíocht Foghlaimeoirí
agus rochtain ar Ghléasanna Digiteacha & Leathanbhanda. Rinneadh an taiseolas ó na comhairliúcháin sin a scaipeadh le Foireann Bainistíochta BOaO
chun dea-chleachtas a chur chun cinn agus, más cuí, le BOOÉ nó SOLAS nó iad
araon.
f. Cuireadh tús le freagairt mhór ónár bhfoireann BOaO cheana féin chun tacú leis
an Tionscnamh Scileanna le Dul in Iomaíocht ó Solas mar fhreagairt ar an líon
mór daoine atá dífhostaithe tar éis Covid-19

An Stiúrthóir Scoileanna-Bunscoileanna lena n-áirítear Scoileanna Speisialta, Aonaid
Chúraim, Scoil Choinneála, Seirbhísí Óige

a. Tá Comhphobail Chleachtais curtha ar bun anois i measc múinteoirí PSN le
comhordaitheoirí TF agus teagascóirí CFM do sheirbhísí óige i ndáil le Foghlaim
Fhíorúil,
b. Tá oiliúint ar líne á cur ar fáil ag NCSE in éineacht le PSS Danu, atá ina hoiliúint
um thacaíocht iompraíochta don fhoireann agus do CRSanna (gach coicís)
c. Tá pleananna á ndéanamh le PSN, scoileanna coinneála agus seirbhísí óige
maidir le Foghlaim Chumaisc a chur i bhfeidhm nuair a Fhillfear ar na Scoileanna
agus oiliúint a chur ar fáil ina leith
d. Pátrúnacht PSN: Beidh scoil PSN nua ann de thoradh ar aistriú ó scoil Eaglais na
hÉireann Naomh Maelruain, atá beartaithe le tarlú go hoifigiúil an 31 Bealtaine
2020. Tá na baill foirne nua tar éis tús a chur le hoiliúint BOOÉ i ndáil le hÉiteas
agus Sainspiorad na scoile. Buailfidh an rannán acmhainní daonna leis na baill
foirne nua sna seachtainí seo amach romhainn. Tá na feidhmeanna AD/TFE uile
á n-aistriú go dtí BOOÁCDL faoi láthair.
e. Saoráidí Coinneála agus Cúraim: Tá an próiseas chun Príomhoide nua a
cheapadh ar bun le haghaidh Champas Bhaile an Oibricigh
f. Music Generation: Comhpháirtíocht le hoifigeach forbartha ceoil nua CP Fhine
Gall, a cheapfar sna míonna seo amach romhainn do cheantar Shoird agus

Bhaile Brigín. Ar bhonn suirbhé a rinneadh le déanaí, díreofar ar chlubanna óige
Bunscoile, Iar-bhunscoile agus iarscoile sna ceantair thuas.

Stiúrthóir Scoileanna-Iar-bhunscoile
a. Tá na dréachtbheartais iontrála á n-athbhreithniú faoi láthair. Seolfar tuarascáil
ar gach beartas chuig na Prionsabail agus na Boird Bainistíochta go luath i mí an
Mheithimh. Ansin beidh coicís ag an mbord chun iad a fhaomhadh agus a chur
isteach arís.
b. Ag feitheamh ar threoir ón Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le grádú
ríofa na hArdteistiméireachta. Táthar ar súil go n-eiseofaí é sin an tseachtain
seo. Phléigh na príomhoidí a tháinig le chéile ag cruinniú an Luan seo caite a
gcuid imní. Seoladh amach an suirbhé Menti agus seoladh na freagraí chuig an Nótáilte
Roinn.
c. D’eisíodh suirbhéanna ar fud na scoileanna Iarbhunscoile ar rannpháirtíocht na
ndaltaí tríd na líonraí seo a leanas: DEIS, SEN, TLP.
d. Gheofar eolas uathu sin chun ár gcéad raon tacaíochtaí eile a chruthú dár
múinteoirí i ndáil le foghlaim ar líne. Tá fianaise láidir ann a léiríonn gurb iad
daltaí na 3ú bliana agus na 5ú bliana an grúpa is dóichí nach leanfaidh de bheith
rannpháirteach san fhoghlaim.
e. Nuashonruithe ar an tionscadal DDL Connect 300 Seisiún 3800 Ball foirne
Curtha faoi oiliúint maidir le TEAMS
f. Diúltú do Shainspiorad agus Theagasc Creidimh - d’oibrigh BOOÉ chun
teimpléid a sholáthar do scoileanna maidir leis an réimse sin dá mbeartais
iontrála. Seoladh an ráiteas chuig na scoileanna. Tá scoileanna ainmnithe ag
feitheamh ar dheimhniú ar dhoiciméad leis an Ardeaspag Caitliceach le
haghaidh ráitis ar shainspiorad chun Comhaontú Samplach a chur san áireamh.

5. Tuarascáil ar na foirgnimh
Móroibreacha Tógála &
Síntí Móra 30
MÍR
Nuashonrú curtha ar fáil i
mí an Mhárta 2020
Baile Adaim - Lochtanna
Is gá sainchúram a scríobh
agus luachanna a lorg, níl

Nuashonrú an 30 Aibreán
2020.
Ar feitheamh ag brath ar
cheapadh an BO ionaid

sé ina thosaíocht faoi
láthair.
Coláiste Pobail Ard
Giolláin – Céim 1

C.P. Bhaile Brigín –
Foirgneamh Ionaid

Iarthar na Cathrach –
Oibreacha um
Shábháilteacht Dóiteáin

Iarthar na Cathrach –
(Foirgneamh Nua PSN)

Coláiste Chilliain – Adapt

Tá an staighre in úsáid
arís, eochracha Chéim 1
tugtha do Sisk. Tá Sisk ar
an láithreán ag cur suas
scafalra struchtúrach.
Táillí na Foirne Deartha
(FD) le socrú, Suirbhéir
Cainníochta ón ROS le
deimhniú ag an BOO agus
déanfaidh sé/sí
athbhreithniú ar na táillí.
Beidh KSNPM i
dteagmháil nuair a
bhfaighidh siad é.

Tá George ag fiosrú faoi
na táillí gan íoc
Caithfidh SMT cinneadh a
dhéanamh an bhfuil litir
ón ROS ag teastáil uainn
lena slánófar ÁCDL i leith
foirgneamh a úsáid a
d’fhéadfadh a bheith
dainséarach
•

Tugtha ar láimh

Chuathas i dteagmháil le
John Sally, measúnú an
Ailtire sceidealaithe don

An Tuarascáil Deiridh á
cur i gcrích ag KSN agus
Táillí na Foirne Deartha
(FD) á gcomhaontú.
Cead pleanála, Deimhniú
Sábháilteachta ó
Dhóiteán agus Teastas
Rochtana do Dhaoine faoi
Mhíchumas faighte.
Rinne KSNPM moladh
maidir le táillí a ardú
30/4/20.
Eisíodh moladh maidir le
táille leasaithe 5/5/20.
Ag feitheamh ar
fhaomhadh ón ROS.
Fiosrú á dhéanamh leis an
ROS maidir le Táillí.
Níl a thuilleadh le
tuairisciú.

Tionscadal na Roinne.
Beidh Derek Hennessy ina
ionadaí ar son Átha Cliath
& Dhún Laoghaire maidir
leis an tionscadal seo.
Tuarascáil ar an Tairiscint,
EO, Litir Intinne agus Litir
Ghlactha maidir le MCOH
á n-eisiúint.

Mháirt seo chugainn, an
31 Márta
Foirgneamh Buan Danu

Tá Karl chun aighneacht a
ullmhú don ROS,
sainchúram a scríobh don
FD i gcomhair Chéim 2
agus Togra Táille a fháil ó
Peter i gcomhair Chéim 1

Eblana

Le Debbie (KF)

Síneadh CP Fhine Gall

Thug an Roinn Oideachais
agus Eolaíochta cuairt ar
an láithreán go luath i mí
an Mhárta
Céim 2B curtha faoi
bhráid ÁCDL an 24 Márta
Caithfidh Karl an
Sainchúram Athraithe a
chur chuig an ROS agus
Céim 2B a athbhreithniú
agus é a chur faoi bhráid
an ROS

Gaelcholáiste Reachrann

Foirgneamh Buan do
1,000 Dalta ag CP an
Ghrifín (Comhaontú
Seirbhíse sínithe)
Coláiste Pobail Choill an
Rí
An Chiseog – Lochtanna
& Cuntas Deiridh

Níl a thuilleadh le
tuairisciú
Fabhtanna fós á réiteach.
Iniúchadh á dhéanamh ar
shaincheisteanna
leictreacha agus TF.
BOOÁCDL ag plé le
saincheisteanna
cothabhála go díreach

Tá Derek Hennessy ina
Phointe Teagmhála nua.
Tá an aighneacht don
Roinn á cur i gcrích. Chuir
Peter Ging an Deimhniú
Sábháilteachta Dóiteáin
agus an Teastas Rochtana
do Dhaoine faoi
Mhíchumas isteach. Ag
obair ar na Doiciméid
Tairisceana do Chéim 1
Níl aon rud nua le
tuairisciú
Níl a thuilleadh le
tuairisciú.
CSB le hullmhú faoi
dheireadh na míosa.
Sainchúram Athraithe
curtha isteach
Céim 2B curtha isteach
Sonraisc na Foirne
Deartha curtha isteach.

Tionscadal ROS. Tá Derek
Hennessy ina theagmhálaí
le ÁCDL. Tá an ROS i
mbun cainteanna le
CCÁCT maidir le
Réamhphleanáil.
Fabhtanna fós á réiteach.
Iniúchadh á dhéanamh ar
shaincheisteanna
leictreacha agus TF
Sa Tréimhse Dliteanais
Lochtanna. (Tréimhse
Dliteanais Lochtanna)

Coláiste Pobail
Leamhcáin

Coláiste Pobail Lusca –
Céim 2

(líne draenála/haiste
rochtana dín).

Roinnt míreanna stairiúla
á socrú ag KSNPM.

Céim 2b curtha faoi
bhráid an ROS an 6
Feabhra 2020 (AMcC).
Táillí na Foirne Deartha le
socrú, eiseoidh BOOÁCDL
litir chuig an ROS ina
sonrófar an stádas reatha.
Meastar go gcuirfear
roinnt seachtainí leis an
gclár.

Chomhaontaigh KSNPM
go n-ardófaí táille na
Foirne Deartha amhail an
21/4/20.
Ag feitheamh ar mhaoiniú
ón ROS. Faomhadh
páirteach faighte.
Mar gheall ar shrianta
Covid-19 táimid ag
feitheamh ar
mheastachán maidir le
dáta críochnaithe ionchais
leasaithe.
Athraíodh an raon
feidhme tar éis Chuairt
Theicniúil na Roinne.
Beidh tionchar aige sin ar
shuíomh agus
sheachadadh TA (2020).
Comparáid idir costais
curtha faoi bhráid
BOOÁCDL.
Sainchúram á dhréachtú
do staidéar
féidearthachta.
Fadhbanna eile fós á bplé.

Coláiste Pobail na Sceirí –
Síneadh

Cuirfidh Karl freagra chuig
an ROS mar gheall ar
thoradh na Cuairte
Teicniúla ag tús na míosa.

Coláiste Pobail Fhionáin Síneadh

Cuireadh comparáid idir
costais i gcrích i ndáil le
hathchóiriú an fhoirgnimh
reatha agus foirgneamh
nua a thógáil. (AMcC)
Eiseoidh BOOÁCDL treoir
chun tuarascáil
féidearthachta eile a
dhéanamh agus
déanfaidh KSNPM í a phlé
leis an bhFoireann
Deartha ina dhiaidh sin.

Scoil Bhuan do 1,000
Dalta i Sord

Dul chun cinn maith á
dhéanamh ag an
gconraitheoir ar an
láithreán, Ag súil go

Ag feitheamh ar
nuashonrú maidir leis an
dáta críochnaithe mar
gheall ar Covid-19.

gcuirfear i gcrích é ag
deireadh mhí an
Mheithimh 2020
SH Bhaile Brigín – Cuntas
Deiridh

C.P. Pháirc Bhaile Choilín
- SNU

Comhaontaíodh an figiúr
don chuntas deiridh le
Cleary Doyle, d’eisigh JPD
an deimhniú íocaíochta.
An sonrasc deireanach
íoctha le Cleary Doyle.
Fiosróidh KNSPM le JPD
faoi stádas na tuarascála
ar Chéim 5.
Tuarascáil ar an tairiscint
á breithniú faoi láthair.

Fiosróidh KNSPM le JPD
faoi stádas na tuarascála
ar Chéim 5.

Tairiscint na Foirne
Deartha curtha i gcrích.
D’eisigh BOOÁCDL
litreacha intinne agus
litreacha iarratais.
Ag feitheamh go dtí go
rachaidh an ré aithrí
imithe in éag.

SNU Mhóin Seiscinn
Naomh Caoimhín - SNU

Ní bhfuarthas aon
nuashonrú ón Roinn
Tuarascáil ar an tairiscint
á breithniú faoi láthair.

Comhfhreagras faighte ón
ROS, soiléiriú á iarraidh
Tairiscint maidir leis an
bhFoireann Deartha
curtha i gcrích agus
d’eisigh BOOÁCDL an litir
intinne agus na litreacha
iarratais an 29/4/20.
Ag feitheamh go dtí go
rachaidh an ré aithrí
imithe in éag.

Cóiríocht Shealadach
Cóiríocht Shealadach
2019

Coláiste Cois Life –

•

Coláiste Cois Life

Iarratas curtha isteach ar
Chead Coinneála

Tionscadal deimhnithe
mar Nach Mór
Críochnaithe
An Cuntas Deiridh á phlé

Ard Giolláin –
Tairiscint foilsithe ar
Etenders

Cead Pleanála, Deimhniú
Sábháilteachta Dóiteáin
agus Teastas Rochtana do
Dhaoine faoi Mhíchumas
mar an chéad chéim eile

5 CR Ard Giolláin
Cuntas Deiridh faofa ag
an ROS
Danu –

Cinneadh faighte chun
Cead a Thabhairt. Ag
feitheamh ar an
Dámhachtain Deiridh an
10 Meitheamh,
Iarratas á chur isteach ar
BCAR.
Cruinniú Teams le WBS,
laghdaíodh an t-éileamh
ar €105k go dtí €80k, WBS
ag iarraidh beart a shocrú.
Sonrasc déanta amach i
gcomhair €100k, bhíothas
i dteagmháil le George ar
maidin ina leith. Táillí FD
leasaithe curtha faoi
bhráid an ROS, Rialú CO
ar láimh, is gá é a chur
faoi bhráid an ROS.
• Ard Giolláin
Tréimhse Tairisceana
sínte mar gheall ar Covid
19. Cuirfear an dáta
deiridh siar go dtí
deireadh mhí Mheán
Fómhair.
Cead Pleanála, Deimhniú
Sábháilteachta Dóiteáin
agus Teastas Rochtana do
Dhaoine faoi Mhíchumas
curtha isteach, an 20
Lúnasa tugtha mar dháta
ionchais dá bhfaomhadh.
•

5 CR Ard Giolláin

Oibreacha Breise ar láimh. Cuntas Deiridh faofa ag
an ROS. Litir
íostarraingthe 95% eisithe
chuig an ROS
TA Shoird –
Karl chun an scéal a
• Danu
fhiosrú le McAvoy’s
Oibreacha Breise dar
luach €85k ar láimh
chomh luath is a
bhainfear srianta Covid
Fine Gall – 2 CR
19.
Karl chun an scéal a
fhiosrú le Susan in Poval
• TA Shoird
Worthingtons
Cuntas Deiridh
comhaontaithe i
bprionsabal, curtha faoi
bhráid an ROS lena
fhaomhadh

Na Sceirí –
Doiciméad Tairisceana
mar Dhréacht

Scoil Bhuan an Ghrifín
ina Thionscadal de chuid
na Roinne anois

• Fine Gall – 2 CR
Fuarthas Iarratas ar
Fhaisnéis maidir le
Pleanáil, tá Susan in PW
ag iarraidh comhaontú a
dhéanamh le Comhairle
Contae Fhine Gall,
d’fhéadfadh a bheith
orainn iarratas ar chead
pleanála a chur isteach
arís le haghaidh suíomh
difriúil.
Deireadh 2020 tugtha
mar dháta críochnaithe
anois
Na Sceirí –
Iarradh comhairle ó OCP.
Eiseofar an leagan deiridh
de na Doiciméid leis an
roinn Soláthair go luath

An
Ghráinseach/Gaelcholáist
e Reachrann
Cuntas Deiridh

SN Naomh Caoimhín –
Níl sé ag dul ar aghaidh
faoi láthair

an tseachtain seo
chugainn, Tairiscint á cur
isteach le haghaidh
Príomhchonraitheora
agus an soláthraí TA
sainiúil á nuachan dóibh.
(2 Thairiscint – 1
Chonradh)
Scoil Bhuan an Ghrifín
Féach ar an nuashonrú
thuas.
An
Ghráinseach/Gaelcholáist
e Reachrann
Cruinniú na bhFoirne
Cuntais Deiridh idir an
Fhoireann Deartha agus
McAvoys le bheith ar siúl
an tseachtain seo
chugainn.
SN Naomh Caoimhín
Tionscadal ar feitheamh.
Déanfaidh Derek
Hennessy é sin a
bhainistiú as seo amach

Oibreacha Samhraidh
2015/2016
Oibreacha Samhraidh
2015/16

Na tionscadail uile curtha
i gcrích, seachas Fine Gall
agus na Sceirí. Íocaíochtaí
coinneála le híoc (AMcC)
Fine Gall & Na Sceirí

Fine Gall & Na Sceirí

Eiseoidh BOOÁCDL
iarratas ar shainchúram
athraithe chuig an ROS.
Táillí na n-ailtirí fós le
comhaontú.

Táillí deiridh le
comhaontú le POTA
(Ailtire). Beagnach curtha
i gcrích.
Ina dhiaidh sin, caithfear
tairiscintí a lorg arís
maidir leis an tSeirbhís
Ailtireachta sula bhféadfaí
bogadh ar aghaidh leis an
tionscadal.
Sainchúram Athraithe á
ullmhú lena chur faoi
bhráid an ROS (KF)

Oibreacha Samhraidh
2020
Oibreacha Samhraidh
2020

Cóiríocht Shealadach
Cóiríocht Shealadach
2020/2021

13 tionscadal faofa faoi
Chórais Sábháilteachta
Beatha - Domhnach Bat,
Na Sceirí, Fine Gall, an
Gráinseach, Coláiste
Pobail Setanta, Scoil
Gráinne, CP Mhic Dara,
Teach na Giúise, na
Glaschnoic, Móin
Seiscinn, Baile Adaim,
Páirc Bhaile Choilín &
Coláiste Chilliain

Dréachtóidh KSNPM litir
intinne agus litreacha
iarratais ionas go neiseoidh BOOÁCDL iad.

Tairiscintí FD á measúnú
faoi láthair ar mhaithe le
ceapacháin a dhéanamh.
Fine Gall –
Iarratas le bheidh curtha
faoi bhráid an ROS

• Fine Gall Iarratas ar CSB le cur faoi
bhráid an ROS faoi

An Grífín –
Tá an ROS tar éis 5 CR a
fhaomhadh, mar aon le
cóiríocht choimhdeach
agus athruithe sa Chiseog
Tairiscint réidh faoin 10
Aibreán
Pleanáil réidh faoin 10
Aibreán

An
Ghráinseach/Reachrann
Ní bhfuarthas aon
chinneadh ón ROS, ag
iarraidh TA Bhéal
Maighne a úsáid
Tairiscint don Fhoireann
Deartha
Gaelcholáiste Chluain
Dolcáin –
Tairiscint maidir leis an
bhFoireann Deartha ag an
soláthar
Aonad Bhaile Lotrail Níl a
thuilleadh le tuairisciú
ERST (Uaireolaíocht) –
Litir eisithe

dheireadh mhí na
Bealtaine.
• An Grífín
Tairiscint fógartha;
síneadh an dáta deiridh
mar gheall ar Covid - 19
Cead pleanála curtha
isteach. Moilleanna ar an
measúnú mar gheall ar
Covid-19
Táthar ag súil go gcuirfear
i gcrích é i ndeireadh mhí
Mheán Fómhair.
An
Ghráinseach/Rea
chrann
Ní bhfuarthas aon
chinneadh ón ROS maidir
le TA Bhéal Maighne a
úsáid
•

Tairiscint le haghaidh
Foireann Deartha i
ndeireadh mhí na
Bealtaine
• Gaelcholáiste
Chluain Dolcáin
Tairiscintí dúnta an 8
Bealtaine. Déanfaidh an
BO ionaid na tairiscintí a
mheasúnú.
Aonad Bhaile
Lotrail
Ní bhfuarthas aon
nuashonrú
•

P.S.N. Ghleann na
hAbhann –
Rachaidh Karl i
dteagmháil le Ann Flynn
P.S.N. an Mhóinéir
Leathain –
Dúirt Tom Plunkett go
gcuirfear tús leis an Scoil i
CP Shoird Níl a thuilleadh
le tuairisciú

ERST
(Uaireolaíocht)
Déanfaidh an BO nua é sin
a bhainistiú.
•

P.S.N. Ghleann
na hAbhann
I dteagmháil leis an ROS,
cuireadh moill air mar
gheall ar Covid-19
•

P.S.N. an
Mhóinéir
Leathain
Níl a thuilleadh le
tuairisciú.
Is é Derek an pointe
teagmhála nua.
•

Oibreacha Éigeandála
Oibreacha Éigeandála

Nótáilte

Nótáilte
Baile Adaim – Lochtanna
– Bailte Scoilte
Níl sé ina thosaíocht sa
ghearrthéarma
CP Bhaile Brigín –
Rochtain do Chách –
Seomra na
hEacnamaíochta Baile –
Tuarascáil ar an tairiscint
á cruthú.
I.B.O. Dhún Laoghaire –
Fiosróidh Karl le AGP faoi
sheirbhísí SC a chur san
áireamh mar bhreisiú ar a
dtáille agus cinnteoidh sé

Baile Adaim – Lochtanna
– Bailte Scoilte Féach ar an nuashonrú
thuas
CP Bhaile Brigín –
Rochtain do Chách –
Seomra na
hEacnamaíochta Baile –
Deontas faighte ón Roinn.
Conraitheoir le ceapadh.
Dáta tosaithe faoi réir
Covid.
I.B.O. (KSN)
Fiosróidh Karl le AGP faoi
sheirbhísí SC a chur san

go gcuirfear an t-iarratas
faoi bhráid an ROS.
CP Ráth an Deagánaigh –
Sábháilteacht Dóiteáin &
Soilsiú Éigeandála – KSN
ag gníomhú mar
bhainisteoir tionscadail ar
an tionscadal seo.
Tairiscintí á n-iarraidh le
haghaidh Foireann
Deartha faoi láthair. Níl a
thuilleadh le tuairisciú
(AS)
An Naigín – Rochtain do
Chách (Céim 2)
Ceapadh Precision amhail
an 5 Márta. (AS)
Na Sceirí – Ardaitheoir
MOS
Seolfaidh Peter an
tIarratas MOS (AS) chuig
Amy
CP Fhinnéin – MOS
Faomhadh don Bhalla
faighte ón Roinn an 25
Feabhra.
Glacadh le luachan ó
Fearon O’Neill Rooney
Consultant Engineers an
27 Feabhra (AS)
Ní bhaineann sé leis an
BOO

áireamh mar bhreisiú ar a
dtáille agus cinnteoidh sé
go gcuirfear an t-iarratas
faoi bhráid an ROS.
CP Ráth an Deagánaigh –
Sábháilteacht Dóiteáin &
Soilsiú Éigeandála –
Eiseoidh KSNPM
dréachtlitir intinne agus
dréachtlitreacha iarratais
chuig BOOÁCDL.

An Naigín – Rochtain do
Chách (Céim 2)
Réidh le tús a chur le
Céim 2 ón 18 Bealtaine ag
brath ar Covid 19
Ardaitheoir MOS na
Sceirí Fuarthas 3 luachan.
CP Fhinnéin –
Faomhadh faighte ón ROS
do dheontas. Moladh don
chomhairleoir leanúint ar
aghaidh leis an tionscadal.

Scoil Speisialta
Benincasa, an Charraig
DhubhNí bhaineann sé leis an
BOO

Togra maidir le Táillí
seolta chuig an ROS, Tá na
táillí fós á bplé idir an ROS
agus ÁCDL

Red Door – Ní bhaineann
sé leis an BOO

Iarratas ar Fhaisnéis
maidir le Pleanáil curtha
isteach chuig Co Co Dhún
Laoghaire - Ráth an Dúin
Beidh an Tairiscint le
haghaidh Conraitheora
réidh lena uaslódáil ar
Etenders i gcion
seachtaine

Tairiscintí Curtha ar Ais an
tseachtain seo caite
Iarratas ar chead pleanála
curtha isteach

Ag Foghlaim Le Chéile Na
Sceirí – Ní bhaineann sé
leis an BOO

Bord Oideachais agus
Oiliúna Lú agus na Mí i
bhfeighil air sin

Níl a thuilleadh le
tuairisciú

Bealach Isteach Nua Scoil
Naomh Aodhán – Ní
bhaineann sé leis an BOO

D’iarr an Roinn go lorgófaí
luachan táillí ó na hailtirí
reatha chun na
hoibreacha a chur i gcrích.
Iarradh ar na hailtirí
faisnéis a sheoladh ar
aghaidh. Léirigh siad ar
dtús nach mbeadh spéis
acu ach san iarratas
pleanála a dhéanamh. Ag
feitheamh ar fhreagairt
fhoirmiúil.

Ní bhfuarthas aon
fhreagraí ó na hailtirí ar 2
iarratas faoina stádas
chun atosú. Scríobhfaidh
DH chuig an Roinn ag
iarraidh leanúint ar
aghaidh le gnólacht eile.
DH

Rachaidh Karl i
dteagmháil le Larry
McEvoy

Comhaontú deiridh faoin
bhFoireann Deartha leis
an ROS lena athbhreithniú
agus lena fhaomhadh.
Nuair a chomhaontófar
an táille, tionólfar
cruinniú leis an ROS agus
an Fhoireann Deartha.

Scoil Bhríde do Chailíní –
Ní bhaineann sí leis an
BOO

Tairiscintí á n-iarraidh faoi
láthair & ag feitheamh ar
fhreagra ón Roinn maidir
le maoiniú do sheirbhísí
bainisteora tionscadail

Tairiscint dúnta. Ag
feitheamh ar chinneadh
ón ROS maidir le Táillí an
bhainisteora tionscadail.

6. Nuashonruithe ar próifílí na mball foirne
i.
ii.

Ceapacháin & Arduithe Céime
Daoine ag dul ar scor

5 b) Coistí an Bhoird

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Miontuairiscí BB C.P. Ard Giolláin, an 5 Feabhra 2020
Miontuairiscí BB C.P. Chaisleán Cnucha, an 2 Nollaig 2020
Miontuairiscí BB C.P. Setanta an 11 Márta 2020
Miontuairiscí BB C.P. Fhine Gall, an 18 Samhain 2019
Miontuairiscí BB C.P. Fhine Gall, an 18 Nollaig 2019
Miontuairiscí BB C.P. na Gráinsí, an 24 Aibreán 2020
Miontuairiscí BB C.P. Mhóin Seiscinn, an 10 Nollaig 2019
Miontuairiscí BB C.P. Mhic Dara, an 28 Eanáir 2020
Miontuairiscí BB CBO Stigh Lorgáin, an 5 Nollaig 2019

06

Comhfhreagras ón Roinn
Tugadh na hImlitreacha uile a bhain leis an BOO faoi deara

Nótáilte

07

Comhfhreagras ó Dhaoine Eile:

Dada

10

Nuashonrú ar an bPlean Straitéiseach

Dada

11

Beartais agus Nósanna Imeachta
Beartas Bainistíochta Riosca BOOÁCDL
Thug na baill faoi deara go gcuirfí an beartas chuig an gCoiste Iniúchóireachta agus
Riosca
Aon ghnó eile
Ba mhian le baill an bhoird a mbuíochas a ghabháil leis an bhfoireann as a gcuid
tacaíochta le linn Ghéarchéim Covid. Go háirithe an rannóg earcaíochta um Acmhainní
Daonna.

12

Nótáilte

14

An chéad chruinniú eile
Cuireadh in iúl do na baill go mbeidh an chéad chruinniú eile ar siúl an 15 Meitheamh
2020.

Cathaoirleach:
Dáta:

