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1: Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bhord Oideachais & Oiliúna Phort Láirge 
agus Loch Garman 
 
 
 
 

Mar Chathaoirleach ar BO&O Phort Láirge agus Loch Garman arna dtoghtar i Meán 
Fómhair 2019 tar éis foirmiú an Bhoird nua, tá áthas orm an Tuarascáil Bhliantúil 
2020 do Bhord Oideachais agus Oiliúna Loch Garman a chur i láthair (BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman). Is ionann an tuarascáil agus léargas ar an dul chun cinn a 
rinneadh in 2020 chun na cuspóirí a bhaint amach mar atá leagtha amach inár 
Ráiteas Straitéise 2018-2022. 
 
Is eol dúinn go léir go bhfuil tréimhse an-deacair againn. Tá tionchar tubaisteach ag 
an Phaindéim Dhomhanda agus tá b'éigean dúinn ár gcleachtais oibre a athrú agus 
go deimhin ár saol chun déileáil leis an réaltacht atá ag teacht chun cinn. 
D'fhoghlaimíomar luach a chur ar an méid atá fíorthábhachtach, cineáltas agus 

ionbhá dá chéile tar éis éirí níos soiléire mar go ndearnadh tástáil ar ár n-athléimneacht. Táimid tar éis teacht 
chun cinn le dearcadh nuálach agus níos solúbtha dár gcuid oibre. 
 
D'fhan BO&O Phort Láirge agus Loch Garman tiomanta do gach mac léinn agus foghlaimeoirí a bhfuil an taithí 
oideachais agus oiliúna den chaighdeán is airde acu a sholáthar. D'éirigh thar barr lenár bhfoireann thiomanta i 
gcúinsí deacra a chinntiú go leanfadh mic léinn agus foghlaimeoirí ag fáil an taithí oideachais agus oiliúna is fearr 
a chaithfidh BO&O Phort Láirge agus Loch Garman a thairiscint. D'fhan muid freisin tiomanta dár ról laistigh de 
phobail Phort Láirge agus Loch Garman agus lean muid ag baint amach na bpobal agus na daoine aonair is féidir 
leas a bhaint as ár réimse leathan seirbhísí. Tá BO&O Phort Láirge agus Loch Garman bródúil as a rannchuidiú le 
tacú leis an téarnamh in Éirinn agus leanfaidh sé ar aghaidh ag obair go dian do Phobail Phort Láirge agus Loch 
Garman agus muid ag tnúth le todhchaí níos gile. 
 
Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl do mo chomhghleacaithe agus do bhaill an BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman, dár bhfoireann agus don iliomad páirtithe leasmhara a chuir lenár n-eagraíocht le 12 mhí anuas. Léirigh 
tú go fírinneach go fírinneach ár gcroíluachanna le linn na tréimhse seo - a raibh maith agat as a chéile. Táimid 
ag tnúth le teacht le chéile arís. 
 
Le gach dea ghuí 
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2: Teachtaireacht ó Phríomhfheidhmeannach Bhord Oideachais & Oiliúna 
Phort Láirge agus Loch Garman 

 
 
Nuair a leagamar amach in 2020 chun ár bhfís atá sonraithe a sheachadadh ar 'Foghlaim a threorú trí sheirbhísí 
oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin, cuimsitheacha, sofhreagracha agus nuálaíoch inár bpobal,' Is beag a bhí 
ar eolas againn go dtabharfadh an rialtas treoir ar an 11ú Márta gach scoil agus ionaid breisoideachais agus 
oiliúna a dhúnadh le héifeacht láithreach mar gheall ar an tionchar atá ag dul in olcas ar shláinte an phobail de 
chuid Covid-19 a bhí ag éirí ina phaindéim ar fud an domhain. Agus mar a deirtear, is cuid den stair an chuid eile 
den scéal agus caitheadh an bhliain 2020 ag déileáil leis an toradh leanúnach ó thionchar COVID-19. 
 
Cé go raibh laochra na foirne sa chúram sláinte agus seirbhísí poiblí eile eiseamláireach, ghlac ár bhfoireann leis 
an maintlín agus d'éirigh le tacaíocht a thabhairt dár mic léinn agus d'fhoghlaimeoirí i ngach slí shamhlaitheach 
chuig samhradh 2020 ag foghlaim go cianda trí ilfhaisnéis agus teicneolaíocht chumarsáide (TFC) Próisis agus 
feistí. Ba é an athléimneacht an oiread foirne agus mic léinn agus go háirithe iad siúd a raibh baint acu le 
scrúduithe críochfoirt thábhachtacha ar nós an Ardteistiméireachta bunaithe, an Ardteistiméireacht agus an 
iliomad cúrsaí i suíomhanna breisoideachais agus oiliúna (FET) ná an-mhór. Bhí na dúshláin ollmhóra ó thaobh a 
chinntiú go raibh rochtain ag an bhfoireann, le mic léinn agus ar fhoghlaimeoirí ar na feistí agus na 
teicneolaíochtaí TFC cuí agus go raibh folláine gach duine a raibh baint acu le tacaíocht. Áiríodh an obair freisin i 
mórán cásanna a bhainistíonn seachadtaí bia ón gclár béilí scoile go tithe ar fud an dá chontae. Bhunaigh Foireann 
Bainistíochta Sinsearach BO&O Phort Láirge agus Loch Garman é féin go foirmiúil mar an 'Foireann Bainistíochta 
Freagartha Covid-19' (RMT), comhordú lárnach an oiread agus is féidir chun roinnt brúnna a mhaolú ar leibhéal 
na scoile agus an ionaid FET. Áiríodh leis seo obair ár n-aonaid TFC agus foirne digiteacha a éascú a d'éirigh thar 
barr leis agus eagraithe le haghaidh feistí TFC a chuirfear ar fáil don oiread foirne, mic léinn agus foghlaimeoirí 
fásta agus is féidir. 
 
I bhFómhar na bliana 2020 d’fhilleamar ar scoileanna agus bhí roinnt ionaid FET á bhainistiú ar bhealach an-
rathúil. Táimid bródúil as a rá go raibh foghlaimeoirí agus baill foirne ar fud an BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman in ann filleadh ar thimpeallachtaí sábháilte agus sláintiúla agus cé gur tréimhse an-chorraitheach a bhí 
ann do gach duine a bhí bainteach leis, bhí sé le moladh an fhócas chun filleadh ar léibheal normachta a bhaint 
amach agus d’fhéadfá a rá anois, i dtearmaí ginearálta gur bhaineadh amach é. Rinneadh iniúchtaí Sláinte agus 
Sábháilteachta ar fud ár gcuid scoileanna agus ionaid go léir d'fhonn a chinntiú go raibh na treoirlínte sláinte 
poiblí go léir á gcomhlíonadh, go raibh comhairle stuama á thabhairt ar bhainistíocht áitiúil agus go bhféadfadh 
tuismitheoirí/caomhnóirí a a chinntiú a mhéid is féidir go raibh a mic agus a n-iníonacha in áit shábháilte 
foghlama. 
 
D'oibrigh an RMT go dlúth le bainistíocht na scoile agus an ionaid chun tacaíocht a sholáthar, lena n-áirítear 
soláthar láraithe d'ábhair glantacháin, TCP, dáileoirí, comharthaíocht, beartas agus forbairt nós imeachta, 
léirmhíniú ar threoirlínte náisiúnta, soláthar saoráidí breise agus oiriúnú áiseanna i measc rudaí eile. Ar an 
drochuair, ní raibh go leor dár n-ionaid FET in ann athoscailt a dhéanamh le linn 2020 ach lean obair na foirne ag 
tacú le foghlaimeoirí fásta i ngach slí is féidir d'fhonn a chinntiú gur bhain siad a dtorthaí forbartha acadúla agus 
pearsanta inmhianaithe amach. 
 
Chuir an fhoireann atá bunaithe inár n-oifigí ar fud an dá chontae go mór leis an obair thuasluaite. Leanadh ar 
aghaidh le gach feidhm riaracháin beagnach gan stró, cé go bhfuil sé go cianda, i cuinsí a d’fhéadfadh an-
dúshlánach do go leor foirne. Chinntigh an t-ualach mór oibre a rinne siad go raibh an tacaíocht is fearr dóibh 
siúd ar an líne thosaigh sna scoileanna agus sna hionaid chun cinntiú go bhfuil ár ndaltaí agus ár bhfoghlaimeoirí 
an príomhfhócas. Bhí htionscadail lárnacha eile ar nós Ceol Giniúint, Obair don Óige, Oideachas Allamuigh agus 
Oiliúint in ann leanúint ar aghaidh ar bhealaí an-nuálacha, buíochas leis an iarracht seo. Rinneadh dul chun cinn 
suntasach ó thaobh an fhoirgnimh de agus rinneadh dul chun cinn ar go leor tionscadal scoile tábhachtach lena 
n-áirítear suíomh nua na scoile i gCluain Ard, Baile Loch Garman, in áit Choláiste Sheilscire. 
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Tá creidiúint mhór tuillte ag an bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí ag BO&O Phort Láirge agus Loch Garman, 
Fóram Príomhoidí, Foireann Bainistíochta FET agus an Fhoireann Oibríochtaí as a gcuid oibre sármhaith i rith 
2020. Ba mhaith liom ár gCathaoirleach Boird, an Comhairleoir Barbara-Anne Murphy, Leas-Chathaoirleach an 
Comhairleoir Lola O’Sullivan, gach ball dár mBord agus go deimhin iad siúd ar choistí agus boird bainistíochta 
tábhachtacha eile ar fud WEETB a mholadh. Ba iontach an tacaíocht a thugtar don iarracht seo agus spreagtar 
agus tugtar misneach don ball foirne ar an líne tosaigh.  
 
Táimid go léir ag tnúth le 2021 mar bhliain níos sláintiúla dár dtír agus mar bhliain rathúil do gach duine a bhfuil 
baint acu le BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. 
 
 

 
 
 
Caoimhín Ó Lobhaois 
Príomhfheidhmeannach 
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3: Cúlra agus Rialachas 
 
Ár bhFís 
Is í aidhm Bhord Oideachais agus Oiliúna (BO&O) Phort Láirge agus Loch Garman bheith ina cheannasaí i gcúrsaí 
foghlama trí  sheirbhísí oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin a sholáthar atá cuimsitheach, freagrúil agus 
nuálach. 
 
Ár Misean 
Is é misean BO&O Phort Láirge agus Loch Garman ná réimse leathan de chláir oideachais agus oiliúna, de 
sheirbhísí agus de thacaíochtaí a chur ar fáil do leanaí, do dhaoine óga agus do dhaoine fásta i réigiún Phort Láirge 
agus Loch Garman. 
 
Ár mBunluachanna  

• Meas 

• Cuntasacht 

• Díriú ar an bhFoghlaimeoir 

• Cáilíocht 

 
Ráiteas Straitéise 
Is é cuspóir ár Ráiteas Straiséise, a d’fhaomh BO&O Phort Láirge agus Loch Garman i mBealtaine 2018, ná bheith 
mar eolas agus mar threoir don phleanáil laistigh de BO&O Phort Láirge agus Loch Garman don tréimhse 2018-
2022. Forbraíodh an Ráiteas Straitéise i ndiaidh próisis chomhairliúcháin chuimsithigh (le raon leathan de 
pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha), inar ghlac BO&O Phort Láirge agus Loch Garman páirt, 
mar aon le boird bhainistíochta, an fhoireann, mic léinn, tuismitheoirí/caomhnóirí, foghlaimeoirí fásta, leasanna 
gnó agus eacnamaíocha, fostóirí, údaráis áitiúla, institiúdí tríú leibhéil agus páirtithe leasmhara eile (féach 
achoimre Feidhiúcháin sa Phlean Straitéise). Ba léir ón bpróiseas comhairliúcháin go bhfuil an fhoireann agus 
páirtithe leasmhara ag obair le cheile i dtreo chomhsprice – timpeallacht ionchuimsitheach agus tacúil a fhorbairt 
d’fhoghlaimeoirí agus do mhic léinn chun cabhrú leo barr a gcumais a bhaint amach. Tá ról lárnach ag prionsabail 
na macántachta agus an chomhionannais san obair a dhéanaimid agus sa chaoi a théimid i ngleic le páirtithe 
leasmhara chun ár bhfís a bhaint amach. Go bunúsach, creidimid go bhfuil cosán foghlama ann do chách agus 
gur chóir go bhfágadh an eispéireas oideachais lorg láidir agus dearfach ar mhic léinn agus ar fhoghlaimeoirí 
araon. 
 
Struchtúirí Rialachais BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
Mar atá leagtha amach in Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013, is údarás oideachais agus oiliúna 
reachtúil, áitiúil é BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. Ina measc tá dhá ionadaí déag ó Chomhairlí Cathrach 
agus Contae áitiúla Phort Láirge agus Loch Garman; beirt bhall tofa on bhfoireann; beirt ionadaí 
tuismitheora/caomhnóra; agus cúigear bhall a bhfuil saineolas acu ar an oideachas agus ar an oiliúint, lena n-
áirítear ionadaí foghlaimeora agus ionadaí gnó. Tá tuilleadh tacaíochta d’oibre na heagraíochta ag teacht ó na 
boird bhainistíochta i ngach ceann de na trí choláiste déag de chuid BO&O Phort Láirge agus Loch Garman.   
 
De réir feidhmeanna forchoimeádta leagtha amach faoi Mhír 12(i) den Acht ETB, tá dhá choiste bunaithe ag 

BO&O Phort Láirge agus Loch Garman faoi Mhír 45 den Acht ETB chun tacú lena gcuid oibre. Is iad seo: 

• An Coiste Iniúchóireachta & Measúnú Riosca 

• An Coiste Airgeadais 

 

De réir feidhmeanna forchoimeádta leagtha amach faoi Mhír 12(i) den Acht ETB, tá roinnt coistí i bhfeidhm ag 

BO&O Phort Láirge agus Loch Garman faoi Mhír 44 den Acht ETB chun tacú lena gcuid oibre. Is iad seo: 

• An Coiste Ógtheagmháil 

• Coistí Ceantair: Coiste Ceantair Chathair & Chontae Phort Láirge; Coiste Ceantair Loch Garman Theas; 

Coiste Ceantair Loch Garman Thuaidh 

• Coiste Ógtheagmhála 
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Feidhmíonn BO&O Phort Láirge agus Loch Garman de réir Míreanna 12 agus 13 den Acht BO&O 2013 maidir le 

feidhmeanna forchoimeádta a dhéanann an Bord agus feidhmeanna feidhmiúcháin a dhéanann an fhoireann 

bainistíochta. 

 

Comhlíonadh 
Ráiteas maidir le Freagrachtaí an Bhoird: Bunaíodh BO&O Phort Láirge agus Loch Garman ar 2 Iúil 2013 faoi 

fhorálacha an Achta um Bhoird Oideachais agus Oiliúna 2013. De réir Alt 51 den Acht sin, ní mór don BO&O 

cuntas ceart a choimeád mar is gnáth maidir le haon airgead a fhaigheann an Bord nó a chaitheann sé, i dtaca 

leis na tréimhsí cuntasaíochta a d’fhéadfadh a bheith faofa ag an Aire Oideachais agus Scileanna agus atá 

ceadaithe ag an Aire Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Agus na cuntais seo á n-ullmhú, ní mór don Bhord: 

(a) Na polasaithe cuntasaíochta a bhaineann le hullmhúchán ráitis airgeadais BO&O a chur i bhfeidhm  

(b) Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama 

(c) Aon athruithe ábharach ó na polasaithe cuntasaíochta caighdeánacha a nochtadh agus a mhíniú 

 

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chearta a choimeád a nochtann ag am ar bith agus ar bhealach atá 

réasúnta cruinn, staid airgeadais an Bhoird agus a chumasaíonn an Bord bheith cinnte go bhfuil na Ráitis 

Airgeadais i gcomhréir le alt 51 den Acht um Bhoird Oideachais agus Oiliúna 2013.  Tá an Bord freagrach freisin 

as a chuid sócmhainní a chosaint agu as céimeanna réasúnta a thógáil chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a 

chosc agus a bhrath. Tá an Bord den tuairim gur léiriú ceart iad na Ráitis Airgeadais Bhliantúla ar ioncam agus ar 

chaiteachas an Bhoird agus ar staid reatha an Bhoird. 

 

Deimhníonn Bord BO&O Phort Láirge agus Loch Garman: 

• Tá an Cód Cleachtais maidir le Rialachas na mBord Oideachais agus Oiliúna, a eisíodh in 2019, glactha ag 

BO&O Phort Láirge agus Loch Garman agus tá sé i gcomhréir le riachtanais nuashonraithe an Chóid sa 

chleachtadh agus sna nósanna imeachta atá ar bun ag BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. 

• Tá Tuarascáil rúnda an Chathaoirligh mar gheall ar an gcóras rialaithe inmheánaigh, curtha faoi bhráid an 

Aire. Áiríodh an Ráiteas ar Rialú Inmheánach, atá faoi réir athraithe go dtí go mbeidh an t-iniúchadh 

seachtrach críochnaithe, sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla agus mar aguisín i dTuarascáil Chuimsitheach an 

Chathaoirligh atá curtha faoi bhráid an Aire. 

• Rinneadh athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh do 2020. 

• Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird go bhfuil BO&O Phort Láirge agus Loch Garman i gcomhréir le gnéithe 

ábhartha an Chóid Chaiteachais Phoiblí. 

• Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird go bhfuil BO&O Phort Láirge agus Loch Garman i gcomhréir lena chuid 

dualgaisí faoin dlí cánach.  

• Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird go bhfuiltear ag cloí leis na polasaithe agus na nósanna imeachta 

ábhartha i dtaca le soláthar, mar aon leis an an bPlean Corparáideach Soláthair. 

• Tá measúnu déanta ar na príomhrioscaí a bhaineanna le BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. Cuireadh 

sonraí maidir leis na rionscaí seo, más cuí, mar aon le bearta nó straitéisí maolaithe, san áireamh sa SIC mar 

chuid de na ráitis airgeadais iniúchta, agus foilseofar iad laistigh de mhí amháin d’iad a bheith faighte ag 

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.  

Feidhmeanna Boird BO&O Phort Láirge agus Loch Garman:  Is feidhmeanna  forchoimeádta agus  feidhmeanna  
feidhmiúcháin iad feidheanna an Bhoird. Is é an Príomhfheidhmeannach a dhéanann feidhmeanna  
feidhmiúcháin agus is an Bord a dhéanann feidhmeanna  forchoimeádta. Leagtar amach na feidhmeanna 
forchoimeádta in Alt 12 (2) den Acht BO& 2013 agus déantar achoimre mar seo orthu: 
 

Seo a leanas feidhmeanna ginearálta de Bhord Oideachais agus Oiliúna: 
(a) Scoileanna, ionaid oideachais agus oiliúna nó áiseanna oiliúna aitheanta a bhunú agus a chothabháil ina 

cheantar feidhme, 
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(b) Nuair a thugann an tAire ordú chun é a dhéanamh faoi alt 20: 

(i) Scoileanna aitheanta ina cheantar feidhme a bhunú agus a chothabháil, 

(ii) Ionaid oideachais ina cheantar feidhme a bhunú agus a chothabháil, 
(iii) Ionaid oideachais agus scoileanna aitheanta ina cheantar feidhme a chothabháil, agus 
(iv) Áiseanna oideachais agus oiliúna ina cheantar feidhme a chothabháil nó acmhainní a thabhairt 

dóibh, 

(c) Soláthar oideachais agus oiliúna a phleanáil, a sholáthar, a chomhordú agus a athbhreithniú, lena n-áirítear 

oideachas agus oiliúint chun críche fostaíochta, agus seirbhísí bainteacha ina cheantar feidhme i:  

(i) Scoileanna nó ionaid oideachais aitheanta atá á gcothabháil aige, 

(ii) Áiseanna oideachais nó oiliúna atá á gcothabháil aige nó atá ag fáil acmhainní uaidh, 

(iii) Scoileanna coinneála leanaí, 

(iv) príosúin, agus 

(v) áiseanna atá á gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí eile, 
(d) socruithe a dhéanamh le, agus seirbhísí tacaíochta a sholáthar do sholáthróirí oideachais agus oiliúna, de 

réir Alt 22, 

(e) scoláireachtaí a bhunú de réir Alt 24, 

(f) ráiteas straitéise a ghlacadh de réir alt 27, 

(g) plean seirbhíse bliantúil a ghlacadh de réir alt 47, 

(h) comhoibriú le haon chomhlacht a ainmnítear chun feidhmeanna iniúchta inmheánacha faoi alt 52 a bhaint 

amach, 

(i) oideachas agus oiliúint a sholáthar nuair a iarrtar é, agus thar ceann comhlacht ar bith a thugann ciste airgid 

don oiliúint as airgead a thug an tOireachtas don chomhlacht sin, 

(j) Seirbhísí Óige ina cheantar feidhme a thacú, a sholáthar, a chomhordú, a riar agus a mheas, agus faisnéis 

maidir lena leithéid de thacaíocht a sholáthar don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige nuair a iarrtar é, agus  

(k) A mheas a bhfuil a fheidhmeanna á bhfeidhmiú aige ar bhealach atá eacnamaíoch, éifeachtach agus 
éifeachtúil. 

 

Lena chois sin, sonraíonn an tAcht um Bhoird Oideachais agus Oiliúna 2013 feidhmeanna eile ar féidir leis an mBord 

a fheidhmiú, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach a thabhairt chun cuntais as a c(h)uid feidhmeanna a fheidhmiú go 

héifeachtach i mbainistíocht an BO&O, de réir na reachtaíochta, treoirlínte na Roinne agus SOLAS, Phlean Feidhmithe ROS 

agus an Phlean Seirbhíse.  

 
Déanfaidh Príomhfheidhmeannach Bord Oideachais agus Oiliúna: 
(a) Feidhmeanna feidhmiúcháin an Bhoird a fheidhmiú, 

(b) Eolas a sholáthar don Bhord maidir le feidhmiú a c(h)uid feidhmeanna, a bheidh ag teastáil ó am go ham ag 

an mBord sin, 

(c) Eolas a sholáthar don Aire maidir le feidhmiú a c(h)uid feidhmeanna, a bheidh ag teastáil ó am go ham ag 

an Aire sin, 

(d) Beidh an Príomhfheidhmeannach freagrach don Bhord as a c(h)uid feidhmeanna a fheidhmiú. 
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3.1: BALL BHORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA PHORT LÁIRGE AGUS LOCH GARMAN 

  

 
 

Baill BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
 
Toghadh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 
Comhairleoir Pat Nugent Comhairleoir Lola O’Sullivan [Leas-Chathaoirleach] 
Comhairleoir Breda Brennan  
(go Meán Fómhair 2020) 

Comhairleoir Joe Kelly (go dtí Nollag 2020) 

Comhairleoir Eddie Mulligan  Comhairleoir Frank Quinlan (ó Nollag 2020) 
Comhairleoir Susan Gallagher  
(ó Shamhain 2020) 

 

 
Tofa ag Comhairle Contae Loch Garman 
Comhairleoir Barbara-Anne Murphy 
[Cathaoirleach] 

Comhairleoir Aidan Browne  

Comhairleoir Kathleen Codd-Nolan Comhairleoir Leonard Kelly  
Comhairloeir Mary Farrell Comhairleoir Garry Laffan  
Comhairleoir Fionntán Ó’Súilleabháin  
 
Baill foirne 
Iníon Sandra Fogarty An tUasal Richard Byrnes  
 
Tuismitheoirí Comhaltaí 
Iníon Finola Walsh An tUasal David Doyle (go Lún 2020) 

 
Ainmnithe ó chomhlachtaí atá sonraithe 
Iníon Mary Ryan ACCS/JMB AMCSS/NAPD 
An tUasal Larry O’Brien  Comhlachas Tarló Bóthair na hÉireann 
An tUasal Pat Rath  Cónaidhm na hÉireann um Míchumas - AHEAD 
Iníon Senan Lillis  ICTU 
Iníon Kate Miskella  ICTU 
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3.2: Tinreamh ag Cruinnithe Boird – 2020 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Clár Tinrimh & Minicíocht Cruinnithe an Bhoird   

Comhalta Boird 

Cruinnithe a Tionóladh /A bhfreastalaítear Orthu  D'fhreastail 
na 

cruinnithe 
iomlána 

14.01.20 25.02.20 31.03.20 12.05.20 14.07.20 15.09.20 10.11.20 08.12.20 

Comhairleoir Kathleen Codd-
Nolan 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8/8 

An tUasal David Doyle ✓ ✓ x x x - - - 2/5 

Comhairleoir Mary Farrell ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ 7/8 

Comhairleoir Barbara Anne 
Murphy 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8/8 

Comhairleoir Pat Nugent x ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ 6/8 

Comhairleoir Fionntán 
O’Súilleabháin 

✓ x ✓ x x x ✓ x 3/8 

Comhairleoir Lola O’Sullivan x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ 6/8 

Iníon Mary Ryan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8/8 

Iníon Finola Walsh ✓ ✓ x x ✓ ✓ ✓ ✓ 6/8 

Comhairleoir Breda Brennan x x x ✓ x - - - 1/5 

Comhairleoir Aidan Browne ✓ ✓ ✓ ✓ x x x x 4/8 

An tUasal Richard Byrnes ✓ ✓ ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ 7/8 

Iníon Sandra Fogarty ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8/8 

Comhairleoir Joe Kelly x x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 5/7 

Comhairleoir  Leonard Kelly ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/8 

Comhairleoir Gary Laffan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8/8 

An tUasal Senan Lillis ✓ x x ✓ ✓ ✓ ✓ x 5/8 

Iníon Kate Miskella ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x 7/8 

Comhairleoir Eddie Mulligan x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x 6/8 

An tUasal Larry O’Brien x x x x x x x x 0/8 

An tUasal Pat Rath ✓ ✓ x ✓ ✓ x ✓ ✓ 6/8 

Comhairleoir Susan 
Gallagher 

- - - - - - ✓ x 1/2 

Comhairleoir Frank Quinlan - - - - - - - ✓ 1/1 

- Léiríonn sé tréimhsí nuair nach raibh daoine aonair ag daoine BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
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3.3: Coistí BO&O Phort Láirge agus Loch Garman - 2020 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ballraíocht an Choiste Airgeadais 
An tUasal Michael Veale (Cathaoirleach) Ball Seachtrach 
An tUasal David Doyle  Comhalta BOO 
Comhairleoir Pat Nugent  Comhalta BOO 
An tUasal Larry O’Brien  Comhalta BOO 
An tUasal Denis McCarthy  Ball Seachtrach 

Clár an Choiste Airgeadais Tinrimh & Minicíocht na gCruinnithe 

Ball den Choiste 

Cruinnithe a Tionóladh/A Bhfreastalaítear 
Orthu 

D'fhreastail 
na 

Cruinnithe 
Iomlána 19.02.20 18.03.20 20.10.20 09.12.20 

Comhaltaí Coiste Seachtracha: 
An tUasal Michael Veale (Cathaoirleach) ✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

An tUasal Denis McCarthy  ✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

An tUasal David Doyle (ó 10.11.20) - - - x 0/1 

Comhaltachtaí An Choiste Boo: 
Comhairleoir Pat Nugent ✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

An tUasal David Doyle (go dtí Lún 2020)  ✓ ✓ - - 2/2 

An tUasal Larry O’Brien ✓ ✓ x x 2/4 

  Léiríonn sé tréimhsí nuair nach baill choiste iad daoine aonair 

Clár Coiste Iniúchta & Riosca Tinrimh & Minicíocht na gCruinnithe 

Ball den choiste 
Cruinnithe a tionóladh/a bhfreastalaítear orthu D'fhreastail 

na cruinnithe 
iomlána 11.03.20 16.06.20 09.09.20 25.11.20 

Comhaltaí Coiste Seachtracha: 
Comhairleoir Jim Moore 
(Cathaoirleach) 

✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

Iníon Elaine Sheridan ✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

An tUasal Michael J O’Ryan  ✓ x ✓ ✓ 3/4 

An tUasal John Cuddihy ✓ ✓ ✓ ✓ 4/4 

Comhaltaí an Choiste BOO: 
Comhairleoir Kathleen Codd-Nolan x ✓ ✓ ✓ 3/4 

Comhairleoir Lola O’Sullivan  ✓ ✓ ✓ x 3/4 

-  Léiríonn sé tréimhsí nuair nach baill choiste iad daoine aonair 

Ballraíocht an Choiste Iniúchta & Riosca 
Comhairleoir Jim Moore (Cathaoirleach) Ball Seachtrach 
Iníon Elaine Sheridan Ball Seachtrach 
An tUasal Michael J O’Ryan Ball Seachtrach 
 John Cuddihy Ball Seachtrach 
Comhairleoir Kathleen Codd-Nolan Comhalta BOO 
Comhairleoir Lola O’Sullivan  Comhalta BOO 
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Ballraíocht na Gcoistí Eile BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
 
 

 
 

  

 

 
Coiste Ógtheagmhála 

Comhairleoir Pat Nugent (Chairperson) An tUasal David Doyle (go Méan F.  2020) 
Comhairleoir Aidan Browne  Comhairleoir Leonard Kelly (ó Samhain 2020) 
An tUasal Brian Mulvihill Iníon Gráinne O’Donoghue 
Iníon Andrea Watters An tUasal Alan Walsh 
  

 
  An Coiste Oibre Óige 

Comhairleoir Aidan Browne  Comhairleoir Garry Laffan  
Comhairleoir Pat Nugent  Iníon Julie Somers 
Iníon Alison Parle Iníon Sheila Barrett 
An tUasal Ollie Breslin An tUasal Kieran Donohoe 
Iníon Majella Finnegan An tUasal Conor Carberry 
Iníon Sarah Dunleavy Iníon Megan Keating 

 

 

Coistí Ceantair  BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 

Tacaíonn Comhaltaí na Foirne Feidhmiúcháin le 3 
Choiste Ceantair BO&O Phort Láirge agus Loch 

Garman :  

Foireann Bainistíochta Sinsearaí  
Príomhoidí Ionadaithe  
Breisoideachais & Oiliúna  
Ionadaithe Seirbhíse Óige 

  
  

Coiste Ceantair Chathair & Contae Phort Láirge 
Comhairleoir Lola O’Sullivan Comhairleoir Pat Nugent  
Comhairleoir Breda Brennan (go Meán Fómhair 2020) Iníon Mary Ryan 
Comhairleoir Eddie Mulligan  Comhairleoir Frank Quinlan (ó Nollag 2020) 
Iníon Sandra Fogarty  Comhairleoir Susan Gallagher (ó Samhain 2020) 
Comhairleoir Joe Kelly (go dtí Nollag 2020)  

  
Coiste Limistéar Loch Garman Thuaidh 

Comhairleoir Mary Farrell Comhairleoir Barbara-Anne Murphy 
Comhairleoir Kathleen Codd-Nolan Comhairleoir Fionntán Ó’Súilleabháin 
Comhairleoir Aidan Browne  An tUasal Senan Lillis  
An tUasal Pat Rath   

  
Coiste Ceantair Loch Garman Theas 

Comhairleoir Garry Laffan  An tUasal David Doyle (go dtí Lún 2020) 

An tUasal Richard Byrnes  Comhairleoir Leonard Kelly  
Iníon Finola Walsh  An tUasal Larry O’Brien  

Iníon Kate Miskella   
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3.4: FOIREANN ARDBHAINISTÍOCHTA BO&O PHORT LÁIRGE agus LOCH GARMAN 

 

 

 

Príomhfheidhmeannach An tUasal Kevin Lewis 
Stiúrthóir Tacaíochta na hEagraíochta agus Forbartha An Dr. Karina Daly  

Stiúrthóir Scoileanna An tUasal Eimear Ryan  
Stiúrthóir Breisoideachais agus Traenála An tUasal Ken Whyte 

Bainisteoir Nuálaíochta agus Forbartha An tUasal Michael O’Brien 
Bainisteoir Acmhainní Daonna An tUasal Anne-Marie Jones 

Bainisteoir Seirbhísí Corparáideacha An tUasal Fintan O’Reilly 
Bainisteoir Airgeadais An tUasal Owen O’Mahony  
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4: Achoimre ar Sheirbhísí – 2020 
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Suíomh na nIonad laistigh de BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
 
 

 
 
 

 

 
  

Oideachas Iar-Bhunscoile & PLC  
 

Ionaid Breisoideachais & 
Oiliúna 

Ionaid Ógtheagmhála 

Coláiste Bhaile an Droichid   

Coláiste Gairmoideachais Bhun Clóidí Bun Clóidí Dún Garbhán 

Coláiste Abbáin, Maigh Arnaí Ceapach Choinn  Inis Córthaidh 

Coláiste an Átha,  Cill Mhucraise Dún Garbhán Guaire 

Coláiste Dhún Garbhán Inis Córthaidh Ros Mhic Thriúin 

Coláiste Creagh College, Guaire Guaire Ionad Subla, Port Láirge 

Coláiste Gairmoideachais Inis Córthaidh Coill Mhic Thomáisín Trá Mhór 

Coláiste Kennedy, Ros Mhic Thriúin Ros Mhic Thriúin Baile Loch Garman 

Meánscoil San Nioclás Trá Mhór Cathair Loch Garman 

Coláiste Selskar, Loch Garman Port Láirge (x3)  

Coláiste Pobail N. Deaglún  Coill Mhic Thomáisín Baile Loch Garman  

Coláiste Pobail N. Pól , Port Láirge  Scoileanna Pobail  

Coláiste Breisoideachais Phort Láirge Scoileanna Náisiúnta 
Pobail 

(sa chás gur comhphátrún é BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman) 

 Cill na Manach CNS, Scoil Phobail, an Abhainn Dubh 

Oideachas & Oiliúint faoin Aer Co. Loch Garman Scoil Phobail Ghuaire 

Síol Beagáin OETC  Scoil Phobail, An Ghráinseach 

   

 
Ionaid Riaracháin: Ceannoifig,  Ard Chaomháin, Loch Garman; Dún Garbhán, Co. Phort Láirge; Ionad Oiliúna Phort Láirge 
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5: Oideachas Bunscoile agus Dara Leibhéal 
 
Clárúcháin 2020 Leibhéal Bunscoile 
 

Ainm Scoile Clárúcháin Amhail 30/09/2020 

Scoil Náisiúnta Pobail Chill na Manach 26 

 

 
 
Rollú sna Coláistí in 2020 
 

Ainm Scoile Clárúcháin Amhail 30/09/2020 

An Dara Leibhéal PLC 

Coláiste Bhaile an Droichid 554 0 

Gairmscoil Bhun Clóidí 227 0 

Coláiste Abbáin 322 0 

Coláiste an Átha, Cill Mhucraise 329 41 

Coláiste na Craobhaí, Guaire 917 0 

Coláiste Dhún Garbhán  222 187 

Gairmcholáiste Inis Córthaidh  419 207 

Coláiste Chinnéide 152 50 

Meánscoil San Nioclás 152 0 

Coláiste Sheilscire 368 68 

Coláiste Phobail Declan Naofa 791 0 

Coláiste Phobail Naomh Pól 573 0 

Coláiste Breisoideachais Phort Láirge * 0 704 

Clárúcháin iomlána an Choláiste 5,026 1,257* 

* Áirítear le líon iomlán na mac léinn agus na bhfoghlaimeoirí sa Infographic ar P.13 (20,783) Tairbhithe PLC, seachas Cinnteachtaí PLC amhail ag   
30/9/20 sa tábla thuas. 

 
 
Mic Léinn Ranganna Oíche 2020  

Uimhir Iomlán de Mhic Léinn Ranganna Oíche (Seachadtha in 3 

Choláiste BO&O Phort Láirge agus Loch Garman – féach thuas*)  
Cúrsaí Daltai 

22 329 
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6: Bresioideachas agus Oiliúint 
 
 
  

 
Soláthar an Chláir Breisoideachais & Oiliúna - 2020 Toradh 

Clár Cúrsaí Tairbhithe 

Oiliúint Printíseachta 67 974 

Oiliúint Chumaiscthe 16 103 

Oiliúint Droichid agus Fondúireachta 8 63 

Ionaid Oiliúna Pobail 25 244 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 33 415 

Scileanna le dul Chun Cinn (Bealach 3) 88 337 

Cláir Oiliúna Speisialaithe 16 132 

Oiliúint Scileanna Sonracha 24 255 

Oiliúint Oiliúna 21 220 

SDOG 125 839 

Ógtheagmháil 49 485 

Cláir Iomlána lánaimseartha 472 4,067 

Litearthacht d'Aosaigh 588 2,597 

Grúpaí BTEI 156 1,302 

Oideachas Pobail 228 1,568 

BCTE 297 1,866 

Oiliúint Tráthnóna 196 727 

Uaireanta Comhoibrithe FET 4 159 

Itabe 0 0 

Athlonnú Dídeanaí 15 89 

Scileanna le haghaidh Oibre 44 203 

Scileanna Chun Cinn (Bealaí 1 & 2) 35 260 

Cláir Iomlána Páirtaimseartha 
1,563 8,771 

Iomlán: Gach Clár 
2,035 12,838 
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7: AIRGEADAS 

 
 
Nóta Maidir le: Ráitis Airgeadais: 
 
Tá an Ráiteas Airgeadais Bliantúil don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 faoi réir iniúchta ag Oifig an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (C & AG) tráth a fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla 2020. Foilseoidh BO&O Phort Láirge 

agus Loch Garman na ráitis airgeadais iniúchta laistigh de mhí amháin de An C & AG a fháil. 
 
Tá sonraí airgeadais maidir leis an méid seo a leanas san áireamh sa ráiteas airgeadais bliantúil: 
 

• Táillí neamh-tuarastail a íocadh i leith Chomhaltaí an Choiste; 

• Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha fostaithe; 

• Sochair iarfhostaíochta; 

• Sochair Fhoirceanta; 

• Príomhchúiteamh bainistíochta más ann dóibh; 

• Líon na bhfostaithe a raibh a gcuid buntáistí fostaithe iomlána idir € 0 go € 59,999; 

• Líon na bhfostaithe a raibh a gcuid buntáistí fostaithe iomlán idir € 60,000 go € 69,999 agus laistigh de gach 
banna pá de € 10,000; agus 

• Figiúr foriomlán do ranníocaíochtaí pinsin fostóra. 
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8: Spriocanna Straitéiseacha a Chur i bhFeidhm – 2020 

 

 
 
 
  



   Tuarascáil Bhliantúil 2020 – BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
 

Leathanach 19 as 50 
 

Cur i bhFeidhm 2020 
Faoi théarmaí an chomhaontaithe seachadta feidhmíochta idir an Roinn Oideachais agus BO&O Phort Láirge agus 

Loch Garman, aithníodh tosaíochtaí ar fud ceithre sprioc: 
 
1. Eispéireas mac léinn/foghlaimeoirí a bharrfheabhsú; 2. Tacaíocht foirne; 3. Rialachas; 4. Cláir chosanta. 
 
Tugtar breac-chuntas ar thosaíochtaí agus ar ghníomhartha sonracha chun na tosaíochtaí seo a bhaint amach 
sa tábla thíos: 

Sprioc 1: Eispéireas an Mhic Léinn/an Fhoghlaimeora a bharrfheabhsú 

Tosaíocht Gníomh Toradh 
Eispéireas dearfach 
foghlama a thabhairt 
do gach foghlaimeoir, 
lena n-áirítear 
foghlaimeoirí ó 
ghrúpaí imeallaithe 

- Cur chuige 
- Cur chuige comhordaithe maidir le 

pleanáil a chur chun cinn i ngach scoil le 
fócas ar réimsí tinrimh DEIS agus 
coinneáil. 

- Forbairt leanúnach ar phleanáil 
feabhsúcháin scoile. 

- Rianú agus meastóireacht na mac léinn ar 
fheidhmíocht (gach leibhéal). 

- Dreasachtaí/luach saothair a thabhairt 
isteach do dhaltaí chun freastal (pleanáil 
DEIS) a spreagadh. 

- Dul chun cinn maidir le comhpháirtíocht 
don iar-bhunscoil i mBaile Loch Garman. 

- Áiseanna breise a sholáthar 
d'fhoghlaimeoirí Ógtheagmhála i 
nGuaire, sa Trá Mhór agus i nDún 
Garbhán. 

- Athfhorbairt Ionaid Oiliúna Phort Láirge 
agus Loch Garman. 

- Soláthar cóiríochta breise agus áiseanna 
scoile – Coláiste Bhaile an Droichid, Bun 
Clóidí, Naomh Pól, Meánscoil, Naomh 
Declan, Dún Garbhán. 

- Cuireadh tús le comhpháirtíocht le 
bunscoileanna áitiúla in aice leis an 
Ionad EROC BO&O Phort Láirge agus Loch 

Garman. 
- Cuireadh tús le hathfhorbairt Ionad 

Ógtheagmhála i nGuaire. Beifear ag súil 
go gcríochnóidh é i Lúnasa 2021. 

- Áiseanna breise le haghaidh 
Ógtheagmháil Trá Mhór agus 
Ógtheagmháil Dhún Garbhán curtha ar 
fáil. 

- Moltaí maidir le hathfhorbairt lárionaid 
oiliúna BO&O Phort Láirge agus Loch 

Garman, a rinneadh le DFAHERIS & 
SOLAS. 

- Faomhadh do mhaoiniú agus léasanna 
don dá ionad in earrach 2021. 

- Tá gach tionscadal ag gluaiseacht trí na 
céimeanna dearaidh éagsúla. 

- D'athraigh an dúnadh scoile mar gheall 
ar Chovid-19 ó Mhárta 2020 an bhéim ar 
phleanáil sa réimse seo le 
rannpháirtíocht le cianfhoghlaim. 
Tugadh go leor ama agus iarrachta chun 
acmhainní agus tacaíocht a imscaradh 
do mhic léinn atá i ngátar, lena n-áirítear 
comhoibriú le SCP. 

- Meabhrán Tuisceana le hoideachas le 
chéile le haghaidh iar-bhunscoile nua i 
mBaile Loch Garman chun teacht in 
ionad Choláiste Sheilscire, ina mbeidh 
ionadaíocht ag oideachas le chéile ar an 
mBord Bainistíochta. 

- Tríd an bpobal Cleachtais RSO a bhí 
teimpléad polasaí cuimsithe scoile uile 
scaipeadh ar gach scoil le haghaidh 
eagarthóireacht áitiúil, daingniú agus cur 
i bhfeidhm. 

- Áiseanna breise scoile ag Baile an 
Droicid, Bun Clóidí, Meánscoil San 
Nioclás, Coláiste Dhún Garbhán-
Choláiste Choláiste Dhún Dhún Garbhán 
agus Coláiste Pobail Naomh Declan tar 
éis dul ar aghaidh go dtí íosmhéid de 
Chéim 1 dá dtionscadal tógála. 
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Curaclam 
leathanbhunaithe a 
sholáthar 

- Curaclam a sholáthar atá oiriúnach do 
riachtanais na bhfoghlaimeoirí, laistigh 
de na hacmhainní atá ann cheana féin. 

- Leanúint ar aghaidh le scoileanna 
curaclaim éagsúla a thairiscint mar 
fhreagra ar riachtanais na 
bhfoghlaimeoirí. 

Córais Dearbhaithe 
Cáilíochta a chur i 
bhfeidhm 

- Athbhreithniú seachtrach tionscnaimh ar 
chórais dearbhaithe cáilíochta FET in 
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. 

- Cuireadh tús le hullmhúchán le haghaidh 
athbhreithnithe tionscnaimh 2021 QQI. 

Tacú le 
daltaí/foghlaimeoirí 
atá i mbaol 
míbhuntáiste 
oideachais de réir an 
bheartais náisiúnta 
reatha 

- Cur chuige comhordaithe maidir le 
pleanáil a chur chun cinn i ngach scoil le 
fócas ar réimsí tinrimh DEIS agus 
coinneáil. 

- Pleanáil Feabhsúcháin Scoile 
- Rianú agus meastóireacht na mac léinn 

ar fheidhmíocht. 

- Infheistíocht shuntasach i bhfeistí 
d'fhoghlaimeoirí agus do mhic léinn. 
Deiseanna oiliúna breise curtha ar fáil 
don fhoireann go léir. 

- Tá foghlaim chumasaithe 
teicneolaíochta lárnach dár gcur chuige 
foghlama go cianda agus cumaiscthe 
maidir le seachadadh oideachais mar 
fhreagra ar COVID-19. 

Seirbhísí treorach 
agus 
comhairleoireachta a 
sholáthar 

- Seisiún faisnéise ag BO&O Phort Láirge 
agus Loch Garman, do chomhairleoirí 
treorach scoile ar sholáthar FET. 

- Líonra áitiúil FET ag tacú le foghlaimeoirí 
DEIS do gach scoil DEIS BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman. Tacú le daoine 
óga ó scoileanna DEIS chun bogadh ar 
aghaidh go dtí breisoideachas agus 
oiliúint. 

- soláthar treorach tiomnaithe a sholáthar 
d'fhoghlaimeoirí, do phrintísigh agus 
d'oiliúnaithe Ógtheagmhála. 

- Folláine agus Treoir - Déan iniúchadh ar 
an bhféidearthacht gníomhaireachtaí 
seachtracha a úsáid chun tacaíocht a 
thabhairt do mhic léinn (agus do 
theaghlaigh) nuair nach leor 
comhairleoireacht treorach sa scoil chun 
déileáil leis an méid. 

- Líonra áitiúil FET a cruthaíodh. 
- Cuireadh tús le tionscnamh 

comhairleoireachta píolótach 
d'fhoghlaimeoirí FET. 

- Earcaíodh comhairleoir treorach breise 
chun tacú le Oghteaghmháil, printísigh 
agus oiliúnaithe. 

- Tacaíocht líonra áitiúil FET foghlaimeoirí 
Foghlaimeoirí DEIS bunaithe. 

Áiseanna 
foghlama/oiliúna ar 
ardchaighdeán a 
sholáthar 

- Dul chun cinn maidir le comhpháirtíocht 
don iar-bhunscoil i mBaile Loch Garman. 

- Áiseanna breise a sholáthar 
d'fhoghlaimeoirí Ógtheagmhála i 
nGuaire, sa Trá Mhór agus i nDún 
Garbhán. 

- Athfhorbairt Ionaid Oiliúna Phort Láirge 
agus Loch Garman. 

- Soláthar cóiríochta breise agus áiseanna 
scoile – Baile an Droichid, Bun Clóidí, 
Naomh Pól, Meánscoil, Naomh Declan, 
Dún Garbhán. 

- Meabhrán Tuisceana le hoideachas le 
chéile le haghaidh iar-bhunscoile nua i 
mBaile Loch Garman chun teacht in 
ionad Choláiste Sheilscire, ina mbeidh 
ionadaíocht ag oideachas le chéile ar an 
mBord Bainistíochta. Suíomh faighte ag 
An Roinn Oideachais. 

- Faomhadh a deonaíodh le haghaidh 
1,000 iar-bhunscoil dalta atá le bheith 
suite i gCluain Ard i gcomhpháirtíocht le 
hoideachas le chéile (et). 

- Cóiríocht Breise Ógtheagmhála ar léas i 
nDún Garbhán agus sa Trá Mhór. 

- Cóiríocht bhreise le hoscailt i nGuaire i 
bhFómhar 2020. Faomhadh do mhaoiniú 
agus léasanna don dá Ionad in Earrach 
2021 

- Tá gach tionscadal ag gluaiseacht trí na 
céimeanna dearaidh éagsúla. 
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An t-oideachas 
allamuigh chur chun 
cinn agus a fhorbairt 

- Iarracht a dhéanamh cead maoinithe a 
fháil ón Roinn Oideachais chun an tIonad 
Oideachais agus Oiliúna Allamuigh a 
athlonnú go Carrigfoyle, Loch Garman. 

- Pleanáil agus forbairt ionad 
gníomhaíochta, oideachais agus oiliúna i 
gcomhar le Comhairle Contae Loch 
Garman. 

- Fuarthas faomhadh chun dul i mbun 
comhaontaithe léasaithar ag Sliabh 
Fhothart ón Roinn Oideachais. 

- Tá pleanáil chun an láithreán a fhorbairt 
ar siúl le Comhairle Contae Loch 
Garman. 

Pleanáil chun 
déimeagrafaic a athrú 

- Idirbheartaíocht leis An Roinn 
Oideachais maidir le soláthar áiseanna 
iar-bhunscoile nua i dTuaisceart Loch 
Garman. 

- Ghlac BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman páirt i bhfeachtas pátrúnachta le 
haghaidh iar-bhunscoile nua a oscailt i 
Guaire i Meán Fómhair 2021. Tar éis an 
phróisis seo, bronnadh an pátrúnacht ar 
oideachas le chéile. 

Dul i dteagmháil le 
fostóirí go 
héifeachtach 

- Clár cuimsitheach rannpháirtíochta a 
thabhairt isteach le fostóirí trí scileanna 
le haghaidh oibre agus scileanna a chur 
chun cinn. 

- Caidreamh atá ann cheana a choinneáil 
le IBEC agus seomraí. 

- Seirbhísí don Aonad Gnó leathnaithe 
chun níos mó idirghníomhaíochta a 
dhéanamh le fostóirí. 

Cláir oiliúna agus 
printíseachta a 
sholáthar agus a 
fhorbairt  
 

- Forbairt agus cur i bhfeidhm an chláir 
phíolótaigh i táthú plaisteach. 

- Rinneadh an clár seo a fhorbairt, a 
forbraíodh i gcomhar le huisce na 
hÉireann, a phíolótú in 2020 agus 
cuirfear i bhfeidhm é in 2021 

Deimhnigh go bhfuil 
na bearta cosanta 
leanaí riachtanacha 
go léir i bhfeidhm de 
réir na Nósanna 
Imeachta um 
Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus 
Iar-Bhunscoileanna 
2017 

- Athbhreithniú bliantúil agus iniúchadh ar 
ráiteas cosanta leanaí agus measúnuithe 
riosca gaolmhara a rinneadh. 

- Athbhreithnithe bliantúla a rinne aonaid 
ábhartha. 

- Chríochnaigh na scoileanna seo an 
próiseas seo. 

Na tosaíochtaí 
STEM/STEAM sna 
scoileanna 

- Leanúint ar aghaidh ag gníomhú ar 
bhealach réamhghníomhach agus 
rannpháirtíocht sa tseachtain eolaíochta, 
taispeántas eolaithe óga, atá níos leithne 
ná eolaíocht íon a spreagadh. 

- Maoiniú a sholáthar do rannpháirtíocht i 
dtaispeántas eolaithe óga. 

- Leibhéal rannpháirtíochta méadaithe idir 
fablála Ross nua agus Fablasb Inis 
Córthaidh le scoileanna áitiúla (bunscoil 
agus iar-bhunscoil). 

- In 2020, bhí BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman i gcomhpháirtíocht arís le 
Comhairle Contae Loch Garman i 
seachadadh WEXSCI, Féile Eolaíochta 
Loch Garman. 

- Seoladh tionscadal taighde eolaíochta 
scoileanna píolótacha. 

- Thosaigh tionscadal comhoibrithe chun 
modúl éiceolaíochta a fhorbairt don LCA 
agus do LC idir BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman agus an tIonad Náisiúnta 
Sonraí Bithéagsúlachta. 

- Cuireadh tús le rannpháirtíocht idir na 
fablála ach chuir an paindéimeach covid 
isteach air. 

- Sheol BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman deontas taighde eolaíochta do 
mhic léinn. Bronnadh sparánachtaí ar 3 
scoil. 

- Thosaigh BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman comhoibriú leis an Ionad Sonraí 
Bithéagsúlachta Náisiúnta chun modúil a 
fhorbairt le húsáid i scoileanna agus in 
ionaid. 
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- Seoladh iris nua eolaíochta BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman curtha ar athló 
go dtí an scoilbhliain 2021/22. 

Tacaíochtaí foghlama 
TFC ar ardchaighdeán 
a sholáthar i 
scoileanna/ionaid 

- Straitéis TFC a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm don eagraíocht. 

- Tacú leis an bpróiseas iarratais ar chiste 
bonneagair TFC thar ceann na scoileanna 
go léir. 

- Tacaíochtaí breise á soláthar ag an 
Aonad TF d'ionaid FET le linn paindéime. 

- 1400+ feiste curtha ar fáil chun tacú le 
foghlaimeoirí agus le foirne. 

- Straitéis TFC le seachadadh go 
comhthreomhar le straitéis 
athbhreithnithe do BO&O Phort Láirge 
agus Loch Garman 2022-2027. 

- Fuair gach scoil a leithdháileadh ón 
gciste seo in 2020. 

- Le linn 2020, bhí forbairtí suntasacha 
ann maidir le cur i bhfeidhm na 
Straitéise Digití i ngach scoil. Mar 
thoradh ar úsáid mhéadaithe na 
teicneolaíochta digití chun teagasc 
iargúlta agus foghlaim a sheachadadh le 
linn tréimhsí dúnta scoile tá dul chun 
cinn suntasach ar scileanna na foirne 
agus na mac léinn le haghaidh foghlama 
a fhaigheann tacaíocht ón bhFoireann 
Foghlama Digiteach. 
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Sprioc 2: Tacaíocht Foirne 

Tosaíocht Gníomh Toradh 
Baill foirne a earcú 
agus a choinneáil 

- Córas earcaíochta ar líne a chur i 
bhfeidhm le haghaidh gach earcaíochta 
(ag brath ar cheadú ó PMO). 

- Tús a chur le Tascghrúpa Nósanna 
Imeachta Roghnúcháin Acmhainní 
Daonna, ag déanamh athbhreithnithe ar 
earcú tosaigh agus earcaíocht do phoist 
shonracha i scoileanna. 

- Oiliúint agallaimh atá bunaithe ar 
inniúlacht a chríochnú. 

- Láithreacht ag aontaí earcaíochta. 
- Phainéal Teagascóra a fhorbairt le 

comhpháirteanna geografacha agus 
ábhair shonracha. 

- Seisiúin ionduchtaithe débhliantúla 
d'fhoireann nua. 

- Rinneadh uasghrádú croí. 
- Tascghrúpa arna bhunú le príomhoidí 

agus doiciméad earcaíochta múinteoirí a 
comhaontaíodh. 

- Oiliúint agallaimh atá bunaithe ar 
inniúlacht atá curtha i gcrích do 
phríomhoidí nua / leas-phríomhoidí / 
comhaltaí Boird. 

- Déileáladh le ceisteanna cothrom 
earcaíochta Ollscoil Luimnigh le 
haghaidh Acmhainní Daonna agus 
fuarthas iarratais orthu siúd a 
d'fhreastail orthu. 

- Rinne foireann scoileanna ionadaíocht ar 
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman ag 
Aonach Gairmeacha Ollscoil Luimnigh i 
Márta 2020. 

- Nósanna imeachta Roghnúcháin 
Tascghrúpa comhaontaíodh próisis 
d'earcaíocht do phoist chun cinn i 
scoileanna, comhaontaíodh doiciméad 
teimpléad le haghaidh agallaimh agus 
marcála bunaithe ar inniúlacht. 

Tacaigh leis an 
bhfoireann i dtaca leis 
an bhforbairt 
ghairmiúil leanúnach 

- Polasaí forbairt ghairmiúil leantach a 
fhorbairt do BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman a bhaineann leis an 
bhfoireann go léir. 

- Tacaíocht forbairt ghairmiúil leantach 
aitheanta do scoileanna. 

- Cuireadh polasaí foghlama agus 
forbartha gairmiúla i bhfeidhm do gach 
ball foirne BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman. 

Ceannaireacht 
ardchaighdeáin a 
thacú agus a fhorbairt 
san BOO 

- Fóram a bhunú do leas-phríomhoidí 
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. 

- Déan iniúchadh ar an bhféidearthacht 
forbairt ghairmiúil leantach a sholáthar 
do shealbhóirí AP1 i scoileanna. 

- Samhail chuí de sheaimpíní tionscnamh a 
fhorbairt laistigh de scoileanna. 

- Mar thoradh ar chruinnithe rialta le 
foirne bainistíochta sinsearacha scoile ó 
Mhárta 2020 ar aghaidh mar gheall ar an 
Cóvid-19 mar gheall ar chomhaontú go 
mbeidh leas-phríomhoidí san áireamh ar 
chruinnithe faisnéise den sórt sin amach 
anseo. 

- Fóram do leas-phríomhoidí bunaithe ar 
fhoirne MS. 

An fheasacht ar 
shláinte agus 
sábháilteacht a chur 
chun cinn 

- Clár oibre sábháilteachta, sláinte agus 
leasa a chur i bhfeidhm do 2020. 

- Cuireadh tús le clár sábháilteachta, 
sláinte agus leasa – rinneadh iniúchtaí 
sábháilteachta i ngach scoil. 

- Covid-19 Iniúchtaí Sláinte & 
Sabháilteacht a rinneadh i ngach scoil 
agus ionad chun ullmhacht agus 
comhlíonadh a chinntiú chun foirgnimh 
a athoscailt. 

- Ordú láraithe TCP do gach scoil agus 
ionad. 

- Oiliúint Freagróra Garchabhrach 
eagraithe don fhoireann. 

Timpeallacht oibre 
dearfach agus tacúil a 
sholáthar 

- Measúnuithe eirgeanamaíochta a chur 
ar fáil don fhoireann, tríd an gclár 
sábháilteachta, sláinte agus leasa. 

- Físeán ar líne a forbraíodh don fhoireann 
chun a léiriú conas spás oibre a bhunú sa 
bhaile le haghaidh cianobair. 
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- Fiosraigh an bhféadfaí seomraí 
machnamhacha / ciúin a bheith ar fáil i 
scoileanna agus in ionaid don fhoireann. 

- Measúnuithe eirgeanamaíochta atá ar 
fáil don fhoireann. 

Tacaigh le Folláine na 
foirne 

- An Coiste Sábháilteachta, Sláinte agus 
Leasa i bpríomhoifig, Ard Chaomháin, 
chun iniúchadh a dhéanamh ar 
indéantacht na dtionscnamh chun cultúr 
na sláinte agus an fholláine a leabú ag an 
obair (m.sh. ócáideach Dé hAoine, 
ranganna oíche áineasa trí BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman, ag rith am 
lóin, ag siúl, ag rith am lóin, ag siúl, ag 
rith de Seaimpíní in áiteanna éagsúla). 

- Plean a fhorbairt don fhoireann i 
scoileanna maidir le folláine, chun 
deiseanna a chur san áireamh chun 
smaointe, tacaíocht a thabhairt do 
chomhghleacaithe, sosanna gluaiseachta 
le linn cruinnithe. 

- An Coiste Sábháilteachta, Sláinte agus 
Leasa a bunaíodh le haghaidh 
príomhoifig, Ard Chaomháin. 
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Sprioc 3: Rialachas 

Tosaíocht Gníomh Toradh 
Struchtúir agus córais 
eagrúcháin a fhorbairt 
chun freastal ar 
riachtanais 
athraitheacha na 
heagraíochta 

- Críochnú na pleanála oibre do 2020 le 
AD, seirbhís chorparáideach agus 
airgeadas. 

- Athbhreithniú ar struchtúr agus dearadh 
na heagraíochta le haghaidh 
feidhmeanna OSD. 

- Críochnaíodh scileanna riachtanas 
scileanna / oiliúna d'fhoireann OSD agus 
do bhearnaí aitheanta. 

- Clár píolótach meantóireachta a 
fhorbairt d'fhoireann OSD. 

- Athbhreithniú ar fheidhmeanna agus 
struchtúr AD. 

- Aithint 'Seaimpíní' do gach tosaíocht 
straitéiseach chun tacú le cur i bhfeidhm 
an Ráitis Straitéise. 

- Cuireadh tús le hathbhreithniú AD le 
Grant Thornton. Grant Thornton chun 
tacú le foireann AD le hathbhreithniú ar 
shruthanna oibre agus ar 
struchtúr/oiliúint. 

An t-airgeadas agus 
an riosca a bhainistiú 
go héifeachtach 

- Bainistiú Clár Riosca agus bunachar 
sonraí gaolmhar. 

- Úsáid bhuiséid bhunaithe 
'maighdeogacha' a leathnú go seirbhísí 
oiliúna SAP. 

- Modúl P2P buiséid bunaithe ar líne a 
chur i bhfeidhm ar fud gach sealbhóir 
buiséid gréine in 2020. 

- Cláir riosca a bhainistiú agus rioscaí a 
tuairiscíodh go rialta don Choiste 
Iniúchta agus Riosca. 

- Pleanáil agus ullmhúchán do Chéim II de 
chóras P2P le haghaidh Réamhrá i 2021 
(Soláthar, Ordú, Buiséadú) 

Acmhainní a úsáid go 
héifeachtúil 

- Buiséadú láraithe comhtháite a bhaint 
amach i ngach clár airgeadais. 

- Uasghrádú go SUN Leagan 6 - athchóiriú 
suntasach ar an bpacáiste SUN. 

- D'fhorbair sé buiséad láraithe agus 
máistir-chomhad máistir tuairiscithe do 
gach clár FET atá comhtháite le gach 
sealbhóir buiséid SUN agus SAP. 

- Leathnú ar úsáid agus tuiscint ar 
bhuiséid 'maighdeogacha' bunaithe ar 
fud an BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman. 

- Ullmhóidí le haighaidh rolladh amach 
buiséadaithe bunaithe ar fhabhrú a chur 
i bhfeidhm ar fud BO&O Phort Láirge 
agus Loch Garman in 2021. 

Cumarsáid 
éifeachtach a 
dhéanamh 

- Cur i bhfeidhm na Straitéise Cumarsáide, 
go háirithe maidir le forbairt ar shuíomh 
inlín, treoirlínte brandála do BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman agus láithreán 
gréasáin athbhreithnithe le haghaidh 
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
agus scoileanna agus ionaid ghaolmhara. 

- Suíomh inlín scóipthe, le haghaidh 
forbartha sa chéád ceathrú na bliana 
2021. 

- Treoirlínte branda forbartha agus faofa 
ag Grúpa Stiúrtha Cumarsáide. 

- Creat i bhfeidhm d'fhorbairt scoileanna 
agus láithreán gréasáin Corparáideach 
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. 

Comhaontuithe 
Leibhéal Seirbhíse a 
fhorbairt le páirtithe 
leasmhara 
seachtracha 

- Comhaontú forchéimnithe sínithe le 
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 

- CLSanna a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm le haghaidh uaireanta 
comhoibrithe. 

- Comhaontú seachadta feidhmíochta a 
fhorbairt leis An Roinn Oideachais. 

- Síníodh MT le Comhairle Contae Loch 
Garman maidir leis an HPBA. 

- Tá CLSanna le haghaidh uaireanta 
comhair in áiteanna nuair is gá. 

- Aontaíodh MT le hoideachas le chéile. 
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- MT a fhorbairt le hoideachas le chéile 
maidir le baile iar-bhunscoile Loch 
Garman. 

- Aontaigh MT le Comhairle Contae Loch 
Garman maidir le Tionscadal Foirgneamh 
Ardfheidhmíochta. 

Cosaint sonraí 
éifeachtach a chinntiú 

- Oiliúint RGCS a chríochnú do scoileanna 
agus d'ionaid. 

- Cuireadh srian ar oiliúint aonair i 
scoileanna agus in ionaid mar gheall ar 
COVID-19. Seachadadh roinnt seisiún ar 
líne. 

Dul i dteagmháil go 
héifeachtach le 
páirtithe leasmhara 
agus 
comhpháirtíochtaí a 
fhorbairt 

- Meabhrán Tuisceana (MT) a fhorbairt le 
Education Together (Ag Foghlaim le 
Chéile) maidir le hiar-bhunscoil bhaile 
Loch Garman. 

- MT a chomhaontú le Comhairle Contae 
Loch Garman maidir le tionscadal 
foirgneamh ardfheidhmíochta. 

- Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil 
Áitiúla a bhunú do Phort Láirge agus 
Loch Garman mar chuid den chlár 
Giniúint Ceoil. 

- Leanúint ar aghaidh ag obair le 
Comhairle Contae Loch Garman chun 
tionscadal Ionad Oideachais agus Oiliúna 
Allamuigh Charraig an Phoill a bhaint 
amach. 

- Síníodh MT le Comhairle Contae Loch 
Garman maidir leis an HPBA. 

- Aontaíodh MT le hOideachas le Chéile. 
 
 
 
 
 
 
 
- Fuarthas faomhadh ón Roinn Oideachais 

i Meán Fómhair 2020. Bunaíodh Grúpa 
Forfheidhmithe chun maoirseacht a 
dhéanamh ar sheachadadh an 
tionscadail. Ag siúl le Seachadadh 
/Oscailt  2024. 

Glac leis an dea-
chleachtas maidir leis 
an soláthar 

- An Plean Soláthair Corparáideach a chur 
i bhfeidhm. 

- Oiliúint/Faisnéis/Tuiscint/ 
Rannpháirtíocht de réir an chórais P2P 
nua. 

- Beartas agus freagrachtaí bainisteoirí a 
threisiú maidir le cleachtais soláthair 
chuí. 

- Tá an plean ullmhaithe agus sínithe ag 
an bpríomhfheidhmeannach. 

- Rolladh amach leanúnach na hoiliúna 
agus leantach nuair a tugadh faoi deara 
nach gcloítear le polasaí. 

A chinntiú go 
gcomhlíontar na 
ceanglais reachtúla 
agus rialála 

- Seimineáir rialachais agus oiliúint do na 
grúpaí seo a leanas: Bord BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman, Alt 45 Coiste, 
Alt 44 Coiste, Boird Bhainistíochta, 
Bainisteoirí Sinsearacha i BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman. 

- Oiliúint rialachais a rinneadh do Bhord 
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. 

- Cuireadh moill ar Oiliúint do Choistí, atá 
sceidealaithe le haghaidh 2020, go 
chéad ráithe 2021 mar gheall ar shrianta 
COVID-19. 

A chinntiú go 
gcomhlíontar go 
hiomlán leis na 
Nósanna Imeachta 
um Chosaint Leanaí 
do Bhunscoileanna 
agus Iar-
Bhunscoileanna 2017 

- Sraith choiteann d'fhoirmeacha tuairisce, 
bunaithe ar shamhail An Roinn 
Oideachais, do gach scoil BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman, lena n-áirítear 
tuarascáil maoirseachta um chosaint 
leanaí don Bhord. 

- Pacáiste um Chosaint Leanaí eisithe do 
gach scoil tar éis athbhreithniú a 
dhéanamh ag tascghrúpa de phríomhoidí 
scoile. 
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Sprioc 4: Cláir Chosanta 

Tosaíocht Gníomh Toradh 
Cuidiú leis an RO, de 
réir mar is gá, chun 
freastal ar na 
riachtanais a 
eascraíonn as Clár 
Cosanta Dídeanaithe 
na hÉireann agus 
soláthar d’iarratasóirí 
cosanta idirnáisiúnta. 

- Rannpháirtíocht fheabhsaithe le 
Dídeanaithe tríd an líonra soláthair 
dhírigh. 

- Taithí tosaigh bunscoile a sholáthar do 
leanaí san Ionad EROC. 

- Rochtain tacaíochta a sholáthar do 
bhunscoileanna áitiúla do leanaí 
dídeanaithe. 

- Rochtain a sholáthar ar iar-
bhunscoileanna áitiúla do leanaí 
dídeanaithe. 

- Cuireadh tús le gach gníomh. 
- Aistríonn leanaí in EROC chuig 

bunscoileanna áitiúla nuair a 
chríochnaíonn siad taithí thosaigh 
bunscoile. 

- Leithdháiltear Uaireanta Comhair do 
EROC de réir mar is cuí. 

- Freastalaíonn páistí in aois iar-
bhunscoile in EROC ar Choláiste Dhún 
Garbhán - Coláiste Dhún Garbhán. 
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Aidhm Straitéiseach 1 
Chun cláir oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin a chur ar fáil dár ndaltaí agus 
foghlaimeoirí. Bainfear sin amach trí inrochtaineacht a chinntiú agus trí dheiseanna a 
sholáthar dár bpobal chun leas a bhaint as barr feabhais san oideachas agus san 
oiliúint. 

Tosaíocht Straitéiseach 1.1: Cláir oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin a sholáthar 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
1.1.1 Modhanna múinte, foghlama agus 

teagaisc nua-aimseartha forchéimnithe 
a leabú, lena n-áirítear modheolaíochtaí 
agus teicneolaíochtaí foghlama cumaisc 
agus cleachtais mhúnlaitheacha 
teagaisc. 

- Tairiscint chun sraith físeáin a fhorbairt chun cúrsaí 
trádála NZEB a thiontú go foghlaim chumaiscthe. 

- Deiseanna a sholáthar do mhúinteoirí leas a bhaint as 
forbairt ghairmiúil leantach ar ardchaighdeán ar scoil 
uile-scoile, grúpa beag agus leibhéal aonair (go 
cianda), chomh maith le tacú le comhroinnt saineolais 
tras-Choláiste. 

1.1.2 Tacú leis an dea-chleachtas sa 
mhúineadh agus san fhoghlaim inár 
gcoláistí agus inár n-ionaid ar fad tríd an 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach (FGL). 

- Tairgeadh deiseanna suntasacha forbairt ghairmiúil 
foghlama do gach ball foirne FET. 

- Suíomh FET  Comhphointe cruthaíodh. 
- Forbairt ghairmiúil leantach ar theagasc agus ar 

fhoghlaim: dian-cheardlanna teagaisc agus foghlama 
atá deartha chun acmhainn ghairmiúil a fheabhsú 
agus a thógáil laistigh dár gcoláistí (arna seachadadh 
ag Mike Hughes, oideachasóir). Chríochnaigh an 
cohórt 2019/20 a gcúrsa roimh dhúnadh COVID-19. 
Chríochnaigh Cohórt 2020/21 a gcúrsa go cianda. 
Chuir roinnt rannpháirtithe i láthair ar Magenta don 
fhoireann laistigh de choláistí féin. Bhronn an 
Comhordaitheoir Oideachais sparánacht taighde ón 
gComhairle Múinteoireachta chun an clár seo a 
fheabhsú agus a fhorbairt tuilleadh. 

- Comhoibriú ar lean leis an bhFoireann Foghlama 
Digiteach chun uirlisí is fearr a úsáid laistigh d'fhoirne 
agus onsenote chun comhroinnt modheolaíochtaí 
agus acmhainní a fheabhsú i gcáil tras-Choláiste. 

- Bhain múinteoirí i scoileanna agus ionaid leas as oifig 
oiliúint 365 ar an láthair agus iargúlta. 

- Forbairt ghairmiúil leantach curtha ar fáil 
d'oideachasóirí ceoil ar chlár giniúna ceoil bunaithe ar 
riachtanais oiliúna aonair. 

1.1.3 Struchtúr do líonraí atá sainiúil don 
ábhar a fhorbairt i BOOPLLG ina 
bhféadann múinteoirí comhoibriú i 
bhforbairt na n-acmhainní foghlama 
agus múinte, i léamh na dtuairisceoirí 
cúrsa/ábhair agus smaointe, réitigh 
agus acmhainní a chomhroinnt. 

- Lean Grúpa Múinteoirí Ceoil (Pobal Ceoil) ag bualadh 
le chéile go rialta chun comhoibriú go cianda, 
acmhainní a roinnt, páirt a ghlacadh in oiliúint bhreise 
in uirlisí agus i gcláir dhigiteacha agus dul i gcomhairle 
le measúnuithe bunaithe sa seomra ranga an tSraith 
Shóinsearach do Mhúinteoirí. 

- Thosaigh pleanáil do ‘Back in Harmony’ sa teach 
Ceoldrámaíochta Náisiúnta -ceolchoirm curtha siar 

- Oiliúint agus tacaíocht do mhúinteoirí i líonraí Pobail 
Cleachtais ag baint úsáide as ardán Teams.  

- Lean Comhphobal Cleachtais do Riachtanais Speisialta 
Oideachais Comhordaitheoirí (SENCOS) ag teacht le 
chéile go cianda. D'oibrigh an fhoireann ar raon 
teimpléid lena n-úsáid ar fud na gcoláistí go léir. 
Dréachtaíodh beartas cuimsithe scoile uile, rinne 
grúpa oibre de phríomhoidí. 
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- Bunaíodh Pobal Cleachtais Comhairleoirí Treorach. 
- An Comhordaitheoir Oideachais i láthair ag ócáid 

Feilte na Comhairle Múinteoireachta faoi 
ghníomhaíochtaí dhá cheann dár bpobail chleachtais. 

- Pobail Náisiúnta Cleachtais d'oideachasóirí ceoil 
giniúna ceoil, arna fhorbairt agus á mbainistiú ag an 
Oifig Forbartha Náisiúnta Giniúna Ceoil. 

1.1.4 Cabhrú le coláistí maidir le Clár nua na 
Sraithe Sóisearaí a chur i bhfeidhm. 

- Tacaíocht leanúnach d'fhorbairt Gearrchúrsaí nua a 
bhaineann go sonrach le riachtanais na scoileanna 
aonair. 

1.1.5 Dul i ngleic le hathbhreithniú leanúnach 
ar chláir na Sraithe Sóisearaí arna 
dtionscnamh ag an gComhairle 
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta 
(CNCM) ar mhaithe le réimsí forbartha a 
mholadh i gcoláistí agus in ionad 
Ógtheagmhála. 

- Múinteoirí aonair ó roinnt coláistí BO&O Phort Láirge 
agus Loch Garman atá gníomhach sa phróiseas seo. 

1.1.6 Iarracht a dhéanamh líon na ndaoine a 
roghnaíonn ábhair ETIM (STEM) a 
mhéadú ar aon dul leis an tosaíocht atá 
sa Phlean Gníomhaíochta don 
Oideachas de chuid na Roinne 
Oideachais agus Scileanna. 

- Comhpháirtithe i bhFéile Eolaíochta Loch Garman, 
WEXSCI. 

- Bunaíodh clár píolótach taighdeoir STEM do dhaltaí 
iar-bhunscoile. 

- Sheol BO&O Phort Láirge agus Loch Garman deontas 
taighde eolaíochta do mhic léinn. Bronnadh 
sparánachtaí ar 3 scoil. 

- Thosaigh BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
comhoibriú leis an Ionad Náisiúnta Sonraí 
Bithéagsúlachta chun modúil Éiceolaíochta a fhorbairt 
lena n-úsáid sa tsraith shinsearach i scoileanna agus in 
Ógtheagmháil. 

1.1.7 Saoráidí ardchaighdeáin nua-aimseartha 
atá oiriúnach don fheidhm a chur ar fáil 
do dhaltaí, d’fhoghlaimeoirí agus don 
fhoireann, agus acmhainní agus 
deiseanna tacaíochta dul chun cinn a 
uasmhéadú ar an gcaoi sin.   

- Dul chun cinn suntasach déanta ar mhórthionscadail 
chaipitil do Choláiste Baile an Droichid (Foireann 
Deartha i bhfeidhm), Coláiste Gairmoideachais Bhun 
Clóidí (Foireann Deartha i bhfeidhm), Coláiste 
Sheilscire agus Coláiste Pobail Naomh Pól. 

- Dul chun cinn freisin ar oibreacha breise do Choláiste 
Dhún Garbhán - Coláiste Dhún Garbhán, Coláiste 
Pobail Naomh Declan & Meánscoil Naomh Nioclás. 

- Cóiríocht bhreise daingnithe freisin in Ógtheagmháil 
Dhún Garbhán, Ógtheagmháil na Trá Móire agus 
Ógtheagmháil Guaire chomh maith le ceadú le 
haghaidh síntí / cóiríocht mhalartach d'ionad oiliúna 
sínte i gCathair Phort Láirge agus 'Coláiste FET na 
todhchaí' i mBaile Loch Garman. 

1.1.8 Cinntiú go bhfuil bonneagar TFC ar an 
gcaighdeán is airde i bhfeidhm, lena n-
áirítear leathanbhanda ardluais, líonraí 
gan sreang, stóráil néalbhunaithe, agus 
prótacail agus beartais maidir le húsáid 
idirlín. 

- Tá infheistíocht shuntasach ann i mbonneagar TF i 
2020. Chomh maith leis an méid a bhí pleanáilte, chuir 
éilimh COVID-19 leis an infheistíocht sa réimse seo. 

- Réiteach nua bainistíochta priontála atá i bhfeidhm le 
haghaidh BO&O Phort Láirge agus Loch Garman - 
sonraí níos fearr ar fáil chun cabhrú le BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman líon na gníomhaíochta a 
bhainistiú agus chun cinntí a dhéanamh agus 
comhairle a thabhairt maidir le conas an méid 
fótachóipeála in ionaid aonair agus scoileanna a 
laghdú. 

- WCFE a aistriú go fearann  BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman chun ailtireacht líonra a shimpliú. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.2: Rochtain do gach foghlaimeoir a chur chun cinn agus tacaíocht a 
thabhairt chuige sin 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
1.2.1 Díriú ar rochtain agus straitéisí a fhorbairt 

a laghdaíonn bacainní ar rannpháirtíocht 
san oideachas agus san oiliúint agus 
comhionannas deiseanna a chinntiú do 
gach foghlaimeoir. 

- Soláthraíodh deiseanna le haghaidh foghlama 

difreáilte trí Uirlisí Foghlama (Oifig 365) a 

chomhtháthú. Ceardlanna stíl 'Clinic' seachadta 

chuig Coláistí ar iarratas. 

- D'fhreastail ball den Fhoireann Foghlama Digiteach 

ar gach ceardlann Comhordaitheora SENCO chun 

tacú le forbairt teimpléid agus chun uirlisí digiteacha 

a sheachadadh a thacaíonn le hinrochtaineacht. 

- Baineadh úsáid as maoiniú deontais bhreise do 

Covid-19 de réir na gceanglas. 

1.2.2 Líon na gcúrsaí oiliúna ábhartha agus na 
bprintíseach atá á oiliúint ag BOOPLLG a 
mhéadú trí chaidreamh feabhsaithe le 
gnólachtaí, tionscail agus comhlachtaí 
reachtúla áitiúla. 

- Gach forbairt ar fionraí mar gheall ar shrianta 
COVID-19.  

1.2.3 Soláthar na seirbhísí oideachais agus 
oiliúna do theifigh a fheabhsú. 

- Gach forbairt ar shealbhú mar gheall ar shrianta 
COVID-19. 

1.2.4 Oibriú le treoirchomhairleoirí coláistí 
agus daoine fásta chun feasacht ar 
dheiseanna in oideachas tríú leibhéil agus 
i mbreisoideachas agus oiliúint a leathnú. 

- Faisnéis roinnte tríd an bPobal Cleachtais 
Treoirchomhairleoirí. Áiríodh leis seo teagmháil 
rialta le Campas Institiúid Teicneolaíochta Loch 
Garman an ITLG (WIT). 

1.2.5 Tacaigh le haidhmeanna na Roinne 
Oideachais ‘ Beartas ar Oideachas 
Gaeltachta 2017-2022.’  

- Acmhainní a bhaineann go sonrach le Meánscoil San 
Nioclás á n-imscaradh go cuí. 

- Chuir BO&O Phort Láirge agus Loch Garman maoiniú 
ar fáil do mhúinteoirí i Meánscoil San Nioclás chun 
tabhairt faoi chúrsa staidéir le hOllscoil Luimnigh. 

- Trí Bhord Oideachais & Oiliúna na hÉireann, 
tairgeadh deiseanna Meánscoil San Nioclás dul i 
ngleic agus comhoibriú le scoileanna Gaeltachta eile 
agus le scoileanna lán-Ghaeilge. 

1.2.6 Ar aon dul leis an Straitéis Dhigiteach do 
Scoileanna 2015-2020 agus Straitéis 
Foghlama le Cuidiú Teicneolaíochta (FCT) 
2016-2019, múineadh agus foghlaim le 
cuidiú teicneolaíochta a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm ar fud na heagraíochta, 
agus iarracht a dhéanamh réimsí a aimsiú 
ina bhféadann múineadh agus foghlaim le 
cuidiú teicneolaíochta bacainní ar 
rannpháirtíocht a laghdú. 

- Infheistíocht shuntasach i bhfeistí d'fhoghlaimeoirí 
agus do mhic léinn. Deiseanna oiliúna breise curtha 
ar fáil don fhoireann go léir. 

- Tá foghlaim chumasaithe teicneolaíochta lárnach 
dár gcur chuige foghlama iargúlta agus cumaiscthe 
maidir le seachadadh oideachais mar fhreagra ar 
COVID-19. 

- Ríomhfhoghlaim nó foghlaim dhigiteach le tacaíocht 
i scoileanna agus in ionaid araon: 
o Pobal Ceoil. Leanadh le Foirne MS mar ardán 

comhoibríoch a úsáideann na múinteoirí ceoil le 
haghaidh cumarsáide, comhroinnte ábhair agus 
comhoibriú ábhair. Oiliúint piaraí go piaraí de 
roinnt aipeanna ceoil. 

o BO&O Phort Láirge agus Loch Garman Oifig 365 
Cnuasach - rannpháirtithe braisle páirt i nOiliúint 
Microsoft. Chaith na múinteoirí seo 
faisnéis/oiliúint do chomhghleacaithe. Lean sé ar 
aghaidh ag aithint bacainní ar chomhtháthú na 
teicneolaíochta i dteagasc agus i bhfoghlaim agus 
réitigh atá beartaithe is féidir a chur i bhfeidhm ar 
fud scoileanna agus ionaid. Curtha i bhfeidhm Clár 
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Ceannairí Digití do Mhic Léinn chun an mac léinn / 
múinteoir a bhaint deighilt. 

1.2.8 Comhionannas deiseanna, taithí agus 
torthaí a chinntiú d’fhoghlaimeoirí le 
riachtanais bhreise foghlama, riachtanais 
speisialta oideachasúla nó míchumais, 
ionas go bhféadann siad leas a bhaint as 
an réimse iomlán deiseanna oideachais 
agus oiliúna a chuireann BOOPLLG ar fáil. 

- Tairgeadh tacaíocht leanúnach do 
chomhordaitheoirí SEN le linn dúnadh scoile maidir 
le cur i bhfeidhm iar-bhunscoileanna na n-iar-
bhunscoileanna - tacú le daltaí a bhfuil riachtanais 
speisialta oideachais acu i scoileanna 
príomhshrutha. 

- Rinne an comhordaitheoir oideachais ionadaíocht ar 
scoileanna ar an gCiste do Mhic Léinn faoi 
Mhíchumas i nGrúpa Oibre FET. 

- Naisc feabhsaithe idir múinteoirí riachtanais 
speisialta oideachais i gcoláistí BO&O Phort Láirge 
agus Loch Garman, múinteoirí a thacaíonn leo siúd a 
bhfuil riachtanais fhoghlama breise acu i gColáistí 
PLC, agus an tOifigeach Rochtana agus Míchumais 
nuacheaptha. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.3: Soláthar ar cháilíocht dhearbhaithe le hardleibhéil ghnóthachtála 
agus chreidiúnaithe ag foghlaimeoirí 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
1.3.1 Leanúint le tacú le coláistí agus le hionaid 

ina n-iarrachtaí chun cleachtas an-
éifeachtach a fhorbairt agus úsáid á baint 
as Tuarascálacha ar Chigireacht agus 
Tuarascálacha Féinmheastóireachta 
Scoile, i gcomhar le ‘Ag Breathnú ar an 
Scoil Againne 2016’. 

- Chuir scoileanna nuashonruithe ar fáil don Bhord 
maidir le haon tuarascálacha cigireachta. Rinne 
Stiúrthóir Scoileanna agus Comhordaitheoir 
Oideachais athbhreithniú ar na tuarascálacha sin 
go léir agus thairg sé tacaíocht spriocdhírithe nuair 
is gá. (Mar sin féin, níor tharla aon chigireachtaí a 
bhaineann le teagasc le linn na srianta COVID-19). 

1.3.2 Pleanáil ábhair, Féinmheastóireacht 
Scoile (FMS), agus pleanáil feabhsaithe 
scoile i gcoláistí agus in ionaid a leabú. 
Comhlíonadh an Chóid Iompair 
Ghairmiúil do Mhúinteoirí a chinntiú i 
dtaobh dea-chleachtas a phleanáil agus a 
chur i bhfeidhm inár gcoláistí agus inár n-
ionaid. 

- Thacaigh an comhordaitheoir oideachais le 
scoileanna a raibh treoir bhreise ag teastáil uathu. 

1.3.3 Pleanáil i gcomhair forbairt na gcúrsaí iar-
ardteistiméireachta trí fhreagairt SOLAS 
ar thuarascáil ESRI a chur i bhfeidhm 
(Staidéar ar Sholáthar agus Torthaí Clár 
Iar-Ardteistiméireachta do 
Rannpháirtithe i gCláir Iar-
Ardteistiméireachta agus 
Ardteistiméireachta) agus an bealach is 
éifeachtaí do dhaltaí iar-
ardteistiméireachta chun na torthaí 
oideachais agus oiliúna is fearr agus is 
féidir a fháil a phlé, lena n-áirítear dul ar 
aghaidh go dtí oideachas tríú leibhéal nó 
fostaíocht. 

- D'aistrigh soláthar PLC go foráil go cianda i 2020. 
- Rinne an Comhordaitheoir Oideachais ionadaíocht 

ar scoileanna ar an gCiste do Mhic Léinn faoi 
Mhíchumas i nGrúpa Oibre FET. Naisc feabhsaithe 
idir múinteoirí riachtanais speisialta oideachais i 
gColáistí BO&O Phort Láirge agus Loch Garman, 
múinteoirí a thacaíonn leo siúd a bhfuil riachtanais 
fhoghlama bhreise acu i gColáistí PLC, agus an 
tOifigeach Rochtana agus Míchumais nuacheaptha. 

1.3.4 Aonad Dearbhaithe Cáilíochta BOOPLLG a 
fhorbairt chun tacú le forbairt cúrsaí, 
nuálaíocht, anailísíocht sonraí agus 
dearbhú cáilíochta ar fud BOOPLLG. I 
gcomhar le Dearbhú Cáilíochta agus 
Cáilíochtaí Éireann (QQI): Tuarascáil 
Féinmheastóireachta Feidhmiúcháin 
(ESER) agus Plean Feabhsaithe Cáilíochta 
(QIP) a ullmhú a thacóidh le Bord 
Rialachais um Dearbhú Cáilíochta do 
BOOPLLG a fhorbairt. Oibriú le 
comhlachtaí creidiúnaithe eile ar nós City 
& Guilds, Cidesco, Red Seal, srl. chun 
deiseanna nuálacha foghlama a fhorbairt. 

- Soláthar anailísíochta sonraí gníomhach. 
- 2020 Ullmhaíodh Plean Feabhsaithe Cáilíochta 

agus curtha i láthair go dtí an Dearbhrú Cáilíochta 
agus Cáilíochta Éireann . 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.4: Naisc a chur chun cinn agus a bhunú idir oideachas foirmiúil agus 
neamhfhoirmiúil 

Gníomh Straitéiseach 2020 Torthaí 
1.4.1 Plean Oibre don Ógra a fhorbairt agus a 

chur i bhfeidhm trí phróifíl chuimsitheach 
riachtanais don ógra a chur le chéile agus 
trí struchtúr a fhorbairt maidir le soláthar 
comhtháite na seirbhísí oibre don ógra a 
sheachadadh. 

- Plean Bliantúil Oibre Óige a forbraíodh ó phróifíliú 
Ceantair. 

- Rinne an Comhordaitheoir Oideachais ionadaíocht 
ar Choláistí Iar-Bhunscoile/Roinn Oideachais ar an 
gCoiste um Chomhordú Gnóthaí Óige. 

1.4.2 Tacú le soláthar seirbhísí eile sna réimsí is 
mó gá, ina bhfuil seirbhísí teoranta ann 
faoin láthair. 

- Bhunaigh  BO&O Phort Láirge agus Loch Garman  
le tacaíocht Chomhairle Contae Loch Garman Na 
Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil, FabLab i Ros 
Mhic Thriúin. Soláthraíonn sé seo oiliúint agus 
priontáil deartha 3D mar aon le hoiliúint CNC. 

1.4.3 Samhail dhea-chleachtais a fhorbairt a 
nascann an t-oideachas foirmiúil agus an t-
oideachas neamhfhoirmiúil (Tionscadail 
Críochnaithe Scolaíochta san áireamh) le 
cur chuige iomlánaíoch a chinntiú maidir le 
soláthar do dhaoine óga, lena n-áirítear iad 
siúd atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath. 

- Creat Cáilíochta Rolladh amach don dá Cláir Cheoil 
Loch Garman agus Phort Láirge a chuireann san 
áireamh nádúr sonrach an oideachais ceoil 
feidhmíochta agus conas ba chóir é a fhorbairt le 
bheith ina gclaochlú go fírinneach do leanaí agus 
do dhaoine óga. 

- Tá cláir cheoil curtha i bhfeidhm amach laistigh de 
lárionaid ógáin shonracha  BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman  chun teagasc agus éascaíocht 
neamhfhoirmiúil a sholáthar in Oideachas Ceoil 
Feidhmíochta do na foghlaimeoirí seo. 

- Coláiste Pobail Naomh Pól agus Coláiste Dhún 
Garbhán - Mol Ceoil le haghaidh Giniúint Ceoil Port 
Láirge. 

1.4.4 Leanúint le naisc a fhorbairt idir ár gcoláistí 
agus ionaid agus Ionad Oideachais agus 
Oiliúna Allamuigh Shíol Beagáin, agus an t-
ionad nua atá beartaithe ag Sliabh 
Fhothart, Carraig an Phoill, Loch Garman. 

- Tar éis cead a fháil ón Roinn Oideachais chun léas 
a thógáil amach ar an tsaoráid nua atá beartaithe 
ar an tsléibhe, tá cruinnithe struchtúrtha 
sceidealta idir  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman  agus Comhairle Contae Loch Garman 
chun aontú ar MT chun an tsaoráid nua agus an 
leithdháileadh costais ghaolmhar a bhainistiú 
samhail idir Comhairle Contae Loch Garman agus  
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman. 

1.4.5 Oibriú go gníomhach lena chinntiú go 
mbíonn tionchar bunathraitheach ag Music 
Generation Loch Garman agus Music 
Generation Phort Láirge ar shaol leanaí sa 
phobal agus go leabaítear cláir thaibhithe 
ceoil i gcoláistí agus ionaid BOOPLLG. 

- Comhordaitheoirí forbartha ceoil a ceaptha don dá 
chlár Ceoil Giniúint i bPort Láirge agus i Loch 
Garman, ag cinntiú leanúnachas an chláir agus ag 
léiriú tiomantas  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman don chlár giniúna ceoil. 

- Acmhainní agus ábhair ar líne a forbraíodh le 
haghaidh teagasc go cianda agus éascú leanaí agus 
daoine óga. 

- Banc ionstraime méadaithe i dtéarmaí méid agus 
raon na n-ionstraimí atá á dtairiscint. 

- Rannpháirtíocht i dCruinniú na nÓg, i 
gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Loch 
Garman. 

- Deiseanna  forbairt ghairmiúil leantach  ar 
ardchaighdeán d'oideachasóirí ceoltóirí ar fud 
Chláir Phort Láirge agus Loch Garman. 
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- Cur i bhfeidhm an Chreata Cáilíochta - Píolótach a 
rinneadh thar líon beag Clár Giniúna Ceoil. 
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Aidhm Straitéiseach 2 
 

Seirbhísí na hEagraíochta a Fhorbairt: Bainfear é sin amach trína chinntiú go gcuirimid 
na tacaíochtaí is airde cáilíochta ceannaireachta, feidhmiúcháin agus riaracháin ar fáil 
d’fhórsa oibre spreagtha agus oilte, rud a chuirfidh taithí múinteoireachta agus foghlama 
ardchaighdeáin ar fáil d’fhoghlaimeoirí agus do dhaltaí. 
 

Tosaíocht Straitéiseach 2.1: Leasú agus forbairt leanúnach ar struchtúr agus dearadh eagrúcháin 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
2.1.3 Comhtháthú d’fheidhm fhormheasta TFC a 

chinntiú chun teicneolaíochtaí 
ceannródaíocha a úsáid chun gnóthachtáil na 
bhfoghlaimeoirí a uasmhéadú, agus chun nua-
aoisiú leanúnach a chur chun cinn ar fud na 
heagraíochta. 

- Áis chomhdhála ar líne lonnaithe in Ceannoifig 
agus fo-oifigí  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman. 

2.1.5 Struchtúr comhordaithe le haghaidh 
Breisoideachais agus Oiliúna (FET), agus Plean 
Oibriúcháin lena mbaineann, a fhorbairt, a 
thacóidh le comhtháthú feidhmeanna FET 
BOOPLLG, bunaithe ar chur chuige ‘foirne’ i 
leith seachadadh clár agus feabhsú leanúnach. 

- Plean Seirbhísí FET ullmhaithe don bhliain. 
Laghdaíodh leibhéil ghníomhaíochta mar gheall 
ar phaindéim. 

2.1.6 Córais ‘athbhreithnithe agus meastóireachta’ 
a fhorbairt chun tacú le nuálaíocht agus 
feabhsú leanúnach inár seirbhísí do 
chustaiméirí. 

- Tar éis comhairliúchán fairsing i measc na foirne, 
forbraíodh an méid seo a leanas: 
1. Cairt Chustaiméirí  BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman 
2. Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do 
Chustaiméirí  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman 
3. Nós imeachta gearán don fhoireann 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.2: Gach samhail chistithe agus íocaíochta a bhainistiú agus a úsáid go 
héifeachtach 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
2.2.1 Córais nua bogearraí cuntasaíochta a 

fhorbairt agus bainisteoirí agus an 
fhoireann a oiliúint go cuí, chun tuairisciú 
agus bainistiú airgeadais agus buiséadú do 
choláistí a fheabhsú. Tús áite a thabhairt 
d’fhorfheidhmiú luath na gcóras íocaíochta 
ar líne agus na n-uathphróisis ar nós 
párolla páirtaimseartha agus íocaíochtaí 
taistil/cothaithe. 

- Croílár Uasghrádú ó Leagan 19 go Leagan 28 
críochnaithe, ag tacú leis an aistriú go Seirbhísí 
Comhroinnte. 

- Cuireadh DCS i bhfeidhm go rathúil do gach scoil. 
- Uasghrádú go SUN Leagan 6 - athchóiriú 

suntasach ar an bpacáiste gréine. 
- Cur i bhfeidhm rathúil an aistrithe chuig seirbhísí 

printíseachta párolla. 
- Tacaigh sé le seachadadh próiseas foirm éilimh 

ar líne múinteoirí AD. 
- Críochnaíodh dréacht-chláir sócmhainní seasta i 

gcrích do gach scoil agus ionad. 
- Pleanáil & Ullmhúchán do Chéim II de chóras 

P2P le haghaidh réamhrá i 2021 (soláthar, ordú, 
buiséadú). 

2.2.2 Samhail chistithe a fhorbairt do FET atá ag 
teacht le riachtanais chistithe SOLAS agus a 
thugann go leor acmhainní do chláir. Ar an 
gcaoi sin, sásaítear riachtanais 
foghlaimeoirí agus cuirtear tuairisciú 
buiséadaithe agus bainistithe feabhsaithe 
ar fáil do FET. 

- Múnla nua maoinithe náisiúnta á bhforbairt ag 
SOLAS. 

- Bhí buiséad láraithe agus máistir-chomhad 
máistir tuairiscithe forbartha do gach clár FET 
atá comhtháite le gach sealbhóir buiséid SUN 
agus SAP. 

2.2.3 Buiséadú comhtháite láraithe a bhaint 
amach maidir le gach clár airgeadais. 

- Leathnú ar úsáid agus tuiscint ar bhuiséid ' 
‘maighdeogacha' bunaithe ar fud an  BO&O 
Phort Láirge agus Loch Garman. 

- Ullmhóidí chun buiséadú bunaithe ar fhabhrú a 
chur i bhfeidhm ar fud  BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman  in 2021. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.3: Forbairt leanúnach beartais agus ardchaighdeáin rialachais agus 
comhlíonta 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
2.3.1 Leanúint le tús áite a thabhairt 

d’fhorfheidhmiú an rialachais láidir ar fud na 
heagraíochta chun comhlíonadh imlitir 18/15 
de chuid na ROS a bhaint amach (Cód 
Cleachtais um Rialachas na BOOnna) agus 
chun riachtanais iniúchta agus tuairiscithe a 
shásamh (C&AG, iniúchadh inmheánach srl.). 

- Obair rialachas leanúnachais. 
- Comhlíonadh Foireann Uirlisí forbartha ag IPB 

chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh 
in aghaidh an Chóid Chleachtais - Chríochnaigh  
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman an 
cleachtadh seo in 2020. 

2.3.2 Oibreoidh an feidhmeannas le Cathaoirleach 
BOOPLLG lena chinntiú go mbíonn a 
ndóthain oiliúna, eolais agus doiciméadaithe 
ag comhaltaí boird BOOPLLG agus ag na coistí 
ar fad atá aige chun cinntí feidhme 
forchoimeádta eolacha a dhéanamh. 

- Oiliúint curtha i gcrích do Choistí Boird, Airgeadas 
agus Iniúchta & Iniúchta & Riosca BO&O Phort 
Láirge agus Loch Garman. 

2.3.3 Plean soláthair, bunachar sonraí conarthaí 
bainteach don eagraíocht agus córas 
struchtúrtha bainistíochta conartha a bhunú 
agus a chur i bhfeidhm chun luach ar airgead 
agus comhlíonadh le treoirlínte soláthair 
náisiúnta a chinntiú. 

- Forbraíodh an Plean Soláthair Chorparáidigh. 
- Plean Soláthair Ilbhliantúil (MAPP) ullmhaithe do 

2020 agus cuireadh faoi bhráid  Bhord Oideachais 
& Oiliúna na hÉireann  é le haghaidh 
cuimsitheachta/faisnéise in aighneachtaí earnála 
go hOifig an Sholáthar Rialtais (OGP). 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.4: Struchtúir éifeachtacha bainistíochta riosca a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
2.4.1 Cultúr bainistíochta riosca a leabú san 

eagraíocht agus Foireann Bainistíochta Riosca 
a bhunú atá freagrach as Plean Gnó 
Bainistíochta Riosca agus tionscnaimh oiliúna 
bainistíochta riosca a fhorbairt, agus as Cláir 
Riosca corparáideacha, na gcoláistí agus FET 
a bhainistiú agus tuairisciú dóibh. 

- Plean Gnó Bainistíochta Riosca i bhfeidhm do 
2020. 

2.4.2 Comhaontaithe agus/nó Meamram Leibhéal 
Seirbhíse a fhorbairt i dtaobh Tuisceana 
bunaithe ar riachtanais náisiúnta agus 
riachtanais áitiúla le gníomhaireachtaí 
eachtracha lena bhfuilimid gafa leo ó thaobh 
airgid de agus ó thaobh straitéise de.     

- Forbraíodh MT le Comhairle Contae Loch Garman 
maidir le rialachas an chomhghuaillíochta tógála 
ardfheidhmíochta. 

- Plé ar siúl idir UNECE,  BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman  agus  Comhairle Contae Loch 
Garman maidir le forbairt MT. 

- Forbraíodh CLSanna le haghaidh uaireanta 
comhoibrithe. 

2.4.3 Plean Sláinte agus Sábháilteachta éifeachtach 
a chur i bhfeidhm don eagraíocht, agus páirt 
a ghlacadh lenár gcomhghleacaithe agus 
lenár n-ionaid, agus lenár lucht árachais, 
chun íoslaghdú a dhéanamh ar riosca 
d’úsáideoirí, do chonraitheoirí agus do 
chustaiméirí ár n-eagraíocht.   Tosaíocht a 
thabhairt do bhainisteoirí sna haicmí 
meabhraíochta agus saineolais sláinte agus 
sábháilteachta. 

- Clár Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa a 
tionscnaíodh le haghaidh  BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman i 2020. Rinneadh Iniúchtaí 
Sábháilteachta do gach scoil agus tuarascáil a 
forbraíodh tar éis gach iniúchta. Oiliúint 
spriocdhírithe a sheachadtar do fhreagróirí 
garchabhrach, d'oifigigh dóiteáin, do phríomhoidí 
agus do mhúinteoirí i seomraí praiticiúla i 
scoileanna. 

- Ráiteas Sábháilteachta Corparáideacha Ceadaithe 
agus Scaipthe ar gach scoil. 

- Scaiptear an beartas sláinte agus sábháilteachta ar 
gach scoil agus ionad, le taispeáint i suíomh 
infheicthe. 

- Rinneadh cuairteanna Sláinte agus Sábháilteachta 
Covid le gach ionad ag Oifigeach Sláinte Agus 
Sábháilteacht. 

- Grúpa Bainisteoirí Covid FET bunaithe chun 
maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an 
phlean freagartha agus treoracha ó ghrúpa oibre  
Bhord Oideachais & Oiliúna na hÉireann. Nótaí 
Treorach a eisíodh do bhainisteoirí Covid go rialta. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.5: Bonneagar agus foirgnimh: Pleanáil le haghaidh riachtanais reatha agus 
riachtanais na todhchaí 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 

2.5.1 Foirgnimh scoile nua de chaighdeán ard 
agus/nó síntí móra a sholáthar do Choláiste 
Sheilscire, do Choláiste Breisoideachais Phort 
Láirge, do Choláiste Bhaile an Droichid, do 
Ghairmscoil Bhun Clóidí, do Choláiste Pobail 
Naomh Póil, do Choláiste Pobail Naomh 
Declan, do Mheánscoil San Nioclás agus do 
Choláiste Chathail Naofa chun riachtanais 
oideachais nua-aimseartha a shásamh. 
 
 

- Dul chun cinn suntasach déanta ar mhórthionscadail 
chaipitil do Choláiste Baile an Droichid (Foireann 
Deartha i bhfeidhm), Coláiste Gairmoideachais Bhun 
Clóidí (Foireann Deartha i bhfeidhm), Coláiste 
Sheilscire agus Coláiste Pobail Naomh Pól. 

- Dul chun cinn freisin ar oibreacha breise do Choláiste 
Dhún Garbhán - Coláiste Dhún Garbhán, Coláiste 
Pobail Naomh Declan & Meánscoil San Nioclás. 

- Cóiríocht bhreise daingnithe freisin in Ógtheagmháil 
Dhún Garbhán, Ógtheagmháil na Trá Móire agus 
Ógtheagmháil Guaire chomh maith le ceadú le 
haghaidh síntí/cóiríocht mhalartach d'ionad oiliúna 
sínte i gCathair Phort Láirge agus 'Coláiste FET na 
todhchaí' i mBaile Loch Garman. 

2.5.2 Pleananna sonracha le bheith forbartha chun 
beart reatha agus molta a shonrú le 
haghaidh réimse Clár Breisoideachais agus 
Oiliúna, le forbairt ionad Ógtheagmhála do 
Ghuaire agus áiseanna nua ilphictiúrlainne i 
mBaile Loch Garman, i gCathair Phort Láirge 
agus in Inis Córthaidh san áireamh. 

- Tograí gnó curtha faoi bhráid mhaoinitheoirí do gach 
tionscadal. 

- Cóiríocht bhreise Ógtheagmhála daingnithe freisin i 
nDún Garbhán, sa Trá Mhór agus Guaire chomh maith 
le faomhadh le haghaidh síntí/cóiríocht mhalartach 
don dá ionad oiliúna i bPort Láirge agus i Loch 
Garman. 

2.5.4 Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh nua 
a fhorbairt i Sliabh Fhothart, i gCarraig an 
Phoill, i Loch Garman i dteannta le Comhairle 
Contae Loch Garman. 
 

- Faomhadh a fhaightear chun comhaontú léasa a 
dhéanamh le Comhairle Contae Loch Garman maidir 
leis an bhfoirgneamh atá le forbairt ag Sliabh 
Fhothart. Tá grúpa oibre déanta i gcomhpháirtíocht le 
comhairle contae Loch Garman chun maoirseacht a 
dhéanamh ar fhorbairt na saoráide. 

2.5.5 Oibriú le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann (ÚFIÉ) chun feidhmíocht fuinnimh 
BOOPLLG a fheabhsú mar thacaíocht do 
straitéis éifeachtúlacht fuinnimh na hearnála 
poiblí.    Tosaíocht a thabhairt d’aistriú chuig 
timpeallacht gan páipéar.   

- Shínigh BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
comhaontú comhpháirtíochta go foirmiúil le SEAI - atá 
cláraithe anois do Chlár Comhpháirtíochta na 
hEarnála Poiblí SEAI. 

- Polasaí Fuinnimh a forbraíodh do  BO&O Phort Láirge 
agus Loch Garman agus d'fhoireann fuhinnimh atá i 
bhfeidhm. 

- Tá SEAI mar chuid den Fhoireann Bainistíochta Cláir 
don Nuálaíocht  BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
trí thionscadal comhoibrithe a mhaoiníonn SOLAS. 
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Aidhm Straitéiseach 3 
Ár ndaoine ag obair le chéile: Timpeallacht dhearfach oibre a chruthú ina gcuireann 
foireann dhea-cháilithe a n-uaschumas chun leas na ndaltaí agus na bhfoghlaimeoirí 
le haird chuí ar luachanna BOOPLLG. Tá sé seo bunaithe ar chultúr comhionannais, 
measa agus dínite sa láthair oibre, forbairt ghairmiúil leanúnach, meon ‘is féidir linn’ 
agus a bheith oscailte do agus a meas a thaispeáint ar thuismitheoirí/caomhnóirí agus 
páirtithe seachtracha comhoibríocha.   

Tosaíocht Straitéiseach 3.1: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
3.1.1 Polasaí FGL a fhorbairt don eagraíocht a 

thugann tacaíocht d’fhorbairt ghairmiúil na 
foirne ginearálta, a thugann tosaíocht 
d’aicmí leis an riachtanas is mó ann agus a 
áiríonn teimpléad do phleananna oiliúna 
aonair. 

- Nósanna imeachta um Fhoghlaim agus Fhorbairt 
Ghairmiúil FET a dréachtaíodh lena gcur i bhfeidhm i 
2021. 

- Forbraíodh beartas FGL (Sínithe i 2021) 

3.1.2 Tosaíocht a thabhairt do dheiseanna 
forbartha gairmiúla na foirne a bhfuil róil 
cheannasaíochta agus/nó poist chúraim 
laistigh den eagraíocht acu.   Tacaíocht a 
thabhairt agus forbairt a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht go n-oibreoidh an fhoireann 
le líonraí náisiúnta BOOÉ le haghaidh forbairt 
ghairmiúil. 

- Cuireadh tús le hionduchtú Píolótach do 
chomhordaitheoirí nua-cheaptha FET i 2020. 

- Clár oiliúna i nGaeilge labhartha tugtha isteach don 
Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí. 

- Polasaí forbairt ghairmiúil leantach chun tacú le 
deiseanna d'fhorbairt ghairmiúil foirne dóibh siúd 
atá i róil cheannaireachta. 

- Ceardlann seachadta chuig Leas-Phríomhoidí ar 
Chlár Magenta (Mike Hughes). 

- Bunaíodh Fóram Leas-Phríomhoidí ar Fhoirne 
Microsoft. 

- Iarradh ar Leas-Phríomhoidí freastal ar chruinnithe 
faisnéise rialta le Stiúrthóir Scoileanna. 

- Oiliúint scileanna meán a rinne bainisteoirí 
sinsearacha, lena n-áirítear príomhoidí. 

3.1.3 Oibriú ar fhorfheidhmiú Bainistíocht 
Comhlíonta agus an Córas Forbartha chun 
cumas a thabhairt do dheiseanna le 
haghaidh aiseolas struchtúrtha. 

- Grúpa Oibre Náisiúnta ag leibhéal Bhord Oideachais 
& Oiliúna na hÉireann ag obair ar chóras PMDS 
d'earnáil BOO. 

3.1.4 Úsáid tacaíochtaí maoinithe an ROS a chur 
chun cinn do mhúinteoirí agus do 
bhainistíocht na scoile m.sh. Clár Náisiúnta 
Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM), agus 
seirbhísí atá soláthraithe ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta, ag Ionaid Oideachais agus 
ag an Lárionad Ceannasaíochta Scoile.   

- Thacaigh Stiúrthóir Scoileanna le rannpháirtíocht ár 
gcoláistí iar-bhunscoile go léir sa chlár Droichead. 

3.1.5 Clár oiliúna agus breisoiliúna comhtháite 
BOO-uile a fhorbairt don fhoireann uile, a 
mbeidh oiliúint sholúbtha san áireamh ann a 
chuireann cosáin dhul chun cinn ar fáil do 
rannpháirtithe ag leibhéil chuí, lena n-
áirítear teastas QQI agus cáilíochtaí 
proifisiúnta.      Úsáid gréasáin/fóraim a 
fhorbairt chun eolas a chomhroinnt, réiteach 
a fháil ar fhadhbanna agus acmhainní a 
chomhroinnt. 

- Deiseanna forbairt ghairmiúil foghlama Leanúint ar 
fáil do gach ball foirne FET. 

3.1.8 Meabhraíocht i dtaobh ár gcuid 
croíluachanna maidir le hobair laethúil ár 

- Cuireadh bunluachanna in iúl trí go leor bealaí. 
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bhfoirne a chur chun cinn agus mórtas láidir 
a shaothrú san eagraíocht i measc ár 
bhfoireann agus i measc pobail foghlama 
níos leithne.   

 
 

 
 

  

  Tosaíocht Straitéiseach 3.2: Éascú a dhéanamh ar earcaíocht agus ar choinneáil foirne de 
chaighdeán ard 

 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
3.2.1 Athbhreithniú a dhéanamh ar phróisis 

earcaíochta uile agus córais agus próisis chuí 
a fhorbairt chun deimhin a dhéanamh de go 
bhfuil siad ag freastal ar riachtanais 
BOOPLLG (m.sh. earcaíocht ar-líne, 
fógraíocht poist in am). 

- Doiciméad Earcaíochta Múinteoirí forbartha. 
- Cuireadh tús le hathbhreithniú AD, lena n-áireofar 

athbhreithniú ar na próisis earcaíochta go deireadh. 

3.2.4 Straitéisí le haghaidh múinteoirí a fhoinsiú 
agus a earcú i margadh oibre le hiomaíocht 
mhéadaithe ann a chomhaontú agus 
comhoibriú le Coláistí Oiliúna Múinteoirí san 
áireamh. Deimhin a dhéanamh de go bhfuil 
cumas agus solúbthacht ag an bhfoireann 
earcaithe chun tascanna a bhaint amach sa 
láthair oibre nua-aimseartha (m.sh. scileanna 
TF, tras-scileanna) agus go mbeidh meas ag 
an bhfoireann earcaithe ar luachanna 
BOOPLLG atá aibhsithe sa Ráiteas Straitéise 
seo.    

- Rannpháirtíocht ag Aonach Gairmeacha ar líne le 
hOllscoil Luimnigh. 

- Ríomhphost rialta le Coláiste Naomh Aingeal maidir 
le: Múinteoirí Eacnamaíochta Baile. 
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 Tosaíocht Straitéiseach 3.3: Cultúr sláinte agus leasa a chur chun cinn i measc na foirne 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
3.3.1 Tionscnaimh a fhorbairt chun cultúr sláinte agus 

leasa sa láthair oibre a chur i bhfeidhm. Moladh 
agus tacaíocht ghníomhach a thabhairt don 
fhoireann uile maidir leis seo. Oibriú chun a 
chinntiú go gcabhraíonn an timpeallacht 
fhisiceach le leas sa láthair oibre. 

- Soláthraí nua le haghaidh Seirbhís Chúnaimh 
d'Fhostaithe – Spectrum Life. Cumarsáid chun clár 
cúnaimh d'fhostaithe a chur chun cinn chuig an 
bhfoireann ar bhonn rialta. Seisiúin Folláine á 
reáchtáil ag Spectrum Life curtha chun cinn laistigh 
den eagraíocht. 

- Tacaíocht do bhunú timpeallachtaí cianda oibre - 
físeán oibre iargúlta a fhorbairt agus a scaipeadh. 
Rochtain ar threalamh agus ar throscán ionas go 
bhféadfaí spásanna oibre a chur ar bun go cuí i 
dtithe daoine. 

- Cainteanna a sheachadadh le grúpaí foirne, ag cur 
síos ar conas athléimneacht a thógáil (Shane Martin, 
‘Moodwatchers’). 

3.3.2 Deiseanna a chur chun cinn don fhoireann uile 
úsáid a bhaint as seirbhísí comhairleoireachta 
mar is cuí chun cabhrú leo déileáil le fadhbanna 
deacra sa láthair oibre. 

- Cumarsáid rialta leis an bhfoireann ag cur in iúl 
dóibh go bhfuil an Clár Cúnaimh d'Fhostaithe ar fáil. 

3.3.4 Deimhin a dhéanamh de go bhfuil cláir 
phleanála bhliantúla na tréimhse scoir ar fáil 
don fhoireann agus go bhfuil aitheantas tugtha 
don fhoireann ina dtréimhse i dtaobh seirbhíse 
san eagraíocht. 

- Ócáid Pleanála Airgeadais ar siúl (go bliantúil). 

3.3.5 Tionscnaimh agus gníomhaíochtaí a ghlacadh 
chun forbairt foirne a chur chun cinn i dteannta 
le meabhraíocht tras-eagraíochta ag gach 
leibhéal trasna na heagraíochta (m.sh. 
Ceolchoirm Daltaí agus Foirne ‘In Harmony’, 
Comórtas Lúthchleasaíochta BOOPLLG).    

- Curtha ar athlá mar gheall ar shrianta COVID-19. 
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Aidhm Straitéiseach 4 
Comhpháirtíochtaí agus comhoibrithe buana a chothú agus a fhorbairt trí bheith 
ionadaithe ar chomhlachtaí reachtúla ábhartha, gníomhaireachtaí, leasa gnó, 
ceardchumainn, ar ghrúpaí pobail agus san earnáil dheonach, agus oibriú ag an leibhéal 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil chuige sin. 

 
 
 
  

Tosaíocht Straitéiseach 4.1: Líonrú straitéiseach leanúnach agus feabhsaithe 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
4.1.1 Prótacail a fhorbairt chun gabháil le ranna 

agus le gníomhaireachtaí rialtais, le 
húdaráis áitiúla, le heagraíochtaí fostóra 
agus fostaí ionadacha, le ceardchumainn 
agus le páirtithe leasmhara eile. 

-  Tá ionadaithe ag foireann bainistíochta tionscadail do 
NZEB ‘Nuálaíocht Trí Chomhoibriú’ ó thrí roinn Rialtais, 
gníomhaireachtaí stáit, CIF, ICTU, institiúidí 3ú leibhéal 
srl.  
 

4.1.2 Foireann agus/nó baill a ainmniú mar is 
cuí chun ionadaíocht a dhéanamh ar 
eagraíochtaí seachtracha agus deimhin a 
dhéanamh de go bhfuil gnáthamh 
tuairiscithe cuí ar bun. 

- Tá ionadaíocht ag  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman ar raon comhlachtaí seachtracha. I measc 
roinnt samplaí tá: 
o Fóram Scileanna Réigiúnacha, Port Láirge & Loch 

Garman Na Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC), 
Plean Gníomhaíochta an Oirdheiscirt do Phoist, Port 
Láirge agus Comhpháirtíochtaí Spóirt Loch Garman 
srl. 

o Déanann scoileanna/coláistí ionadaíocht ar an 
nGrúpa Foghlama agus Forbartha (Coiste 
Oideachais Chontae Loch Garman roimhe seo) faoi 
stiúir Forbairt Áitiúil Loch Garman. (Féach freisin 
4.2.1) 

o Tá ionadaíocht ag  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman ar Choiste Stiúrtha Chleachtais 
Athchóirithe Loch Garman. (Féach freisin 1.2.7) 

o Déanann an Comhordaitheoir Oideachais 
ionadaíocht ar  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman ar mhapáil Soláthair  Bhord Oideachais & 
Oiliúna na hÉireann  do Ghrúpa Oibre RSO. 

o Tá ionadaíocht ag  BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman ar an nGrúpa Oibre Oideachais CYPSC. 
(Féach freisin 4.2.1) 

o Ainmniúcháin do choistí éagsúla a dhéantar de réir 
mar is gá. 

- Liostáil bhliantúil ar ionadaíocht foirne ar choistí a 
cuireadh faoi bhráid phríomhfheidhmeannach. 
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Tosaíocht Straitéiseach 4.2: Comhoibriú éifeachtach le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí reachtúla 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
4.2.1 Comhoibriú leis an Roinn Oideachais agus 

Scileanna, le SOLAS, leis an Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige, leis an Roinn Coimirce 
Sóisialaí, le TUSLA, leis an Roinn Dlí, Cirt 
agus Comhionannais, le NEPS, le NCSE, 
chun deimhin a dhéanamh de go n-
oibrímid i gcomhréir leis an bpolasaí 
náisiúnta chun acmhainní a uasmhéadú le 
haghaidh misean BOOPLLG.   

- Comhaontú sínithe le DCEDIY. 
- Comhoibriú leanúnach leis an Roinn Dlí agus Cirt. An Clár 

Athlonnaithe Dídeanaithe . 
- Rinneadh ionadaíocht ar Ranna Rialtais éagsúla ar an 

NZEB Nuálaíocht trí thionscadal comhoibrithe . 
- Tá ionadaíocht ag scoileanna / coláistí ar an gCoiste 

Foghlama agus Forbartha, faoi stiúir Forbairt Áitiúil Loch 
Garman. (Féach freisin 4.2.1) 

- Tá ionadaíocht ag  BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
ar an nGrúpa Oibre Oideachais CYPSC. (Féach freisin 
4.1.2) 

- Déanann  BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
ionadaíocht ar an Líonra Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh 
(Inis Córthaidh agus Bun Clóidí).  

- Tá ionadaíocht ag  BO&O Phort Láirge agus Loch Garman 
ar ghrúpa oibre den tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais i Loch Garman scrúdú a dhéanamh ar an 
réimse luath-idirghabhála do luathfhágálaithe scoile. 

- Déanann an Comhordaitheoir Oideachais ionadaíocht ar  
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman ar an nGrúpa 
Oibre um Mapáil Soláthair Bhord Oideachais & Oiliúna na 
hÉireann. 

4.2.2 Comhoibriú i dteannta le Comhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge agus le 
Comhairle Contae Loch Garman, chun 
deimhin a dhéanamh d’ailíniú áitiúil agus 
réigiúnach agus de chomhoibriú faoi 
thosaíochtaí áitiúla faoi shainchúram 
BOOPLLG. 

- Baill de  Na Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil  (LCDC) i 
bPort Láirge agus i Loch Garman. 

- Comhpháirtithe le Comhairle Contae Loch Garman ar 
Comhghuaillocht Foirgníochta  Ardfheidhmíochta. 

- Comhpháirtithe le Comhairle Contae Loch Garman agus 
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge faoi seach 
ar chláir giniúna ceoil. 

- Comhpháirtíocht le Comhairle Contae Loch Garman ar 
fhorbairt OETC agus ionad gníomhaíochta ar an Sliabh 
Fhorthart. 

- Comhoibriú le Comhairle Contae Loch Garman ar 
Sheachtain na hEolaíochta. 

4.2.3 Comhoibriú le fóraim réigiúnacha chuí 
chun cabhrú le forbairt leanúnach na 
hearnála oideachais agus oiliúna (m.sh. 
Coistí Forbartha an Phobail Áitiúil, Fóram 
Scileanna Réigiúnacha an Oirdheiscirt, 
Plean Gníomhaíochta an Oirdheiscirt um 
Poist). 

- Lean rannpháirtíocht ghníomhach le Fóram Scileanna 
Réigiúnacha an Oirdheiscirt i rith na bliana. 

- Baill de Phort Láirge agus Loch Garman Na Coistí um 
Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC) araon. 

- Comhaltaí d'Fhóram Forbartha Réigiúnach an 
Oirdheiscirt. 

4.2.4 Glacadh le agus uasghrádú a dhéanamh ar 
institiúidí tríú leibhéal, go háirithe 
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 
agus Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach i gcúrsaí a bhaineann le 
comh-shuimeanna, le deiseanna dul chun 
cinn daltaí, le hacmhainní a roinnt agus le 
réitigh ar easpa múinteoirí in aicmí ábhar 
áirithe a thaiscéaladh ina measc.   

- Comhaontú forchéimnithe i bhfeidhm leis an 
gCeatharlach agus le Port Láirge é. 

- Luimneach, Port Láirge agus Ceatharlach Tá ionadaíocht 
aige ar an bhfoireann bainistíochta cláir don nuálaíocht 
NZEB trí thionscadal comhoibrithe. 

- Tionscadal comhoibrithe féideartha idir WIT agus WCFE 
(Coláiste PLC) curtha faoi bhráid SOLAS lena mbreithniú. 

- An Comhordaitheoir Oideachais  BO&O Phort Láirge agus 
Loch Garman agus Oifigeach Idirchaidrimh Oideachais 
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, Campas Loch 
Garman idirchaidreamh go rialta. 
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Tosaíocht Straitéiseach 4.3: Comhoibriú éifeachtach le leasanna pobail agus gnó 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
4.3.2 D Caidrimh a fhorbairt agus a fheabhsú le 

bunscoileanna áitiúla. 
- Páistí EROC curtha i mbunscoileanna áitiúla tar éis an 

chláir treoshuímh tosaigh. 

4.3.5 Comhoibriú le suimeanna gnó agus le 
suimeanna tionscal le CGFÉ, le Comhlachais 
Tráchtála, le FAÉ, le Rotary Alliance, le SICAP, 
le LEADER, le Seirbhísí don Ógra agus le 
heagraíochtaí spóirt ina measc chun deimhin 
a dhéanamh de thábhacht ár gcláir 
oideachais agus oiliúna agus deiseanna a 
sholáthar do dhaltaí agus d’fhoghlaimeoirí.   

- Tá BO&O Phort Láirge agus Loch Garman ina mbaill de 
Chomlachas Tráchtála Dhún Garbhán, Port Láirge agus 
Loch Garman. 

- Tá BO&O Phort Láirge agus Loch Garman ina mbaill de 
IBEC.  

- Tá CIF ina mbaill de ghrúpaí comhairleacha NZEB.  
 
 
 

4.3.6 Dul isteach i gcomhpháirtíochtaí le leasanna 
gnó agus le tionscail chun cláir bhreisoiliúna 
chuí a aithint agus a sholáthar do bhaill 
reatha an fhórsa oibre. 

- Leanann seirbhísí don Aonad Gnó ag dul i ngleic le 
fostóirí ag tairiscint scileanna chun dul chun cinn, 
scileanna chun dul san iomaíocht agus deiseanna 
printíseachta. 
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Aidhm Straitéiseach 5 
Cumarsáid éifeachtach inmheánach agus sheachtrach a fhorbairt. Bainfear é sin amach 
trí straitéis shoiléir a chur ar fáil, le tacaíocht ó Fhoireann Chumarsáide tiomanta, ó 
acmhainní cuí agus ó fheasacht ar bhranda BOOPLLG a fhorbairt. 

 Tosaíocht Straitéiseach 5.1: Eolas dírithe, cruinn, soiléir agus comhsheasmhach a sholáthar 
in am 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
5.1.1 Forfheidhmiú a dhéanamh ar struchtúr 

cumarsáide le grúpa stiúrtha agus 
comhordaitheoir cumarsáide san áireamh 
a thabharfaidh tacaíocht don straitéis 
cumarsáide. 

- Lean an Grúpa Stiúrtha Cumarsáide ag teacht le chéile i 
rith 2020 le tacaíocht ón Oifigeach Cumarsáide. 

5.1.2 Acmhainní cuí a sholáthar chun tacú leis 
an straitéis cumarsáide, le tacaíocht 
oiliúna agus tacaíocht airgeadais san 
áireamh. 

- Acmhainní sainmhínithe agus curtha ar fáil do 2020, 
lena n-áirítear maoiniú le haghaidh oiliúna (oiliúint sna 
meáin shóisialta agus scileanna meán do bhainisteoirí). 

5.1.3 Plean Cumarsáide Bliantúil a fhorbairt atá 
nasctha leis na cuspóirí straitéiseacha. 

- Plean Cumarsáide bliantúil i bhfeidhm do 2020. 

5.1.4 Meicníochtaí a fhorbairt chun cuireadh 
agus freagra a thabhairt ar aiseolas ó 
fhoghlaimeoirí, ón bhfoireann agus ó 
pháirtithe leasmhara seachtracha. 

- Struchtúr i bhfeidhm chun aiseolas a lorg ó pháirtithe 
leasmhara inmheánacha agus seachtracha. 

- Sampla - Scaiptear suirbhé a bhaineann le Covid-19 don 
fhoireann go léir chun athbhreithniú a dhéanamh ar na 
tacaíochtaí is gá chun obair iargúlta a bhainistiú le linn 
COVID-19. 

5.1.5 Caighdeánú a dhéanamh ar shuíomh 
idirlín BOOPLLG agus ar shuíomhanna 
idirlín coláistí/ionaid, agus bainistíocht a 
dhéanamh ar ábhar na suíomhanna idirlín 
agus ábhar na meán sóisialta chun 
deimhin a dhéanamh de go bhfuil sé suas 
chun dáta agus ar chaighdeán ard. 

- Tairiscintí Ssíomh Gréasáin na scoile i bhfeidhm chun 
suíomh gréasáin scoile a nuashonrú. 

- Struchtúr forbartha maidir le nuashonrú ábhar na meán 
sóisialta. 

- Beirt bhall den chumarsáid atá freagrach as Facebook 
agus Twitter a nuashonrú. 

- Comhordaitheoir oideachais mar chuid d’fhoireann na 
meán sóisialta. 

- Oiliúint sna meáin shóisialta curtha i gcrích do gach 
bainisteoir na meán sóisialta. 

- Rannpháirtíocht le húinéirí ábhair ar fud na 
heagraíochta. 

5.1.6 Úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí cuí agus 
nuálacha, meáin shóisialta san áireamh, le 
haghaidh cumarsáid éifeachtach thapa. 

- Eolas ar COVID-19 curtha ar fáil ar shuíomh gréasáin 
BO&O Phort Láirge agus Loch Garman, lena n-áirítear 
físeán cianda oibre a forbraíodh d'fhoireann BO&O 
Phort Láirge agus Loch Garman 
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Strategic Priority 5.2: To develop more effective internal communications mechanisms 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
5.2.1 Suíomh inlín a fhorbairt ar son eolas 

foirne agus faisnéis a roinnt. 
- Suíomh inlín á fhorbairt le críochnú go luath i 2021. 

Críochnaíodh gach comhairliúchán agus fostaíodh an 
chuideachta dhearaidh chun láithreán inlín a 
sheachadadh. 

5.2.2 Féilire Cumarsáide Inmheánach a 
fhorbairt. 

- Scóip an Fhéilire Cumarsáide Inmheánaí críochnaithe, 
mar chuid de thionscadal inlín. 

5.2.3 Treoirlínte don fhoireann a fhorbairt chun 
deimhin a dhéanamh de chumarsáid 
inmheánach shoiléir chomhsheasmhach, 
leis an gcleachtas is fearr ina measc, 
maidir le húsáid réimse slite difriúla 
(nuachtlitreacha, meáin dhigiteacha, 
inlíon, cumarsáid aghaidh ar aghaidh, 
ríomhphost, srl.) chun teachtaireachtaí 
agus eolas a sheachadadh.   

- Bainisteoir Cumarsáide ag obair le bainisteoirí agus le 
comhordaitheoirí chun comhsheasmhacht an chur 
chuige a chinntiú maidir le cumarsáid agus 
teachtaireachtaí. 

- Treoirlínte forbartha do phostáil sna meáin shóisialta. 
 

 
 

5.2.5 Glacadh le braistint pobail láidir i measc 
na foirne a oibríonn laistigh de BOOPLLG. 

- Cruinnithe ar líne rialta eagraithe. Chothaigh 
struchtúir nua chun tacú le freagairt do Covid-19 
mothú pobail i measc na foirne (e.g. cruinniú 
Bainisteoirí Covid-19). 

5.2.6 Glacadh le tuairim pobail i measc 
foghlaimeoirí, go háirithe ár 
bhfoghlaimeoirí fásta atá gafa le grúpaí 
ranga beaga. 

- Chuaigh tionchar Covid-19 i bhfeidhm ar an gcumas 
chun é seo a bhaint amach i 2020/21. 

Tosaíocht Straitéiseach 5.3: Meicníochtaí cumarsáide seachtracha níos éifeachtaí a fhorbairt 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
5.3.1 Sraith d’ócáidí eolais a eagrú le haghaidh 

páirtithe leasmhara seachtracha 
tábhachtacha, leis na meáin, na fostóirí 
agus foghlaimeoirí ina measc. 

- Lean an tAonad Seirbhísí Gnó ag dul i ngleic le grúpaí 
fostóra i rith na bliana. 

- Cúrsaí Guaire PLC á dtairiscint a chur chun cinn. Cur 
Chun Cinn Raidió Thoir Theas - Agallamh le 
Phríomhfheidhmeannach  Teagascóirí, Príomhoide 
agus PLC chun Guaire PLC a chur chun cinn i gcraoltóir 
táthcheangail raidió thoir theas. 

5.3.2 Sraith d’ócáidí eolais a eagrú le haghaidh 
páirtithe leasmhara seachtracha 
tábhachtacha, leis na meáin, na fostóirí 
agus foghlaimeoirí ina measc. 

- Tá gach cúrsa FET liostaithe agus ar fáil ar 
www.fetchcourses.ie. 

- Gach Cúrsa NZEB atá liostaithe ar shuíomh  BO&O 
Phort Láirge agus Loch Garman  chomh maith. 

5.3.3 Láithreacht ag foireann thábhachtach ag 
taispeántais phoiblí sa réigiún le 
léiriúcháin ardchaighdeáin agus earraí 
promóisin ann. 

- Cur isteach mar gheall ar shrianta Covid-19. 

5.3.4 Eolas a chur chun cinn faoi 
ghníomhaíochtaí BOOPLLG ar scoil agus 
ag ócáidí ionad phoiblí ar nós teastas 
scoile, seoltaí agus ócáidí deireadh bliana. 

- Imeachtaí agus céimithe a rinneadh ar líne mar gheall 
ar shrianta COVID-19. 

- Labhair ionadaithe BO&O Phort Láirge agus Loch 
Garman  ag roinnt comhdhálacha. 
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Tosaíocht Straitéiseach 5.4: Uasghrádú a dhéanamh ar bhrandáil agus ar mhargú BOOPLLG 
 

Gníomhartha Straitéiseacha 2020 Torthaí 
5.4.2 Aitheantas branda láidir a sheachadadh 

don eagraíocht, agus é tacaithe ag sraith 
treoirlínte branda. 

- Treoirlínte branda forbartha agus faofa ag na 
grúpaí stiúrtha cumarsáide agus SMT. 

5.4.3 Foireann eagraíochta-uile a bhunú le 
cúram orthu do ghníomhaíochtaí meáin, 
agus é tacaithe ag oiliúint chuí agus 
forfheidhmiú na dtreoirlínte. 

- Foireann a aithint ar fud scoileanna agus ionaid atá 
freagrach as gníomhaíocht na meán, lena n-áirítear 
gníomhaíocht na meán sóisialta. Forbraíodh 
cainéal foirne MS. 

- Oiliúint scileanna sna meáin a rinneadh do 
bhainisteoirí sinsearacha, lena n-áirítear gach 
príomhoide. 
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