
Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman – Plean Seirbhíse 2022 

 

Leathanach 1 de 80 
 

 

 

Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch 

Garman 

 

 

 

 

 

 

PLEAN SEIRBHÍSE 2022 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman – Plean Seirbhíse 2022 

 

Leathanach 2 de 80 
 

 

Clár Ábhar 
 
1. Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman ................ 3 

2. Brollach ón bPríomhfheidhmeannach ............................................................................................................... 4 

3. Próifíl/Cúlra an Bhoird Oideachais agus Oiliúna............................................................................................... 6 
3.1 Léarscáil Gheografach den Bhord Oideachais agus Oiliúna ................................................................. 7 

3.2 Láthair Sheirbhísí an Bhoird Oideachais agus Oiliúna .......................................................................... 7 

3.3. An tEolas is Deireanaí ar an Staid Réigiúnach ..................................................................................... 8 

4. Ráiteas Straitéise .............................................................................................................................................. 11 

4.1 Fís, Misean, Spriocanna Straitéiseacha .............................................................................................. 11 

4.2 Spriocanna Straitéiseacha an Bhoird Oideachais agus Oiliúna .......................................................... 11 

4.3 Socruithe Cur Chun Feidhme agus Faireacháin .................................................................................. 12 

5. Forbhreathnú ar Sheirbhísí sa bhliain 2022: .................................................................................................... 15 

5.1 Bunscoileanna, Iar-bhunscoileanna, Coláistí Iar-Ardteistiméireachta agus Pobalscoileanna Náisiúnta
 .............................................................................................................................................................. 15 

5.2 Breisoideachas agus Oiliúint .............................................................................................................. 17 

5.3 Gnóthaí Obair Óige ............................................................................................................................. 19 

5.4 Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta .................................................................................................. 20 

6. Ráiteas faoi Sheirbhísí sa bhliain 2022 ............................................................................................................. 23 

7. Fáltais agus Caiteachas Réamh-mheasta sa bhliain 2022 ................................................................................ 73 

Aguisín 1: Acrainmneacha .................................................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman – Plean Seirbhíse 2022 

 

Leathanach 3 de 80 
 

 

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

 
Mar Chathaoirleach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch 
Garman (an Bord Oideachais agus Oiliúna), a toghadh i mí Mheán Fómhair 2019 
tar éis chruthú an Bhoird nua, tá lúcháir orm Plean Seirbhíse an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna don bhliain 2022 a chur i láthair. Agus sinn ag dul isteach sa bhliain 
dheireanach de Phlean Straitéiseach an Bhoird, leagtar amach sa Phlean 
Seirbhíse uainn don bhliain 2022 na cláir thábhachtacha oibre don bhliain atá 
romhainn agus cuirtear san áireamh ann ag an am céanna an Plean Straitéiseach 
nua atá le forbairt go luath don Bhord. 
 

Is am rídhúshlánach é seo go fóill don tsochaí i gcoitinne, agus don teagasc agus don fhoghlaim go háirithe. 
Tá dóchas againn anois go bhfuilimid ag teacht amach as an bpaindéim agus táimid ag déanamh ár 
machnaimh ar na ceachtanna a foghlaimíodh thar an dá bhliain seo a chuaigh thart. Tháinig athrú ollmhór 
ar an dóigh a seolaimid ár gcuid teagaisc agus oiliúna agus ní fhillfimid choíche ar an tsamhail roimhe, ar 
samhail í a bhfuil cuma róthraidisiúnta uirthi anois. Chuir ár gcuid ball foirne iad féin in oiriúint do 
theicneolaíochtaí nua a úsáid agus do leas a bhaint as modhanna nua chun ár gcuid mac léinn agus 
foghlaimeoirí a theagasc, a oiliúint agus a mheasúnú. Tá baill foirne, mic léinn agus foghlaimeoirí le moladh 
ar an athléimneacht agus an tsolúbthacht iontach a léirigh siad agus iad ag déileáil leis na hathruithe. 

 
Is am corraitheach gnóthach é seo go fóill don eagraíocht agus, mar Chathaoirleach, is é an ról atá agam a 
chinntiú go leanfaidh Bord an Bhoird Oideachais agus Oiliúna leis na feidhmeanna forchoimeádta atá aige 
faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna a chomhlíonadh. Leanfaimid le tacú leis an obair luachmhar a 
dhéanann an Feidhmeannas agus na baill foirne uile san eagraíocht chun a chinntiú go leanfaidh an Bord 
Oideachais agus Oiliúna le seirbhísí oideachais agus oiliúna atá cuimsitheach, nuálach agus ar ardchaighdeán 
a sholáthar dár bpobail ar fud Phort Láirge agus Loch Garman. 
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2. Brollach ón bPríomhfheidhmeannach  
 

Agus sinn ag tnúth go díograiseach le hathoscailt ár sochaí, léirítear sa Phlean 
Seirbhíse seo don bhliain 2022 an dóchas atá ag ár gcuid ball foirne, mac léinn 
agus foghlaimeoirí aosacha agus ag ár gcuid comhaltaí Coiste agus Boird. Cé 
gurb eol dúinn nach bhfuil an phaindéim críochnaithe go fóill, féachaimid sa 
Phlean Seirbhíse seo lena léiriú go bhfuil sé beartaithe againn leanúint le cuid 
mhór a bhaint amach chun cumas oideachais agus oiliúna ár bpobal i bPort 
Láirge agus i Loch Garman a fhorbairt.  
 
Táimid anois sa bhliain dheireanach den Ráiteas Straitéiseach cúig bliana 
uainn don tréimhse 2018-2022. Is é sin an chéad Ráiteas Straitéiseach riamh 
ón mBord Oideachais agus Oiliúna agus creidimid, mar eagraíocht 
nuabhunaithe, gur éirigh linn líon suntasach de na pleananna uaillmhianacha 

a leagamar amach ag an am sin a chomhlíonadh. Ba leathan a bhí an comhairliúchán agus b’ard a bhí an díograis 
i measc ár gcuid ball foirne agus ár ngeallsealbhóirí uile eile ina leith agus is cúis áthais dom a thabhairt faoi 
deara gur cuireadh chun feidhme cuid mhór den phlean, mar aon le cuid mhór nithe eile nach raibh aon súil ar 
bith leo ag an am sin. Sa Phlean Seirbhíse don bhliain 2022, cuirfear ualach níos mó fós orainn go léir bogadh 
níos gaire i dtreo cur chun feidhme a dhéanamh ar na spriocanna, na tosaíochtaí agus na gníomhartha 
straitéiseacha uile a leagamar síos dúinn féin. 
 
Ar fud an Phlean Seirbhíse don bhliain 2022, léifidh tú faoi na forbairtí nuálacha samhlaíocha a chuirfidh baill 
foirne de gach catagóir chun feidhme ar fud ár gcuid scoileanna, ionad Breisoideachais agus Oiliúna, tionscadal 
obair óige agus oifigí go léir agus ar fud Ghiniúint Ceoil. Ó mhí an Mhárta 2020 i leith, ní raibh a leithéid de 
dhúshlán le sárú ag ár gcuid ball foirne riamh, agus b’fhéidir nach mbeadh a leithéid de dhúshlán le sárú acu 
arís choíche, chun a chinntiú go gcoinneofaí oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeán ar bun. Cúis spreagtha 
ba ea na hiarrachtaí a chuir a lán daoine isteach chun tacú lenár gcuid mac léinn agus foghlaimeoirí aosacha le 
linn na tréimhse sin. Tá sé beartaithe againn anois, áfach, bogadh ar aghaidh agus iarrachtaí an dá bhliain seo 
a chuaigh thart a leabú isteach sa Phlean Seirbhíse is uaillmhianaí uainn go dtí seo. 
 
Is é an Plean Seirbhíse an plean le haghaidh an Ráiteas Straitéiseach cúig bliana a chur chun feidhme gach 
bliain. Cé gurb iad spriocanna, tosaíochtaí agus gníomhartha an bunús don straitéis, tá sé ríthábhachtach go 
mbeadh creat i bhfeidhm le haghaidh cultúr eagraíochtúil den chéad scoth a chinntiú. Tá croíluachanna an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna mar bhonn agus thaca ag ár gcuid oibre ar fad. Comhaontaíodh MEAS, 
CUNTASACHT, DÍRIÚ AR AN bhFOGHLAIMEOIR agus CÁILÍOCHT a ghlacadh mar luachanna tar éis 
comhairliúchán leathan agus tá bród orm a rá go leanaimid, mar eagraíocht, le hiarracht a dhéanamh na 
luachanna sin a chur i bhfeidhm sa dóigh a soláthraímid an tseirbhís oideachais agus oiliúna a theastaíonn ónár 
bpobal agus a thuilleann ár bpobal.  Leanann cuid mhór de mhuintir Phort Láirge agus Loch Garman le tacú 
lenár gcuid scoileanna agus clár breisoideachais agus oiliúna agus bíonn rolluithe inár seirbhísí uile ag méadú 
gach bliain. Cuirfimid pleananna uaillmhianacha i bhfeidhm le linn na bliana 2022 chun saoráidí agus cóiríocht 
a fheabhsú i raon leathan scoileanna agus ionad breisoideachais agus oiliúna, toisc go measaimid go n-imríonn 
cáilíocht na timpeallachta foghlama tionchar ollmhór ar thorthaí oideachais agus oiliúna.  
 
Bliain thábhachtach ar leith i dtimthriall an Ráitis Straitéisigh is ea an bhliain 2022, agus í ar an mbliain 
dheireanach den phlean cúig bliana. Cé go bhféachfaimid leis an oiread oibre agus is féidir a chur i gcrích le linn 
na bliana 2022, beidh aird againn i ngach cás ar fholláine na ndaoine a oibríonn agus a fhoghlaimíonn laistigh 
den eagraíocht agus tabharfaimid tús áite d’fholláine na ndaoine sin i gcónaí. Molaim ár gcuid ball foirne ar 
gach a ndearna siad sa bhliain seo a chuaigh thart agus ar gach a leanann siad le déanamh ar mhaithe le 
sármhaitheas oideachais agus oiliúna a bhaint amach. Gabhaim buíochas freisin leis na comhaltaí dár mBord, 
dár gcoistí éagsúla agus dár mBoird Bhainistíochta as an tiomantas iontach a léiríonn siad don oideachas agus 
don oiliúint agus as an ról tábhachtach rialachais a chomhlíonann siad. 
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Leagtar ár bpleananna uaillmhianacha amach sa Phlean Seirbhíse don bhliain 2022. Trí obair go maith lena 
chéile ar fud an Bhoird Oideachais agus Oiliúna, tá súil agam, agus tá muinín agam, go n-éireoidh linn na 
gealltanais atá tugtha againn sa phlean seo a chomhlíonadh arís eile faoi dheireadh na bliana. 
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3. Próifíl/Cúlra an Bhoird Oideachais agus Oiliúna  
 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman (an Bord Oideachais agus Oiliúna) an 
1 Iúil 2013. Rinne sé Ionaid Oiliúna SOLAS i bPort Láirge agus i Loch Garman a ghlacadh go hoifigiúil isteach 
ina chuid seirbhísí an 1 Iúil 2014. Tá raon cuimsitheach seirbhísí oideachais agus oiliúna á soláthar ag an 
mBord Oideachais agus Oiliúna ar fud Phort Láirge agus Loch Garman ó shin i leith agus tá sé ar an soláthraí 
oideachais agus oiliúna is mó ar fud an dá chontae, ag gníomhú dó trí Bhunscoileanna, trí Choláistí Dara 
Leibhéal, trí Choláistí Breisoideachais, trí Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna, trí Ionad Oideachais agus 
Oiliúna Allamuigh agus trí Sheirbhísí Óige a sholáthraíonn cláir oideachais agus oiliúna. Agus breis agus 1,700 
ball foirne aige, is mórfhostóir san Oirdheisceart é an Bord Oideachais agus Oiliúna freisin agus tá bród air 
as a bheith ina fhostóir tarraingteach d’fhostaithe ionchasacha. 

 

Is iad seo na croíluachanna a threoraíonn sinn le linn dúinn ár gcuid seirbhísí a sholáthar: 
 

 
Croíluachanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna 

 

 

  
MEAS 

 

 
CUNTASACHT 

 
DÍRIÚ AR AN 

bhFOGHLAIMEOIR 

 
CÁILÍOCHT 

 

 
An chiall 
atá leis 
an luach 

 
Caithimid le daoine 
eile sa dóigh a 
mbeimis ag súil leis go 
gcaithfí linn féin, 
déanaimid talamh slán 
de go mbíonn intinn 
dhearfach ag daoine, 
measaimid go bhfuil 
luach ar gach duine 
agus caithimid le gach 
duine le cúirtéis. 

 
Glacaimid cuntasacht 
iomlán le linn dúinn 
freagrachtaí 
tarmligthe ár gcuid ról 
agus freagracht 
chomhchoiteann na 
foirne láithrí agus na 
foirne i gcoitinne a 
chomhlíonadh 
d’fhonn na caighdeáin 
ghairmiúla is airde a 
bhaint amach. 

 
Dírímid ar ár gcuid 
foghlaimeoirí a 
chumasú a gcumas 
a uasmhéadú. 

 
Féachaimid leis na 
caighdeáin is airde a 
sholáthar d’fhonn 
cumas foghlaimeoirí 
a uasmhéadú. 

 

      

An dóigh 
a 
gcuirtear 
an luach i 
bhfeidhm 

Is mór againn 
éagsúlacht agus 
éilímid ar gach 
geallsealbhóir 
comhbhá agus 
cothroime a léiriú, 
iarracht a aithint agus 
caitheamh go cothrom 
le gach duine i gcónaí.  

Bímid gairmiúil, bímid 
dílis don eagraíocht, 
féachaimid le dea-
thorthaí a bhaint 
amach ar bhealach 
oscailte, macánta agus 
trédhearcach agus 
comhlíonaimid na 
freagrachtaí reachtúla 
atá orainn ina n-
iomláine. 

Oibríonn baill foirne 
le chéile chun 
seirbhís atá 
cuimsitheach, 
freagrúil, nuálach, 
dearfach agus tacúil 
a sholáthar 
d’fhoghlaimeoirí. 

Baintear dearbhú 
cáilíochta amach trí 
cheannaireacht, trí 
leibhéal ár gcuid 
oibre a ardú, trí 
ardchaighdeáin a 
leagan síos ó 
thaobh eitic oibre 
de agus trí éileamh 
ar dhaoine eile cloí 
leis na caighdeáin 
sin agus trí bheith 
tiomanta, gairmiúil 
agus dírithe ar 
thorthaí. 
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Thionóil Bord nua an Bhoird Oideachais agus Oiliúna an chéad chruinniú dá chuid i mí Mheán Fómhair 
2019, agus 21 chomhalta thofa aige. Áiríodh leo sin ionadaithe ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge agus ó Chomhairle Contae Loch Garman, ionadaithe do bhaill foirne, ionadaithe do thuismitheoirí, 
agus ionadaithe ó chomhlachtaí ar shonraigh an Roinn Oideachais iad. Tar éis an Bord sin a thoghadh, agus 
tar éis coistí nua a bhunú ina dhiaidh sin faoi ailt 44 agus 45 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 
cuireadh oiliúint rialachais ar an mBord, ar an ‘gCoiste Airgeadais’ agus ar an ‘gCoiste Iniúchóireachta agus 
Riosca’.  

 

3.1 Léarscáil Gheografach den Bhord Oideachais agus Oiliúna 

 
 

3.2 Láthair Sheirbhísí an Bhoird Oideachais agus Oiliúna  

 
Láithreacha an Bhoird Oideachais agus Oiliúna sa bhliain 2022 

Pobalscoil Náisiúnta 
Pobalscoil Náisiúnta Chill na Manach, Loch Garman 

Iar-Bhunoideachas agus Oideachas Iar-Ardteistiméireachta 

Coláiste Bhaile an Droichid, Co. Loch Garman 

Gairmcholáiste Bhun Clóidí, Co. Loch Garman 

Coláiste Abbáin, Maigh Arnaí, Co. Loch Garman  

Coláiste an Átha, Cill Mhucraise, Co. Loch Garman (Oideachas Iar-Ardteistiméireachta san áireamh) 

Coláiste Creagh, Guaire, Co. Loch Garman 

Coláiste Dhún Garbhán (Oideachas Iar-Ardteistiméireachta san áireamh) 

Coláiste Pobail Inis Córthaidh, Co. Loch Garman (Oideachas Iar-Ardteistiméireachta san áireamh) 

Coláiste Uí Chinnéide, Ros Mhic Thriúin, Co. Loch Garman 

Meánscoil San Nioclás 

Coláiste Sheilsceire, Baile Loch Garman (Oideachas Iar-Ardteistiméireachta san áireamh) 

Coláiste Pobail Naomh Déaglán, Coill Mhic Thomáisín, Co. Phort Láirge 

Coláiste Pobail Naomh Pól, Port Láirge  
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Coláiste Breisoideachais Phort Láirge *Oideachas Iar-Ardteistiméireachta Amháin 

Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna* 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Bhun Clóidí, Loch Garman 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Cheapach Choinn, Port Láirge 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Dhún Garbhán, Port Láirge 

Durands Court, Port Láirge 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Inis Córthaidh, Loch Garman 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Ghuaire, Loch Garman 

An tSaotharlann Déantúsaíochta, Inis Córthaidh, Loch Garman 

An tSaotharlann Déantúsaíochta, Ros Mhic Thriúin, Loch Garman 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Choill Mhic Thomáisín, Port Láirge 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Ros Mhic Thriúin, Loch Garman 

An Foirgneamh Nach Mór Neodrach ó Thaobh Fuinnimh, Inis Córthaidh, Loch Garman   

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Shráid Ozanam, Port Láirge 

Ionad Oideachais Aosach Chearnóg an Iarnróid, Port Láirge 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Naomh Mícheál, Ros Mhic Thriúin, Loch Garman 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Thrá Mhór, Port Láirge 

Loch Garman (Breisoideachas agus Oiliúint, Oideachas Aosach) 

Ionad Breisoideachais agus Oiliúna an Mhuilinn Bháin, Loch Garman  

Ionaid Oiliúna 

Ionad Oiliúna Chill Chuacháin 

Ionad Oiliúna Phort Láirge 

Ionad Oiliúna Loch Garman 

Oideachas agus Oiliúint Allamuigh 

Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Shíol Beagáin, Loch Garman 

Ionaid Ógtheagmhála 

Ionad Ógtheagmhála Dhún Garbhán, Port Láirge 

Ionad Ógtheagmhála Inis Córthaidh, Loch Garman 

Ionad Ógtheagmhála Ghuaire, Loch Garman 

Ionad Ógtheagmhála Ros Mhic Thriúin, Loch Garman 

Ionad Ógtheagmhála Subla, Cathair Phort Láirge 

Ionad Ógtheagmhála Phort Láirge 

Ionad Ógtheagmhála Loch Garman 

Oifigí Riaracháin 

Ard Chaomháin, Loch Garman 

Dún Garbhán, Port Láirge 

Ionad Oiliúna Phort Láirge 

Pobalscoileanna (a bhfuil an Bord Oideachais agus Oiliúna mar chomhphátrún orthu) 

Pobalscoil na hAbhann Duibhe, Lios Mór, Port Láirge 

Pobalscoil Ghuaire, Loch Garman 

Pobalscoil na Gráinsí, Loch Garman 
 

* Is féidir go n-áireofar le hIonaid Bhreisoideachais agus Oiliúna cláir de chuid na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) 
agus an Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI), cláir Litearthachta Aosach agus cláir do Dhídeanaithe/Iarrthóirí tearmainn.  

 

3.3. An tEolas is Deireanaí ar an Staid Réigiúnach 
 
Mar thoradh ar phaindéim Covid-19, rinneadh athrú buan ar an tírdhreach oideachais in Éirinn agus 
cruthaíodh a lán dúshlán don earnáil. Ba é an toradh a bhí uirthi gur ghá athbhreithniú críochnúil a 
dhéanamh ar an dóigh ar soláthraíodh an t-oideachas agus an oiliúint, ar na modhanna measúnaithe a 
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úsáideadh agus ar struchtúr sóisialta na ranganna. Cé go leanann na srianta le dul i bhfeidhm ar an dul chun 
cinn ar roinnt clár oibre, tharla sé, tríd is tríd, gur fhreagair an Bord Oideachais agus Oiliúna ar bhealach tapa 
solúbtha do na dúshláin sin. Trí ghlacadh le teicneolaíochtaí nua agus le modhanna nua oibre, leanamar le 
cláir oideachais agus oiliúna a sholáthar go héifeachtach agus le cineálacha nua teagmhála fiúntaí a chruthú 
le baill foirne, le mic léinn agus le foghlaimeoirí. Tá dúshláin áirithe ann go fóill, áfach. Is é an dúshlán is mó 
díobh ná an gá le hinfheistíocht shuntasach leanúnach a dhéanamh sa teicneolaíocht. 
 
Tá braistint nua dóchais ann sa bhliain 2022 agus tá cuid mhór forbairtí dearfacha le titim amach lena linn. 
Cuireadh fáilte mhór sa réigiún roimh an bhfógairt a rinneadh i mí na Samhna 2021 á rá go mbunófaí an 
chéad ollscoil riamh san Oirdheisceart. Éireoidh Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Institiúid 
Teicneolaíochta Phort Láirge ina n-ollscoil teicneolaíochta sa bhliain 2022. Tá lúcháir ar an mBord Oideachais 
agus Oiliúna comhpháirtíochtaí a chothú le hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Phort Láirge araon. A bhuí leis na comhpháirtíochtaí sin atá ann cheana, cuirfear leis na 
deiseanna a bheidh againn obair le chéile de réir mar a thagann cruth ar Ollscoil Teicneolaíochta nua an 
Oirdheiscirt.  
 
 

Tá na mórthionscadail oideachais agus bhreisoideachais agus oiliúna seo a leanas mar thosaíocht don 
Bhord Oideachais agus Oiliúna go fóill: 
 

• Campas nua oideachais a sholáthar ag Cluain Ioraird, Baile Loch Garman. Soláthrófar scoil athsholáthair 

1,000 dalta do Choláiste Sheilsceire agus soláthrófar bunscoil Oideachas Le Chéile ina mbeidh 16 

sheomra ranga, agus sainsaoráidí Riachtanas Speisialta Oideachais ag an dá scoil ar láithreán 16 acra.  

• Mórshíntí a chur le Gairmcholáiste Bhun Clóidí agus le Coláiste Bhaile an Droichid. 

• Tionscadail chóiríochta mhórscála nua do Choláiste Abbáin i Maigh Arnaí, do Choláiste an Átha i gCill 

Mhucraise, do Choláiste Pobail Naomh Déaglán i gCoill Mhic Thomáisín, do Choláiste Pobail Naomh Pól i 

gCathair Phort Láirge, do Mheánscoil San Nioclás ar an Rinn agus do Choláiste Dhún Garbhán. 

• Trí bhonneagar iompair inbhuanaithe agus saoráidí pobail a sholáthar timpeall ar na tionscadail scoile, 

cuirfidh an Bord Oideachais agus Oiliúna agus Comhairle Contae Loch Garman, ag obair dóibh le chéile, 

feabhas mór ar cháilíocht na beatha sna pobail chóngaracha. 

• Coláiste Breisoideachais agus Oiliúna na Todhchaí a bhunú i mBaile Loch Garman, áit a bhfreastalófar ar 

thuilleadh foghlaimeoirí agus ar thuilleadh printíseachtaí, cúrsaí oiliúna, cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta, 

cúrsaí de chuid na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS), cúrsaí de chuid an Tionscnaimh um 

Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) agus cúrsaí Oideachais Pobail agus ar a lán cúrsaí eile a bhfuil mar aidhm 

leo cabhrú le daoine atá san fhostaíocht a uasoiliúint. 

• Síneadh mór a chur le hIonad Oiliúna Phort Láirge, áit a bhfreastalófar ar thuilleadh foghlaimeoirí agus ar 

thuilleadh printíseachtaí, cúrsaí oiliúna agus cúrsaí iarfheistithe agus ar a lán cúrsaí eile a bhfuil mar aidhm 

leo tacú leis an uasoiliúint. 

• Coláiste Breisoideachais agus Oiliúna na Todhchaí a bhunú i gCathair Phort Láirge. Beidh sé lonnaithe ag 

an láithreán reatha de chuid Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ar Bhóthar an Choláiste, ar láithreán é 

óna n-imeoidh an Institiúid tráth bhunú Ollscoil Teicneolaíochta Oirdheisceart na hÉireann. 

• Ionad úrscothach Breisoideachais agus Oiliúna a bhunú in Inis Córthaidh, áit a soláthrófar Foirgnimh Nach 

Mór Neodrach ó Thaobh Fuinnimh agus cláir eile scileanna glasa – e.g., scileanna Teaschaidéil agus Aerála 

– i gcomhar le Comhairle Contae Loch Garman agus leis an gComhghuaillíocht um Fhoirgnimh 

Ardfheidhmíochta. 

• Is é a bheidh i gceist le tionscadail bheaga eile a sheolfar ná síneadh a chur le Pobalscoil Náisiúnta Chill na 

Manach, Ionad Ógtheagmhála a bhunú i nGuaire, Ionad Breisoideachais agus Oiliúna a bhunú i dTrá Mhór, 

Institiúid Breisoideachais a bhunú i nGuaire agus síneadh mór a chur leis an Ionad Breisoideachais agus 

Oiliúna atá ann cheana in Inis Córthaidh. 
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Tá an Bord Oideachais agus Oiliúna i riocht maith chun freagairt do na riachtanais agus na dúshláin a 
sainaithníodh i gContae Phort Láirge agus i gContae Loch Garman i ndáil le gnóthachtáil oideachasúil, 
foghlaim ar feadh an tsaoil, ullmhacht don obair, rochtain ar an bhfostaíocht, cuimsiú sóisialta, agus pobail 
inbhuanaithe. Déantar ionadaíocht don Bhord Oideachais agus Oiliúna ar choistí stiúrtha agus fochoistí de 
chuid na gCoistí Forbartha Pobail Áitiúil i bPort Láirge agus i Loch Garman, le hoifig Éire Thoir Theas agus le 
Fóram Réigiúnach Scileanna an Oirdheiscirt, agus oibríonn sé go dlúth leo. Déanaimid idirchaidreamh dlúth 
leis an lucht tionscail freisin trí chomhaltas de Chomhlachais Tráchtála agus de IBEC. Tugann ár nAonad um 
Sheirbhís do Ghnólachtaí tacaíocht do na céadta fostóirí. Tá lúcháir ar an mBord Oideachais agus Oiliúna 
comhpháirtíochtaí a chothú le hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Phort Láirge araon. A bhuí leis na comhpháirtíochtaí sin atá ann cheana, cuirfear leis na deiseanna a bheidh 
againn obair le chéile de réir mar a thagann cruth ar Ollscoil Teicneolaíochta nua Oirdheisceart na hÉireann.  
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4. Ráiteas Straitéise 
4.1 Fís, Misean, Spriocanna Straitéiseacha 
 

Tá an Bord Oideachais agus Oiliúna sa bhliain dheireanach den Straitéis cúig bliana uaidh don tréimhse 2018-
2022. Ba é a bhí i gceist leis an bpróiseas ná comhairliúcháin a sheoladh le grúpaí geallsealbhóirí 
inmheánacha agus seachtracha araon, lenar áiríodh baill foirne, Boird Bhainistíochta, tuismitheoirí agus 
comhlachtaí seachtracha.   

 
Léiríodh go soiléir le linn an phróisis chomhairliúcháin go mbíonn baill foirne agus geallsealbhóirí ag obair i 
dtreo sprioc choiteann, is é sin: timpeallacht chuimsitheach thacúil a fhorbairt do mhic léinn agus 
d’fhoghlaimeoirí chun cabhrú leo barr a gcumais a bhaint amach. Gné lárnach dár bhfís a chomhlíonadh is 
ea cloí le prionsabail an ionracais agus an chomhionannais agus sinn ag obair agus ag déileáil le 
geallsealbhóirí. Rud bunúsach, creidimid gurb ann do chonair i dtreo foghlama do chách agus gur cheart an 
t-eispéireas oideachasúil a bheith ina eispéireas bunathraitheach do mhic léinn agus d’fhoghlaimeoirí. 

 
Sa Ráiteas Straitéise, ar cheadaigh an Bord é agus atá foilsithe ar shuíomh Gréasáin an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna, leagtar amach cúig phríomhsprioc straitéiseacha agus raon tosaíochtaí agus gníomhartha ina 
dhiaidh sin a threoraíonn an obair a dhéanann an eagraíocht chun a ráitis físe agus mhisin a chomhlíonadh.  

 

 

 
 
 

4.2 Spriocanna Straitéiseacha an Bhoird Oideachais agus Oiliúna 
 
Sprioc Straitéiseach 1:  Cláir oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán a sholáthar dár gcuid mac léinn agus 
foghlaimeoirí. Bainfear an sprioc seo amach trí inrochtaineacht a chinntiú agus trí dheiseanna a thabhairt dár 
bpobal leas a bhaint as sármhaitheas sa teagasc agus san fhoghlaim. 
Sprioc Straitéiseach 2: Seirbhísí na hEagraíochta a fhorbairt. Bainfear an sprioc seo amach trína chinntiú go 
ndéanfaimid na tacaí ceannaireachta, feidhmiúcháin agus riaracháin is airde cáilíocht a sholáthar d’fhórsa 
saothair atá inspreagtha agus ardoilte, agus eispéireas teagaisc agus foghlama ar ardchaighdeán á éascú 
d’fhoghlaimeoirí agus do mhic léinn. 
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Spriocanna Straitéiseacha an Bhoird Oideachais agus Oiliúna 
 
Sprioc Straitéiseach 3: Ár mbaill foirne go léir a bheith ag obair le chéile: Cruthófar timpeallacht dhearfach 
oibre ina rannchuidíonn baill foirne dhea-cháilithe a gcumas iomlán chun tairbhe do mhic léinn agus 
d’fhoghlaimeoirí, agus aird chuí á tabhairt ar luachanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna. Beidh sé sin 
bunaithe ar chultúr comhionannais, measa agus dínite san áit oibre, ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach, ar 
mheon an-dearfach, agus ar oscailteacht a léiriú i dtreo tuismitheoirí/caomhnóirí agus comhpháirtithe 
seachtracha comhoibríocha agus ar mheas a thabhairt orthu.  
Sprioc Straitéiseach 4: Comhpháirtíochtaí buana agus comhoibriú buan a chothú agus a fhorbairt trí 
ionadaíocht a fháil ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil agus trí obair i gcomhar le comhlachtaí 
reachtúla, gníomhaireachtaí, leasanna gnó, ceardchumainn agus grúpaí pobail ábhartha agus leis an earnáil 
dheonach. 
Sprioc Straitéiseach 5: Cumarsáid éifeachtach inmheánach agus sheachtrach a fhorbairt. Bainfear an sprioc 
seo amach trí ráiteas soiléir a dtacóidh Foireann Cumarsáide thiomnaithe leis a leagan síos, trí acmhainní cuí 
a sholáthar agus trí bhranda an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a fhorbairt agus feasacht a mhúscailt air. 
 
 

4.3 Socruithe Cur Chun Feidhme agus Faireacháin  
 

Forbraíodh an Plean Seirbhíse seo chun tacú le Ráiteas Straitéise an Bhoird Oideachais agus Oiliúna don 
tréimhse 2018–2022 a chur chun feidhme.  Cé go leagtar amach sa Ráiteas Straitéise na tosaíochtaí agus na 
haidhmeanna a bheidh againn thar thréimhse cúig bliana, tá sé tábhachtach go mbeadh próiseas i bhfeidhm 
chun tacú leis na tosaíochtaí agus na haidhmeanna sin a chomhlíonadh. Agus an straitéis á cur chun feidhme 
aici, tacaítear le hobair Fhoireann Ardbhainistíochta an Bhoird Oideachais agus Oiliúna trí thimthriall bliantúil 
pleanála agus buiséadaithe a chur i gcrích. Ceadaíonn Bord an Bhoird Oideachais agus Oiliúna plean bliantúil 
agus/nó buiséad bliantúil agus is bunaithe ar an bplean agus/nó ar an mbuiséad sin a dhéanann sé 
meastóireacht fhoirmiúil ar an bhfeidhmíocht iarbhír gach bliain. 
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Tá an Plean Cur Chun Feidhme miondealaithe ina cheithre chéim: 

1) Céim na Pleanála 

2) Céim an Athbhreithniúcháin 

3) Céim na Meastóireachta 

4) Céim an Tuairiscithe 

 
 

 
 

Céim 1: Céim na Pleanála 
 

Is é atá i gceist le céim na Pleanála ná an struchtúr a bhunú chun a chinntiú go mbíonn an Bord Oideachais 
agus Oiliúna ag comhlíonadh na gcuspóirí atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise. Déanfar é sin tríd an 
struchtúr seo a leanas: 

• Spriocanna/Cuspóirí a Shainiú 
• Garspriocanna a Sceidealú 
• Acmhainní a Leithdháileadh 
• Freagrachtaí Ball Foirne a Ainmniú 
• Méadrachtaí Ratha/Príomhtháscairí Feidhmíochta a Shainiú 

Oibríonn an Fhoireann Ardbhainistíochta trí na struchtúir rialachais atá ann cheana chun foghníomhartha, 
amlínte gaolmhara agus méadrachtaí ratha a shainaithint. Áirítear le struchtúr rialachais feidhmiúcháin an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna na grúpaí seo a leanas a rachfar i dteagmháil leo: 

I. An Fhoireann Ardbhainistíochta 
II. Príomhoidí 

III. Bainisteoirí Breisoideachais agus Oiliúna 
IV. An Grúpa Stiúrtha Cumarsáide 
V. An Fhoireann Oibríochtaí (Acmhainní Daonna, Airgeadas, Seirbhísí Corparáideacha) 

Cuirtear céim na Pleanála i gcrích ar bhonn bliantúil. 

  

Cumarsáid

1. Pleanáil

2. 
Athbhreithniú

3. 
Meastóireacht

4. Tuairisciú
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Céim 2: Céim an Athbhreithniúcháin 
 

Le linn chéim an Athbhreithniúcháin, cabhraítear leis an bhFoireann Ardbhainistíochta tuiscint a ghnóthú ar 
cé acu a bhíonn nó nach mbíonn ag éirí léi na gníomhartha agus na tosaíochtaí sainaitheanta a bhaint amach 
agus cén dóigh a mbíonn sí ag déanamh amhlaidh. Déanfar aon ghníomh feabhais a phleanáil, de réir mar is 
cuí, tar éis chéim an Athbhreithniúcháin. Beidh an struchtúr seo a leanas ar chéim an Athbhreithniúcháin: 

 

Comhairliúchán Freagracht Minicíocht 

Cruinnithe Grúpa Cur Chun Feidhme na 
Foirne Ardbhainistíochta 

Gach ráithe 

Cruinnithe Príomhoidí Dhá uair sa bhliain 

Cruinnithe Bainisteoirí Breisoideachais agus 
Oiliúna 

Dhá uair sa bhliain 

Cruinnithe An Grúpa Stiúrtha Cumarsáide Dhá uair sa bhliain 

Cruinnithe An Fhoireann Oibríochtaí Dhá uair sa bhliain 

   

Cruinnithe Bord an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna 

Athbhreithniú lár téarma 

Seisiúin fócasghrúpa/Suirbhé Grúpaí geallsealbhóirí 
inmheánacha 

Athbhreithniú lár téarma 

Seisiúin fócasghrúpa/Suirbhé Grúpaí geallsealbhóirí 
seachtracha 

Athbhreithniú lár téarma 

(Is féidir leis na cruinnithe pleanála bliantúla, mar atá leagtha amach thuas, forluí le roinnt de na cruinnithe 
athbhreithniúcháin) 
 
 
Céim 3: Céim na Meastóireachta 
Is é an cuspóir atá le céim na Meastóireachta ná tátail a bhaint as céim an Athbhreithniúcháin agus a 
shainaithint cé acu atá nó nach bhfuilimid ar an mbóthar ceart maidir leis na spriocanna agus na tosaíochtaí 
atá againn a chomhlíonadh agus maidir le torthaí a bhaint amach laistigh de na creataí ama atá leagtha amach. 
Déantar athbhreithniú i gcéim na Meastóireachta freisin ar cé acu a bhíonn nó nach mbíonn ár 
bPríomhtháscairí Feidhmíochta á mbaint amach. Tá an Fhoireann Ardbhainistíochta freagrach as céim na 
Meastóireachta agus éascaítear seisiún i leith na céime sin gach bliain. 

 
 
Céim 4: Céim an Tuairiscithe 

Tuairiscíonn an Bord Oideachais agus Oiliúna don Aire gach bliain, de réir na n-oibleagáidí atá orainn faoin Acht 
um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, agus faoin gCód Cleachtais chun Boird Oideachais agus Oiliúna a Rialú. 
Áirítear leis an Tuarascáil Bhliantúil an t-eolas is deireanaí ar an dul chun cinn a rinneadh ar na cuspóirí atá 
leagtha amach sa Ráiteas Straitéise. Mar Ghrúpa Cur Chun Feidhme don Ráiteas Straitéise, tuairiscíonn an 
Fhoireann Ardbhainistíochta don Bhord gach bliain freisin ar an dul chun cinn a rinneadh ar na Spriocanna 
Straitéiseacha comhaontaithe.   
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5. Forbhreathnú ar Sheirbhísí sa bhliain 2022: 
 

5.1 Bunscoileanna, Iar-bhunscoileanna, Coláistí Iar-Ardteistiméireachta agus 
Pobalscoileanna Náisiúnta  

 
Is é an Bord Oideachais agus Oiliúna an pátrún agus an t-údarás bainistíochta ar Phobalscoil Náisiúnta amháin, 
ar 12 iar-bhunscoil agus ar Choláiste Breisoideachais amháin. Leanfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna le 
comhairle agus tacaíocht oideachais, airgeadais, acmhainní daonna, TFC agus tógála a thabhairt do gach ceann 
de na scoileanna sin, mar aon le tacú lena rialachas foriomlán agus lena mbainistíocht fhoriomlán. Is é an Bord 
Oideachais agus Oiliúna an comhphátrún ar thrí phobalscoil i bPort Láirge agus i Loch Garman in éineacht le 
hord rialta freisin agus leanfaidh sé air ag obair le comhphátrúin agus le boird bhainistíochta áitiúla chun 
beartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme.  
 
Le linn na bliana 2021, rinne scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Comhordaitheoir Éitis a cheapadh 
agus foirne Ceannaireachta Éitis a bhunú chun feasacht a mhúscailt ar na croíluachanna atá ag scoileanna an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna ar fud an líonra agus an réigiúin araon.   Tá Coláiste Uí Chinnéide, Ros Mhic 
Thriúin, ar cheann amháin de na treoirscoileanna a bhíonn ag baint úsáid as an gcreat féinmheastóireachta 
scoile don obair sin i gcomhar le Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI) agus le hOllscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath (DCU).  Leanfar le hoiliúint a sholáthar ina leith sin ar fud na bliana 2022 go dtí go seolfar Creat an 
Phátrúin i ngach ceann de na hiar-bhunscoileanna dár gcuid. 
 
Bhí a lán fianaise ann ar ár dtiomantas do chroíluach an tsármhaitheasa san oideachas inár scoileanna uile le 
linn na bliana 2021, ar bhliain an-dúshlánach í, agus leanfar leis an tiomantas sin a léiriú arís eile sa bhliain 
2022.   Tacóidh an Bord Oideachais agus Oiliúna le gach scoil a n-ardáin agus a bpleananna foghlama digití a 
fhorbairt tuilleadh, agus Foghlaim agus Forbairt Ghairmiúil á soláthar go rialta do bhaill foirne scoile.  Rinneadh 
cistiú breise le haghaidh míbhuntáiste oideachasúil a mhaolú a leithdháileadh ar scoileanna, i dteannta an 
cistiú deontais atá ann cheana le haghaidh Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC). Leanfaidh an Bord 
Oideachais agus Oiliúna le hábhair Eolaíochta, Theicneolaíochta, Innealtóireachta agus Mhatamaitice a chur 
chun cinn trí thionscadail agus trí thacaíocht deontais, lena n-áirítear irisleabhar Eolaíochta ón mBord 

Oideachais agus Oiliúna.  Tá raon leathan Pobal Cleachtais ag céimeanna éagsúla dá bhforbairt agus dá 
bhfás.  
 
Tá Coláiste an Átha agus Coláiste Pobail Naomh Pól ina dtreoirscoileanna le haghaidh an chláir um léarscáiliú 
soláthair atá á reáchtáil ag ETBI i gcomhar le Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach.   Ceapadh Cóitseálaí 
Cuimsithe agus cuirfear oiliúint air chun tacú le scoileanna tabhairt faoin obair sin, á chinntiú go bhfuil na 
hacmhainní agus na tacaí a bhíonn á gcur ar fáil do mhic léinn i scoileanna oiriúnach dá gcuid riachtanas.  
Comhlánaíonn sé sin an obair a rinne Pobal Cleachtais na gComhordaitheoirí Riachtanas Speisialta Oideachais 
agus an Beartas Cuimsithe a d’fhorbair an grúpa sin don Bhord Oideachais agus Oiliúna cheana féin.  Tá an 
obair sin mar léiriú ar an tiomantas atá againn do chroíluach an chomhionannais a chothú i ngach scoil de chuid 
an Bhoird Oideachais agus Oiliúna.   

 
Is trí shamhail hibrideach a sholáthrófar oiliúint do Bhoird Bhainistíochta – soláthrófar roinnt seisiún ginearálta 
ar thopaicí níos leithne tríd an mBord Oideachais agus Oiliúna agus trí ETBI agus soláthrófar an t-eolas is 
deireanaí atá sonrach don scoil ag cruinnithe boird bainistíochta. 
 
Sa bhliain 2022, leanfar ar aghaidh leis an gclár Ceannaireachta Sinsearaí Scoile a tosaíodh sa bhliain 2021 do 
phríomhoidí agus leas-phríomhoidí agus tá sé beartaithe cláir agus tacaí a fhorbairt do Mheáncheannairí i 
ngach scoil de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 
 
Bhí dúshláin an-suntasach le sárú ag scoileanna le linn phaindéim COVID-19.  Táthar ag súil go dtarlóidh sé, le 
linn na bliana 2022, go mbeimid in ann dul i dteagmháil le scoileanna an athuair chun beocht a chur san obair 
pleanála straitéisí atá ar bun iontu agus teacht ar bhealaí inar féidir tacú leis na mic léinn ar imir an cur isteach 
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ar an ngnáthshaol scoile an tionchar is mó orthu. Táthar ag súil freisin go gcuirfidh an acmhainn a fothaíodh i 
scoileanna le linn na tréimhse sin leis an obair forbartha scoile ar fad. 

 
Rollú d’Iar-bhunscoileanna agus do Choláistí Iar-Ardteistiméireachta:  
 
 

Ainm na Scoile Rolluithe amhail an 30/09/2021 
 

An Dara Leibhéal Iar-Ardteistiméireacht 

Coláiste Bhaile an Droichid 554 0 

Gairmcholáiste Bhun Clóidí 256 0 

Coláiste Abbáin 373 0 

Coláiste an Átha, Cill Mhucraise 357 38 

Coláiste Creagh 985 0 

Coláiste Dhún Garbhán 237 156 

Coláiste Pobail Inis Córthaidh 405 139 

Coláiste Uí Chinnéide 163 7 

Meánscoil San Nioclás 171 0 

Coláiste Sheilsceire 396 72 

Coláiste Pobail Naomh Déaglán 812 0 

Coláiste Pobail Naomh Pól 626 0 

Coláiste Breisoideachais Phort Láirge 0 655 

Iomlán na Rolluithe Coláiste 5,335 1,067 

 
 
 
Rollú do Phobalscoileanna Náisiúnta: 

 
 

  

Ainm na Scoile Rollú amhail an 
30/09/2021 

Pobalscoil Náisiúnta Chill na Manach 
 

33 
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4.2 Breisoideachas agus Oiliúint 
 

Ráiteas faoi Sheirbhísí – Breisoideachas agus Oiliúint sa bhliain 2022  

 

 
 

 

 
Is trí na 16 chlár seirbhíse dár gcuid a sholáthraítear Breisoideachas agus Oiliúint i bPort Láirge agus i Loch 
Garman. Soláthraítear na cláir sin i mbreis agus 25 láthair agus ina lán suíomhanna pobail. Agus cinneadh á 
dhéanamh ar cén soláthar a thairgfear agus ar cé na daoine a dtairgfear an soláthar sin dóibh, tugtar aird ar 
na luachanna a bhrúnn ár gcreidimh faoi Bhreisoideachas agus Oiliúint chun cinn agus ar an ról 
bunathraitheach is féidir le Breisoideachas agus Oiliúint a imirt i saol daoine. 

 
Eagraíocht atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir is ea an Bord Oideachais agus Oiliúna; is ann dó chun freastal ar 
na riachtanais athraitheacha foghlama agus oiliúna atá ag ár bpobal, ní amháin mar dhaoine aonair ach mar 
ghrúpaí sainaitheanta foghlaimeoirí laistigh den phobal freisin. Féachann an Bord Oideachais agus Oiliúna le 
seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar agus tá sé tiomanta d’fheabhas leanúnach a bhaint amach. Tá ár gcláir 
uile ceaptha chun an úsáid is fearr a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil agus chun luach ar airgead a 
sholáthar. 

 
Rinne an phaindéim reatha difear don soláthar breisoideachais agus oiliúna agus leanann sí le difear a 
dhéanamh dó. D’fhág an phaindéim gur ghá dúinn dátaí tosaithe agus críochnaithe a mhoilliú do chuid mhór 
dár gcúrsaí agus, i gcás cineálacha áirithe soláthair, gur ghá dúinn bogadh i dtreo soláthar ar líne agus 
soláthar cumaisc inár gcláir uile. Baineadh an méid sin amach i gcomhar lenár mbaill foirne thiomanta 
breisoideachais agus oiliúna. Táthar ag súil leis go bhfillfear ar an lánsoláthar laistigh den ionad go luath sa 
bhliain 2022. 

 

Seirbhísí 
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ais
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taí
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Leanfaidh an rannán breisoideachais agus oiliúna sa Bhord Oideachais agus Oiliúna le feabhas a chur ar 
cháilíocht a chuid seirbhísí reatha, cuirfidh sé soláthar breise ar fáil i bpobail a bhfuil an gá is mó acu leis agus 
cuirfidh sé feabhas ar na foirgnimh ina soláthraítear seirbhísí. 
 

Cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna sa bhliain 2022  
 

 
Cláir Iomlán na 

gCúrsaí 

Foghlaimeoirí 

Grúpaí Litearthachta Aosach 636 2338 

Oiliúint Printíseachta 77 1255 

Oiliúint Chumaisc 16 47 

Cúrsaí Oiliúna Bonnleibhéil agus Nasc-Chúrsaí Oiliúna 17 85 

Grúpaí an Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Oideachas 

(BTEI) 

229 1049 

Oideachas Pobail 293 2089 

Ionaid Oiliúna Pobail 22 2052 

Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL) 326 1628 

Oiliúint Oíche 224 626 

Uaireanta Comhoibrithe Breisoideachais agus Oiliúna 4 140 

Tionscnaimh Áitiúla Oiliúna 39 366 

Athshocrú Dídeanaithe 8 79 

Scileanna don Obair 51 178 

Scileanna chun Dul Chun Cinn 231 965 

Soláthraithe Sainoiliúna 15 111 

Oiliúint Scileanna Sonracha 35 236 

Cúrsaí Oiliúna 39 240 

An Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) 153 548 

Ógtheagmháil  49 478 

Iomlán 2,464 14,510 
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4.3 Gnóthaí Obair Óige  
 

Seirbhís tacaíochta d’eagraíochtaí obair óige is ea an fhoireann um Ghnóthaí Obair Óige laistigh den Bhord 
Oideachais agus Oiliúna.  Tá sé mar sprioc ag an bhfoireann tionscadail agus seirbhísí oideachais 
neamhfhoirmiúil ar ardchaighdeán a chur chun cinn agus a fhothú do dhaoine óga ar fud an dá chontae.  

   
Tá triúr Oifigeach Óige lánaimseartha agus beirt bhall foirne tacaíochta riaracháin ann laistigh den Bhord 
Oideachais agus Oiliúna, agus tacaíocht á fáil acu go léir ón Oifigeach Oideachais Aosach atá freagrach as 
Seirbhísí Óige. Bainistítear an Fhoireann Obair Óige i bhformáid limistéarbhunaithe, tríd is tríd, agus tá 
Oifigigh Óige lonnaithe i gCathair Phort Láirge, i gContae Phort Láirge agus i gContae Loch Garman.   

   
Is é UBU: D’Áit, Do Spás an croíchlár atá á chistiú ag an mBord Oideachais agus Oiliúna. Is é an misean atá ag 
an gclár sin ná tacaí lasmuigh den scoil a sholáthar do dhaoine óga (idir 10 mbliana d’aois agus 24 bliana 
d’aois) atá imeallaithe, faoi mhíbhuntáiste nó soghonta agus an méid sin a dhéanamh ina bpobal féin chun 
gur féidir leo imthosca dochracha a shárú agus barr a gcumais a bhaint amach.  Ní mór na tacaí sin a sholáthar 
ar aon dul le luachanna, spriocanna, cuspóirí agus rialacha na scéime agus mar fhreagairt do na riachtanais 
atá ag daoine óga, mar a shainaithin an Bord Oideachais agus Oiliúna iad.  Déanann an Bord Oideachais agus 
Oiliúna formhaoirseacht ar an dóigh a rialaítear agus a gcomhlíontar an cistiú UBU: D’Áit, Do Spás a 
sholáthraíonn an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) do 
thríocha tionscadal atá faoi stiúir ag baill foirne ar fud an dá chontae, agus dhá thionscadal eile le tosú sa 
bhliain 2022. Imríonn Oifigigh Óige an Bhoird Oideachais agus Oiliúna ról ríthábhachtach maidir le seirbhísí 
áitiúla óige a fhothú agus a fhorbairt agus maidir le faireachán a dhéanamh orthu.  Téann na hOifigigh Óige 
i dteagmháil dhíreach leis na heagraíochtaí óige agus lena n-oibrithe óige ina limistéar féin ar mhaithe le 
tacaíocht agus treoir a thabhairt dóibh.  

  
Leanann an Bord Oideachais agus Oiliúna le hobair na ngrúpaí óige atá faoi stiúir ag oibrithe deonacha a 
fhothú trí phróiseas caighdeán RLCMLÓ agus trí chistiú a sholáthar tríd an Scéim Deontais le haghaidh 
Clubanna Óige Áitiúla agus trí scéimeanna deontais eile nuair a chuirtear iad ar fáil.  

   
Áirítear iad seo a leanas leis na príomhghníomhartha is bun den obair a dhéanann an fhoireann um Ghnóthaí 
Obair Óige:  
• Deontais a riar le haghaidh obair óige a sholáthar, lena n-áirítear UBU: D’Áit, Do Spás, an Scéim 

Deontais le haghaidh Clubanna Óige Áitiúla, an Deontas le haghaidh Trealamh Caipitil agus an 
Tionscnamh um Thacaíocht Spriocdhírithe Infhostaitheachta don Óige.  

• Rialachas agus formhaoirseacht a dhéanamh ar an dóigh a riartar cistiú le haghaidh obair óige.  
• Na cistí a sholáthraíonn RLCMLÓ le haghaidh tionscadail a sheoladh a bhainistiú agus a riar ar bhealach 

éifeachtúil tráthúil.  
• Iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí inar féidir éifeachtúlachtaí a thabhairt isteach i bpróisis tuairiscithe 

ar mhaithe le húsáid acmhainní a uasmhéadú agus córais tuairiscithe ar líne atá níos so-úsáidte a 
chruthú do thionscadail atá faoi stiúir ag baill foirne agus do chlubanna atá faoi stiúir ag oibrithe 
deonacha araon.  

• Iniúchadh a dhéanamh go seasta ar na deiseanna atá ann freastal ar na riachtanais shainaitheanta atá 
ag daoine óga tríd an obair óige in áiteanna a bhfuil seirbhísí teoranta ar fáil.   

• Tacú le Caighdeáin Cháilíochta Náisiúnta do chlubanna óige agus do thionscadail a sholáthraíonn obair 
óige.  

• Oibrithe óige agus oibrithe deonacha i réimse na hoibre óige a threorú i dtreo acmhainní obair óige 
agus i dtreo ábhar cláir.  
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5.4 Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta  
 

Is é atá i gceist leis an bhfeidhm um Thacaíocht agus Forbairt Eagraíochta laistigh den Bhord Oideachais agus 
Oiliúna ná córais agus struchtúir a chur i bhfeidhm chun tacú le seirbhísí agus cláir oideachais agus oiliúna 
an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a sholáthar. Déantar é sin trí chultúr feabhais leanúnaigh a fhothú. 
Forbrófar an Ráiteas Straitéise nua don tréimhse 2023-2027 le linn na bliana 2022 agus beidh próiseas 
fairsing comhairliúcháin ar fud na heagraíochta agus le geallsealbhóirí seachtracha araon i gceist leis an obair 
sin. Forbrófar roinnt clár oibre ar fud téamaí comhaontaithe mar thoradh ar an bpróiseas sin. Cuirfear an 
Ráiteas Straitéise faoi bhráid Bhord an Bhoird Oideachais agus Oiliúna lena cheadú i mí Eanáir 2023. 

 
Soláthraítear na seirbhísí agus na cláir seo a leanas tríd an bhfeidhm um Thacaíocht agus Forbairt 
Eagraíochta: 

 
1. Acmhainní Daonna 
2. Airgeadas 
3. Seirbhísí Corparáideacha 
4. Giniúint Ceoil 

 
1. Acmhainní Daonna 

Le linn na bliana 2021, rinneadh Athbhreithniú Acmhainní Daonna agus tosaíodh ag aistriú chuig struchtúr 
nua. Díríodh san athbhreithniú sin ar na réimsí seo a leanas: 

 

• Scrúdú agus meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar reatha acmhainní daonna ó thaobh struchtúir, 
próiseas, nósanna imeachta, feidhmeanna agus éifeachtúlachta de, bunaithe ar riachtanais na 
heagraíochta 

• Sainaithint a dhéanamh ar na tosca a rannchuidíonn le feidhm acmhainní daonna ardfheidhmíochta a 
sholáthar nó a chuireann bac air sin 

• Leasuithe a mholadh ar chórais/nósanna imeachta/próisis chun tacú leis an bhfeidhm reatha acmhainní 
daonna a chur ar aghaidh 

• Moltaí a dhéanamh maidir le riachtanais oiliúna agus forbartha amach anseo, lena n-áirítear na nithe seo 
a leanas, ach gan a bheith teoranta dóibh: riachtanais réamh-mheasta seirbhíse sa todhchaí; athruithe 
réamh-mheasta ar an gcleachtas acmhainní daonna sa todhchaí; athruithe réamh-mheasta ar an 
reachtaíocht; agus cuimsiú gairmithe ábhartha eile. 

 
Tá an struchtúr nua foirne mar a leanas: 
 
1. Earcaíocht agus Ionduchtú 
2. Pá agus Saoire (Reachtúil) (lena n-áirítear scéimeanna a thacaíonn le teaghlaigh) 
3. Cultúr agus Teagmháil 
 

Bhain roinnt ball foirne leas as an mbeartas nua Foghlama agus Forbartha Gairmiúla chun tacú lena 
bhforbairt ghairmiúil leanúnach i réimse na n-acmhainní daonna. 

 
Gné ríthábhachtach d’obair na foirne acmhainní daonna sa bhliain 2022 go fóill a bheidh i leanúint le hullmhú 
do sheirbhísí comhroinnte párolla a chur chun feidhme. Cuirfear roinnt tionscadal i gcrích le linn na bliana 
chun a chinntiú go mbeimid réidh le bogadh chuig seirbhísí comhroinnte go luath sa bhliain 2023.  

 
2. Airgeadas 

Thug an fhoireann Airgeadais faoi chuid mhór oibre forbartha sa bhliain 2021 agus leanfar ar aghaidh leis an 
obair sin sa bhliain 2022. Rud sonrach, tá pleanáil ar siúl chun na córais éagsúla airgeadais a chomhtháthú 
ina gcóras amháin. Tosaíocht eile a bheidh in úsáid bogearraí nuafhorbartha a leabú ar fud na foirne 
ceannaireachta feidhmiúcháin laistigh den Bhord Oideachais agus Oiliúna, rud a chuirfidh leis na deiseanna 
a bheidh ann le haghaidh anailís agus réamhaisnéisiú airgeadais. Tacóidh an fhoireann Airgeadais freisin le 
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Céim II den phróiseas um fhoirmeacha éilimh ar líne ó mhúinteoirí páirtaimseartha a chur i gcrích. Cuirfear 
an t-aistriú chuig Seirbhísí Comhroinnte le haghaidh Íocaíochtaí Foghlaimeoirí ar aghaidh freisin 
(foghlaimeoirí Ógtheagmhála agus foghlaimeoirí na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)).  

 
Bíonn béim leanúnach á cur ar phróisis iniúchóireachta na foirne Airgeadais agus tá rún daingean ag an 
mBord Oideachais agus Oiliúna a chinntiú go sruthlíneoidh sé na próisis iniúchóireachta atá i bhfeidhm. 
Oibríonn sé go dlúth leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus leis an Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí 
ina leith sin.  

 
 
3. Seirbhísí Corparáideacha 

Ceann de na príomhthosaíochtaí a bheidh ag an bhfoireann Seirbhísí Corparáideacha arís eile sa bhliain 2022 
is ea rialachas corparáideach cuí a chur chun feidhme ar fud an Bhoird Oideachais agus Oiliúna. Tabharfaidh 
an fhoireann tús áite do Straitéis TFC a fhorbairt freisin, rud ina gcuimseofar an straitéis um Fhoghlaim le 
Cuidiú Teicneolaíochta agus an Straitéis um Fhoghlaim Dhigiteach inár Scoileanna.  

 
Tá roinnt clár tógála tosaíochta ar siúl inár scoileanna agus inár soláthar breisoideachais agus oiliúna araon 
faoi láthair. Tá sé mar thosaíocht ag an bhfoireann foirgneamh an struchtúr atá i bhfeidhm aici a ailíniú chun 
freastal ar na riachtanais atá ag na cláir fhairsinge foirgneamh sin. 

 
Tá an Bord Oideachais agus Oiliúna tiomanta dá chinntiú go gcomhlíonann sé an beartas soláthair don 
eagraíocht. Chuige sin, forbrófar roinnt creataí chun tacú lena chuid gnó, ar creataí iad a bheidh ag teacht le 
Plean Soláthair Chorparáidigh an Bhoird Oideachais agus Oiliúna. Leanfaidh an teagmháil le bainisteoirí lena 
léiriú go bhfuilimid tiomanta do neamhchomhlíonadh a laghdú i réimse an tsoláthair. 

 
Céim shuntasach chun cinn maidir leis an gcumas atá againn dul i dteagmháil le baill foirne inmheánacha ba 
ea suíomh Inlín a fhorbairt sa bhliain 2021. Beidh sé mar thosaíocht againn sa bhliain 2022 a chinntiú go 
mbeidh an t-inneachar ar an suíomh sin úsáideach agus cothrom le dáta. Oibreoimid le roinnt úinéirí 
inneachair ó gach cuid den eagraíocht ina leith sin. Tá suíomh Gréasáin an Bhoird Oideachais agus Oiliúna 
sna céimeanna deireanacha dá fhorbairt. Soláthrófar an suíomh sa bhliain 2022, agus é dírithe ar dhul i 
dteagmháil le foghlaimeoirí féideartha agus leis na pobail atá rannpháirteach cheana féin.  
 
Tá sé mar thosaíocht againn go fóill comharthaí de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a chur in airde i 
ngach scoil agus ionad, agus tabharfar comharthaí cothrom le dáta iontu go léir le linn na bliana 2022. 
Déanfar clár oibre nua um Chumarsáid agus Margaíocht a fhorbairt agus a chomhaontú leis an nGrúpa 
Stiúrtha Cumarsáide agus Margaíochta roimh dheireadh na bliana 2022.  

 
Ag teacht sna sála ar an gcomhpháirtíocht a bhunaigh sé le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann sa 
bhliain 2020, chuir an Bord Oideachais agus Oiliúna tús le clár um Fhuinneamh agus um an gComhshaol. Sa 
bhliain 2022, forbróimid feachtais feasachta maidir le fuinneamh agus maidir leis an gcomhshaol chun go 
gcuirfear saincheisteanna an athraithe aeráide agus na hinbhuanaitheachta ar áireamh iontu. Déanfar roinnt 
iniúchtaí fuinnimh ar ár gcuid scoileanna agus ionad ina leith sin freisin agus féachfaimid le 
comhpháirtíochtaí nua a bhunú chun tacú lenár gclár oibre. 

 
4. Giniúint Ceoil 

Rinneadh difear suntasach do chláir Ghiniúint Ceoil i Loch Garman agus i bPort Láirge mar thoradh ar 
phaindéim Covid-19 agus leantar le hobair go crua chun cláir a sholáthar i bhfianaise na srianta reatha. 
Leanfar le cláir ar líne a úsáid chun cur leis an teagasc aghaidh ar aghaidh.  

 
Leagadh roinnt tionscnamh amach sna cláir oibre don bhliain. Go háirithe, leanfaimid le dul i dteagmháil 
lenár gcuid comhpháirtithe, le Comhairle Contae Loch Garman agus le Comhairle Cathrach agus Contae 
Phort Láirge chun a chinntiú go mbeidh ag na cláir an tacaíocht a theastaíonn uathu chun móiminteam a 
chothú ar fud an dá chontae. Éireoidh comhpháirtíochtaí áitiúla Oideachais Ceoil ina gcuid thábhachtach 
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den struchtúr rialachais do na cláir ar bhonn áitiúil – i Loch Garman agus i bPort Láirge. Déanfaidh na 
comhpháirtíochtaí sin ionadaíocht do na geallsealbhóirí éagsúla sna contaetha sin a oibríonn linn chun a 
chinntiú go mbeidh rochtain ag gach leanbh agus duine óg san Oirdheisceart ar an oideachas taibhiú ceoil is 
airde cáilíocht. 
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6. Ráiteas faoi Sheirbhísí sa bhliain 2022 
Sainaithníodh na spriocanna agus na tosaíochtaí seo a leanas faoi bhun théarmaí an Chomhaontaithe Soláthar Feidhmíochta idir an Roinn Oideachais agus an Bord Oideachais 
agus Oiliúna.   
Tá na gníomhartha sonracha atá le déanamh chun na tosaíochtaí sin a bhaint amach agus na táscairí feidhmíochta agus na spriocanna gaolmhara atá le comhlíonadh mar a 
leanas: 

Sprioc  Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Eispéireas an Mhic 
Léinn/an 
Fhoghlaimeora a 
Bharrfheabhsú 

Eispéireas dearfach foghlama a sholáthar 
do gach foghlaimeoir, lena n-áirítear 
foghlaimeoirí ó ghrúpaí imeallaithe 
 
 
  

- Leanfar le forbairt ghairmiúil leanúnach i 
bprionsabail Magenta a sholáthar go cianda. 
Díreofar ar chroífhoireann de 
Phríomhchleachtóirí Magenta a fhorbairt. 
Tabharfar cuireadh do rannpháirtithe ceachtanna 
a chur le Mol Digiteach Magenta. Leanfar le 
comhoibriú leis an bhFoireann Foghlama Digití. 
Seolfar cruinnithe cianda idir Foireann Magenta 
agus an Comhordaitheoir Oideachais do gach 
scoil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Déanfar athbhreithniú ar na riachtanais oiliúna 

atá ag cúntóirí riachtanas speisialta.  
 
 

- Ionadaíocht a bheith á déanamh 
do gach scoil incháilithe ar an 
gcroífhoireann de 
Phríomhchleachtóirí Magenta 
agus gach scoil incháilithe a 
bheith ag freastal ar sheisiúin 
oiliúna le linn na bliana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cúntóirí riachtanas speisialta a 

bheith ag gabháil d’fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach sa bhliain 
acadúil 21/22.  

 

- Múinteoirí a 
bheith ag 
gabháil don 
chlár, bunaithe 
ar a riachtanais 
féin mar 
chleachtóirí 
aonair agus ar 
riachtanais a 
scoile.  

- Méadú a bheith 
tagtha ar a 
mhéid a 
dhéantar 
acmhainní a 
chomhroinnt 
agus a uaslódáil 
ar na hardáin 
ábhartha.  

- Gníomhaíochtaí
/ábhair 
acmhainní a 
bheith á 
gcomhroinnt ar 
an Mol Foirne.  

 
- Cúntóirí 

riachtanas 
speisialta a 
bheith ag 
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- Leanfar le tacú le héiteas Gaeilge Mheánscoil San 

Nioclás agus lena rannpháirtíocht sa Scéim 
Aitheantais Scoileanna Gaeltachta. 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Cuirfear tionscadail bhonneagair ar aghaidh do 
roinnt mórthionscadal scoile, lena n-áirítear iar-
bhunscoil nua i mBaile Loch Garman, Coláiste 
Bhaile an Droichid, Gairmcholáiste Bhun Clóidí, 
Coláiste Pobail Naomh Déaglán i gCoill Mhic 
Thomáisín, Meánscoil San Nioclás, Coláiste Pobail 
Naomh Pól i bPort Láirge, Coláiste Abbáin, 
Coláiste Uí Chinnéide agus Coláiste an Átha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Gach mír cur chun cinn atá 
nasctha le héiteas Mheánscoil 
San Nioclás a bheith á 
bpriontáil i nGaeilge. 

 
 
 

 

 

 
- Iar-bhunscoil i Loch Garman – 

Ceadú Chéim 1 a bheith faighte 
ón Roinn Oideachais. Coláiste 
Bhaile an Droichid – Pleanáil 
Chéim 2b a bheith ceadaithe agus 
an próiseas tairisceana le 
haghaidh conraitheoir tógála a 
bheith ar siúl. Gairmcholáiste 
Bhun Clóidí – Pleanáil Chéim 2b a 
bheith ceadaithe agus an próiseas 
tairisceana le haghaidh 
conraitheoir tógála a bheith ar 
siúl. Coláiste Pobail Naomh 
Déaglán – Ceadú a bheith faighte 
ón Roinn Oideachais le haghaidh 
scoil nua.  

- Coláiste Pobail Naomh Pól – 
Ceadú a bheith faighte ón Roinn 
Oideachais le haghaidh scoil nua. 
Meánscoil San Nioclás – 

gabháil 
d’fhorbairt 
ghairmiúil 
leanúnach atá 
curtha in 
oiriúint dá 
riachtanais. 

 

- Cleachtas a 
bheith ar bun 
trína 
bpriontáiltear i 
nGaeilge gach 
mír cur chun 
cinn a 
bhaineann lenár 
n-éiteas 
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- Cuirfear ar aghaidh an chomhpháirtíocht atá ar 

bun le Comhairle Contae Loch Garman chun 
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Shíol 
Beagáin a athlonnú go Loch Charraig an Phoill ag 
Sliabh Fhothart, Loch Garman.  

 
 
 
 
 
 
- Soláthrófar cistin oiliúna nua in Ionad 

Breisoideachais agus Oiliúna Bhun Clóidí. 
 
 
 
- Cuirfear feistí breise ar fáil d’fhoghlaimeoirí nuair 

a iarrtar iad. 
 
 
 
- Déanfaidh an tOifigeach um Rochtain agus 

Cuimsiú Breisoideachais agus Oiliúna plean oibre 
a fhorbairt don Bhord Oideachais agus Oiliúna i 
gcomhairle le geallsealbhóirí inmheánacha agus 
seachtracha. 

 
 
 

conraitheoirí a bheith ceaptha. 
Tús a bheith curtha leis an tógáil. 

- Coláiste Abbáin – Ceadú a bheith 
faighte le haghaidh síneadh nua.  

- Coláiste an Átha – Ceadú a bheith 
faighte le haghaidh síneadh nua.  

- Coláiste Uí Chinnéide – Ceadú a 
bheith faighte ón Roinn le 
haghaidh an soláthar riachtanas 
speisialta oideachais a leathnú. 

 
- Meabhrán tuisceana a bheith i 

bhfeidhm le Comhairle Contae 
Loch Garman do chéim 
eatramhach thionscadal Loch 
Charraig an Phoill. Samhail um 
leithdháileadh costas a bheith 
comhaontaithe. Teach bád a 
bheith i bhfeidhm agus roinnt 
gníomhaíochtaí a bheith ar siúl sa 
láthair nua. 

 
- Cistin oiliúna nua a bheith i mbun 

feidhme in Ionad Breisoideachais 
agus Oiliúna Bhun Clóidí. 

 

 
- Feistí a bheith á gcur ar fáil 

d’fhoghlaimeoirí. 
 
 
 
- Plean oibre an Bhoird Oideachais 

agus Oiliúna a bheith eisithe. 
Tuarascálacha a bheith á n-
ullmhú go rialta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Teach bád a 

bheith tógtha 
agus cadhcáil 
agus rothaíocht 
sléibhe a bheith 
ar siúl ag Loch 
Charraig an 
Phoill. 

 

 
 
- Cistin oiliúna 

nua a bheith i 
mbun feidhme i 
mBun Clóidí. 

 
- Feistí a bheith á 

gcur ar fáil 
d’fhoghlaimeoir
í. 

 
- Plean oibre an 

Bhoird 
Oideachais agus 
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 Oiliúna a bheith 
eisithe. 
Tuarascálacha a 
bheith á n-
ullmhú go rialta. 

 

Curaclam leathan a sholáthar - Cuirfear modúil de chuid an Ionaid Náisiúnta le 
Sonraí Bithéagsúlachta chun cinn mar 
ghearrchúrsaí féideartha.  

- Déanfar suirbhé ar na gearrchúrsaí atá ar fáil inár 
gcuid scoileanna faoi láthair. 

- Deiseanna a bheith á dtabhairt do 
mhúinteoirí ó na scoileanna 
éagsúla teacht le chéile agus 
ábhar a chomhroinnt lena chéile. 

- Raon 
méadaithe 
cúrsaí a bheith 
ar fáil, más gá. 

Córais Dearbhú Cáilíochta a chur chun 
feidhme 

- Ainmneofar ionadaí do mhúinteoirí ó scoil de 
chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna chun 
páirt a ghlacadh i ngearrchúrsa de chuid choiste 
ETBI do phátrúin. 

 

 
 
 
- Soláthrófar oiliúint sa Teagasc agus san 

Fhoghlaim do Bhoird Bhainistíochta. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- An múinteoir ainmnithe a bheith 
ag freastal ar chruinnithe le ETBI 
agus ag tuairisciú ar ais don 
Phobal Cleachtais um Éiteas agus 
don Stiúrthóir Scoileanna. 

 
 
 
 
- An Stiúrthóir Scoileanna a bheith 

ag soláthar faisnéis do 
phríomhoidí scoile maidir leis an 
acmhainn ó ETBI le haghaidh 
Teagasc agus Foghlaim do Bhoird 
Bhainistíochta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- An Bord 
Oideachais agus 
Oiliúna a bheith 
ag imirt 
tionchar ar 
fhorbairt an 
ghearrchúrsa 
do phátrúin. 

 
- Gach Bord 

Bainistíochta a 
bheith ag 
déanamh 
breithniú ar an 
gcuraclam 
scoile trí úsáid a 
bhaint as an 
acmhainn 
oiliúna ó ETBI 
do Bhoird 
Bhainistíochta, 
as an doiciméad 
‘Ag Breathnú ar 
an Scoil Againne 
2016’ agus as 
an Ráiteas faoi 
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- Déanfar cur chun feidhme ar na gníomhartha a 

d’eascair as an Athbhreithniú Institiúideach a 
rinne Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
(QQI) le linn na bliana 2021. Déanfar 
athbhreithniú ar na moltaí agus ullmhófar plean 
cur chun feidhme. 

 

 

 
- An tuarascáil deiridh ó QQI a 

bheith eisithe. Na moltaí 
sainaitheanta a bheith á gcur i 
ngníomh. 

 

Spiorad Sainiúil 
(Éiteas). 

 
- Na moltaí sa 

tuarascáil ó QQI 
a bheith á gcur i 
ngníomh. 

Tacú le mic léinn/foghlaimeoirí atá i mbaol 
míbhuntáiste oideachasúil, ar aon dul leis 
an mbeartas náisiúnta reatha 

- Déanfaidh scoileanna DEIS tacaí a phleanáil agus 
a sholáthar de réir chreat DEIS.  Soláthróidh gach 
scoil tacaí de réir na n-acmhainní a bheidh ar fáil. 

 
 
 
 
- Déanfaidh an tOifigeach um Rochtain agus 

Cuimsiú Breisoideachais agus Oiliúna plean oibre 
a fhorbairt i gcomhairle le geallsealbhóirí. 

 
 

- Scoileanna a bheith ag leanúint le 
hobair i dtreo na spriocanna atá 
leagtha amach sna pleananna 
DEIS/sna pleananna feabhsúcháin 
scoile uathu a chomhlíonadh. 

 
- Plean a bheith eisithe. 

Tuarascálacha a bheith á n-
ullmhú go rialta. 

- Faireachán agus 
athbhreithniú a 
bheith á 
ndéanamh ar 
phleananna 
DEIS, de réir 
mar is gá. 

 

Seirbhísí treorach agus comhairliúcháin a 
sholáthar 

- Leanfar le dul i dteagmháil le Pobal Cleachtais na 
dtreoirchomhairleoirí. 

 
 
 
- Soláthrófar treoir bhreise chun tacú leis an obair 

a dhéanann TUSLA san Oirdheisceart. 
 

- Trí chruinniú a bheith ar siúl gach 
bliain. 

 
 
 
- Treoirchomhairleoir a bheith 

ceaptha. 

- Beartas 
Treorach Scoile 
Uile a bheith 
forbartha. 

  
- Treoirchomhairl

eoir a bheith i 
bhfeidhm. 

Saoráidí foghlama/oiliúna ar ardchaighdeán 
a sholáthar 

- Cuirfear tionscadail bhonneagair ar aghaidh do 
roinnt mórthionscadal scoile, lena n-áirítear iar-
bhunscoil nua i mBaile Loch Garman, Coláiste 
Bhaile an Droichid, Gairmcholáiste Bhun Clóidí, 
Coláiste Pobail Naomh Déaglán i gCoill Mhic 
Thomáisín, Meánscoil San Nioclás, Coláiste Pobail 
Naomh Pól i bPort Láirge, Coláiste Abbáin, 
Coláiste Uí Chinnéide agus Coláiste an Átha. 

 

- Iar-bhunscoil i Loch Garman – 
Ceadú Chéim 1 a bheith faighte 
ón Roinn Oideachais. Coláiste 
Bhaile an Droichid – Pleanáil 
Chéim 2b a bheith ceadaithe agus 
an próiseas tairisceana le 
haghaidh conraitheoir tógála a 
bheith ar siúl. Gairmcholáiste 
Bhun Clóidí – Pleanáil Chéim 2b a 

- Tionscadail 
tosaíochta a 
bheith curtha ar 
aghaidh. 
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- Cuirfear ar aghaidh an chomhpháirtíocht atá ar 

bun le Comhairle Contae Loch Garman chun 
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Shíol 
Beagáin a athlonnú go Loch Charraig an Phoill ag 
Sliabh Fhothart, Loch Garman.  

 
 
 
 
 
 

 
- Soláthrófar cistin oiliúna nua san Ionad 

Breisoideachais agus Oiliúna i mBun Clóidí. 
 
 

bheith ceadaithe agus an próiseas 
tairisceana le haghaidh 
conraitheoir tógála a bheith ar 
siúl. Coláiste Pobail Naomh 
Déaglán – Ceadú a bheith faighte 
ón Roinn Oideachais le haghaidh 
scoil nua.  

- Coláiste Pobail Naomh Pól – 
Ceadú a bheith faighte ón Roinn 
Oideachais le haghaidh scoil nua. 
Meánscoil San Nioclás – 
conraitheoirí a bheith ceaptha. 
Tús a bheith curtha leis an tógáil. 

- Coláiste Abbáin – Ceadú a bheith 
faighte le haghaidh síneadh nua.  

- Coláiste an Átha – Ceadú a bheith 
faighte le haghaidh síneadh nua.  

- Coláiste Uí Chinnéide – Ceadú a 
bheith faighte ón Roinn le 
haghaidh an soláthar riachtanas 
speisialta oideachais a leathnú. 

 
- Meabhrán tuisceana a bheith i 

bhfeidhm le Comhairle Contae 
Loch Garman do chéim 
eatramhach thionscadal Loch 
Charraig an Phoill. Samhail um 
leithdháileadh costas a bheith 
comhaontaithe. Teach bád a 
bheith i bhfeidhm agus roinnt 
gníomhaíochtaí a bheith ar siúl sa 
láthair nua. 

 
 

- Cistin oiliúna nua a bheith i mbun 
feidhme san Ionad 
Breisoideachais agus Oiliúna i 
mBun Clóidí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Teach bád a 

bheith tógtha 
agus cadhcáil 
agus rothaíocht 
sléibhe a bheith 
ar siúl ag Loch 
Charraig an 
Phoill. 
 
 
 
 

- Cistin oiliúna 
nua a bheith i 
mbun feidhme i 
mBun Clóidí. 
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- Cuirfear saoráid Ionad Ógtheagmhála Ghuaire i 

gcrích. 
 
 

- Ionad Ógtheagmhála Ghuaire a 
bheith ar oscailt d’fhoghlaimeoirí. 

 

- Ionad 
Ógtheagmhála 
Ghuaire a 
bheith i mbun 
feidhme. 

Oideachas allamuigh a chur chun cinn agus 
a fhorbairt 

- Cuirfear ar aghaidh an chomhpháirtíocht atá ar 
bun le Comhairle Contae Loch Garman chun 
Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Shíol 
Beagáin a athlonnú go Sliabh Fhothart, Loch 
Garman. 

- Meabhrán tuisceana a bheith i 
bhfeidhm le Comhairle Contae 
Loch Garman do chéim 
eatramhach thionscadal Shliabh 
Fhothart. Samhail um 
leithdháileadh costas a bheith 
comhaontaithe. Teach bád a 
bheith i bhfeidhm agus roinnt 
gníomhaíochtaí a bheith ar siúl sa 
láthair nua. 

- An tIonad 
Oideachais agus 
Oiliúna 
Allamuigh a 
bheith 
athlonnaithe go 
páirteach agus 
cláir bhreise a 
bheith ar siúl. 

Pleanáil le haghaidh déimeagrafaic a bhíonn 
ag athrú 

- Leanfar le dul i dteagmháil leis an Roinn 
Oideachais maidir leis na riachtanais bhreise 
bhuanchóiríochta atá ag scoileanna, mar atá 
sainaitheanta san anailís dhéimeagrafach, 
agus/nó maidir le heasnaimh foirgnimh. 

 

 

 
- Soláthrófar iar-bhunscoil nua i Loch Garman chun 

freastal ar an éileamh. 

 
- Saothrófar an togra le haghaidh Coláiste Pobail 

Naomh Pól a leathnú ina scoil 1000 mac léinn.  
 
 
- Cuirfear síneadh le Coláiste Abbáin chun freastal 

ar líon méadaitheach rolluithe. 
 
 
- Cuirfear síneadh le Coláiste Pobail Naomh 

Déaglán, Coill Mhic Thomáisín, chun freastal ar 
líon méadaitheach rolluithe. 

- Iar-bhunscoil i Loch Garman – 
Ceadú Chéim 1 a bheith faighte 
ón Roinn Oideachais. 

 

 

 

 

 

 

 
- Coláiste Pobail Naomh Pól – 

Ceadú a bheith faighte ón Roinn 
Oideachais le haghaidh scoil nua. 

 
- Ceadú a bheith faighte le 

haghaidh na saoráidí atá ann 
cheana i gColáiste Abbáin a 
shíneadh. 

 
- Ceadú a bheith faighte le 

haghaidh na saoráidí atá ann 
cheana i gColáiste Pobail Naomh 
Déaglán a shíneadh. 

- Saoráidí iar-
bhunscoile a 
bheith ar an 
mbóthar ceart 
lena soláthar 
laistigh de na 
creataí ama 
comhaontaithe. 

 
- Saoráidí iar-

bhunscoile a 
bheith ar an 
mbóthar ceart 
lena soláthar 
laistigh de na 
creataí ama 
comhaontaithe. 



Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman – Plean Seirbhíse 2022 

 

Leathanach 30 de 80 
 

Dul i dteagmháil go héifeachtach le fostóirí - Méadófar an líon de phrintísigh Chéim 2 in ionaid 
de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna trí 
thrí chúrsa sa bhreis a chruthú (tar éis 
comhairliúcháin). 

- Líon méadaithe daoine a bheith 
ag freastal ar ionaid atá ann 
cheana de chuid an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 

 

- Líon méadaithe 
printíseach a 
bheith ag 
freastal ar 
ionaid atá ann 
cheana. 

Cláir cúrsaí oiliúna agus cláir phrintíseachta 
a fhorbairt agus a sholáthar 

- Cuirfear tús le printíseacht gruagaireachta a 
sholáthar i gColáiste Pobail Inis Córthaidh. 

- Tús a bheith curtha leis an 
bprintíseacht. 

- Printíseacht 
gruagaireachta 
a bheith i 
bhfeidhm. 

A chinntiú go bhfuil na bearta uile um 
chumhdach leanaí i bhfeidhm, de réir na 
Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 
2017 

- Déanfar athbhreithniú agus iniúchadh bliantúil ar 
an ráiteas um chumhdach leanaí agus cuirfear 
measúnuithe riosca gaolmhara i gcrích.  

- Déanfar cigireachtaí cumhdaigh leanaí, lena 
gcabhrófar le faireachán a dhéanamh ar an 
bpróiseas atá i bhfeidhm i scoileanna. 
 

- Cuirfidh príomhoidí scoile Oiliúint do Bhoird 
Bhainistíochta sa Tuarascáil Maoirseachta um 
Chosaint Leanaí i gcrích.  
 

- Déanfar athbhreithniú ar na cleachtais um 
chosaint leanaí atá ar bun in Ionaid 
Bhreisoideachais agus Oiliúna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cuirfear nósanna imeachta um Chumhdach 

Aosach chun feidhme ar fud an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna. 

- Boird Bhainistíochta a bheith ag 
déanamh athbhreithniú agus 
iniúchadh bliantúil. 

 
- Cigireachtaí cumhdaigh a bheith 

ar siúl i scoileanna. 
 
- Oiliúint a bheith á déanamh ag 

Boird Bhainistíochta sa Tuarascáil 
Maoirseachta um Chosaint Leanaí. 
 

- Iniúchadh a bheith curtha i gcrích 
sa bhliain 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Acmhainn foirne a bheith 

sainaitheanta chun tacú le 
nósanna imeachta um 
Chumhdach Aosach a chur chun 
feidhme ar fud an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 

- Na caighdeáin 
atá i bhfeidhm a 
bheith á 
gcoinneáil ar 
bun. 

-  Cigireachtaí 
cumhdaigh a 
bheith déanta. 

-  Oiliúint do 
Bhoird 
Bhainistíochta 
sa Tuarascáil 
Maoirseachta 
um Chosaint 
Leanaí a bheith 
curtha i gcrích. 

-  Iniúchadh a 
bheith curtha i 
gcrích in Ionaid 
Bhreisoideachai
s agus Oiliúna. 

 
 
- Acmhainn a 

bheith i 
bhfeidhm. 
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Tús áite a thabhairt do STEM/STEAM i 
scoileanna 

- Leanfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna le 
hobair i gcomhpháirt le Comhairle Contae Loch 
Garman chun féile WexSci a reáchtáil le linn 
Sheachtain na hEolaíochta.  

 
 
 
 
 
 
 

- Forbrófar irisleabhar eolaíochta d’iar-
bhunscoileanna, rud ina gcuimseofar tionscadail 
arna gcistiú mar chuid d’fhéile WexSci sna blianta 
2020 agus 2021.  

- Leanfar le rannpháirtíocht bunscoileanna agus iar-
bhunscoileanna araon a chothú sna Saotharlanna 
Déantúsaíochta in Inis Córthaidh agus i Ros Mhic 
Thriúin.   

- Oibreoidh an Bord Oideachais agus Oiliúna leis an 
Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta chun 
modúil a fhorbairt d’Ionaid Ógtheagmhála agus 
d’iar-bhunscoileanna maidir le bailiú agus 
sainaithint sonraí i ngnáthóg cladaigh agus fálta 
sceach.  

- Bunófar Deontas Taighde Eolaíochta de chuid an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna.  

- Leanfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna le 
hobair i gcomhpháirt leis an Ionad Náisiúnta le 
Sonraí Bithéagsúlachta chun Plean Uile-Éireann 
um Pailneoirí a chur i bhfeidhm. 

 
 
- Oibreoidh an Bord Oideachais agus Oiliúna i 

gcomhpháirt le CALMAST do Sheachtain na 
hEolaíochta 2022. 

 
 

- Modúil de chuid an Ionaid 
Náisiúnta le Sonraí 
Bithéagsúlachta a bheith curtha i 
bhfeidhm sna réimsí seo a leanas: 
1) Explore Your Shore de chuid 
Citizen Science; agus 2) Fálta 
Sceach le haghaidh 
Bhitheolaíocht agus Éiceolaíocht 
na hArdteistiméireachta.  

 
 
- An Deontas Taighde Eolaíochta 

do Scoileanna a bheith á 
choinneáil ar bun. 

- Irisleabhar taighde eolaíochta a 
bheith foilsithe. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
- Limistéir a bheith ainmnithe le 

haghaidh fás plandaí is pailneoirí. 
 
 
 
 
- Sraith imeachtaí a bheith ar siúl 

ar fud an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna le linn Sheachtain na 
hEolaíochta. 

 

- Méadú a bheith 
tagtha ar 
rannpháirtíocht 
i measc 
scoileanna agus 
ionad.  

- Méadú a bheith 
tagtha ar an 
líon iarratas a 
fuarthas ar an 
deontas.  

- Aighneachtaí a 
bheith faighte ó 
shampla 
ionadaíoch de 
scoileanna agus 
d’ionaid 
bhreisoideachai
s agus oiliúna. 

 
 
 
 

 
 
- An plean a 

bheith curtha i 
bhfeidhm i 
roinnt ionad 
Ógtheagmhála 
agus 
scoileanna. 

- Sraith imeachtaí 
a bheith ar siúl 
ar fud an Bhoird 
Oideachais agus 
Oiliúna le linn 



Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman – Plean Seirbhíse 2022 

 

Leathanach 32 de 80 
 

 
 
 
- Tacóidh an Bord Oideachais agus Oiliúna leis an 

obair a dhéanann CALMAST chun samhail moil 
agus braisle a fhorbairt le haghaidh 
rannpháirtíocht in STEM ar fud an Oirdheiscirt.               

 
 
 
- Rannpháirtíocht i 

ndíospóireachtaí a bheith 
eagraithe ag CALMAST. 

Sheachtain na 
hEolaíochta. 
 

- Teagmháil a 
bheith ar bun le 
CALMAST chun 
rannpháirtíocht 
mhéadaithe in 
STEM a 
spreagadh ar 
fud scoileanna 
agus ionad de 
chuid an Bhoird 
Oideachais agus 
Oiliúna. 

 
Tacaí foghlama TFC ar ardchaighdeán a 
sholáthar i scoileanna/ionaid 

- Déanfar Straitéis TFC a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme don eagraíocht. 
 

- Déanfar athbhreithniú agus nuashonrú ar an 
Straitéis um Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta 
mar chuid den Straitéis TFC don Bhord Oideachais 
agus Oiliúna. 

- Straitéis TFC agus plean cur chun 
feidhme a bheith forbartha. 
 

- An Straitéis um Fhoghlaim le 
Cuidiú Teicneolaíochta a bheith 
athbhreithnithe agus 
nuashonraithe mar chuid den 
Straitéis TFC. 

 

- An Straitéis TFC 
a bheith 
comhaontaithe 
agus plean cur 
chun feidhme a 
bheith 
forbartha. 

 

Tacaíocht Foirne Baill foirne a earcú agus a choinneáil - Cuirfear struchtúr nua acmhainní daonna i 
bhfeidhm sa bhliain 2022, lena n-áirítear foireann 
Earcaíochta agus Ionduchtúcháin, agus beirt 
cheannairí foirne agus earcaitheoirí tiomnaithe 
ann.  

- Tacófar leis an gcóras nua ríomh-Earcaíochta a 
dhearadh lena chur chun feidhme laistigh den 
Bhord Oideachais agus Oiliúna i gcomhthráth leis 
an aistriú i dtreo seirbhísí comhroinnte Párolla. 

- Déanfar clár ionduchtúcháin a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme don Bhord Oideachais agus 
Oiliúna. 

-  Foireann Earcaíochta agus 
Ionduchtúcháin a bheith i 
bhfeidhm, agus í faoi stiúir ag 
beirt cheannairí foirne. 

- Córas ríomh-Earcaíochta a bheith 
forbartha ag ESBS agus a bheith 
réidh lena chur chun feidhme.  

 
 
- Clár ionduchtúcháin a bheith i 

bhfeidhm. 

 - Próiseas 
cuíchóirithe 
earcaíochta 
agus 
ionduchtúcháin 
a bheith i 
bhfeidhm agus 
gach 
geallsealbhóir a 
bheith curtha ar 
an eolas faoi. 

-  Na próisis 
earcaíochta uile 
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-  Leanfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna lena 
chinntiú gur trí mheán na Gaeilge a sheolfar na 
próisis earcaíochta uile do Mheánscoil San 
Nioclás - is i nGaeilge a bheidh foirmeacha 
iarratais, doiciméid agallaimh agus litreacha 
leantacha tairisceana/diúltaithe agus a sheolfar 
painéil agallaimh. 

 

  

- Na próisis earcaíochta uile do 
Mheánscoil San Nioclás a bheith á 
seoladh trí mheán na Gaeilge 

do Mheánscoil 
San Nioclás a 
bheith á 
seoladh trí 
mheán na 
Gaeilge 

Tacú le baill foirne gabháil d’fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach 

- Cuirfear beartas foghlama agus forbartha 
gairmiúla i bhfeidhm do gach ball foirne. 

- Cuirfear conradh foghlama le haghaidh foghlaim 
agus forbairt ghairmiúil chun feidhme – cuirfear 
comhaontú sínithe i bhfeidhm idir an ball foirne 
agus an eagraíocht. 

- Próiseálfar iarratais ar aisíocaíochtaí táillí. 
 

- Clár foghlama agus forbartha 
gairmiúla a bheith forbartha 
laistigh den Bhord Oideachais 
agus Oiliúna. 

- Baill foirne a 
bheith ag cur 
cúrsaí foghlama 
agus forbartha 
gairmiúla i 
gcrích chun tacú 
le hobair an 
Bhoird 
Oideachais agus 
Oiliúna. 

Ceannaireacht ar ardchaighdeán a fhorbairt 
laistigh den Bhord Oideachais agus Oiliúna 
agus tacaíocht a thabhairt di 
 
 
 
 
    

- Leanfar leis an gClár um Thacaíocht do 
Cheannaireacht Scoile. 

 

- An clár a bheith curtha i gcrích ag 
an bhFoireann Ceannaireachta 
Scoile ar fad. 

- Ciorclán 
003/2018 a 
bheith á chur 
chun feidhme 
go 
comhsheasmha
ch i scoileanna 
an Bhoird 
Oideachais agus 
Oiliúna i ndáil le 
ceannaireacht 
foirne 
Meánbhainistío
chta. 

Feasacht a chothú ar shláinte agus 
sábháilteacht 

- Cuirfear clár Sláinte agus Sábháilteachta i 
bhfeidhm le haghaidh iniúchtaí ar Scoileanna 
agus ar Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna sa 
bhliain 2022, agus próiseas á chomhaontú idir an 
fhoireann Foirgneamh, an fhoireann Sláinte agus 

- Iniúchtaí a bheith curtha i gcrích 
agus tuarascálacha a bheith 
scaipthe ar scoileanna, ar ionaid 
agus ar oifigí. 

 

- Iniúchtaí Sláinte 
agus 
Sábháilteachta 
a bheith curtha 
i gcrích i ngach 
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Sábháilteachta agus an fhoireann 
Ardbhainistíochta maidir le gníomh leantach a 
dhéanamh i leith moltaí iniúchta agus i leith 
ábhair imní Sláinte agus Sábháilteachta. 

- Cuirfear oiliúint do Fhreagróirí Garchabhrach 
agus do Mhaoir Shlándála agus oiliúint i Nósanna 
Imeachta Oibríochta Sábháilte i bhfeidhm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comhlánófar Cláir Rioscaí do sheomraí praiticiúla 

i scoileanna. 
 
 
 
 
- Forbrófar teimpléid nua Sláinte agus 

Sábháilteachta lena n-úsáid ag Bainisteoirí, lena 
n-áirítear foirm Thuairisce ar Thimpistí a 
thabhairt isteach agus Timpistí agus Neastimpistí 
a thaifeadadh. 
 

 
-  Cuirfear Coistí Sláinte agus Sábháilteachta atá 

sonrach don láithreán i bhfeidhm. 
 
 
 

 
 
- Oiliúint do Fhreagróirí 

Garchabhrach agus do Mhaoir 
Shlándála agus oiliúint i Nósanna 
Imeachta Oibríochta Sábháilte a 
bheith curtha i gcrích agus 
bunachar sonraí ainmneacha a 
bheith á chothabháil ag an Oifig 
Sábháilteachta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Oiliúint do mhúinteoirí ábhar 

praiticiúil a bheith curtha i gcrích 
agus cláir rioscaí a bheith 
comhlánaithe do sheomraí ranga 
praiticiúla. 

 
- Teimpléid nua a bheith forbartha 

agus iad a bheith scaipthe ar 
Bhainisteoirí agus ar bhaill foirne. 

 
 
 
 
- Coistí Sláinte agus Sábháilteachta 

a bheith i bhfeidhm i ngach ionad, 
scoil agus oifig de chuid an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 

 

scoil agus 
ionad.  

 
-  Oiliúint do 

Fhreagróirí 
Garchabhrach 
agus do Mhaoir 
Shlándála agus 
oiliúint i 
Nósanna 
Imeachta 
Oibríochta 
Sábháilte a 
bheith curtha i 
gcrích agus an 
bunachar sonraí 
a bheith 
cothrom le 
dáta. 

-  Cláir Rioscaí a 
bheith i 
bhfeidhm do 
gach seomra 
ranga praiticiúil 

. 
-  Teimpléid nua a 

bheith i mbun 
feidhme do 
Thimpistí, do 
Theagmhais 
agus do 
Neastimpistí. 

-  Coistí Sláinte 
agus 
Sábháilteachta 
a bheith i 
bhfeidhm i 
ngach ionad, 
scoil agus oifig 
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de chuid an 
Bhoird 
Oideachais agus 
Oiliúna. 

Timpeallacht oibre atá dearfach agus tacúil 
a sholáthar 

- Forbrófar clár Folláine do bhaill foirne. - Clár Folláine a bheith i bhfeidhm 
do bhaill foirne. 

- Baill foirne a 
bheith ag 
gabháil don 
chlár Folláine. 

Tacú le folláine foirne - Déanfaidh an Coiste Sábháilteachta, Sláinte agus 
Leasa laistigh den Cheannoifig, Ard Chaomháin, 
iniúchadh ar a indéanta atá sé tionscnaimh a 
thabhairt isteach chun cultúr sláinte agus folláine 
ag an obair a leabú (e.g., Éadaí Neamhfhoirmeálta 
ar an Aoine; ranganna oíche áineasa a reáchtáil 
tríd an mBord Oideachais agus Oiliúna; grúpaí 
reatha, siúil agus ióga a reáchtáil ag am lóin; agus 
tathantóirí a shainaithint ag láithreacha éagsúla).  
 

- Treoirthionscnaimh folláine 
foirne a bheith ar siúl i ngach 
scoil, agus aiseolas a bheith á lorg 
ó bhaill foirne maidir leis an 
tionchar atá ag na tionscnaimh ar 
chultúr na scoile agus ar 
mheanma na foirne.  
 

 

- Treoirthionscnai
mh a bheith ar 
siúl ar fud an 
Bhoird 
Oideachais agus 
Oiliúna sa 
bhliain 2022, 
agus iad a 
bheith á 
gcomhordú ag 
grúpa oibre 
trasfheidhmiúil.  

 
 

Rialachas Rátaí Freastail ar chruinnithe Boird - Cuirfear béim an athuair ar an gceanglas go 
bhfreastalófaí ar gach cruinniú Boird, de réir an 
Chóid Cleachtais chun Boird Oideachais agus 
Oiliúna a Rialú. 

 

- Córam a bheith bainte amach do 
gach cruinniú de chuid Bhord an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 

- Córam a bheith 
bainte amach 
do gach 
cruinniú de 
chuid Bhord an 
Bhoird 
Oideachais agus 
Oiliúna. 

Féinmheasúnuithe Boird - Agus leas á bhaint as an gceistneoir atá ar 
áireamh sa Chód Cleachtais, déanfar ceistneoir 
féinmheasúnaithe chun sainaithint a dhéanamh 
ar réimsí ina bhfuil feabhsuithe ag teastáil. 

- Ceistneoir féinmheasúnaithe a 
bheith déanta ag na comhaltaí 
Boird ar bhonn aonair agus 
tuarascáil ilchodach a bheith 
comhaontaithe. 

- Ceistneoir 
féinmheasúnait
he a bheith á 
dhéanamh gach 
bliain. 

Saineolas airgeadais ar choistí 

iniúchóireachta agus airgeadais 
- Déanfaidh an bord ceapacháin chuig coistí 

iniúchóireachta agus airgeadais i gcomhairle le 
cathaoirligh na gcoistí.  Roghnófar comhaltaí 

- Comhdhéanamh an Choiste 
Airgeadais agus an Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca a 

- Comhdhéanam
h an Choiste 
Airgeadais agus 
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seachtracha de choistí chun na scileanna agus an 
taithí iniúchóireachta agus airgeadais a 
theastaíonn a chur leis an ról. 

bheith ag teacht leis an dea-
chleachtas. 

an Choiste 
Iniúchóireachta 
agus Riosca a 
bheith ag teacht 
leis an dea-
chleachtas. 

Breithmheas an Bhoird ar obair an Choiste 

Airgeadais agus an Choiste Iniúchóireachta 

agus Riosca 

- Soláthrófar tuarascálacha scríofa do chomhaltaí 
Boird ar obair an Choiste Airgeadais agus an 
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca, mar a 
cheanglaítear faoin gCód Cleachtais chun Boird 
Oideachais agus Oiliúna a Rialú.  

-  An Coiste Airgeadais agus an 
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 
a bheith ag soláthar tuarascálacha 
go rialta don Bhord. 

- Tuarascálacha a 
bheith á 
soláthar go 
tráthúil don 
Bhord. 

Féinmheasúnú ón gCoiste Airgeadais agus 

ón gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca 
- Cuirfidh an Coiste Airgeadais agus an Coiste 

Iniúchóireachta agus Riosca cleachtadh 
féinmheasúnaithe i gcrích gach bliain, mar a 
cheanglaítear faoin gCód Cleachtais chun Boird 
Oideachais agus Oiliúna a Rialú. 

-  Cleachtadh féinmheasúnaithe a 
bheith á chur i gcrích ag an 
gCoiste Airgeadais agus ag an 
gCoiste Iniúchóireachta agus 
Riosca gach bliain. 

- Cleachtaí 
féinmheasúnait
he a bheith á 
gcur i gcrích 
gach bliain. 

Forbairt Foirne - Ceapfar Bainisteoir Airgeadais mar bhainisteoir 
oiliúna don fhoireann Airgeadais.  

-  Déanfar anailís ar riachtanais oiliúna i réimse na 
bainistíochta airgeadais ar bhonn bliantúil. 

 -  Forbrófar clár oiliúna i mbainistíocht airgeadais 
agus cuirfear chun feidhme é. 

-  Tar éis do cheathrar comhaltaí d’fhoireann    
ardbhainistíochta an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna cúrsaí leibhéal 4 go leibhéal 6 de chuid 
Ghaelchultúr a chur i gcrích go rathúil, cuirfear an 
cúrsa ar fáil do bhaill foirne bhreise anois. 

  
-  Leanfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna le tacú 

le baill foirne teagaisc i Meánscoil San Nioclás trí 
thacaíocht airgeadais a thabhairt dóibh chun 
tabhairt faoi chúrsaí a bhaineann le hábhair a 
theagasc trí Ghaeilge.  

-  An Bainisteoir Airgeadais a bheith 
ag comhlíonadh an róil mar 
bhainisteoir oiliúna don fhoireann 
Airgeadais, scóip an chláir oiliúna 
a bheith measta agus an clár 
oiliúna a bheith curtha chun 
feidhme. 

- Príomhchomhaltaí d’Fhoireann 
Ardbhainistíochta an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna a bheith 
inniúil i nGaeilge agus a bheith in 
ann tacaíocht a thairiscint do 
bhaill foirne Mheánscoil San 
Nioclás, de réir mar is gá 

- Tacaí airgeadais a bheith á gcur ar 
fáil le haghaidh cúrsaí oiliúna trí 
Ghaeilge 

- Cúrsaí de chuid Ghaelchultúr a 
bheith á dtairiscint do bhaill foirne 
bhreise. 

- Bainisteoir 
oiliúna a bheith 
i bhfeidhm agus 
clár oiliúna a 
bheith curtha 
chun feidhme. 

- Tacaíocht a 
bheith á 
tabhairt i 
nGaeilge do 
bhaill foirne, de 
réir mar is gá 

- Tacaí airgeadais 
a bheith i 
bhfeidhm do 
chúrsaí foirne a 
sheoltar trí 
Ghaeilge 

- Baill foirne 
bhreise a bheith 
ar fáil chun 
tacaíocht a 
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thairiscint trí 
Ghaeilge do 
bhaill foirne 
Mheánscoil San 
Nioclás. 

Spriocdhátaí tuairiscithe na Roinne - Comhlíonfar na spriocdhátaí tuairiscithe arna 
leagan síos ag an Roinn. 

- Spriocdhátaí tuairiscithe na 
Roinne Oideachais a bheith á 
gcomhlíonadh. 

- Spriocdhátaí 
tuairiscithe na 
Roinne 
Oideachais a 
bheith á 
gcomhlíonadh. 

Beartas Bainistíochta Riosca - Dearfar próiseas chun sainaithint a dhéanamh ar 
na rioscaí suntasacha a bhaineann le torthaí an 
eintitis a bhaint amach agus chun aghaidh a 
thabhairt ar na rioscaí sin. Tacóidh an Coiste 
Iniúchóireachta agus Riosca le hobair an Bhoird 
ina leith sin.  

 

  

- Plean gnó agus bainistíochta 
riosca a bheith curtha chun 
feidhme agus próiseas a bheith 
comhaontaithe le haghaidh rioscaí 
a shainaithint agus le haghaidh 
aghaidh a thabhairt orthu. 

- Plean gnó agus 
bainistíochta 
riosca a bheith 
curtha chun 
feidhme agus 
próiseas a 
bheith 
comhaontaithe 
le haghaidh 
rioscaí a 
shainaithint 
agus le 
haghaidh 
aghaidh a 
thabhairt orthu. 

Rialuithe Inmheánacha - Gheobhaidh an Bord dearbhú leordhóthanach á 
rá go mbíonn rialuithe sonraithe á n-oibriú mar 
atá beartaithe. 

- Dearbhú a bheith faighte ag an 
mBord á rá go bhfuil rialuithe 
sonraithe i bhfeidhm. 

- Rialuithe 
inmheánacha a 
bheith i 
bhfeidhm agus 
Ráiteas faoi 
Rialuithe 
Inmheánacha a 
bheith 
ceadaithe ag an 
mBord. 
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Struchtúir agus córais eagraíochta a 
fhorbairt chun freastal ar riachtanais 
athraitheacha na heagraíochta 

-  Oibreofar i gcomhar leis an Roinn Oideachais 
chun sainaithint a dhéanamh ar struchtúir 
eagraíochta is cuí don Bhord Oideachais agus 
Oiliúna chun freastal ar riachtanais athraitheacha 
na heagraíochta. 

- Struchtúir eagraíochta a bheith 
comhaontaithe leis an Roinn 
Oideachais agus leibhéal cuí 
acmhainní a bheith i bhfeidhm. 

- Struchtúir 
eagraíochta a 
bheith 
comhaontaithe 
leis an Roinn 
Oideachais agus 
leibhéal cuí 
acmhainní a 
bheith i 
bhfeidhm. 

Airgeadas agus riosca a bhainistiú go 
héifeachtach 

- Cuirfear córais bhainistíochta riosca agus córais 
bhainistíochta airgeadais chun feidhme de réir an 
Chóid Cleachtais chun Boird Oideachais agus 
Oiliúna a Rialú agus de réir an chomhaontaithe 
atá i bhfeidhm leis an Roinn Oideachais. 

- Nósanna imeachta bainistíochta 
riosca agus nósanna imeachta 
bainistíochta airgeadais a bheith i 
bhfeidhm agus a bheith ag oibriú 
go héifeachtach. 

- Nósanna 
imeachta 
bainistíochta 
riosca agus 
nósanna 
imeachta 
bainistíochta 
airgeadais a 
bheith i 
bhfeidhm agus 
a bheith ag 
oibriú go 
héifeachtach. 

Acmhainní a úsáid go héifeachtúil - Forbrófar creataí le haghaidh éifeachtúlacht a 
chinntiú i ndáil le hearraí agus seirbhísí a 
sholáthar. 

- Creataí a bheith forbartha i réimsí 
nach bhfuil creataí i bhfeidhm 
iontu faoi láthair (e.g., 
gníomhaireachtaí earcaíochta 
acmhainní daonna). 

- An leibhéal 
neamhchomhlío
nta i réimse an 
tsoláthair 
laistigh den 
Bhord 
Oideachais agus 
Oiliúna a bheith 
laghdaithe go 
faoi bhun 
€500k. 

Cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach -  Forbrófar straitéis cumarsáide agus clár oibre 
gaolmhar don Bhord Oideachais agus Oiliúna, rud 
a bheidh ag teacht le straitéis na heagraíochta 
don tréimhse 2023-2027. 

- Plean cumarsáide a bheith 
forbartha agus plean cur chun 
feidhme a bheith comhaontaithe. 

- Plean 
cumarsáide a 
bheith forbartha 
agus plean cur 
chun feidhme a 
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- Leanfar le húsáid na Gaeilge i gcumarsáidí a chur 
chun cinn, go háirithe i gcás cumarsáidí le 
Meánscoil San Nioclás 

- Cumarsáidí idir an 
Príomhfheidhmeannach agus 
Meánscoil San Nioclás a bheith á 
seoladh trí Ghaeilge. 

- Cumarsáidí idir Ceannoifig 
Airgeadais an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna agus Meánscoil San 
Nioclás a bheith á seoladh trí 
Ghaeilge 

- Gach comhalta arna gceapadh ag 
an mBord Oideachais agus Oiliúna 
chuig Bord Bainistíochta 
Mheánscoil San Nioclás a bheith 
in ann obair go héifeachtúil trí 
mheán na Gaeilge 

bheith 
comhaontaithe. 

- Gach cumarsáid 

ábhartha le 
Meánscoil San 
Nioclás, lena n-
áirítear tuairiscí 
airgeadais, a 
bheith á 
seoladh i 
nGaeilge. 

Comhaontuithe Seirbhíse a fhorbairt le 
geallsealbhóirí seachtracha 

- Forbrófar meabhrán tuisceana le Comhairle 
Contae Loch Garman i ndáil leis an gcéim 
eatramhach d’aistriú an Ionaid Oideachais agus 
Oiliúna Allamuigh chuig Sliabh Fhothart agus i 
ndáil le saoráidí a fhorbairt ag an láthair nua. 

- Meabhrán tuisceana a bheith 
forbartha idir Comhairle Contae 
Loch Garman agus an Bord 
Oideachais agus Oiliúna don 
chéim eatramhach den athlonnú 
go Sliabh Fhothart. 

- Meabhrán 
tuisceana a 
bheith 
comhaontaithe 
le Comhairle 
Contae Loch 
Garman i ndáil 
leis an 
gcomhpháirtíoc
ht ag Sliabh 
Fhothart. 

Cosaint éifeachtach sonraí a chinntiú - Soláthrófar oiliúint athnuachana do scoileanna 
agus d’ionaid ar an Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí.  
 

- Oiliúint do scoileanna agus 
d’ionaid ar an Rialachán 
Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 
a bheith curtha i gcrích. 

- Tuiscint a 
bheith ag gach 
scoil agus ionad 
ar na 
hoibleagáidí atá 
orthu faoin 
Rialachán 
Ginearálta 
maidir le 
Cosaint Sonraí. 
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Dul i dteagmháil go héifeachtach le 
geallsealbhóirí agus comhpháirtíochtaí a 
fhorbairt 

- Leanfar le dul i dteagmháil le hinstitiúidí Tríú 
Leibhéal i ndáil le deiseanna dul chun cinn 
d’fhoghlaimeoirí de chuid an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna. 

 
- Rachfar i dteagmháil le hInstitiúid Teicneolaíochta 

Phort Láirge maidir leis an acmhainneacht atá 
ann cúrsaí a thairiscint chun oiliúint múinteoirí 
cáilithe iar-bhunscoile a éascú. 

 

- Meabhráin tuisceana a bheith 
sínithe le Coláistí aonair. 

 
 
 
- Tús a bheith curtha leis an 

díospóireacht idir an Bord 
Oideachais agus Oiliúna agus baill 
foirne ábhartha de chuid 
Institiúid Teicneolaíochta Phort 
Láirge. 

- Meabhráin 
tuisceana a 
bheith sínithe le 
Coláistí aonair. 

 
- Tús a bheith 

curtha leis an 
díospóireacht 
idir an Bord 
Oideachais agus 
Oiliúna agus 
baill foirne 
ábhartha de 
chuid Institiúid 
Teicneolaíochta 
Phort Láirge. 

Cloí leis an dea-chleachtas i réimse an 
tsoláthair 

- Cuirfear Plean Soláthair Chorparáidigh chun 
feidhme. 

 
 
 
 
 
- Cuirfear próisis 

Oiliúna/Faisnéise/Tuisceana/Teagmhála i 
bhfeidhm ar aon dul leis an gcóras nua ó 
sholáthar go híoc.  

 
- Treiseofar an beartas agus na freagrachtaí atá ar 

bhainisteoirí i ndáil le cleachtais chuí soláthair. 
 

- Plean a bheith forbartha agus 
curtha chun feidhme le haghaidh 
seisiúin faisnéise a reáchtáil do 
gach ball foirne atá ag gabháil do 
sholáthar laistigh den Bhord 
Oideachais agus Oiliúna. 

 
- Córas ó sholáthar go híoc a bheith 

curtha chun feidhme.  
 

- Ceanglais 
soláthair a 
bheith tuigthe 
ag gach 
bainisteoir.  

 
 
- Leibhéil 

neamhchomhlío
nta a bheith 
chomh híseal 
agus is féidir. 

Comhlíonadh ceanglas reachtúil agus rialála 
a chinntiú 

- Soláthrófar seimineáir agus oiliúint Rialachais do 
na grúpaí seo a leanas: Bord an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna; coistí Alt 45; coistí Alt 44; Boird 
Bhainistíochta; agus Bainisteoirí Sinsearacha 
laistigh den Bhord Oideachais agus Oiliúna. 

- Cuirfear béim an athuair ar an gceanglas go 
bhfreastalófaí ar gach cruinniú Boird, de réir an 

- Oiliúint rialachais a bheith curtha 
i gcrích, cóid iompair a bheith 
sínithe agus dearbhuithe eitice a 
bheith comhlánaithe agus curtha 
isteach. 

- Cumarsáid rialta a bheith á 
ndéanamh le comhaltaí Boird 

- Oiliúint 
rialachais a 
bheith curtha i 
gcrích. 
 

- Gach comhalta 
Boird a bheith 
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Chóid Cleachtais chun Boird Oideachais agus 
Oiliúna a Rialú. 

 
 
 
- Comhlíonfar na spriocdhátaí tuairiscithe arna 

leagan síos ag an Roinn Oideachais. 

chun iad a chur ar an eolas faoi na 
hoibleagáidí atá orthu freastal ar 
chruinnithe Boird. 

 
 
- Spriocdhátaí tuairiscithe a bheith 

á gcomhlíonadh. 

ag freastal go 
minic ar 
chruinnithe 
Boird. 

 
- Spriocdhátaí 

tuairiscithe uile 
na Roinne 
Oideachais a 
bheith á 
gcomhlíonadh. 

A chinntiú go gcomhlíontar na Nósanna 
Imeachta um Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 
2017 ina n-iomláine 

- Cinnteofar go bhfuil scoileanna ar an eolas faoi na 
foirmeacha athbhreithnithe teimpléid atá le 
húsáid do nósanna imeachta um Chosaint Leanaí 
ó dheireadh mhí Eanáir 2022 i leith. 

- Na teimpléid nuashonraithe ón 
Roinn Oideachais le haghaidh 
nósanna imeachta um Chosaint 
Leanaí a bheith á n-úsáid ag gach 
scoil ó dheireadh mhí Eanáir 2022 
i leith. 

- Foirmeacha cuí 
teimpléid a 
bheith in úsáid. 

 

Cláir Chosanta Cúnamh a thabhairt don Roinn Oideachais, 
de réir mar is gá, freastal ar na riachtanais a 
eascróidh as Clár Cosanta Dídeanaithe na 
hÉireann agus ar an soláthar d’iarratasóirí 
ar chosaint idirnáisiúnta 
 

- Cuirfear struchtúr cuí bainistíochta i bhfeidhm 
san Ionad Fáiltithe agus Treoshuímh Éigeandála. 

 

- Post freagrachta a bheith ceaptha 
chuig an Ionad Fáiltithe agus 
Treoshuímh Éigeandála. 

 

- Post 
freagrachta a 
bheith ceaptha 
chuig an Ionad 
Fáiltithe agus 
Treoshuímh 
Éigeandála. 
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I dteannta na spriocanna agus na dtosaíochtaí thuas a comhaontaíodh go náisiúnta, déanfar na tosaíochtaí straitéiseacha sonracha seo a leanas don Bhord Oideachais agus 
Oiliúna a thosú nó a chomhlíonadh le linn na bliana 2022 chun a chinntiú go gcuirfear an Ráiteas Straitéise foriomlán ar aghaidh. 
 

Sprioc Straitéiseach 1 
Oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeán a sholáthar dár gcuid mac léinn agus foghlaimeoirí. Bainfear an sprioc seo amach trí 

inrochtaineacht a chinntiú agus trí dheiseanna a thabhairt dár bpobal leas a bhaint as sármhaitheas sa teagasc agus san fhoghlaim. 
Tosaíocht Straitéiseach 1.1: Cláir oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán a sholáthar 

 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

1.1.1 Modhanna teagaisc agus foghlama atá 
nua-aimseartha agus forásach a leabú, 
lena n-áirítear modheolaíochtaí agus 
teicneolaíochtaí foghlama cumaisc agus 
cleachtais mhúnlaitheacha teagaisc. 

- Cuirfear Forbairt Ghairmiúil Leanúnach ar fáil do mhúinteoirí tríd an gclár um 
Prionsabail Magenta a sholáthar go cianda. Soláthrófar oiliúint shaincheaptha bhreise 
do ‘phríomhchleachtóir Magenta’ i ngach scoil.  

- Déanfar tuilleadh forbartha ar na hacmhainní atá ar fáil ar Mhol Digiteach Magenta.  
 
- Cuirfear modúil de chuid an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta i bhfeidhm sna 

réimsí seo a leanas: 1) Explore Your Shore de chuid Citizen Science; agus 2) Fálta Sceach 
le haghaidh Bhitheolaíocht agus Éiceolaíocht na hArdteistiméireachta.  

 
- Tabharfaidh an Comhordaitheoir Éitis láithreoireacht do Phobail Chleachtais ábhartha, 

amhail Treoirchomhairleoirí agus Comhordaitheoirí Riachtanas Speisialta Oideachais.  
 
- Comhordófar Seachtain um Chroíluachanna a Cheiliúradh in iar-bhunscoileanna de 

chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus i bPobalscoil Náisiúnta Chill na Manach. 
 

 
 
 
- Déanfar na scileanna digiteacha a ghnóthaigh múinteoirí agus mic léinn le linn na 

dtréimhsí cianteagaisc agus cianfhoghlama a leabú isteach sa chleachtas ginearálta 
seomra ranga, i gcás gur féidir iad a úsáid chun feabhas a chur ar an bhfoghlaim. 

 
 
- Comhtháthófar oiliúint Réaltachta Fíorúla leis an gclár oiliúna i bhFoirgnimh Nach Mór 

Neodrach ó Thaobh Fuinnimh a iarfheistiú. 
- Reáchtálfar an dara clár Oiliúna don Oiliúnóir maidir le Foirgnimh Nach Mór Neodrach ó 

Thaobh Fuinnimh. 
- Soláthrófar oiliúint i dteaschaidéil a shuiteáil. 
- Déanfar staidéar indéantachta maidir leis an deis atá ann cúrsa cothabhála a fhorbairt 

do theaschaidéil. 

 

- Croíghrúpa de thart ar 15 mhúinteoir a bheith ag 
freastal ar oiliúint shaincheaptha agus ag 
stiúradh Chlár Magenta ina scoil féin.  

 
 
- Méadú a bheith tagtha ar an líon 

múinteoirí/mac léinn a úsáideann na modúil 
agus ionchur sonraí ón mBord Oideachais agus 
Oiliúna a bheith sainaitheanta ag an Ionad 
Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta. 

 
 

- Haischlibeanna maidir leis na Croíluachanna a 
bheith á n-úsáid ar gach leathanach Meán 
Sóisialta. Na Croíluachanna a bheith á leabú ar 
fud tionscnaimh eile scoile, amhail comórtais 
agus imeachtaí.  

 
- Clár um braislí digiteacha agus um thathantóirí 

digiteacha a bheith á leabú i scoileanna. 
- Deimhniú foirmiúil a bheith gnóthaithe ag baill 

foirne trí chlár Educators de chuid Microsoft.    
 

- Oiliúint Réaltachta Fíorúla a bheith ina cuid den 
chúrsa i bhFoirgnimh Nach Mór Neodrach ó 
Thaobh Fuinnimh. 

- Oiliúint a bheith á soláthar i dteaschaidéil a 
shuiteáil. 

- Staidéar indéantachta a bheith curtha i gcrích 
maidir le cúrsa cothabhála a fhorbairt do 
theaschaidéil. 
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1.1.2 Tacú le dea-chleachtas sa teagasc agus 
san fhoghlaim inár gcuid coláistí agus 
ionad uile trí fhorbairt ghairmiúil 
leanúnach. 

- Leanfar le forbairt ghairmiúil leanúnach i bPrionsabail Magenta a sholáthar go cianda 
nó mar shamhail chumaisc, más féidir. Tabharfar cuireadh do rannpháirtithe 
ceachtanna a chur le Mol Digiteach Magenta. 

-  Leanfar le comhoibriú leis an bhFoireann Foghlama Digití.  
- Seolfar cruinnithe cianda idir Foireann Magenta agus an Comhordaitheoir Oideachais 

do gach scoil. 
 
- Leanfar leis an tairiscint foghlama agus forbartha gairmiúla breisoideachais agus oiliúna 

a fhorbairt do bhaill foirne. 

- Trí nó ceithre chruinniú chianda/cumaisc a 
bheith ar siúl gach bliain.  

- Ról mar Phríomhchleachtóir Magenta a bheith i 
bhfeidhm i ngach scoil incháilithe. 

 
 
 
- Cúrsaí agus cláir nua a bheith á gcur ar fáil do 

bhaill foirne. 

1.1.3 Struchtúr a fhorbairt laistigh den Bhord 
Oideachais agus Oiliúna do ghréasáin 
atá sonrach don ábhar, áit ar féidir le 
múinteoirí comhoibriú lena chéile chun 
acmhainní foghlama agus teagaisc a 
fhorbairt, chun tuairisceoirí 
cúrsa/ábhair a léirmhíniú agus chun 
smaointe, réitigh agus acmhainní a 
chomhroinnt. 

- Leanfaidh na Pobail Chleachtais orthu ag oibriú go cianda. 
 

- Bunófar Pobail Chleachtais nua don Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus do 
Ghairmchlár na hArdteistiméireachta. 

 
 

- Comhordaitheoirí Riachtanas Speisialta 
Oideachais a bheith ag glacadh páirt i 
ngníomhaíochtaí a bhaineann le Tionscnamh 
ETBI um Chóitseáil Cuimsithe agus um 
Léarscáiliú Soláthair.  

- Beartas Treorach Scoile Uile a bheith forbartha i 
gcomhar le Treoirchomhairleoirí. 

- Tionscadal comhoibríoch trascholáiste a bheith 
ar bun don Eacnamaíocht Bhaile.  

- Rochtain a bheith ag Múinteoirí Eolaíochta ar na 
Modúil Bhithéagsúlachta agus ar Oiliúint 
Bithéagsúlachta agus ar an Deontas Taighde 
STEM agus rannchuidiú a bheith á dhéanamh 
acu leis an Irisleabhar Eolaíochta.  

 

1.1.6 Féachaint le méadú a dhéanamh ar an 
nglacadh le hábhair STEM i gcoláistí, ar 
aon dul leis an tosaíocht atá sa Phlean 
Gníomhaíochta don Oideachas ón 
Roinn Oideachais. 

- Cuirfear modúil de chuid an Ionaid Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta i bhfeidhm sna 
réimsí seo a leanas: 1) Explore Your Shore de chuid Citizen Science; agus 2) Fálta Sceach 
le haghaidh Bhitheolaíocht agus Éiceolaíocht na hArdteistiméireachta.  

- Bunófar Deontas Taighde Eolaíochta do Scoileanna sa bhliain 2022. 

- Foilseofar Irisleabhar Taighde Eolaíochta.  
 
 
 
- Oibreoidh an Bord Oideachais agus Oiliúna i gcomhpháirt le CALMAST do Sheachtain na 

hEolaíochta 2022. 
- Tacófar leis an obair a dhéanann CALMAST chun moil STEM a fhorbairt ar fud an 

Oirdheiscirt. 
 

 

- Comhoibreofar leis an Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta chun Plean Uile-
Éireann um Pailneoirí a chur i bhfeidhm.                  

- Méadú a bheith tagtha ar rannpháirtíocht i 
measc scoileanna agus ionad.  

- Méadú a bheith tagtha ar an líon iarratas a 
fuarthas ar an deontas.  

- Aighneachtaí a bheith faighte ó shampla 
ionadaíoch de scoileanna agus d’ionaid 
bhreisoideachais agus oiliúna.  

 
- Sraith imeachtaí a bheith eagraithe laistigh den 

Bhord Oideachais agus Oiliúna le linn Sheachtain 
na hEolaíochta 2022. 

- Ionadaíocht a bheith á déanamh don Bhord 
Oideachais agus Oiliúna ag na cruinnithe 
ábhartha. 

 

- Láithreacha a thacaíonn le pailneoirí a bheith á 
gcur chun cinn ag scoileanna agus ag ionaid. 
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1.1.7 Saoráidí atá nua-aimseartha, ar 
ardchaighdeán agus oiriúnach don 
fheidhm a sholáthar do mhic léinn, 
d’fhoghlaimeoirí agus do bhaill foirne 
agus, ar an mbealach sin, acmhainní a 
uasmhéadú agus tacú le deiseanna dul 
chun cinn. 

- Cuirfear tionscadail bhonneagair ar aghaidh do roinnt mórthionscadal scoile, lena n-
áirítear iar-bhunscoil nua i mBaile Loch Garman, Coláiste Bhaile an Droichid, 
Gairmcholáiste Bhun Clóidí, Coláiste Pobail Naomh Déaglán i gCoill Mhic Thomáisín, 
Meánscoil San Nioclás, Coláiste Pobail Naomh Pól i bPort Láirge, Coláiste Abbáin, 
Coláiste Uí Chinnéide agus Coláiste an Átha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Iar-bhunscoil i Loch Garman – Ceadú Chéim 1 a 
bheith faighte ón Roinn Oideachais.  

- Coláiste Bhaile an Droichid – Pleanáil Chéim 2b a 
bheith ceadaithe agus an próiseas tairisceana le 
haghaidh conraitheoir tógála a bheith ar siúl.  

- Gairmcholáiste Bhun Clóidí – Pleanáil Chéim 2b a 
bheith ceadaithe agus an próiseas tairisceana le 
haghaidh conraitheoir tógála a bheith ar siúl.  

- Coláiste Pobail Naomh Déaglán – Ceadú a bheith 
faighte ón Roinn Oideachais le haghaidh scoil 
nua.  

- Coláiste Pobail Naomh Pól – Ceadú a bheith 
faighte ón Roinn Oideachais le haghaidh scoil 
nua.  

- Meánscoil San Nioclás – conraitheoirí a bheith 
ceaptha. Tús a bheith curtha leis an tógáil. 

- Coláiste Abbáin – Ceadú a bheith faighte le 
haghaidh síneadh nua.  

- Coláiste an Átha – Ceadú a bheith faighte le 
haghaidh síneadh nua.  

- Coláiste Uí Chinnéide – Ceadú a bheith faighte ón 
Roinn le haghaidh an soláthar riachtanas 
speisialta oideachais a leathnú. 

 

 
 

 

1.1.8 A chinntiú go mbeidh an bonneagar TFC is 
airde cáilíocht i bhfeidhm, lena n-
áirítear leathanbhanda ardluais, líonraí 
gan sreang, stóráil néalbhunaithe, agus 
prótacail agus beartais um úsáid Idirlín. 

- Déanfar Straitéis TFC a fhorbairt agus a chur chun feidhme don eagraíocht.  
 
- Cuirfear chun feidhme na moltaí ó iniúchadh an Aonaid Iniúchóireachta Inmheánaí.  

- Straitéis TFC agus clár oibre gaolmhar a bheith 
forbartha. 

- Na moltaí ó iniúchadh an Aonaid Iniúchóireachta 
Inmheánaí a bheith curtha chun feidhme. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.2: Rochtain do gach foghlaimeoir a chur chun cinn agus a fhothú. 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

1.2.1 Díriú ar rochtain agus forbairt a 
dhéanamh ar straitéisí lena 
laghdaítear bacainní ar 
rannpháirtíocht san oideachas agus 
san oiliúint agus lena gcinntítear 
comhionannas deiseanna do gach 
foghlaimeoir. 

- Leanfaidh Pobal Cleachtais na gComhordaitheoirí Riachtanas Speisialta Oideachais agus an 
Fhoireann Foghlama Digití orthu ag comhoibriú lena chéile chun coinneáil ar an eolas faoi 
na huirlisí inrochtaineachta atá ar fáil laistigh de shraith MS Office. Scaipfear faisnéis 
laistigh de scoileanna. 

 
- Forbrófar togra lena chur faoi bhráid SOLAS i leith mic léinn idir 12 bhliain d’aois agus 14 

bliana d’aois a tharraing siar as an scoil.   Beidh an treoirchlár ar siúl i mBaile Loch Garman 
ó mhí Mheán Fómhair 2022. 

 

 
 

 
- Oibreofar i gcomhar le gníomhaireachtaí seachtracha chun tacú le mic léinn atá thíos le 

Seachaint Mhothúchánbhunaithe Scoile.  
- Oibreofar i gcomhar le Forbairt Ghairmiúil Loch Garman ar chlár rianaithe do mhic léinn i 

limistéar Inis Córthaidh, rud ar a dtugtar Elevate.  
 
 
- Déanfar athbhreithniú ar na riachtanais Forbartha Gairmiúla Leanúnaí atá ag Cúntóirí 

Riachtanas Speisialta agus ag Comhordaitheoirí Riachtanas Speisialta Oideachais.  
 
 
 
 
- Leanfar leis an gCiste um Míbhuntáiste Oideachasúil a Mhaolú a fhorbairt chun tacú le 

pobail. 
 
- Cuirfear struchtúr cuí bainistíochta i bhfeidhm san Ionad Fáiltithe agus Treoshuímh 

Éigeandála. 

- Cuirfear ciste i bhfeidhm le haghaidh feistí breise a cheannach d’fhoghlaimeoirí atá faoi 
mhíbhuntáiste. 

- Faisnéis agus an t-eolas is deireanaí a bheith 
á scaipeadh faoi na huirlisí inrochtaineachta 
atá ar fáil do scoileanna, lena n-áirítear tríd 
an Nuachtlitir Foghlama Digití.  

 
- Togra a bheith forbartha agus cistiú a bheith 

iarrtha ó SOLAS i leith mic léinn idir 12 bhliain 
d’aois agus 14 bliana d’aois a tharraing siar as 
an scoil. Treoirchlár a bheith ar siúl i mBaile 
Loch Garman ó mhí Mheán Fómhair 2022. 

 
 
- An Fhoireann Oideachais a bheith i 

dteagmháil le grúpa oibre ilghníomhaireachta 
nua atá faoi chathaoirleacht ag an Stiúrthóir 
Scoileanna.  

 
 
- Forbairt ghairmiúil leanúnach a bheith 

foinsithe agus a bheith á soláthar, rud atá 
sonrach do riachtanais na ndaoine seo agus a 
théann chun tairbhe do na foghlaimeoirí atá 
faoina gcúram. 

 
- Deis a bheith á tairiscint do ghrúpaí pobail 

nua chun dul isteach sa scéim. 
 

- Post freagrachta a bheith ceaptha chuig an 
Ionad Fáiltithe agus Treoshuímh Éigeandála. 

- Freastal a bheith déanta ar na hiarrataí a 
fuarthas ó fhoghlaimeoirí ar fheistí 
oideachais. 

1.2.2 Méadú a dhéanamh ar an líon cúrsaí 
oiliúna ábhartha agus ar an líon 
printíseach atá ag gabháil don 
oiliúint de chuid an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna trí dhul i 

- Déanfar staidéar indéantachta maidir le cúrsa i Léiriú Mionsamhlacha a sholáthar don 
tionscal scannán. 

 

- Méadófar an líon de phrintísigh chéim 2 in ionaid de chuid an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna trí thrí chúrsa sa bhreis a chur i bhfeidhm. 

- Cúrsa a bheith bunaithe i limistéar Loch 
Garman chun freastal ar riachtanais amach 
anseo an chontae i ndáil le léiriú scannán. 

- Líon méadaithe daoine a bheith ag freastal ar 
ionaid atá ann cheana de chuid an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 
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dteagmháil mhéadaithe leis an lucht 
gnó agus tionscail áitiúil agus le 
comhlachtaí reachtúla. 

1.2.4 Obair i gcomhar le treoirchomhairleoirí 
coláiste agus aosach chun feasacht a 
mhéadú ar na deiseanna atá ar fáil 
san oideachas tríú leibhéal agus sa 
bhreisoideachas agus oiliúint. 

- Soláthrófar láithreoireachtaí do scoileanna, agus do Threoirchomhairleoirí go háirithe, 
maidir le printíseachtaí.  
 

- Cothófar idirchaidreamh idir an Comhairleoir Sinsearach Oiliúna agus na Comhordaitheoirí 
Oideachais san Oideachas Iar-Ardteistiméireachta chun tacú le tuilleadh deiseanna 
comhoibríocha a chruthú i bprintíseachtaí tar éis na bliana 2016. 

- Láithreoireachtaí a bheith á soláthar do 
scoileanna maidir leis na deiseanna 
printíseachta atá ar fáil. 

- Printíseacht gruagaireachta a bheith á 
tairiscint i gColáiste Pobail Inis Córthaidh. 

1.2.6 Ar aon dul leis an Straitéis Dhigiteach 
do Scoileanna 2015-2020 agus leis 
an Straitéis um Fhoghlaim le Cuidiú 
Teicneolaíochta 2016-2019, teagasc 
agus foghlaim le cuidiú 
teicneolaíochta a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme ar fud na 
heagraíochta agus féachaint le 
sainaithint a dhéanamh ar réimsí 
inar féidir leis an teagasc 
teicneolaíochtchumasaithe agus leis 
an bhfoghlaim 
theicneolaíochtchumasaithe 
bacainní a laghdú ar rannpháirtíocht. 

- Measfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna scóip Straitéise TFC agus forbróidh sé Straitéis 
TFC don eagraíocht. Cuimseofar inti sin an Straitéis um Fhoghlaim le Cuidiú 
Teicneolaíochta agus an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, mar aon le timpeallachtaí oibre 
le cuidiú teicneolaíochta do bhaill foirne riaracháin. 

 

- Cuirfear cistiú ar fáil le haghaidh feistí a sholáthar do bhaill foirne breisoideachais agus 
oiliúna, de réir mar is gá. 

- Straitéis TFC a bheith forbartha don Bhord 
Oideachais agus Oiliúna agus plean cur chun 
feidhme a bheith comhaontaithe. 

 
 
- Feiste a bheith á soláthar do gach ball foirne 

breisoideachais agus oiliúna, nuair is gá. 

1.2.7 Cur chuige cleachtais aisiríoch a 
thabhairt isteach i leith bainistíocht a 
dhéanamh ar shaincheisteanna 
coinbhleachta agus achrannacha a 
thagann chun cinn i gcoláistí agus in 
ionaid. 

- Cuirfear cur chuige Cleachtais Aisiríoch chun feidhme i roinnt scoileanna de chuid an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. Soláthrófar tuilleadh roghanna forbartha gairmiúla 
leanúnaí, lena n-áirítear cúrsa nua ar líne trí Chomhpháirtíocht Cleachtas Aisiríoch Loch 
Garman.  

- Sainaithneofar Tathantóirí Cleachtais Aisiríoch ar fud an Bhoird Oideachais agus Oiliúna 
agus bunófar Pobal Cleachtais le haghaidh Cleachtóirí Aisiríocha. 
 

- Leathnófar prionsabail an Chleachtais Aisiríoch chuig ionaid agus oifigí, seachas scoileanna 
amháin – aistriú cultúrtha.   

- Forbairt ghairmiúil leanúnach a bheith ar siúl 
i scoileanna aonair.  

 
 
- Tús eolais ar an gCleachtas Aisiríoch a bheith 

tugtha do bhaill foirne riaracháin agus 
bainistíochta.  

- Pobal Cleachtais a bheith ag déanamh 
imscrúdú ar riachtanais reatha oiliúna. 

1.2.8 Comhionannas deiseanna, eispéireas 
agus torthaí a chinntiú 
d’fhoghlaimeoirí a bhfuil riachtanais 
bhreise foghlama acu, a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu 
nó atá faoi mhíchumas, ionas gur 
féidir leo leas a bhaint as an raon 
iomlán deiseanna oideachais agus 

- Tríd an bPobal Cleachtais, tairgfear tacaíocht leanúnach do Chomhordaitheoirí Riachtanas 
Speisialta Oideachais chun na Treoirlínte d’Iar-bhunscoileanna a chur chun feidhme. 

 
 
- Tacófar le mic léinn i Scoileanna Príomhshrutha a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 

acu. Tacófar le cigireachtaí a dhéanamh orthu sin a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais 
acu agus athbhreithneofar na moltaí a dhéanfar ina leith sin. 

- Tacaíocht a bheith á tabhairt chun na moltaí 
arna ndéanamh i dtuarascálacha maidir le 
Riachtanais Speisialta Oideachais a chur chun 
feidhme. 

- Ranganna Speisialta nua a bheith ar oscailt i 
nGairmcholáiste Bhun Clóidí, i gColáiste 
Creagh agus i gColáiste Uí Chinnéide.  
Teagmháil a bheith ar bun leis an Oifigeach 
Riachtanas Speisialta Oideachais agus leis an 
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oiliúna atá ar fáil ón mBord 
Oideachais agus Oiliúna. 

- Oibreofar i gcomhar le hEagraithe Riachtanas Speisialta Oideachais agus le scoileanna chun 
tacú le rochtain mhéadaithe ar shaoráidí riachtanas speisialta oideachais i gColáiste Uí 
Chinnéide, i gColáiste Creagh agus i gColáiste Abbáin. 

- Tabharfaidh an Comhordaitheoir Oideachais faoi oiliúint mar Chóitseálaí Cuimsithe i 
gcomhar le ETBI. Déanfar ionadaíocht don Bhord Oideachais agus Oiliúna ar an nGrúpa 
Tosaíochta Straitéisí um Chuimsiú (ETBI). 

 
 
 
- Déanfaidh an tOifigeach um Rochtain agus Cuimsiú Breisoideachais agus Oiliúna plean 

oibre a fhorbairt i gcomhairle le geallsealbhóirí. 
 

Roinn Oideachais maidir le pleanáil don 
soláthar i gColáiste Abbáin. 

- Dhá threoirscoil a bheith páirteach (Coláiste 
an Átha agus Coláiste Pobail Naomh Pól).  

- Na ceachtanna a foghlaimíodh a bheith 
scaipthe ar Phobal Cleachtais na 
gComhordaitheoirí Riachtanas Speisialta 
Oideachais agus ar Ghrúpa na 
dTreoirchomhairleoirí. 

- Plean um Rochtain agus Cuimsiú don 
Bhreisoideachas agus Oiliúint a bheith 
eisithe. 

- Tuarascálacha a bheith á n-eisiúint go rialta 
maidir le rochtain agus cuimsiú. 

1.2.9 Baill foirne a spreagadh cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh i leith 
a chinntiú go bhfreastalaítear ar na 
cearta daonna agus na riachtanais 
chomhionannais atá ag 
foghlaimeoirí. 

- Daingneoidh gach scoil aonair Beartas trascholáiste Cuimsithe Scoile Uile.  
 

- Glacfaidh dhá threoirscoil páirt sa tionscnamh um Chóitseáil Cuimsithe agus um Léarscáiliú 
Soláthair chun a chinntiú go nglacfar cur chuige scoile uile i leith an tsoláthair.  

 
- Forbrófar dualgas seirbhíse poiblí mar fhreagairt do cheanglais alt 42. Beidh ionchur ó gach 

cuid den eagraíocht i gceist leis sin. 

- Beartas trascholáiste Cuimsithe Scoile Uile a 
bheith daingnithe ag gach scoil aonair.  

- Ceardlanna a bheith á dtairiscint d’aon 
scoileanna nó ionaid ar mhaith leo 
forbhreathnú a fháil.  

- Plean a bheith foilsithe sa bhliain 2022. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.3: Soláthar atá dearbhaithe ó thaobh cáilíochta de, agus ardleibhéil ghnóthachtála agus chreidiúnúcháin a bheith ann i measc 
foghlaimeoirí 

 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

1.3.1 Leanúint le tacaíocht a thabhairt do 
choláistí agus d’ionaid agus iad ag 
iarraidh cleachtas an-éifeachtach a 
fhorbairt, agus leas á bhaint as 
Tuairiscí Cigireachta agus as Tuairiscí 
Féinmheastóireachta Scoile, i 
gcomhar leis an doiciméad ‘Ag 
Breathnú ar an Scoil Againne 2016’. 

- Cuirfear struchtúr i bhfeidhm le haghaidh taifeadadh tuairiscí cigireachta ag scoileanna, 
agus moltaí á ngabháil. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Soláthrófar tacaíocht chun teagasc agus foghlaim a bhainistiú le linn phaindéim Covid-19. 
- Tacóidh Bainisteoirí Covid-19 agus grúpaí Príomhoidí/Leas-Phríomhoidí leis an bhfreagairt 

don ghéarchéim agus coinneoidh siad baill foirne cothrom le dáta faoi gach ní a bhaineann 
le paindéim Covid-19. 

- Reáchtálfar seisiúin faisnéise go rialta d’fhoirne Ceannaireachta Sinsearaí Scoile. 
- Forbrófar plean gníomhaíochta Ógtheagmhála chun freagairt do thuairiscí cigireachta agus 

cuirfear an plean sin chun feidhme. 

- Sásra foirmiúil a bheith bunaithe do scoileanna, 
rud trínar féidir leo tuairisc a thabhairt don 
Bhord Bainistíochta agus don Bhord Oideachais 
agus Oiliúna ina dhiaidh sin ar an dul chun cinn 
ar mholtaí cigireachta a chur chun feidhme. 

- Féinmheastóireacht Scoile agus an doiciméad 
‘Ag Breathnú ar an Scoil Againne’ a chur ar 
áireamh mar oiliúint shonrach don Bhord 
Bainistíochta. 

- Inseirbhís shaincheaptha a bheith á tairiscint do 
na Treoirscoileanna sa Tionscnamh um 
Chóitseáil Cuimsithe agus um Léarscáiliú 
Soláthair chun gur féidir leo Pleananna DEIS 
uathu a ailíniú leis an bpróiseas 
Féinmheastóireachta Scoile agus leis an 
bpróiseas um Léarscáiliú Soláthair.  

- Cruinnithe a bheith ar siúl go rialta le 
Bainisteoirí Covid-19, le Príomhoidí agus le Leas-
Phríomhoidí. 

 
 

- Gach mír atá sainaitheanta sa phlean 
gníomhaíochta Ógtheagmhála a bheith curtha 
chun feidhme. 

1.3.2 Pleanáil ábhair, Féinmheastóireacht 
Scoile agus pleanáil feabhsúcháin 
scoile a leabú i gcoláistí agus in 
ionaid. A chinntiú go gcomhlíonfar 
an Cód Iompair Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí le linn an dea-
chleachtas a phleanáil agus a chur 
chun feidhme inár gcuid coláistí agus 
ionad. 

- Déanfar athbhreithniú ar an soláthar le haghaidh pleanáil ábhair, féinmheastóireacht 
scoile agus pleanáil feabhsúcháin scoile i scoileanna.  Tacófar le príomhoidí plean 
straitéiseach a fhorbairt i scoileanna. 

- Cé gur cuireadh féinmheastóireacht scoile ar sos den chuid is mó le linn na bliana 2020-21, 
díreofar aird an athuair ar na pleananna feabhsúcháin scoile atá ann cheana. 

 

- Athbhreithniú a bheith déanta agus 
dréachtphlean straitéiseach a bheith forbartha 
do gach scoil. 

- Athbhreithniú a bheith déanta ar na pleananna 
feabhsúcháin scoile atá i bhfeidhm i ngach scoil 
faoi láthair. 

- Inseirbhís shaincheaptha a bheith á tairiscint do 
na Treoirscoileanna sa Tionscnamh um 
Chóitseáil Cuimsithe agus um Léarscáiliú 
Soláthair chun gur féidir leo Pleananna DEIS 
uathu a ailíniú leis an bpróiseas 
Féinmheastóireachta Scoile agus leis an 
bpróiseas um Léarscáiliú Soláthair. 

1.3.3 Pleanáil do chúrsaí Iar-
Ardteistiméireachta a fhorbairt trí 
chur chun feidhme a dhéanamh ar 

- Déanfar athbhreithniú ar an soláthar Iar-Ardteistiméireachta ar fud an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna. 

 

- Athbhreithniú a bheith déanta ar an soláthar 
Iar-Ardteistiméireachta in ionaid de chuid an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 
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fhreagairt SOLAS don tuarascáil ón 
Institiúid Taighde Eacnamaíochta 
agus Sóisialta (ESRI) (Staidéar ar an 
Soláthar don Chlár Iar-
Ardteistiméireachta agus ar na 
Torthaí do Rannpháirtithe i gCláir 
Iar-Ardteistiméireachta agus 
Ardteistiméireachta) agus iniúchadh 
a dhéanamh ar an mbealach is 
éifeachtaí inar féidir le mic léinn Iar-
Ardteistiméireachta na torthaí 
oideachais agus oiliúna is fearr is 
féidir a bhaint amach, lena n-áirítear 
dul chun cinn chuig an oideachas tríú 
leibhéal nó chuig an bhfostaíocht. 

- Tairgfear printíseacht gruagaireachta i gColáiste Pobail Inis Córthaidh. - Tús a bheith curtha le printíseacht 
gruagaireachta i gColáiste Pobail Inis Córthaidh. 

1.3.4 Aonad um Dhearbhú Cáilíochta a 
fhorbairt laistigh den Bhord 
Oideachais agus Oiliúna chun tacú le 
forbairt cúrsaí, leis an nuálaíocht, le 
hanailísíocht sonraí agus le dearbhú 
cáilíochta ar fud an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. Tuarascáil 
Féinmheastóireachta Feidhmiúcháin 
agus Plean Feabhsúcháin Cáilíochta 
a ullmhú i gcomhar le QQI, ar nithe 
iad lena dtacófar le Bord Rialachais 
um Dhearbhú Cáilíochta a fhorbairt 
laistigh den Bhord Oideachais agus 
Oiliúna. Obair i gcomhar le 
comhlachtaí eile creidiúnúcháin 
amhail City & Guilds, Cidesco, Red 
Seal, etc., chun deiseanna nuálacha 
foghlama a fhorbairt. 

- Forbrófar Plean Feabhsúcháin Cáilíochta, bunaithe ar an Tuarascáil Féinmheastóireachta 
Feidhmiúcháin. 

- Plean Feabhsúcháin Cáilíochta a bheith 
forbartha, bunaithe ar an Tuarascáil 
Féinmheastóireachta Feidhmiúcháin. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1.4: Naisc a chur chun cinn agus a bhunú idir an t-oideachas foirmiúil agus an t-oideachas neamhfhoirmiúil 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

1.4.1 Plean Obair Óige a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme trí phróifíl chuimsitheach 
a chur le chéile ar riachtanais na hóige 
agus trí struchtúr a fhorbairt le 
haghaidh seirbhísí obair óige a 
sholáthar ar bhealach comhtháite. 

- Forbrófar cur chuige nua i leith tacú leis an obair óige, ar mhaithe leis an gcuid is fearr a 
bhaint as acmhainní. 

- An struchtúr don obair óige a bheith leasaithe 
chun an cur chuige a léiriú. 

1.4.2 Tacú le seirbhísí eile a sholáthar sna 
limistéir ina bhfuil an gá is mó leo agus 
ina bhfuil easpa seirbhísí ar fáil faoi 
láthair. 

- Cuirfear Pleananna Áitiúla Oideachais agus Oiliúna le chéile do Phort Láirge Thiar agus 
do Loch Garman Thuaidh. 

- Pleananna Áitiúla Oideachais agus Oiliúna a 
bheith curtha le chéile do Phort Láirge Thiar 
agus do Loch Garman Thuaidh. 

1.4.3 Samhail dea-chleachtais a fhorbairt, rud 
lena nasctar oideachas foirmiúil agus 
oideachas neamhfhoirmiúil (Tionscadail 
Chríochnaithe Scoile san áireamh) le 
chéile chun a chinntiú go nglacfar cur 
chuige iomlánaíoch i leith soláthar a 
dhéanamh do dhaoine óga, lena n-
áirítear iad sin atá i mbaol an scoil a 
fhágáil go luath. 

- Folláine agus Treoir – Iniúchfar an fhéidearthacht atá ann tacaíocht a thabhairt do mhic 
léinn (agus do theaghlaigh) i gcás nach leor an treoirchomhairleoireacht sa scoil chun 
déileáil leis na saincheisteanna atá ag teacht chun cinn. 

 
- Leanfaidh Grúpa Comhordúcháin UBU lena chuid oibre. Forbrófar tionscadail bhreise. 

 
 
 
 
 

- Déanfar clár oibre bliantúil a fhorbairt agus a chur chun feidhme do chláir laistigh de 
Ghiniúint Ceoil Loch Garman agus de Ghiniúint Ceoil Phort Láirge, agus rochtain ar an 
oideachas taibhiú ceoil á héascú do leanaí agus daoine óga ar fud Phort Láirge agus 
Loch Garman. 

- Staidéar indéantachta a bheith déanta le 
haghaidh clár Folláine agus treorach a 
fhorbairt. 

 
- Seirbhísí Óige Limistéar Bhun Clóidí a bheith 

ar oscailt sa bhliain 2022 agus tionscadal 
breise a bheith forbartha agus ar oscailt i 
nDún Garbhán/Port Láirge Thiar sa bhliain 
2022. 

 
- An plean oibre bliantúil a bheith curtha chun 

feidhme do Ghiniúint Ceoil Phort Láirge agus 
do Ghiniúint Ceoil Loch Garman. 
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1.4.4 Leanúint le naisc a fhorbairt idir ár gcuid 
coláistí agus ionad agus Ionad 
Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Shíol 
Beagáin agus idir ár gcuid coláistí agus 
ionad agus an t-ionad beartaithe nua ag 
Sliabh Fhothart, Carraig an Phoill, Loch 
Garman. 

- Síneofar Meabhrán Tuisceana le Comhairle Contae Loch Garman le haghaidh oideachas 
agus oiliúint allamuigh a sholáthar ag Sliabh Fhothart, Loch Garman. 
 

- Déanfar teach bád a dhearadh agus a fhorbairt ar an loch chun tacú le gníomhaíochtaí 
uiscebhunaithe agus le rothaíocht sléibhe. 

- Gheofar cead pleanála le haghaidh ionad nua eachtraíochta a fhorbairt ag Sliabh 
Fhothart, rud a bheidh faoi bhainistíocht ag an mBord Oideachais agus Oiliúna. 

-  Meabhrán tuisceana a bheith sínithe le 
Comhairle Contae Loch Garman. 

 
- Teach bád a bheith forbartha agus a bheith ar 

fáil chun críocha oideachais agus oiliúna. 
- Cead pleanála a bheith faighte le haghaidh ionad 

nua eachtraíochta ag Sliabh Fhothart. 

1.4.5 Obair go gníomhach chun a chinntiú go n-
imreoidh Giniúint Ceoil Loch Garman 
agus Giniúint Ceoil Phort Láirge tionchar 
bunathraitheach ar shaol na leanaí 
laistigh den phobal agus cláir taibhiú 
ceoil a leabú i gcoláistí agus ionaid de 
chuid an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna. 

- Déanfar clár oibre bliantúil a fhorbairt agus a chur chun feidhme do chláir laistigh de 
Ghiniúint Ceoil Loch Garman agus de Ghiniúint Ceoil Phort Láirge, agus rochtain ar an 
oideachas taibhiú ceoil á héascú do leanaí agus daoine óga ar fud Phort Láirge agus 
Loch Garman. 

- Iniúchfar an deis atá ann comhpháirtíochtaí nua a bhunú chun tacú le 
hinbhuanaitheacht na gclár. 

- Cuirfear ceolchoirmeacha agus taibhithe chun cinn chun aird a tharraingt ar na tairbhí 
a bhaineann leanaí agus daoine óga as cláir Ghiniúint Ceoil. 

- An plean oibre bliantúil a bheith curtha chun 
feidhme do Ghiniúint Ceoil Phort Láirge agus do 
Ghiniúint Ceoil Loch Garman. 

 

 - Comhpháirtíochtaí nua a bheith i bhfeidhm chun 
tacú le hinbhuanaitheacht chláir Ghiniúint Ceoil. 

1.4.6 Le tacaíocht ón gclár ‘Éire Ildánach’ agus le 
treoir ó Chairt na nEalaíon san Oideachas 
(2013) ón Roinn Oideachais agus Scileanna, 
forbairt a dhéanamh ar chláir ina dtacaítear 
le hindibhidiúlacht, folláine agus cumas 
cruthaitheach daoine óga sa phobal.  

- Féachfar ar an líon scoileanna de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna atá ag 
gabháil don chlár seo. 

- Féachfar ar an líon scoileanna atá ag glacadh páirt sa chlár ‘BLAST’ (Ealaíona san 
Oideachas). 

- Méadú a bheith tagtha ar rannpháirteachas 
agus rannpháirtíocht.  

- Eispéireas an dá chlár a bheith á chomhroinnt 
tríd an bPobal Cleachtais (Ealaín). 
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Sprioc Straitéiseach 2 
Seirbhísí na hEagraíochta a fhorbairt: Bainfear an sprioc seo amach trína chinntiú go ndéanfaimid na tacaí ceannaireachta, 
feidhmiúcháin agus riaracháin is airde cáilíocht a sholáthar d’fhórsa saothair atá inspreagtha agus ardoilte, agus eispéireas 
teagaisc agus foghlama ar ardchaighdeán á éascú d’fhoghlaimeoirí agus do mhic léinn. 

Tosaíocht Straitéiseach 2.1: Leanúint le struchtúr agus dearadh na heagraíochta a athchóiriú agus a fhorbairt 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

2.1.1 Ag teacht sna sála ar an bhfeidhm 
seirbhísí tacaíochta feidhmiúcháin a 
athstruchtúrú ar fud na gceithre 
eagraíocht chónasctha, féachaint leis an 
struchtúr reatha a dhaingniú agus baill 
foirne a chur i róil cheadaithe bhuana, 
ar feitheamh ceadú a fháil ón Roinn 
Oideachais le haghaidh an deartha 
athbhreithnithe eagraíochta. 

- Cuirfear struchtúr nua chun feidhme laistigh den fhoireann acmhainní daonna tar éis 
an Athbhreithniúcháin Acmhainní Daonna. 

 

- Oibreofar i gcomhar leis an Roinn Oideachais chun a chinntiú go líonfar róil ar 
bhealach tráthúil. 

- Struchtúr nua acmhainní daonna a bheith i 
bhfeidhm chun seirbhís níos fearr a sholáthar 
do gheallsealbhóirí. 

- Poist fholmha a bheith á líonadh ar bhealach 
tráthúil. 

2.1.3 A chinntiú go gcuirfear feidhm cheadaithe 
TFC ar áireamh san eagraíocht chun leas 
a bhaint as teicneolaíochtaí 
ceannródaíocha ar mhaithe le 
gnóthachtáil foghlaimeoirí a uasmhéadú 
agus nuachóiriú leanúnach a chur chun 
cinn ar fud na heagraíochta. 

- Forbrófar straitéis TF mar chuid den ráiteas straitéise foriomlán don eagraíocht. 
 
- Nuashonrófar Plean Gníomhaíochta an Bhoird Oideachais agus Oiliúna um 

Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta mar fhreagairt do chreat SOLAS. 

- Doiciméad straitéise a bheith forbartha agus a 
bheith á chur chun feidhme go gníomhach. 

- Dréacht-Phlean Gníomhaíochta um Fhoghlaim 
le Cuidiú Teicneolaíochta a bheith forbartha. 

 

2.1.4 Tabhairt faoi ‘Anailís ar Riachtanais 
Scileanna’ le haghaidh na 
bhfeidhmeanna éagsúla laistigh 
d’eagraíocht oideachais agus oiliúna atá 
nua-aimseartha agus oiriúnach don 
fheidhm agus plean a fhorbairt le 
haghaidh forbairt ghairmiúil leanúnach 
agus fothú acmhainneachta. 

- Cuirfear struchtúr nua chun feidhme laistigh den fhoireann acmhainní daonna tar éis 
an Athbhreithniúcháin Acmhainní Daonna. 

 
- Ullmhófar pleananna oiliúna do bhaill foirne acmhainní daonna, i gcomhréir leis an 

struchtúr nua foirne. 
  

- Struchtúr nua acmhainní daonna a bheith i 
bhfeidhm chun seirbhís níos fearr a sholáthar 
do gheallsealbhóirí. 

- Baill foirne a bheith ag tabhairt faoi oiliúint 
chun tacú leis an struchtúr nua acmhainní 
daonna. 

2.1.5 Forbairt a dhéanamh ar struchtúr 
comhordaithe do Bhreisoideachas agus 
Oiliúint agus ar Phlean Oibríochta 
gaolmhar, ar nithe iad lena dtacófar le 
feidhmeanna breisoideachais agus 
oiliúna an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna a chomhtháthú, bunaithe ar 
chur chuige ‘foirne’ i leith cláir a 

- Forbrófar plean cur chun feidhme feabhsúcháin, faoi réir cistiú a fháil ó SOLAS. - Tús a bheith curtha leis an bpróiseas Deartha 
Eagraíochta Náisiúnta. 
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sholáthar agus feabhas leanúnach a 
bhaint amach. 

2.1.6 Córais ‘athbhreithniúcháin agus 
mheastóireachta’ a fhorbairt chun tacú 
leis an nuálaíocht agus le feabhas 
leanúnach a bhaint amach inár gcuid 
seirbhísí do chustaiméirí. 

- Cuirfear suirbhé i gcrích chun meastóireacht a dhéanamh ar thionchar an 
Athbhreithniúcháin Acmhainní Daonna agus an struchtúir nua acmhainní daonna. 

- Suirbhé a bheith curtha i gcrích chun 
meastóireacht a dhéanamh ar thionchar an 
Athbhreithniúcháin Acmhainní Daonna agus 
an struchtúir nua acmhainní daonna. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.2: Gach samhail cistiúcháin agus íocaíochta a bhainistiú agus a úsáid go héifeachtúil 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

2.2.1 Córais nua bogearraí cuntasaíochta a 
fhorbairt agus oiliúint chuí a chur ar 
bhainisteoirí agus ar bhaill foirne 
chun feabhas a chur ar thuairisciú 
bainistíochta airgeadais agus ar 
bhuiséadú airgeadais do choláistí. Tús 
áite a thabhairt do chórais íocaíochta 
ar líne a chur chun feidhme go luath 
agus chun uathoibriú a dhéanamh ar 
phróisis amhail íocaíochtaí párolla 
fostaithe páirtaimseartha agus 
íocaíochtaí taistil/cothaithe. 

- Cuirfear Céim II den chóras ó sholáthar go híoc i bhfeidhm, lena n-áirítear na modúil 
soláthair agus ordaithe a bhí sceidealaithe lena gcur i bhfeidhm i ráithe 1/ráithe 2 den 
bhliain 2021 agus ar cuireadh moill orthu sna blianta 2020 agus 2021 de bharr COVID-
19.                 

- Forbrófar Cláir Sócmhainní Ar Líne le linn Céim III den chóras ó sholáthar go híoc a 
chur i bhfeidhm i ráithe 3/ráithe 4 den bhliain 2022.                                                     

- Aistreofar chuig Seirbhísí Comhroinnte le haghaidh Íocaíochtaí Foghlaimeoirí maidir le 
hoibrithe Ógtheagmhála/VTOS i ráithe 1/ráithe 2 den bhliain 2022.                               

- Tacófar le Céim II den phróiseas um Fhoirmeacha Éilimh Ar Líne ó Mhúinteoirí 
Páirtaimseartha a chur i gcrích i ráithe 1/ráithe 2 den bhliain 2022. 

- Déanfar úsáid bogearraí DEPM a leabú ar fud na foirne ceannaireachta feidhmiúcháin.  

- Scoileanna/ionaid a bheith aistrithe chuig an 
gcóras nua.  

2.2.2 Samhail cistiúcháin a fhorbairt do 
bhreisoideachas agus oiliúint, ar 
samhail í a bheidh ailínithe le 
ceanglais chistiúcháin SOLAS agus 
lena gcuirfear acmhainní cuí ar fáil do 
chláir agus, ar an mbealach sin, 
freastal ar na riachtanais atá ag 
foghlaimeoirí agus tuairisciú 
buiséadaithe agus bainistíochta níos 
fearr a sholáthar. 

- Déanfar an próiseas buiséadaithe a bheachtú tuilleadh do chláir agus ionaid 
bhreisoideachais agus oiliúna.  

- Tabharfar faoi Bhuiséadú Samhla do Sholáthar SAP ar SUN agus DEPM chun ullmhú do 
na córais a chomhtháthú ina gcóras airgeadais aonair.  

- Úsáidfear bogearraí DEPM le haghaidh creat cuimsitheach tagartha buiséadaithe a 
chruthú, rud a nuashonrófar roinnt uaireanta ar fud an timthrialla cistiúcháin chun 
faisnéis airgeadais atá cuimsitheach agus cothrom le dáta a sholáthar.    

 

- Samhail buiséadaithe atá cothrom le dáta a 
bheith cruthaithe agus a bheith á nuashonrú 
gach ráithe. 

2.2.3 Buiséadú comhtháite láraithe a bhaint 
amach ar fud gach cláir airgeadais. 

- Úsáidfear uirlis DEPM ar líne le haghaidh réamh-mheastacháin Plean Seirbhíse a 
fhorbairt don bhliain 2022.  

- Cinnteofar go gcuirfear dréachtfhaisnéis airgeadais ar áireamh sa Mhórleabhar 
Buiséid i mí Eanáir 2021 agus go mbeachtófar an fhaisnéis sin tuilleadh ina dhiaidh sin. 

- Buiséid scoileanna/ionad a bheith ar fáil trí 
bhogearraí DEPM. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.3: Leanúint le beartais a fhorbairt agus le hardchaighdeáin rialachais agus chomhlíonta a choinneáil ar bun 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

2.3.1 Leanúint le tús áite a thabhairt don obair 
atá ar bun chun rialachas láidir a chur 
chun feidhme ar fud na heagraíochta ar 
mhaithe le comhlíonadh Chiorclán 
18/15 (An Cód Cleachtais chun Boird 
Oideachais agus Oiliúna a Rialú) ón 
Roinn Oideachais a bhaint amach agus 
chun ceanglais iniúchóireachta agus 
tuairiscithe (ceanglais ón Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste, ceanglais ón Aonad 
Iniúchóireachta Inmheánaí, etc.) a 
chomhlíonadh. 

- Comhaontófar sceideal le haghaidh oiliúint sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí agus cuirfear i bhfeidhm é. 

 
- Nuashonrófar an Clár Iniúchóireachta agus cuirfear faoi bhráid an Choiste 

Iniúchóireachta agus Riosca é dhá uair sa bhliain. 
 
- Oibreofar i gcomhar le ETBI chun beartais a fhorbairt don Bhord Oideachais agus 

Oiliúna. 
 
- Déanfar athbhreithniú bliantúil ar chomhlíonadh an Chóid Cleachtais chun Boird 

Oideachais agus Oiliúna a Rialú. 
 
 
- Cuirfear plean i bhfeidhm le haghaidh moltaí iniúchta (moltaí ó QQI, ón Aonad 

Iniúchóireachta Inmheánaí, ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus ó Chiste Sóisialta 
na hEorpa) a chur chun feidhme agus tabharfar tuairisc go rialta ar an dul chun cinn ar 
chomhlíonadh na moltaí sin – rachfar i dteagmháil le bainisteoirí an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna ina leith sin. 

 

- Sceideal a bheith ullmhaithe agus oiliúint sa 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a 
bheith curtha chun feidhme.  

- Tuarascálacha a bheith á gcur faoi bhráid an 
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca dhá uair sa 
bhliain. 

- Athbhreithniú ar bheartais a bheith curtha i 
gcrích agus beartais nuashonraithe a bheith 
forbartha agus a bheith i bhfeidhm.  

- Athbhreithniú bliantúil ar chomhlíonadh an 
Chóid Cleachtais a bheith á dhéanamh agus á 
thaifeadadh. 
 

- Plean a bheith i bhfeidhm le haghaidh moltaí 
iniúchta a chur chun feidhme. 

2.3.2 An lucht feidhmiúcháin a chur ag obair i 
gcomhar le Cathaoirleach an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna chun a chinntiú 
go mbeidh oiliúint, faisnéis agus 
doiciméadacht dhóthanach ag na 
comhaltaí de Bhord an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna agus dá choistí 
uile chun gur féidir leo cinntí eolacha a 
dhéanamh ar fheidhmeanna 
forchoimeádta. 

- Soláthrófar oiliúint rialachais don Bhord agus do na fo-Choistí gach bliain. - Oiliúint rialachais a bheith á cur i gcrích gach 
bliain. 

2.3.3 Plean soláthair, bunachar sonraí conarthaí 
gaolmhara agus córas struchtúrtha 
bainistíochta conarthaí a bhunú agus a 
chur chun feidhme don eagraíocht ar 
mhaithe le luach ar airgead agus 
comhlíonadh na dtreoirlínte náisiúnta 
soláthair a chinntiú. 

- Reáchtálfar oiliúint soláthair i gcomhthráth le cur i bhfeidhm an chórais ó sholáthar go 
híoc agus ar aon dul leis na ceanglais chomhlíonta/phróisis a eascróidh as cur chun 
feidhme an chórais nua sin. Cuirfear nuashonruithe oiliúna soláthair ar leith ar fáil do 
gach ball foirne. 

 

- Forbrófar Plean Soláthair Chorparáidigh agus cuirfear próiseas um Pleanáil Ilbhliantúil 
Soláthair i gcrích. 

  

- Oiliúint sa chóras ó sholáthar go híoc a bheith á 
reáchtáil, agus saincheisteanna soláthair a 
bheith á gcumhdach inti. Oiliúint athnuachana i 
saincheisteanna soláthair a bheith á reáchtáil.  

 
- Plean Soláthair Chorparáidigh a bheith 

forbartha agus Pleanáil Ilbhliantúil Soláthair a 
bheith á cur i gcrích gach bliain. 
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2.3.4 Bunachar sonraí beartas a bhunú agus 
próiseas a cheapadh le haghaidh 
beartais a athbhreithniú, a nuashonrú 
agus a cheadú ar bhonn córasach agus 
uainíochta, agus béim á cur ar na 
céimeanna comhairliúcháin agus cur 
chun feidhme. 

- Forbrófar bunachar sonraí le haghaidh beartais a bhainistiú. 
- Oibreofar i gcomhar le ETBI chun saineolas a uasmhéadú ar fud na hearnála.  
  

- Bunachar sonraí a bheith tiomsaithe le 
haghaidh beartais a athbhreithniú agus a 
bhainistiú. 

- Saineolas earnála a bheith ann chun tacú le 
creat beartais áitiúil a fhorbairt. 

 

2.3.5 Prionsabail na Scéime Teanga a chur chun 
feidhme ar fud na heagraíochta. 

- Forbrófar Scéim Teanga nuashonraithe don Bhord Oideachais agus Oiliúna. 
- Beidh plean teanga i bhfeidhm ag an mBord Oideachais agus Oiliúna, ar plean é atá á 

nuashonrú faoi láthair agus atá mar fhianaise ar thiomantas an chomhlachta do na 
freagrachtaí atá air faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh. 

- Oibreoidh an Bord Oideachais agus Oiliúna leis an Oifigeach Oideachais de chuid ETBI 
chun tacú leis an nGaeilge i scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 

- Scéim Teanga nuashonraithe a bheith i 
bhfeidhm don Bhord Oideachais agus Oiliúna. 

- An plean teanga a bheith nuashonraithe go 
hiomlán. 

- Oifigeach oideachais  lánaimseartha  a bheith 
ceaptha. 

- Líonraí agus pobail chleachtais a bheith 
bunaithe. 

- An Bord Oideachais agus Oiliúna a bheith ag 
obair go gníomhach leis an Oifigeach Oideachais 
de chuid ETBI chun tacú leis an nGaeilge i 
scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 

Tosaíocht Straitéiseach 2.4: Struchtúir éifeachtacha bhainistíochta riosca a fhorbairt agus a chur chun feidhme. 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

2.4.1 Cultúr bainistíochta riosca a leabú laistigh 
den eagraíocht agus Foireann 
Bhainistíochta Riosca a bhunú a bheidh 
freagrach as an bPlean Gnó 
Bainistíochta Riosca agus tionscnaimh 
oiliúna bainistíochta riosca a fhorbairt 
agus as na Cláir Rioscaí don fheidhm 
chorparáideach, do choláistí agus do 
bhreisoideachas agus oiliúint a 
bhainistiú agus as tuairisc a thabhairt 
orthu. 

- Cuirfear Foireann Bhainistíochta Riosca i bhfeidhm, rud a bheidh freagrach as Cláir 
Rioscaí, as an mbeartas Bainistíochta Riosca agus as an bPlean Gnó Bainistíochta 
Riosca.  

- Tabharfar tuairisc go rialta don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca ar rioscaí. 

- Beartas bainistíochta riosca agus Plean Gnó 
Bainistíochta Riosca a bheith i bhfeidhm. 

2.4.2 Comhaontuithe Seirbhíse agus/nó 
Meabhráin Tuisceana atá bunaithe ar 
riachtanais náisiúnta agus áitiúla a 
fhorbairt i gcomhar leis na 
gníomhaireachtaí seachtracha lena 

 
- Comhaontófar comhaontú dul chun cinn le hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. 

 
- Comhaontú dul chun cinn a bheith i bhfeidhm le 

hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. 
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dtéimid i dteagmháil i ndáil le cúrsaí 
airgeadais agus straitéiseacha. 

2.4.3 Plean éifeachtach Sláinte agus 
Sábháilteachta a chur chun feidhme don 
eagraíocht agus dul i dteagmháil lenár 
gcuid coláistí agus ionad agus lenár n-
árachóirí chun riosca a íoslaghdú 
d’úsáideoirí, conraitheoirí agus 
custaiméirí ár n-eagraíochta. Tabharfar 
tús áite d’oiliúint a chur ar bhainisteoirí i 
réimsí na feasachta sláinte agus 
sábháilteachta agus an tsaineolais 
sláinte agus sábháilteachta. 

- Cuirfear chun feidhme na moltaí a eascróidh as Iniúchadh Sláinte agus Sábháilteachta 
an Aonaid Iniúchóireachta Inmheánaí. 
 

- Cuirfear clár oibre Sláinte agus Sábháilteachta i bhfeidhm, lena n-áirítear teimpléid a 
fhorbairt le haghaidh timpistí, teagmhais agus neastimpistí a thuairisciú. 

- Na moltaí a d’eascair as Iniúchadh Sláinte agus 
Sábháilteachta an Aonaid Iniúchóireachta 
Inmheánaí a bheith curtha chun feidhme. 

- Clár oibre Sláinte agus Sábháilteachta a bheith i 
bhfeidhm agus gníomhartha a bheith curtha 
chun feidhme. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2.5: Bonneagar agus foirgnimh: Pleanáil do riachtanais reatha agus do riachtanais amach anseo 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

2.5.1 Foirgnimh scoile nua ar ardchaighdeán 
agus/nó síntí móra a sholáthar dóibh seo 
a leanas chun freastal ar riachtanais 
oideachais nua-aimseartha: Coláiste 
Sheilsceire; Coláiste Breisoideachais 
Phort Láirge; Coláiste Bhaile an Droichid; 
Gairmcholáiste Bhun Clóidí; Coláiste 
Pobail Naomh Pól; Coláiste Pobail Naomh 
Déaglán; Meánscoil San Nioclás; Coláiste 
Abbáin; agus Coláiste Chathail Naofa. 

- Forbrófar struchtúr chun tacú le tionscadail bhonneagair de chuid an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna, lena n-áirítear acmhainní breise a chur i bhfeidhm.   

- Soláthrófar na tionscadail atá leagtha amach i Sprioc 1. 

 
 

- Struchtúr breisithe a bheith i bhfeidhm chun 
tacú le clár Foirgneamh an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna. 

 

2.5.2 Pleananna sonracha a fhorbairt chun an 
soláthar reatha agus an soláthar 
beartaithe a leagan amach do raon clár 
Breisoideachais agus Oiliúna, lena n-
áirítear ionad Ógtheagmhála a fhorbairt i 
nGuaire agus saoráidí nua ilphléacs a 
fhorbairt i mBaile Loch Garman, i 
gCathair Phort Láirge agus in Inis 
Córthaidh. 

- Soláthrófar saoráidí breisithe i mBun Clóidí, in Ionad Ógtheagmhála Subla, Port 
Láirge, agus in Ionad Ógtheagmhála Thrá Mhór. 

 

- Cuirfear athfhorbairt na nIonad Oiliúna i bPort Láirge agus i Loch Garman ar aghaidh 
(Coláistí Breisoideachais agus Oiliúna na Todhchaí). 

 
 
 
- Cuirfear an chistin oiliúna in Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Bhun Clóidí i gcrích. 

 

- Déanfar imscrúdú ar Shaotharlann Déantúsaíochta a fhorbairt i bPort Láirge Thiar i 
gcomhar le Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Phort Láirge. 

 
- Cuirfear ionad nua Ógtheagmhála i gcrích i nGuaire. 

 

- An tsaoráid i mBun Clóidí a bheith ar oscailt. 
- An léas ar Ionad Ógtheagmhála Subla a bheith 

ath-idirbheartaithe nó áitreabh nua a bheith 
foinsithe.  

- Cóiríocht bhreise a bheith ar oscailt in Ionad 
Ógtheagmhála Thrá Mhór. 

- Tús a bheith curtha le cláir phrintíseachta a 
sholáthar i bPort Láirge, agus an láithreán eile a 
bheith curtha i gcrích. Tús a bheith curtha leis 
an tógáil ar an tionscadal i Loch Garman. 

- Cúrsaí a bheith á soláthar d’fhoghlaimeoirí sna 
hionaid nua. 

- Comhaontú a bheith i bhfeidhm le haghaidh dul 
ar aghaidh le Saotharlann Déantúsaíochta a 
fhorbairt i bPort Láirge Thiar. 

- Ionad Ógtheagmhála a bheith ar oscailt i 
nGuaire.  

2.5.3 Cláir straitéiseacha chothabhála a fhorbairt 
do gach coláiste agus ionad. 

- Measfar scóip an chláir Cothabhála Díonta agus cuirfear tús leis an gclár sin i roinnt 
scoileanna. 

- An cleachtadh scóipe a bheith curtha i gcrích 
agus clár cothabhála díonta a bheith ar siúl i 
roinnt scoileanna. 

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

- Cuirfear ar aghaidh an tionscadal atá ar bun chun oibríochtaí an Ionaid Oideachais 
agus Oiliúna Allamuigh a athlonnú go Sliabh Fhothart.  

- Cuirfear tógáil an Tí Bád i gcrích, agus Carraig an Phoill á bunú mar áit dhaingean le 
haghaidh rothaíocht sléibhe agus cadhcáil a sholáthar. Gheofar ceadú pleanála Chuid 
8. Cuirfear próiseas tairisceana ar siúl le haghaidh Príomhchonraitheoir a cheapadh 
chun an príomhfhoirgneamh a thógáil.  

- Teach bád a bheith tógtha ag Sliabh Fhothart 
agus gníomhaíochtaí/cláir a bheith athlonnaithe 
go dtí an láithreán nua.              

- Tús a bheith curtha leis an bpróiseas tairisceana 
le haghaidh an fhoirgnimh nua ag Sliabh 
Fhothart. 
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- Cuirfear meabhrán tuisceana i bhfeidhm le Comhairle Contae Loch Garman. 

 

- Samhail um leithdháileadh costas a bheith 
comhaontaithe le Comhairle Contae Loch 
Garman. 

- Meabhrán tuisceana a bheith i bhfeidhm le 
Comhairle Contae Loch Garman don chéim 
eatramhach.  

2.5.5 Obair i gcomhar le hÚdarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann chun feabhas a 
chur ar fheidhmíocht fuinnimh an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna chun tacú le 
straitéis éifeachtúlachta fuinnimh na 
hearnála poiblí. Tús áite a thabhairt don 
aistriú i dtreo timpeallacht gan pháipéar. 

- Déanfar straitéis um Fhuinneamh agus um an gComhshaol agus clár gaolmhar a 
fhorbairt don Bhord Oideachais agus Oiliúna, rud ina gcuimseofar bainistíocht 
fuinnimh, gníomhú ar son na haeráide agus inbhuanaitheacht. 

 
- Cuirfear iniúchtaí fuinnimh i gcrích ar fud roinnt scoileanna agus ionad, ar aon dul leis 

na hoibleagáidí atá ar an mBord Oideachais agus Oiliúna. 
 
- Seolfar feachtas feasachta don chlár um Fhuinneamh agus um an gComhshaol. 
 
 
 
- Tacófar le rannpháirtíocht scoileanna sa Chlár Forbartha Inbhuanaithe ‘Take 1’ atá á 

reáchtáil ag ETBI. 
- Glacfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna páirt sa chlár um Fhuinneamh san 

Oideachas atá á reáchtáil ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann. 
 
- Forbrófar cúrsa oiliúna i dteaschaidéil a shuiteáil. 

 
- Bunófar nasc le Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir agus le Bord 

Oideachais agus Oiliúna Chorcaí maidir le hoiliúint F-gháis a sholáthar agus maidir leis 
na cúrsaí ábhartha atá ar fáil sa Bhord Oideachais agus Oiliúna. 

- Clár um Fhuinneamh agus um an gComhshaol a 
bheith forbartha agus clár oibre gaolmhar a 
bheith comhaontaithe. 
 

- Iniúchtaí fuinnimh a bheith curtha i gcrích i líon 
ionadaíoch d’fhoirgnimh de chuid an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 

- Tionscnaimh a bheith curtha chun feidhme ar 
fud scoileanna agus oifigí maidir le feasacht a 
mhúscailt ar bhainistíocht fuinnimh, gníomhú ar 
son na haeráide agus inbhuanaitheacht. 

- Méadú a bheith tagtha ar an líon scoileanna atá 
páirteach sa chlár seo. 

- An Bord Oideachais agus Oiliúna a bheith ag 
glacadh páirt sa chlár um Fhuinneamh san 
Oideachas. 

- Cúrsa i dteaschaidéil a shuiteáil a bheith i 
bhfeidhm. 

- Na foghlaimeoirí atá páirteach sna cúrsaí 
teaschaidéil a bheith curtha ar an eolas faoin 
bhfáil ar chúrsaí F-gháis. 
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Sprioc Straitéiseach 3 
Ár mbaill foirne go léir a bheith ag obair le chéile: Cruthófar timpeallacht dhearfach oibre ina rannchuidíonn baill foirne 
dhea-cháilithe a gcumas iomlán chun tairbhe do mhic léinn agus d’fhoghlaimeoirí, agus aird chuí á tabhairt ar luachanna an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. Beidh sé sin bunaithe ar chultúr comhionannais, measa agus dínite san áit oibre, ar fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach, ar mheon an-dearfach, agus ar oscailteacht a léiriú i dtreo tuismitheoirí/caomhnóirí agus 
comhpháirtithe seachtracha comhoibríocha agus ar mheas a thabhairt orthu. 

 
Tosaíocht Straitéiseach 3.1: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

3.1.1 Beartas forbartha gairmiúla leanúnaí a 
fhorbairt don eagraíocht, rud lena 
dtacaítear le forbairt ghairmiúil na 
mball foirne i gcoitinne, lena dtugtar 
tús áite do na réimsí ina bhfuil an gá is 
mó agus lena n-áirítear teimpléad do 
phleananna oiliúna aonair. 

- Déanfar athbhreithniú ar an mbeartas foghlama agus forbartha gairmiúla i ráithe 2 den 
bhliain 2022. 

- Cruthófar pobal úsáideoirí chúrsaí foghlama agus forbartha gairmiúla an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 

- Cuirfear próiseas i bhfeidhm le haghaidh taifeadadh a dhéanamh ar na cúrsaí foghlama 
agus forbartha gairmiúla atá déanta ag baill foirne agus le haghaidh gníomh leantach a 
dhéanamh tar éis na gcúrsaí. 

- Anailís a bheith déanta ar chur chun feidhme an 
bheartais, a mhéid a bhaineann le scoileanna.  

- Pobal a bheith cruthaithe le haghaidh 
comhroinnt eolais. 

- Próiseas a bheith curtha chun feidhme le 
haghaidh taifeadadh a dhéanamh ar na cúrsaí 
foghlama agus forbartha gairmiúla atá déanta ag 
baill foirne. 

3.1.2 Tús áite a thabhairt do dheiseanna 
forbartha gairmiúla a sholáthar do na 
baill foirne sin a bhfuil róil 
cheannaireachta agus/nó poist 
freagrachta acu laistigh den eagraíocht. 
Fothú agus forbairt a dhéanamh ar 
chumas na mball foirne a oibríonn leis 
na líonraí náisiúnta forbartha gairmiúla 
atá ar bun ag ETBI. 

- Leanfar le fóram Leas-Phríomhoidí an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a fhorbairt. 
- Déanfar iniúchadh ar an bhféidearthacht atá ann forbairt ghairmiúil leanúnach a 

sholáthar do shealbhóirí an phoist mar Leas-Phríomhoide 1 i scoileanna. 
- Forbrófar samhail chuí le haghaidh tathantóirí tionscnamh laistigh de scoileanna. 
- Forbrófar pobail chleachtais go leanúnach. 
- Forbrófar na róil atá ag foirne ardbhainistíochta laistigh de scoileanna. 
- Déanfar iniúchadh ar chur chuige comhtháite a fhorbairt i leith struchtúir 

mheánbhainistíochta i ngach scoil. 
 
 
- Ag teacht sna sála ar an Athbhreithniú Acmhainní Daonna, cuirfear struchtúr nua 

acmhainní daonna chun feidhme chun tacú le seirbhís bhreisithe do chustaiméirí, le 
próisis chuíchóirithe agus leis an aistriú chuig seirbhísí comhroinnte párolla. 

- An Fóram Leas-Phríomhoidí a bheith ag baint 
úsáid mhéadaithe as Microsoft Teams.  

- Suirbhé a bheith déanta ar phoist freagrachta 
Leas-Phríomhoide 1 agus ar riachtanais 
forbartha gairmiúla leanúnaí chun plean 
forbartha gairmiúla leanúnaí a fhorbairt. 

- Sainaithint a bheith déanta ar thionscnaimh do 
cheannairí sainaitheanta, ar tionscnaimh iad óna 
dteastaíonn tacaíocht ón mBord Oideachais agus 
Oiliúna. 

- Na pobail chleachtais atá ann cheana a bheith 
forbartha tuilleadh agus plean straitéiseach a 
bheith curtha le chéile le haghaidh pobail 
bhreise a bhunú.  

- Struchtúr nua acmhainní daonna a bheith i 
bhfeidhm tar éis an aistrithe chuig an struchtúr 
nua foirne. 

3.1.3 Obair ar Chóras Bainistíochta agus 
Forbartha Feidhmíochta a chur chun 
feidhme ar mhaithe le haiseolas 
struchtúrtha a éascú. 

- Cuirfear dréacht-Chóras Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta i gcrích ar leibhéal 
an Fhóraim Acmhainní Daonna/Chaidrimh Thionsclaíoch. 

- Dréacht-Chóras Bainistíochta agus Forbartha 
Feidhmíochta a bheith curtha i gcrích ar leibhéal 
ETBI. 



Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman – Plean Seirbhíse 2022                                                             

 

Leathanach 61 de 80 
 

3.1.4 Cur chun cinn a dhéanamh ar na tacaí atá 
á gcistiú ag an Roinn Oideachais do 
mhúinteoirí agus don lucht 
bainistíochta scoile, e.g., an Clár 
Náisiúnta Ionduchtaithe do 
Mhúinteoirí, agus ar na seirbhísí atá á 
soláthar ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta, ag Ionaid Oideachais 
agus ag an Lárionad um Cheannaireacht 
Scoile. 

- Leanfar le dul i dteagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta de réir mar a chuirtear 
taighde i gcrích.  

- Déanfar iniúchadh ar pháipéar a chomhfhoilsiú ar ról an Chomhordaitheora Riachtanas 
Speisialta Oideachais, rud a bheadh faoi stiúir ag Johanna Fitzgerald, Coláiste Mhuire 
gan Smál.  

- Déanfar cur chun cinn ar na tacaí atá ar fáil ón Lárionad um Cheannaireacht Scoile. 

- Páipéar taighde cistithe a bheith foilsithe mar 
tháirge insoláthartha de chuid Sparánacht 
Creata Taighde John Colohan.  

- Páirt a bheith á glacadh sa ghrúpa oibre taighde 
atá faoi stiúir ag Johanna Fitzgerald, Coláiste 
Mhuire gan Smál. 

 
3.1.5 Clár comhtháite oiliúna agus uasoiliúna a 

fhorbairt do gach ball foirne ar fud an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna, rud 
lena n-áireofar oiliúint sholúbtha ar líne 
ina dtairgtear conairí dul chun cinn do 
rannpháirtithe ar leibhéil chuí – 
deimhniú ó QQI agus cáilíochtaí 
gairmiúla san áireamh. Cur leis an úsáid 
a bhaintear as líonraí/fóraim le 
haghaidh comhroinnt eolais, réiteach 
fadhbanna agus comhroinnt acmhainní. 

- Forbrófar clár ionduchtúcháin corparáideach do gach ball foirne. 
 
- Forbrófar clár ionduchtúcháin do gach ball foirne, lena n-áirítear ábhar acmhainne do 

bhainisteoirí.  

- Clár ionduchtúcháin corparáideach breisithe a 
bheith forbartha do gach ball foirne. 

- Clár ionduchtúcháin a bheith forbartha, lena n-
áirítear ábhar acmhainne lena úsáid ag 
bainisteoirí le haghaidh ionduchtú áitiúil. 

3.1.8 Cur chun cinn a dhéanamh ar 
chomhlíonadh ár gcroíluachanna in 
obair laethúil ár gcuid ball foirne agus 
braistint láidir bhróid as an eagraíocht a 
chothú i measc ár gcuid ball foirne agus 
mórphobal foghlama. 

- Leanfaidh Comhordaitheoir Éitis an Bhoird Oideachais agus Oiliúna le Croíluachanna 
scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a chur chun cinn. 

- An Comhordaitheoir Éitis a bheith ag cur 
chroíluachanna scoileanna an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna chun cinn. 
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 Tosaíocht Straitéiseach 3.2: Earcaíocht agus coinneáil ball foirne ar ardchaighdeán a éascú. 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

3.2.1 Gach próiseas earcaíochta a athbhreithniú 
agus córais agus próisis chuí a fhorbairt 
chun a chinntiú go mbíonn siad ag 
freastal ar riachtanais an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna (e.g., earcaíocht 
ar líne, fógraíocht thráthúil post). 

- Déanfar cur chun feidhme ar thorthaí an Athbhreithniúcháin Acmhainní Daonna maidir 
le hEarcaíocht agus Ionduchtú ar mhaithe le feabhas a chur ar an eispéireas 
custaiméara do bhaill foirne agus do gheallsealbhóirí. 

- Forbrófar córas ríomh-Earcaíochta lena chur chun feidhme i gcomhar le seirbhísí 
comhroinnte.  

- Struchtúir agus próisis nua acmhainní daonna a 
bheith i bhfeidhm, lena n-áirítear ullmhacht don 
ríomh-Earcaíocht.  

3.2.2 Painéal limistéarbhunaithe ‘fíor-ama’ 
múinteoirí ionaid a fhorbairt agus a 
chothabháil. 

- Leathnófar painéil múinteoirí ionaid ar líne sa chéad ráithe den bhliain 2022. 
- Cuirfear tús le feachtas earcaíochta le haghaidh painéal nua teagascóirí. 
 

- Painéal a bheith cruthaithe. 
- Feachtas earcaíochta a bheith i bhfeidhm le 

haghaidh painéal teagascóirí. 

3.2.4 Straitéisí a chomhaontú le haghaidh 
múinteoirí a fhoinsiú agus a earcú i 
margadh fostaíochta a bhíonn ag éirí 
níos iomaíche i gcónaí, lena n-áirítear 
comhoibriú le Coláistí Oiliúna 
Múinteoirí. A chinntiú go mbeidh ag na 
baill foirne earcaithe an cumas agus an 
tsolúbthacht a theastaíonn chun cúraimí 
a chur i gcrích in áit oibre nua-
aimseartha (e.g., scileanna TF, tras-
scileanna) agus go n-urramóidh siad 
luachanna an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna, mar atá curtha in iúl sa Ráiteas 
Straitéise seo. 

- Forbrófar prótacail le haghaidh agallaimh thosaigh earcaíochta múinteoirí, lena n-
áirítear raon ceisteanna lena léirítear na hinniúlachtaí a theastaíonn agus na 
croíluachanna atá ag scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 

- Déanfar suirbhé ar Phríomhoidí agus Leas-Phríomhoidí de chuid an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna maidir lena bheith ina bpríomhoide laistigh den Bhord. 
 

- Rachfar i dteagmháil le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge maidir leis na 
cáilíochtaí a sholáthraíonn siad do mhúinteoirí iar-bhunscoile. 

- Treoirlínte agus nósanna imeachta a bheith i 
bhfeidhm le haghaidh earcaíocht múinteoirí. 

 
- Athbhreithniú a bheith déanta ar thorthaí an 

tsuirbhé chun bonn eolais a chur faoi phleanáil 
amach anseo. 

- Cruinnithe a bheith ar siúl idir na baill foirne 
shinsearacha ábhartha de chuid Institiúid 
Teicneolaíochta Phort Láirge agus an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 

3.2.5 Iniúchadh a dhéanamh ar na deiseanna atá ann 
scoláireachtaí teagaisc a dhámhachtain i 
réimsí ábhair criticiúla. 

- Déanfar measúnú ar riachtanais sna príomhréimsí ina bhfuil múinteoirí ábhair in 
easnamh. 

- Faireachán a bheith á dhéanamh ar easnaimh 
foirne ar fud na bliana acadúla 2021/22. 
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Tosaíocht Straitéiseach 3.3: Cultúr sláinte agus folláine a chur chun cinn i measc baill foirne. 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

3.3.1 Tionscnaimh a fhorbairt chun cultúr 
sláinte agus folláine ag an obair a 
leabú. Spreagadh agus tacaíocht a 
thabhairt go gníomhach do gach ball 
foirne ina leith sin. Féachaint lena 
chinntiú go rannchuideoidh an 
timpeallacht fhisiciúil leis an bhfolláine 
ag an obair. 

- Déanfar straitéis Sláinte agus Folláine agus clár oibre gaolmhar a fhorbairt mar 
cheann amháin de na mórthéamaí sa Phlean Straitéiseach nua ón mBord Oideachais 
agus Oiliúna don tréimhse 2023-2027. 

- Cuirfear seimineáir folláine foirne chun cinn i measc gach baill foirne mar chuid den 
Chlár Cúnaimh d’Fhostaithe.  

 

- Straitéis Sláinte agus Folláine agus clár oibre 
gaolmhar a bheith forbartha don Bhord 
Oideachais agus Oiliúna. 

- Obair a bheith á seoladh i gcomhar le 
soláthraithe cuí chun tacaíocht leanúnach agus 
seimineáir oiliúna ábhartha ar líne a sholáthar 
do gach ball foirne ar mhaithe le clár um 
chothromaíocht shláintiúil shábháilte oibre is 
saoil a chinntiú. 

3.3.2 Cur chun cinn a dhéanamh ar na 
deiseanna atá ar fáil do gach ball 
foirne leas a bhaint as seirbhísí 
comhairliúcháin, nuair is cuí, chun 
cabhrú leo déileáil le saincheisteanna 
deacra san áit oibre. 

- Cuirfear an fháil ar sheirbhísí comhairliúcháin chun cinn i measc gach baill foirne mar 
chuid den Chlár Cúnaimh d’Fhostaithe.   

- Cumarsáid rialta a bheith ar bun le baill foirne 
maidir leis an bhfáil ar sheirbhísí 
comhairliúcháin. 

3.3.3 Léiriú intinne an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna a chur chun feidhme chun 
tiomantas a léiriú don phrionsabal um 
chomhionannas agus cearta an duine 
a leabú ina chuid oibre. 

- Déanfar an obair atá ar bun i réimse an chomhionannais agus chearta an duine a 
ailíniú le tionscnaimh éitis agus spioraid shainiúil. 
 

- Bunófar plean don dualgas earnála poiblí i leith chearta an duine agus an 
chomhionannais. 

- An obair atá ar bun i réimse an chomhionannais 
agus chearta an duine a bheith ailínithe le 
tionscnaimh éitis agus spioraid shainiúil. 

- Cóip thosaigh den phlean a bheith táirgthe i 
ráithe 1 agus an plean deiridh a bheith réidh ag 
deireadh ráithe 2. 

3.3.4 A chinntiú go mbeidh cláir bhliantúla 
phleanála scoir ar fáil do bhaill foirne 
agus a chinntiú go dtarlóidh sé, tar éis 
do bhaill foirne dul ar scor, go n-
aithneofar an tseirbhís a rinne siad 
don eagraíocht. 

- Eagrófar seisiúin phleanála scoir do bhaill foirne. 
 

- Eagrófar searmanas scoir do bhaill foirne a chuaigh ar scor le déanaí. 

- Seisiúin phleanála scoir a bheith sceidealaithe 
agus a bheith á gcur i gcrích do bhaill foirne. 

- Searmanas scoir a bheith eagraithe do bhaill 
foirne a chuaigh ar scor le déanaí. 

3.3.5 Tionscnaimh agus gníomhaíochtaí a 
thabhairt isteach chun neartú foirne 
agus feasacht traseagraíochta a chur 
chun cinn ar gach leibhéal ar fud na 
heagraíochta (e.g., an Cheolchoirm ‘In 
Harmony’ do Mhic Léinn agus Baill 
Foirne agus Comórtas 
Lúthchleasaíochta an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna). 

- Déanfar iniúchadh ar a indéanta atá sé tionscnaimh thrascholáiste amhail ‘Back In 
Harmony’ agus laethanta spóirt a reáchtáil sa bhliain acadúil 2021/22. 

- Méadú a bheith tagtha ar an líon tionscnamh 
trascholáiste. 
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Sprioc Straitéiseach 4 
Comhpháirtíochtaí buana agus comhoibriú buan a chothú agus a fhorbairt trí ionadaíocht a fháil ar an leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil agus trí obair i gcomhar le comhlachtaí reachtúla, gníomhaireachtaí, leasanna gnó, ceardchumainn agus 
grúpaí pobail ábhartha agus leis an earnáil dheonach. 
 

 

  

Tosaíocht Straitéiseach 4.1: Leanúint le líonrú straitéiseach agus é a bhreisiú 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

4.1.1 Prótacail a fhorbairt le haghaidh dul i 
dteagmháil le ranna agus 
gníomhaireachtaí rialtais, le húdaráis 
áitiúla, le comhlachtaí ionadaíocha 
d’fhostóirí agus d’fhostaithe, le 
ceardchumainn agus le geallsealbhóirí 
eile. 

- Déanfar athbhreithniú ar an liosta d’ionadaithe don Bhord Oideachais agus Oiliúna atá 
ar chomhlachtaí seachtracha. 

- Déanfar ionadaíocht do scoileanna/coláistí ar Choiste Oideachais Chontae Loch 
Garman, ar tionscnamh oideachais é atá faoi stiúir ag Forbairt Áitiúil Loch Garman. 
Déanfaidh an Stiúrthóir Scoileanna cathaoirleacht ar Choiste an Tionscadail ‘Elevate’.  

- Déanfar ionadaíocht don Bhord Oideachais agus Oiliúna ar Choiste Stiúrtha 
Chomhpháirtíocht Cleachtas Aisiríoch Loch Garman. 

- Déanfar ionadaíocht don Bhord Oideachais agus Oiliúna ar Choiste Stiúrtha an Líonra 
Seirbhísí do Leanaí agus don Teaghlach (Inis Córthaidh agus Bun Clóidí).  
 

- Déanfar ionadaíocht don Bhord Oideachais agus Oiliúna ar Ghrúpa Oibre Oideachais na 
gCoistí Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga i Loch Garman agus i bPort Láirge.   

 
- Forbrófar sásra le haghaidh tuairisc a thabhairt don Bhord Oideachais agus Oiliúna ar 

gach ar thit amach ag cruinnithe na ngrúpaí agus na gCoistí uile sin. 
 

- Athbhreithniú a bheith déanta agus aon 
bhearnaí ar bhoird sheachtracha/coistí 
seachtracha a bheith líonta. 

 
 
 
 
 
 
 

- Tionscnaimh nua a bheith sainaitheanta mar 
fhreagairt d’iarrataí ó Choistí Seirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine Óga. 

- Sásra a bheith i bhfeidhm le haghaidh tuairisc a 
thabhairt ar na saincheisteanna a tháinig chun 
cinn agus ar na díospóireachtaí a rinneadh le linn 
obair na gCoistí seachtracha. 

4.1.2 Baill foirne agus/nó comhaltaí a ainmniú, 
de réir mar is cuí, chun ionadaíocht a 
dhéanamh don Bhord Oideachais agus 
Oiliúna ar chomhlachtaí seachtracha 
agus a chinntiú go mbeidh nós 
imeachta tuairiscithe cuí i bhfeidhm ina 
leith sin. 

- Forbrófar sásra tuairiscithe trínar féidir le hionadaithe don Bhord Oideachais agus 
Oiliúna aiseolas a thabhairt do na grúpaí bainistíochta cuí de chuid an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna. 

- Prótacal tuairiscithe a bheith tugtha chun críche. 
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Tosaíocht Straitéiseach 4.2: Comhoibriú éifeachtach le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí reachtúla 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

4.2.1 Comhoibriú leis an Roinn Oideachais, le 
SOLAS, leis an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige, leis an Roinn Coimirce 
Sóisialaí, le TUSLA, leis an Roinn Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais, leis an 
tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais agus leis an gComhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
chun a chinntiú go n-oibreoimid de 
réir an bheartais náisiúnta agus chun 
an chuid is fearr a bhaint as 
acmhainní ar mhaithe le misean an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna a 
chomhlíonadh. 

- Síneofar Comhaontú bliantúil Formhaoirseachta agus Comhaontú bliantúil Soláthar 
Feidhmíochta leis an Roinn Oideachais. 

- Comhaontú Formhaoirseachta agus Comhaontú 
Soláthar Feidhmíochta a bheith sínithe leis an 
Roinn Oideachais. 

4.2.2 Comhoibriú go dlúth le Comhairle 
Cathrach agus Contae Phort Láirge 
agus le Comhairle Contae Loch 
Garman araon chun ailíniú agus 
comhoibriú áitiúil agus réigiúnach a 
chinntiú i ndáil leis na tosaíochtaí 
áitiúla a thagann faoi shainchúram an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 

- Comhoibreofar le Comhairle Contae Loch Garman ar thionscadal de chuid na 
Comhghuaillíochta um Fhoirgnimh Ardfheidhmíochta. 

 
 

 
- Rachfar i dteagmháil le Comhairle Contae Loch Garman agus le Comhairle Cathrach agus 

Contae Phort Láirge i ndáil le tionscadail bhonneagair (e.g., scoileanna i gCluain Ioraird 
agus i mBaile Loch Garman agus an tIonad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh ag Sliabh 
Fhothart). 

- Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a bheith 
ceaptha don Chomhghuaillíocht um Fhoirgnimh 
Ardfheidhmíochta. 

- Oifig a bheith bunaithe don Chomhghuaillíocht 
um Fhoirgnimh Ardfheidhmíochta. 

- Cruinnithe rialta a bheith ar siúl le Comhairle 
Contae Loch Garman chun cuspóirí coiteanna 
agus tionscadail bhonneagair a chur ar aghaidh. 

4.2.3 Comhoibriú le fóraim réigiúnacha 
ábhartha chun rannchuidiú le forbairt 
leanúnach na hearnála oideachais 
agus oiliúna (e.g., Coistí Forbartha 
Pobail Áitiúil, Fóram Réigiúnach 
Scileanna an Oirdheiscirt agus Plean 
Gníomhaíochta an Oirdheiscirt do 
Phoist). 

- Leanfar le páirt a ghlacadh i bhfóraim réigiúnacha ar leibhéal coiste stiúrtha agus 
fochoiste, e.g., na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil i bPort Láirge agus i Loch Garman, Fóram 
Réigiúnach Scileanna an Oirdheiscirt agus oifig Éire Thoir Theas.  

- Déanfar idirchaidreamh dlúth leis an lucht tionscail trí chomhaltas de Chomhlachais 
Tráchtála agus de IBEC. 

- Oibreofar go dlúth le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach.  

- An Bord Oideachais agus Oiliúna a bheith ag 
glacadh páirt i bhfóraim réigiúnacha. 

- Comhaltas de Chomhlachais Tráchtála agus de 
IBEC a bheith athnuaite. 
 

- Comhaontuithe dul chun cinn a bheith i 
bhfeidhm le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort 
Láirge. 

- Comhaontú dul chun cinn a bheith curtha i 
gcrích le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach. 
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4.2.4 Comhoibriú níos dlúithe a chothú agus 
a bhreisiú le hinstitiúidí tríú leibhéal, 
go háirithe Institiúid Teicneolaíochta 
Phort Láirge agus Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach, i nithe 
leasa fhrithpháirtigh, lena n-áirítear 
deiseanna dul chun cinn a chruthú do 
mhic léinn, acmhainní a 
chomhroinnt, agus réitigh a 
iniúchadh ar ghanntanais múinteoirí i 
réimsí ábhair áirithe. 

- Déanfar imscrúdú ar an acmhainneacht atá ann go soláthródh Ollscoil Teicneolaíochta an 
Oirdheiscirt Oideachas Tosaigh Múinteoirí nó cúrsaí Iarchéime múinteoirí i réimsí ábhair 
ina bhfuil ganntanais múinteoirí. 
 

- Nuashonrófar an comhaontú dul chun cinn atá ar bun le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach. 

 
- Bunófar cúrsa innealtóireachta i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach. 
 

- Comhoibriú breisithe a bheith ar bun idir an 
Bord Oideachais agus Oiliúna agus Ollscoil 
Teicneolaíochta an Oirdheiscirt maidir le 
hoiliúint múinteoirí. 

- Comhaontuithe dul chun cinn a bheith i 
bhfeidhm le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach. 

- Cúrsa innealtóireachta a bheith bunaithe. 
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Tosaíocht Straitéiseach 4.3: Comhoibriú éifeachtach le leasanna pobail agus gnó 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

4.3.1 Dul go gníomhach sa tóir ar 
dheiseanna chun dul i dteagmháil 
leis an bpobal chun an Bord 
Oideachais agus Oiliúna a chur chun 
cinn mar phátrún ar 
Phobalscoileanna Náisiúnta ar fud an 
réigiúin. 

- Leanfar leis an tsamhail Pobalscoileanna Náisiúnta a chur chun cinn agus le feasacht a 
mhúscailt uirthi. 

- Pobalscoil Náisiúnta Chill na Manach a bheith á 
cur chun cinn sna meáin áitiúla/ar ardáin meán 
sóisialta. 

4.3.3 Fóram Tuismitheoirí an Bhoird 
Oideachais agus Oiliúna a bhunú 
agus Comhairle Tuismitheoirí a 
bhunú i ngach coláiste de chuid an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 
Tuismitheoirí/caomhnóirí a 
spreagadh páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí ábhartha coláiste 
agus iad féin a imeascadh isteach sa 
phobal coláiste. 

- Féachfar ar na leibhéil rannpháirtíochta i gCumainn Tuismitheoirí agus i ngníomhaíochtaí 
tuismitheoirí i ngach scoil. 

- Suirbhé a bheith déanta ar scoileanna maidir le 
rannpháirtíocht tuismitheoirí i ngníomhaíochtaí 
scoile, lena n-áirítear an cumann tuismitheoirí. 

- Plean freagartha a bheith forbartha, bunaithe ar 
fhionnachtana an tsuirbhé agus ar thaighde nó 
taithí ábhartha eile. 

- Cuireadh a bheith tugtha don Chumann 
Tuismitheoirí i ngach scoil a spéis a chur in iúl i 
bpáirt a ghlacadh i bhfóram tuismitheoirí an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 

4.3.4 Iniúchadh a dhéanamh ar na 
deiseanna atá ar fáil do choláistí tacú 
lena bpobail áitiúla trína gcuid 
foirgneamh agus saoráidí a chur ar 
fáil lena n-úsáid lasmuigh de 
ghnáthuaireanta coláiste (e.g., le 
haghaidh clubanna obair bhaile, 
grúpaí tuismitheoirí, etc.). 

- Gníomhófar de réir an chiorcláin ón Roinn Oideachais maidir le húsáid scoileanna lasmuigh 
de ghnáthuaireanta scoile. 

- Rochtain a bheith tugtha do ghrúpaí áitiúla chun 
leas a bhaint as foirgnimh scoile le haghaidh 
úsáid iarscoile, nuair is féidir. 

4.3.5 Comhoibriú le leasanna gnó agus 
tionscail, lena n-áirítear IBEC, 
Comhlachais Tráchtála, Feirmeoirí 
Aontaithe na hÉireann, 
Comhghuaillíocht Rotary, SICAP, 
LEADER, Seirbhísí Óige agus 
eagraíochtaí spóirt chun ábharthacht 
ár gclár oideachais agus oiliúna a 
chinntiú agus chun deiseanna a 
thabhairt do mhic léinn agus 
d’fhoghlaimeoirí. 

- Forbrófar cúrsaí nua i gcomhar le grúpaí tionscail áitiúla. 
 

- Cúrsaí oiliúna sonracha a bheith á dtairiscint san 
Fháilteachas, agus Micridhintiúir ag gabháil leo. 
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4.3.6 Comhpháirtíochtaí a bhunú le leasanna 
gnó agus tionscail chun cláir 
ábhartha uasoiliúna a shainaithint 
agus a sholáthar do bhaill reatha den 
fhórsa saothair. 

- Cuirfear oiliúint i dteicneolaíocht teaschaidéil i bhfeidhm. 
 
- Leanfar le comhoibriú leis an tionscal tógála chun oiliúint a sholáthar i bhFoirgnimh Nach 

Mór Neodrach ó Thaobh Fuinnimh, san aeráil agus san iarfheistiú. 

- Oiliúint a bheith á soláthar i dteicneolaíocht 
teaschaidéil. 

- Aghaidh a bheith á tabhairt go fóill ar na 
riachtanais oiliúna atá ag an tionscal tógála. 
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Sprioc Straitéiseach 5 
Cumarsáid éifeachtach inmheánach agus sheachtrach a fhorbairt. Bainfear an sprioc seo amach trí ráiteas soiléir a dtacóidh 
Foireann Cumarsáide thiomnaithe leis a leagan síos, trí acmhainní cuí a sholáthar agus trí bhranda an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna a fhorbairt agus feasacht a mhúscailt air. 

 Tosaíocht Straitéiseach 5.1: Faisnéis atá spriocdhírithe, cruinn, soiléir agus comhsheasmhach a sholáthar ar bhealach tráthúil 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

5.1.1 Struchtúr cumarsáide a chur chun 
feidhme, lena n-áirítear grúpa stiúrtha 
agus comhordaitheoir cumarsáide a 
thacóidh leis an straitéis cumarsáide. 

- Leathnófar sainchúram an Ghrúpa Stiúrtha Cumarsáide chun go n-áireofar Margaíocht 
leis. 

- Déanfar Téarmaí Tagartha nua a dhréachtú agus a chomhaontú. 
 

- Téarmaí Tagartha nua a bheith i bhfeidhm don 
Choiste Cumarsáide agus Margaíochta. 

5.1.2 Na hacmhainní riachtanacha a sholáthar 
chun tacú leis an straitéis cumarsáide, 
lena n-áirítear oiliúint agus tacaíocht 
airgeadais. 

- Sannfar buiséad cumarsáide agus margaíochta, bunaithe ar chlár oibre cumarsáide 
bliantúil. 

- Buiséad cumarsáide agus margaíochta a bheith i 
bhfeidhm. 

5.1.3 Plean Cumarsáide Bliantúil a fhorbairt, rud 
a bheidh nasctha leis na cuspóirí 
straitéiseacha. 

- Forbrófar straitéis cumarsáide don tréimhse 2023-2027, ar aon dul leis an bPlean 
Straitéiseach nua don Bhord Oideachais agus Oiliúna. 

- Straitéis cumarsáide a bheith forbartha don 
tréimhse 2023-2027. 

5.1.4 Sásraí a fhorbairt le haghaidh aiseolas a 
lorg ó fhoghlaimeoirí, ó bhaill foirne 
agus ó gheallsealbhóirí seachtracha agus 
le haghaidh freagairt don aiseolas sin. 

- Déanfar próiseas comhairliúcháin a dhearadh agus a chur chun feidhme le haghaidh 
Plean Straitéiseach nua a fhorbairt don Bhord Oideachais agus Oiliúna don tréimhse 
2023-2027. 

- Próiseas comhairliúcháin a bheith curtha i 
gcrích le haghaidh Plean Straitéiseach nua don 
tréimhse 2023-2027. 

5.1.5 Suíomh Gréasáin an Bhoird Oideachais 
agus Oiliúna agus suíomhanna Gréasáin 
na gcoláistí/na n-ionad a chaighdeánú 
agus an t-inneachar ar an suíomh 
Gréasáin agus sna meáin shóisialta a 
bhainistiú chun a chinntiú go mbeidh sé 
cothrom le dáta agus ar ardchaighdeán. 

- Déanfar suíomh Gréasáin nua a fhorbairt agus a chur chun feidhme don Bhord 
Oideachais agus Oiliúna. 

 
 
- Cuirfear suíomhanna Gréasáin nua i bhfeidhm do scoileanna. 
 
- Cuirfear suíomhanna Gréasáin nua i bhfeidhm do Ghiniúint Ceoil Loch Garman agus do 

Ghiniúint Ceoil Phort Láirge. 

- Suíomh Gréasáin nua a bheith i bhfeidhm don 
Bhord Oideachais agus Oiliúna, agus struchtúr 
níos fearr air le haghaidh úsáideoirí agus 
foghlaimeoirí féideartha. 

- Suíomhanna Gréasáin nua a bheith forbartha do 
scoileanna. 

- Suíomhanna Gréasáin a bheith i bhfeidhm do 
Ghiniúint Ceoil Loch Garman agus do Ghiniúint 
Ceoil Phort Láirge. 

5.1.6 Teicneolaíochtaí nuálacha cuí a úsáid, lena 
n-áirítear na meáin shóisialta, le 
haghaidh cumarsáid thapa éifeachtach. 

- Socrófar sceideal oiliúna do bhainisteoirí agus d’úinéirí inneachair maidir le húsáid 
bhreisithe a bhaint as ardáin meán sóisialta chun críocha cumarsáide agus 
margaíochta. 

- Oiliúint do bhainisteoirí agus d’úinéirí 
inneachair a bheith curtha i gcrích maidir le 
húsáid bhreisithe a bhaint as ardáin meán 
sóisialta chun críocha cumarsáide agus 
margaíochta. 
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Tosaíocht Straitéiseach 5.2: Sásraí níos éifeachtaí cumarsáide inmheánaí a fhorbairt. 
 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

5.2.1 Suíomh Inlín a fhorbairt le haghaidh 
faisnéis foirne agus comhroinnt eolais. 

- Cuirfear oiliúint chun feidhme do bhainisteoirí inneachair ar an suíomh Inlín. - Oiliúint a bheith curtha i gcrích do bhainisteoirí 
inneachair ar an suíomh Inlín. 

5.2.5 Braistint láidir phobail a chothú i measc 
bhaill foirne an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna. 

- Leanfar le cultúr comhoibrithe a chothú trí na Pobail Chleachtais. 
 

 
- Sceidealófar imeacht scoir do bhaill foirne a chuaigh ar scor le linn na mblianta 

2021 agus 2022. 
- Cuirfear imeachtaí Folláine chun cinn i measc gach baill foirne. 

- Cruinnithe rialta a bheith ar siúl do Phobail Chleachtais 
agus seisiúin faisnéise rialta a bheith ar siúl do 
Phríomhoidí agus do Leas-Phríomhoidí.  

- Imeacht scoir a bheith sceidealaithe do bhaill foirne a 
chuaigh ar scor le linn na mblianta 2021 agus 2022. 

- Cláir Folláine a bheith curtha chun feidhme ar fud an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna. 

 

5.2.6 Coincheap an phobail a chothú i measc 
foghlaimeoirí, go háirithe ár gcuid 
foghlaimeoirí aosacha atá páirteach i 
ngrúpaí ranga beaga. 

- Leanfar le Croíluach an Phobail a chur chun cinn ar fud gach scoile de chuid an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna trí chreat an Phátrúin a chur i bhfeidhm. 

- An tSeachtain um Chroíluachanna a Cheiliúradh a bheith 
á reáchtáil ag an mBord Oideachais agus Oiliúna sa 
bhliain 2022. 
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Tosaíocht Straitéiseach 5.3: Sásraí níos éifeachtaí cumarsáide seachtraí a fhorbairt. 
 

Gníomhartha Straitéiseacha Gníomhartha sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

5.3.2 Liosta iomlán a chur le chéile de na 
cúrsaí uile atá ar fáil agus a chinntiú 
go nuashonrófar an liosta sin de réir 
mar is gá agus gur féidir é a rochtain 
go héasca ar líne. 

- Dearfar an suíomh Gréasáin nua chun na cúrsaí atá ar fáil a bhreisiú agus chun faisnéis 
sho-rochtana a sholáthar. 

- Suíomh Gréasáin nua a bheith i bhfeidhm, agus 
feidhmiúlacht bhreisithe cuardaigh aige chun 
tacú le foghlaimeoirí féideartha atá ar lorg 
faisnéis faoi chúrsaí. 
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Tosaíocht Straitéiseach 5.4: Brandáil agus margaíocht an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a fheabhsú. 

 

Gníomh Straitéiseach Gníomh sa bhliain 2022 Príomhtháscaire Feidhmíochta 

5.4.1 Straitéis brandála agus margaíochta a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme don 
eagraíocht, lena n-áirítear sraith ábhar 
cur chun cinn a fhorbairt chun seirbhísí 
an Bhoird Oideachais agus Oiliúna a 
phoibliú. 

- Forbrófar straitéis brandála agus margaíochta, ar aon dul leis an straitéis cumarsáide 
agus le forbairt an Phlean Straitéisigh fhoriomláin don Bhord Oideachais agus Oiliúna 
don tréimhse 2023-2027. 

- Straitéis brandála agus margaíochta a bheith 
forbartha. 

5.4.2 Féiniúlacht branda láidir a chruthú don 
eagraíocht, agus tacar treoirlínte branda 
ag gabháil léi. 

- Cuirfear gach scoil agus ionad ar an eolas faoi na treoirlínte branda. - Gach scoil agus ionad a bheith curtha ar an 
eolas faoin bhfáil ar na treoirlínte branda. 

5.4.4 Comhdhálacha iar-bhunoideachais agus 
breisoideachais agus oiliúna a eagrú sa 
réigiún. 

- Déanfar iniúchadh ar an bhféidearthacht atá ann imeacht ‘TeachMeet’ a óstáil do 
mhúinteoirí iar-bhunscoile a bhfuil spéis acu ann. 

- Imeacht aon lae, más indéanta. 

 

 

 



Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman – Plean Seirbhíse 2022                                                             

 

Leathanach 73 de 80 
 

 

 

7. Fáltais agus Caiteachas Réamh-mheasta sa bhliain 2022  
  
 
 

  

Réamh-
mheasta 

Réamh-
mheasta 

 Nóta 
    An Bhliain dar 

Críoch an 
    An Bhliain 

dar Críoch an 

     31/12/2022    31/12/2021 

Fáltais    
Deontais Scoileanna agus Cheannoifige  48,687,633 46,775,120 

Deontais Bhreisoideachais agus Oiliúna  71,000,000 66,261,000 

Deontais Seirbhísí Óige  3,693,505 3,617,143 
Gníomhaireachtaí agus Tionscadail 
Fhéinmhaoinitheacha  3,168,135 2,759,110 

Caipiteal  4,080,400 4,772,702 

  130,629,673 124,185,075 

    

Íocaíochtaí    
Scoileanna agus Ceannoifig 1 48,687,633 46,775,120 

Breisoideachas agus Oiliúint  2 71,000,000 66,261,000 

Seirbhísí Óige 3 3,693,505 3,617,143 
Gníomhaireachtaí agus Tionscadail 
Fhéinmhaoinitheacha 4 3,168,135 2,759,110 

Caipiteal 5 4,080,400 4,772,702 

  130,629,673 124,185,075 

    
Barrachas/(Easnamh) Airgid don Tréimhse  0 0 
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Nóta 1 – Íocaíochtaí i leith Scoileanna agus na Ceannoifige 

 

Réamh-
mheasta 

Réamh-
mheasta 

 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    An Bhliain 
dar Críoch an 

    31/12/2022    31/12/2021 

Pá   
Teagasc 39,306,194 37,319,457 

Riarachán 3,508,842 3,552,058 

Cothabháil 742,605 822,055 

Fo-iomlán 43,557,641 41,693,570 

   
   
Neamhphá 2,982,800 2,970,010 

   

   

   

   
Cláir Ghaolmhara   
An Ciste Tacaíochta Seirbhísí Scoile 519,404 464,800 

Íocaíochtaí i leith Cuimsiú Sóisialta 179,000 181,000 

Deontas Leabhar 180,867 170,229 

Cistiú don Aonad Beartais TFC 630,691 354,505 

An Idirbhliain 54,245 47,310 

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach 42,431 34,277 

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh 24,900 28,380 

Deontas do Dhaltaí den Lucht Siúil 22,418 22,418 

Cistiú don Oideachas Gaeltachta 103,319 103,319 

Fisic agus Ceimic 4,043 3,289 

Teagasc agus Scoláireachtaí Oideachas Múinteoirí 1,500 1,500 

Oifigeach Teagmhála Baile agus Scoile 8,000 8,000 

Deontais Tacaíochta i leith Covid-19  354,355 669,974 

Fo-iomlán 2,125,172 2,089,000 

   
Pobalscoil Náisiúnta 22,020 22,540 

   
Iomlán 48,687,633 46,775,120 
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Nóta 2 – Íocaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna   

 Réamh-mheasta Réamh-mheasta 

 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    31/12/2022    31/12/2021 

    
VTOS  6,349,000 7,127,000 

Ógtheagmháil  5,613,000 5,765,000 

An Clár Iar-Ardteistiméireachta 6,817,000 6,815,000 

Litearthacht Aosach  2,330,000 2,271,000 

Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL)  865,000 783,000 

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas  1,612,000 1,751,000 

Oideachas Pobail  769,000 771,000 
Cláir do Dhídeanaithe agus d’Iarratasóirí ar Chosaint 
Idirnáisiúnta 229,000 280,000 

Soláthar do Limistéir Ardtosaíochta 464,000 783,000 

Nuálaíocht agus Tionscadail Eile Bhreisoideachais 529,000 553,000 

Fo-iomlán – Breisoideachas 25,577,000 26,899,000 
 
Scileanna chun dul chun cinn 1,520,000 1,538,000 

Cúrsaí Oiliúna Bonnleibhéil agus Nasc-Chúrsaí Oiliúna 321,000 290,000 

Ionaid Oiliúna Pobail  2,280,000 2,432,000 

Oiliúint Scileanna  1,813,000 1,731,000 

Cúrsaí Oiliúna  3,061,000 3,583,000 

Tionscnaimh Áitiúla Oiliúna  2,199,000 2,627,000 

Soláthraithe Sainoiliúna  2,253,000 1,936,000 

Printíseacht  18,459,000 13,346,000 
Foghlaim Chumaisc Ar Líne (Saotharlanna 
Déantúsaíochta) 100,000 152,000 

Cúrsaí Oiliúna Oíche  450,000 450,000 

Fo-iomlán – Oiliúint  32,456,000 28,085,000 
 
Treoir Aosach  421,000 395,000 

Cistiú Tacaíochta Soláthair 891,000 632,000 

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta 401,000 349,000 
Costais a bhaineann le Dearbhú Cáilíochta agus 
Fíordheimhniú Breisoideachais agus Oiliúna  543,000 576,000 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach  343,000 200,000 
Deisiúcháin Bhreisoideachais agus Oiliúna, Sláinte 
agus Sábháilteacht, Tacaí i leith Covid-19 1,222,000 1,228,000 

Costais Oibriúcháin – Neamhphá 2,319,000 2,306,000 

Costais Oibriúcháin – Pá 6,353,000 5,591,000 

Oideachas Allamuigh 474,000 0 

Fo-iomlán – Costais Tacaíochta 12,967,000 11,277,000 

   
Iomlán 71,000,000 66,261,000 
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Nóta 3 – Íocaíochtaí i leith Seirbhísí Óige   
   

 

Réamh-
mheasta 

Réamh-
mheasta 

 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    An Bhliain 
dar Críoch an 

    31/12/2022    31/12/2021 

Íocaíochtaí i leith Seirbhísí Óige   
UBU: D’Áit, Do Spás 2,787,086 3,063,512 

Riarachán i leith Feidhmeanna Obair Óige 332,251 322,574 
An Scéim Deontais le haghaidh Clubanna Óige 
Áitiúla 118,182 118,182 

Ionaid Faisnéise don Óige 116,261 112,875 

Caipiteal Óige 111,789 0 

Mionoibreacha ar Chlubanna Óige Áitiúla 130,645 0 
An Tionscnamh um Thacaíocht Spriocdhírithe 
Infhostaitheachta don Óige 91,291 0 

An Tionscnamh LADTI+ don Óige 6,000 0 

Iomlán na nÍocaíochtaí i leith Seirbhísí Óige 3,693,505 3,617,143 
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Nóta 4 – Íocaíochtaí i leith Gníomhaireachtaí agus Cláir Fhéinmhaoinitheacha 

 Réamh-mheasta Réamh-mheasta 

 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    31/12/2022    31/12/2021 

Cláir Ghníomhaireachta   
An Clár Béilí Scoile 581,236 501,132 

Giniúint Ceoil – Port Láirge 359,164 201,500 

Giniúint Ceoil – Loch Garman 289,536 187,614 

Cláir Léargas 87,218 0 

An Clár Críochnaithe Scoile 160,771 149,279 

Leabharlanna Chlár Scoile an Teastais Shóisearaigh 54,888 63,875 
Tionscnaimh Chlár Scoile an Teastais Shóisearaigh – Bord 
Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire 19,526 12,007 

Comhlachtaí Scrúdaithe 94,758 59,296 

Aisghabháil Iasachta 236,299 85,102 

Eile  0 20,000 

Iomlán na nÍocaíochtaí i leith Gníomhaireachtaí 1,883,395 1,279,804 

   

 Réamh-mheasta Réamh-mheasta 

 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    An Bhliain dar 
Críoch an 

    31/12/2022    31/12/2021 

Cláir Fhéinmhaoinitheacha   
An Ciste Seirbhísí Mac Léinn (Cíos Leabhar san áireamh) 660,233 591,673 

Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Shíol Beagáin 0 232,930 

Turais Scoile 32,608 32,608 

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta – Ábhair Ranga 108,152 103,338 
Tobhach Rialtais/Costais Neamhphá i leith Cúrsaí Iar-
Ardteistiméireachta 0 82,000 

Aontas Mac Léinn/Cláir Spóirt agus Chultúir 17,021 5,509 

Cúrsa Talmhaíochta i gCill Mhucraise 109,754 97,940 

An Idirbhliain  93,147 56,136 

Táillí Bréagscrúdaithe 51,627 64,719 

Club Obair Bhaile 31,531 24,963 

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta – Táillí Scrúdaithe 22,910 21,507 

An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre 55,638 34,807 

Ceaintíní Scoile 17,847 11,905 

Cuntais Tuismitheoirí 9,151 9,151 

Gruagaireacht i gColáiste Breisoideachais Phort Láirge 15,471 15,471 

Teiripe Scéimhe i gColáiste Breisoideachais Phort Láirge 59,650 59,650 

Eile  0 35,000 

Iomlán na nÍocaíochtaí i leith Cláir Fhéinmhaoinitheacha 1,284,739 1,479,305 

   
Iomlán na nÍocaíochtaí i leith Gníomhaireachtaí agus 

Cláir Fhéinmhaoinitheacha 3,168,135  2,759,110 
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Nóta 5 – Íocaíochtaí Caipitil   

 Réamh-mheasta 

Réamh-

mheasta 

 

    An Bhliain dar 

Críoch an 

    An Bhliain 

dar Críoch an 

 31/12/2022 31/12/2021 

Tionscadail arna gCistiú ag an Roinn Oideachais   
   

Mórthionscadal ag Coláiste Bhaile an Droichid 366,000 348,000 

Mórthionscadal ag Gairmcholáiste Bhun Clóidí 339,000 344,000 

Trealamh ag Gairmcholáiste Bhun Clóidí 8,900 0 

Campas Oideachais Comhroinnte Chluain Ioraird 223,000 400,000 

Mionoibreacha i leith Covid-19 240,000 0 
Córais Sábháilteachta Beatha ag Coláiste Uí 
Chinnéide faoin Scéim Oibreacha Samhraidh 22,900 186,273 
Cóiríocht Bhreise ag Pobalscoil Náisiúnta Chill na 
Manach 200,000 0 
Uasghrádú Coire ag Pobalscoil Náisiúnta Chill na 
Manach 17,000 0 

Cóiríocht Bhreise ag Meánscoil San Nioclás 55,000 154,000 
Córais Sábháilteachta Beatha ag Coláiste Sheilsceire 
faoin Scéim Oibreacha Samhraidh 63,900 308,284 

Cóiríocht Bhreise ag Coláiste Pobail Naomh Déaglán 1,000,000 158,000 

   

Costais Bhainistíochta Tionscadal 142,000 0 

Clochar Chainnigh, Ros Mhic Thriúin 90,000 100,000 

Scoil Speisialta Naomh Caitríona 180,000 200,000 
Meastacháin do thionscadail ilghnéitheacha sa 
bhliain 2021 0 1,559,145 
Iomlán – Tionscadail arna gCistiú ag an Roinn 
Oideachais 2,947,700 3,757,702 

   
Tionscadail arna gCistiú ag SOLAS   
Leithdháileadh Cineachta 580,000 400,000 

Tionscadail Speisialta 552,700 615,000 

Iomlán – Tionscadail arna gCistiú ag SOLAS 1,132,700 1,015,000 

   
Iomlán an Chaipitil 4,080,400 4,772,702 
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Aguisín 1: Acrainmneacha 
 

 
BOM: Bord Bainistíochta 
BTEI: An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas 
CNS: Pobalscoil Náisiúnta  
CPD: Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 
CPOR: Tuarascáil Maoirseachta um Chosaint Leanaí 
CPP: Plean Soláthair Chorparáidigh  
CTCanna: Ionaid Oiliúna Pobail 
CYPSC: Coistí Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga 
RLCMLÓ: An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
DCU: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
DEIS: Comhionannas deiseanna a sholáthar i scoileanna 
EROC: Ionad Fáiltithe agus Treoshuímh Éigeandála 
CSE: Ciste Sóisialta na hEorpa 
ESOL: Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile 
FAR: Iarraidh ar Leithdháileadh Cistiúcháin 
FET: Breisoideachas agus Oiliúint 
FETC: Ionad Breisoideachais agus Oiliúna 
H&S: Sláinte agus Sábháilteacht 
HPBA: An Chomhghuaillíocht um Fhoirgnimh Ardfheidhmíochta 
IAU: An tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí 
IBEC: Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann 
TFC: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 
LCDC: Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 
LTInna: Tionscnaimh Áitiúla Oiliúna 
LYCGS: An Scéim Deontais le haghaidh Clubanna Óige Áitiúla 
MAEDF: An Ciste um Míbhuntáiste Oideachasúil a Mhaolú 
MAPP: Pleanáil Ilbhliantúil Soláthair 
MOU: Meabhrán Tuisceana 
NIPT: An Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí 
NZEB: Foirgneamh Nach Mór Neodrach ó Thaobh Fuinnimh 
OETC: Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh 
PLC: An Iar-Ardteistiméireacht 
PLD: Foghlaim agus Forbairt Ghairmiúil 
PMDS: Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta 
QQI: Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
RP: Cleachtas Aisiríoch 
SEAI: Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 
SEN: Riachtanais Speisialta Oideachais 
SENCO: Comhordaitheoir Riachtanas Speisialta Oideachais 
SICAP: An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail 
SMT: Foireann Ardbhainistíochta 
SNA: Cúntóir Riachtanas Speisialta 
STEM: Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíona agus Matamaitic 
STEAM: Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic 
STPanna: Soláthraithe Sainoiliúna 
VTOS: An Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais 
WIT: Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 
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