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1. Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bhord Oideachais agus 

Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus na Liatroma 
 
 

 
2. Brollach ón bPríomhfheidhmeannach 

 

Tá an-áthas orm Plean Seirbhíse 2021 de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, 
Shligigh agus Liatroma (BOOMESL) a chur i láthair. 

 
Forbraítear an Plean Seirbhíse seo le cur ar chumas BOOMESL a sholáthar oideachais agus 
oiliúna a fheabhsú agus a bheith feasach ar riachtanais ár bhfoghlaimeoirí agus ár bpáirtithe 
leasmhara. 

 
Aithnítear sa Phlean gníomhartha, táscairí feidhmíochta agus spriocanna chun aidhmeanna 
agus tosaíochtaí BOOMESL a bhaint amach agus leagtar amach ann na seirbhísí a chuirfear ar 
fáil dár bpobail in 2021. 

 
Is mian liom aitheantas a thabhairt don obair a rinneadh ar an bPlean Seirbhíse seo agus ba 
mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le mo chomhbhaill de Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, leis an bhfoireann go léir agus go 
deimhin leis na páirtithe leasmhara go léir a chuidigh le forbairt an plean sna hamanna is 
deacra. Is toradh ar an gcaighdeán is airde é seachadadh an phlean seo agus léiríonn sé 
tiomantas BOOMESL.. 

An tUasal John Caulfield, Cathaoirleach 

 
 

 
 

John Caulfield, Cathaoirleach Tá an-áthas orm Plean Seirbhíse BOOMESL don bhliain 2021 a fhoilsiú. Tá an Plean Seirbhíse 
seo ina chuid thábhachtach dár n-oibleagáidí comhlíonta agus reachtúla maidir le seirbhísí a 
sholáthar do BOOMESL don bhliain seo. Is mian liom aitheantas a thabhairt don obair bhreá 
atá á déanamh ag ár bhfoireann ar fud ár n-oifigí riaracháin, ár scoileanna agus ár n-ionad go 
léir in BOOMESL in ainneoin na ndúshlán iomadúla atá fós ag Covid 19. Tá BOOMESL tiomanta 
na cuspóirí a leagtar amach sa phlean seo a sheachadadh de réir ár Ráiteas Straitéise agus raon 
leathan seirbhísí a sholáthar dár bhfoghlaimeoirí agus dár bpobal. 

 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo siúd a chuir an plean seo le chéile agus ar mian leo 
aitheantas a thabhairt d’obair ár mBord agus ár bpáirtithe leasmhara uile chun cuidiú le 
seirbhísí BOOMESL a sholáthar. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt freisin do thacaíocht 
ROS agus SOLAS agus ár bpáirtithe leasmhara maoinithe eile go léir agus buíochas a ghabháil 
leo as a dtacaíocht leanúnach. 

 
Táim muiníneach go ligfidh tiomantas leanúnach ár bhfoirne dúinn an plean uaillmhianach seo 
a sheachadadh agus táim ag tnúth le bheith ag obair leat go léir in 2021. 

 
An tUasal Tom Grady, Príomhfheidhmeannach 
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3. Próifíl / Cúlra BOOMESL 

 
Is údaráis reachtúla iad Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna), a bhfuil freagracht orthu as 
oideachas agus oiliúint, obair don óige agus raon feidhmeanna reachtúla eile. Bainistíonn agus 
feidhmíonn BOOnna meánscoileanna, coláistí breisoideachais, scoileanna náisiúnta pobail 
ilchreidmheacha agus raon leathan d’ionaid bhreisoideachas d’aosaigh a chuireann cláir 
oideachais agus oiliúna ar fáil. 

 

Tá feidhmeanna ginearálta na BOOnna leagtha amach in Acht na mBord Oideachais agus 
Oiliúna 2013. Bunaíodh na Boird Oideachais agus Oiliúna an 1 Iúil 2013, agus tháinig 16 BOO 
nua in ionad an 33 Coiste Gairmoideachais a bhí ann roimhe sin. Rinneadh cónascadh ar 
Choiste Gairmoideachais (CG) Chontae Mhaigh Eo, CG Chontae Shligigh agus CG Chontae 
Liatroma in 2013 agus bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus 
Liatroma (BOOMESL). Ionchorpraíodh Ionaid Oiliúna i Sligeach agus i mBéal an Átha, a 
feidhmíodh roimhe sin faoi FÁS agus ansin SOLAS, ina dhiaidh sin agus rinneadh aonán nua 
amháin díobh, BOOMESL 

 

In 2014, ionchorpraíodh Ionaid Oiliúna i Sligeach agus i mBéal an Átha a bhíodh á n-

oibriú ag FÁS / SOLAS i BOOMESL. Soláthraíonn BOOMESL raon leathan seirbhísí 

oideachais agus oiliúna ar fud an réigiúin mar atá mínithe ar leathanach 8. 
 

Tá an limistéar tíreolaíoch is mó de na Boird Oideachais agus Oiliúna ar fad ag BOOMESL, ag 
cumhdach limistéar foriomlán 9,014 km². Síneann sé ón Drobhaois gar do Bhun Dobhráin go 
dtí leithinis Iorrais san iarthar, síos go dtí an Caoláire Rua agus trasna go dtí an tSionainn ag 
Cora Droma Rúisc. Freastalaíonn BOOMESL ar dhaonra 228,086 duine (An Phríomh-Oifig 
Staidrimh 2016) agus tá a cheannoifig lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh, agus fo-oifigí i 
Sligeach agus i gCora Droma Rúisc. 
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Léarscáil Thíreolaíoch de BOO Mhaigh Eo, 
Shligigh agus Liatroma 
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4. Ráiteas Straitéise 
 

Faoi Alt 27 den An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013, ceanglaítear ar BOOMESL 
Ráiteas Straitéise a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Bhoird ar feadh tréimhse cúig bliana. Trí 
fhorbairt an Ráitis Straitéise, tá BOOMESL tiomanta oibriú le comhpháirtithe agus le páirtithe 
leasmhara thar thréimhse cúig bliana chun seachadadh seirbhísí oideachais agus oiliúna do 
dhaoine óga agus d’aosaigh i Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim a fheabhsú. 

 
Rud atá lárnach do na spriocanna atá leagtha amach sa Phlean Seirbhíse seo ná go go 
dtiocfaidh feabhas leanúnach ar cháilíocht na n-eispéireas foghlama do gach foghlaimeoir. 
Déanfaidh BOOMESL dul chun cinn ag fás mar eagraíocht bheo, foghlama a threoróidh agus a 
thabharfaidh freagra éifeachtach ar riachtanais atá ag síorathrú go háitiúil, go náisiúnta agus 
go hidirnáisiúnta. Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise spriocanna agus straitéisí i gcúig 
phríomhréimse mar seo a leanas: 

 

Cuspóir 1 Teagasc, foghlaim agus oiliúint den scoth 

Cuspóir 2 Taithí dearfach do chách i dtimpeallacht chomhionann agus 
chuimsitheach 

Cuspóir 3 Rialachas corparáideach agus comhlíonadh láidir 

Cuspóir 4 Cultúr eagraíochtúil dearfach agus sláintiúil a chur chun cinn 

Cuspóir 5 Seasamh BOOMESL a chur chun cinn mar chuid dhílis den phobal 

 
 

Ráiteas Straitéise BOOMESL 2018 - 2022 ina dtugtar bonn eolais d’fheidhmiú, beartais agus 
deimhniú cáilíochta seirbhísí BOOMESL. 

 

Ár bhFís 

Is í fís BOOMESL a bheith ina Bhord dinimiciúil Oideachais agus Oiliúna a thabharfaidh 

eispéireas dearfach dá fhoghlaimeoirí uile i dtimpeallacht oideachais agus oiliúna 

gairmiúil, comhbhách agus chomhoibritheach. 

Ár Misean 

Is é misean BOOMESL deiseanna saoil agus maireachtála a sholáthar dóibh siúd inár bpobail. 
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Ár Luachanna agus ár nIompraíochtaí 

Tá croíluachanna sainaitheanta ag an eagraíocht atá mar bhonn agus taca le hobair na 

heagraíochta le foghlaimeoirí, leis an bhfoireann agus leis an bpobal. In éineacht le gach 

ceann de na luachanna seo, rinneadh iompraíochtaí comhfhreagracha a mhapáil, ag imlíniú 

conas a chuireann an eagraíocht na luachanna i bhfeidhm. 
 
 
 

 

LUACHANNA 
 

IOMPAR 

Réamhghníomha
ch 

1. Féachfaimid le bheith dírithe ar réitigh, solúbtha agus oscailte do 
smaointe nua 

2. Déanfaimid ár ndícheall freagra a thabhairt ar gach duine a 
dhéanann teagmháil leis an BOO. 

3. Úsáidfimid sonraí ábhartha agus déanfaimid ár ndícheall ár seirbhís 
a dhéanamh sofhreagrach agus freastal ar riachtanais ár ndaoine. 

Gairmiúil 1. Caithfimid le gach duine le meas agus ar bhealach gairmiúil de réir 
ár bprionsabal rialachais. 

2. Cuirfimid íomhá dhearfach chun cinn laistigh agus lasmuigh den 
eagraíocht. 

3. Spreagfaimid agus glacfaimid le forbairt ghairmiúil leanúnach. 
4. Déanfaimid machnamh ar ár gcuid oibre agus déanfaimid 

athbhreithniú ar ár gcleachtais oibre. 

Cáilíocht 1. Déanfaimid ár ndícheall barr feabhais a bhaint amach i ngach a 
ndéanaimid. 

2. Déanfaimid caighdeáin agus bealaí nua a lorg agus a aithint chun ár 
seirbhís a fheabhsú. 

3. Déanfaimid meastóireacht ar oiriúnacht ár gcóras, ár struchtúr agus 
ár gclár chun deiseanna feabhsúcháin a aithint agus a chur i 
bhfeidhm. 

Comhoibriú 1. Cuirfimid ar chumas gach duine i BOOMESL oibriú ar bhealach 
comhoibritheach chun luach na seirbhíse a chuirimid ar fáil dár 
bhfoghlaimeoirí a uasmhéadú. 

2. Tá muinín againn as gach duine in BOOMESL gníomhú go macánta 
agus iad féin a iompar go heiticiúil. 

3. Lorgóimid deiseanna chun cumarsáid lenár bhfoghlaimeoirí agus 
lenár gcomhghleacaithe a fheabhsú. 
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Forálacha Cur Chun Feidhme agus Monatóireachta 

 
Forbraítear an Plean Seirbhíse seo chun tacú le cur chun feidhme Ráiteas Straitéise 2018 - 2022 
BOOMESL. Cé go leagtar amach sa Ráiteas Straitéise ár dtosaíochtaí agus ár n-aidhmeanna thar 
thréimhse 5 bliana, tá sé tábhachtach go bhfuil próiseas i bhfeidhm chun tacú lena seachadadh. 

 
Agus a bhí an Plean Seirbhíse á fhorbairt, tugadh faoi phróiseas comhairliúcháin le Bainisteoirí 
Sinsearacha agus Príomhoidí ar fud gach réimse soláthair lena chinntiú go bhfuil na gníomhartha atá 
leagtha amach le seachadadh le linn timthriall an Phlean Seirbhíse oiriúnach do na tosaíochtaí agus 
na haidhmeanna foriomlána atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise Corparáidí. 

 
Cinntíonn an próiseas comhairliúcháin freisin go mbeifear in ann na torthaí atá leagtha amach don 
bhliain 2021 a bhaint amach agus gur rudaí iad atá faoi chúram na mBainisteoirí Sinsearacha agus na 
bPríomhoidí ina réimsí soláthar seirbhíse faoi seach. 

 
Chun tacú le seachadadh ar na torthaí a sainaithníodh, sainaithnítear Ceannairí Tionscadail 
agus Urraitheoirí i ngach réimse soláthair. 

 
Sainmhínítear róil na gCeannairí Tionscadail agus na n-Urraitheoirí mar seo: 

 
Ceannaire Tionscadail: 

 
Tá an Ceannaire freagrach as seachadadh an ghnímh a threorú trí oibriú leis an 
mBainistíocht, le comhghleacaithe agus le comhghleacaithe eile de réir mar is cuí chun an 
toradh pleanáilte a sheachadadh. 

 
Urraitheoir: 

 
Tacú leis an gCeannaire trí bhualadh leis go rialta lena chinntiú go bhfuil an dul chun cinn 
ar an mbóthar ceart agus chun cabhrú le saincheisteanna oscailte a réiteach. Ag cabhrú 
freisin lena chinntiú go mbaintear amach na buntáistí a bhfuil súil leo as an ngníomh a 
chur i gcrích. 

 
Chomh maith leis an méid thuas, tá na grúpaí seo a leanas i bhfeidhm freisin chun cúnamh agus / 
nó acmhainní a sholáthar nuair is gá chun a chinntiú go mbaintear torthaí amach; 

 

 Grúpa Bainistíochta Feidhmiúcháin 

 Grúpa Ceannairí um Thacaíocht agus Forbairt Eagraíochta 

 Grúpa Ceannaireachta BO 

 Grúpa Príomhoidí 
 

Tagann na grúpaí seo le chéile go rialta agus soláthraíonn siad tacaíocht tras-earnála / suímh do 
cheannairí agus urraitheoirí an tionscadail trína chinntiú go bhfuil próiseas cumarsáide iltoiseach i 
bhfeidhm chun tacú le seachadadh agus monatóireacht a dhéanamh air. Áirítear sn tacaíocht seo 
freisin, nuair is iomchuí, grúpaí oibre tras-seirbhíse a bhunú nuair is gá gníomhaíochtaí áirithe a 
shainaithnítear lena seachadadh, m.sh. grúpa oibre inlín, Straitéis TEL. 
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Sreabhadh Oibre don Timthriall Pleanála 
 
 
 
 
 

Ráiteas 5 mBliana 
 

 
A bheidh mar chúis le 

 

 
Timthriall Pleanála Bliantúil 

 

 

 
Tá sé tábhachtach go n-úsáidtear an próiseas thuas chun trédhearcacht agus soiléireacht cuspóra a 

chinntiú agus chun díriú ar oibriú go gníomhach chun an méid atá beartaithe againn a bhaint amach 

thar shaolré an Ráitis Straitéise. 

 
Ráiteas 

Straitéise 

Plean Seirbhíse   

Tuarascáil Bhliantúil 

Pleananna Chur 
Chun Feidhme 

Scoil, Coláiste, 
Ionad, leibhéal 

Seirbhíse 

Pleananna 
Forbartha & 

Feabhsúcháin 

Leibhéal Scoile, 
Coláiste, Ionaid, 

Seirbhíse 
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5. Ráiteas Seirbhísí 2021 - Spriocanna agus Straitéisí 

 
Faoi théarmaí an Chomhaontaithe Seachadta Feidhmíochta idir an Roinn Oideachais & Scileanna agus BOOMESL, sainaithníodh na haidhmeanna agus 

na tosaíochtaí seo a leanas. Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí sonracha chun na tosaíochtaí seo a bhaint amach, mar aon leis na táscairí 

feidhmíochta agus na spriocanna gaolmhara atá le seachadadh; 

 

 
SPRIOC 1 EISPÉIREAS NA NDALTAÍ / AN FHOGHLAIMEORA A BHARRFHEABHSÚ 

 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
Eispéireas 
dearfach 
foghlama a 
sholáthar do gach 
foghlaimeoir, 
lena n-áirítear 
foghlaimeoirí ó 
ghrúpaí 
imeallaithe 

Leanfaidh BOOMESL ar aghaidh 
leis an bhfís a chur in iúl agus ag 
cinntiú go bhfuil sí ag croílár an 
chaoi a bhfeidhmíonn ár 
scoileanna agus ár n-ionaid go 
léir. 

 
Mar gheall ar an bpaindéim 
cuirfidh BOOMESL Cian-
Mhúinteoireacht agus Foghlaim 
Éigeandála (ERT) i bhfeidhm 
nuair is gá. 

 Beidh freagracht agus cuntasacht ag 
stiúrthóirí laistigh dá réimsí faoi seach 
agus soláthróidh siad tuarascálacha 
gach ráithe ag an EMT. 

 Lorgófar aiseolas 
foirmiúil/neamhfhoirmiúil rialta ó 
Fhoghlaimeoirí. 

 Gheobhaidh gach ball foirne oiliúint in 

ERT. 

 Déantar cigireachtaí. 
 Dul chun cinn méadaithe na ndaltaí 

chuig roghanna BO agus AO. 

 Bailítear aiseolas ó fhostóirí ó thaithí 
oibre agus ó uasoiliúint na 
bhfostaithe. 

 Rátaí rochtana agus coinneála feabhsaithe 

 Bailítear aiseolas ó mhic léinn agus ó 
fhoghlaimeoirí go tráthúil. 

 Déileáiltear le gearáin de réir 
nósanna imeachta agus, nuair is 
iomchuí, cuirtear gníomh 
ceartaitheach i bhfeidhm. 

 Cuirtear eispéireas dearfach 
foghlama ar fáil d’fhoghlaimeoirí a 
bhíonn ag plé le BOOMESL agus 
beidh níos lú ná 10 ngearán 
foirmiúla ann in aghaidh na bliana. 

 Tabharfaidh BOOMESL aghaidh 
ar riachtanais foghlaimeoirí 
imeallaithe. 
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
Curaclam 
leathanbhunaith
e a sholáthar 

Leanúint le foghlaim agus 
teagasc ar ardchaighdeán a chur 
chun cinn i ngach scoil de chuid 
an BOOMESL. 

 

Ábhair nua 
Ardteistiméireachta a chur 
leis 

 Coinneofar nó méadófar rollú mac 
léinn agus foghlaimeoirí de réir mar is 
cuí. 

 

 Líon méadaithe scoileanna ag tabhairt 
ábhair Ardteistiméireachta  isteach. 

 Feabhsóidh Scoileanna agus 
Ógtheagmháil go leanúnach agus 
rachaidh siad i mbun go dearfach 
agus cuirfidh siad moltaí na 
Meastóireachtaí Scoile Uile i 
bhfeidhm go tráthúil agus go 
hiomchuí. 

 Leanúint ar aghaidh ag obair le 
páirtithe leasmhara chun cláir 
nua a shainaithint agus a 
fhorbairt chun freastal ar 
riachtanais an lucht saothair as a 
dtiocfaidh cáilíochtaí ag Leibhéil 
1-6 ar an NFQ nó a 
chomhionann. 

 

Tosaíocht leanúnach d’fhorbairt 
Printíseachtaí an Ghlúin Nua, 
Oiliúintí Gairme Náisiúnta agus 
forbairt agus bailíochtú 
dámhachtainí BO nua faoi 
Pholasaithe agus Critéir QQI 
maidir le bailíochtú clár as a 
dtiocfaidh Córas Dámhachtana 
Coiteann (CDC). 

 Méadú ar fhorbairt clár - Rachaidh 
BOOMESLi dteagmháil le foghlaimeoirí 
agus le fostóirí agus beidh sé mar 
aidhm aige tuilleadh printíseachtaí 
giniúna nua agus Dámhachtainí 
Oiliúna Gairme Náisiúnta agus 
dámhachtainí QQI a fhorbairt. 

 Dul chun cinn méadaithe go BO agus 
AO

 

 Déanfaidh BOOMESL clár nua a 
oiriúnú agus a fhorbairt chun 
freastal ar riachtanais gach duine a 
bhíonn ag plé le seirbhísí BOOMESL.

 

 Tá sé mar aidhm ag BOOMESL 
5 chlár nua a fhorbairt in 
aghaidh na bliana.
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
Córais 
Dearbhaith
e Cáilíochta 
a chur i 
bhfeidhm 

Leanfaidh scoileanna orthu ag cur 
na gcaighdeán a leagtar amach sa 
dhoiciméad LAOS i bhfeidhm. 

 
Cuirfidh BOOMESL plean 
gníomhaíochta um fheabhsú 
cáilíochta i bhfeidhm chun aghaidh 
a thabhairt ar shaincheisteanna a 
d’aithin BOO inár dTuarascáil 
Féinmheastóireachta a eascróidh as 
cuairt na foirne athbhreithnithe le 
linn Athbhreithniú Tionscnaimh 
BOOMESL ar Dhearbhú Cáilíochta. 

 Aithnítear dea-chleachtas go leanúnach i 
gcigireachtaí scoile. 

 BOOMESL chun córas Rialachais DC BO a 
bhunú chun ár gCóras Dearbhaithe 
Cáilíochta nua a chur i bhfeidhm 

 Le haghaidh BO. Déantar 
athbhreithniú ar an gcóras rialachais 
ar bhonn débhliantúil. 

 Cuirfidh gach scoil cleachtas an-
éifeachtach i bhfeidhm. Mar atá leagtha 
amach i ndoiciméad LAOS.

 In 2021 cuirfidh BOOMESL Córas 
Dearbhaithe Cáilíochta comhtháite i 
bhfeidhm go rathúil.

 In 2021 cuirfidh BOOMESL an 

tAthbhreithniú Tionscnaimh ar 

Dhearbhú Cáilíochta i gcrích le QQI 

agus leanfaidh sé ag cur Plean 

Feabhsúcháin Cáilíochta bliantúil i 

bhfeidhm.

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

Leanfaidh BOOMESL ag tabhairt 
tosaíochta agus ag tacú le 
hidirghabhálacha dearfacha do mhic 
léinn/fhoghlaimeoirí atá i mbaol 
míbhuntáiste oideachais agus do 
ghrúpaí imeallaithe eile. 

 Leanfaidh BOOMESL ag cur straitéisí DEIS i 
bhfeidhm. Bunóidh BOOMESL Grúpa 
Aistrithe DEIS BO. 

 Tá foirne tacaíochta mac léinn bunaithe. 

 Oiliúint na foirne uile in ERT. 

 Déanfaidh BOOMESL seirbhísí 
Ógtheagmhála a sholáthar agus a 
fheabhsú go leanúnach i ngach contae. 

 Leanfaidh BOOMESL ag soláthar 
tacaíochta do gach mac 
léinn/foghlaimeoir faoi 
mhíbhuntáiste. 

 Rátaí rochtana agus coinneála 

feabhsaithe. 

 Tiocfaidh Grúpaí Aistrithe DEIS FET le 
chéile dhá uair sa bhliain ar a laghad. 

 Tabharfar seirbhísí do gach 

dalta/foghlaimeoir atá i mbaol 

míbhuntáiste oideachais de réir mar 

is gá. 
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Seirbhísí treorach 
agus 
comhairleoireacht
a a sholáthar 

Scoileanna le leanúint de threoir 
agus chomhairleoireacht 
éifeachtach a sholáthar. 

 
Leanúint ar aghaidh le 
hidirchaidreamh leis an DCU a 
sholáthraíonn an Clár Treorach 
Gairme for-rochtana. 

 
Leanúint le seirbhísí treorach agus 
faisnéise agus earcaíochta 
d'aosaigh a chomhtháthú i 
BOOMESL 

 Beidh rochtain ag gach foghlaimeoir i 
Scoileanna ar threoir agus ar 
chomhairleoireacht. 

 Líon méadaithe Múinteoirí i BOOMESL 
cáilithe mar Threoir-Chomhairleoirí. 

 Seirbhís Treorach do Dhaoine Fásta ar fáil ar 

líne. 

 Déanfaidh BOOMESL seirbhísí treorach 
agus faisnéise d'aosaigh a chomhtháthú 
i ngach clár agus soláthar. 

 Beidh rochtain ag gach mac 
léinn/foghlaimeoir ar 
threoirchomhairleoireacht agus ar 
sheirbhísí faisnéise. 

 In 2021 cuirfidh BOOMESL 
comhairliúchán ar fud BOOMESL i 
gcrích maidir le “Athsmaoineamh ar 
Eagraíocht Struchtúrtha Amach Anseo 
de Sheirbhís Breisoideachais agus 
Oiliúna Feabhsaithe, Dírithe ar 
Fhoghlaimeoir laistigh de BOOMESL” 

agus tús a chur le cur chun feidhme na 

tuarascála. 

Saoráidí 
foghlama/oiliúna 
ar ardchaighdeán 
a sholáthar. 

Tá BOOMESL tiomanta 
d’áiseanna oiriúnacha cuí a 
sholáthar 
do Scoileanna agus Breisoideachas 
agus Oiliúint agus tá athbhreithniú á 
dhéanamh acu ar na háiseanna go 
léir faoi láthair. 

Áitreabh oiriúnach a fháil ar cíos 

nuair is gá chun déileáil leis an 

bpaindéim. 

 Déanfaidh BOOMESL athbhreithniú ar na 
saoráidí go léir agus lorgóidh sé maoiniú 
chun saoráidí ar gá iad a uasghrádú a 
fheabhsú. 

 Méadú a chur ar líon áitribh ar cíos de réir 
mar is gá. 

 In 2021, déanfar iniúchadh ar áiseanna 
foghlama / oiliúna BOOMESL agus 
forbrófar plean gníomhaíochta chun 
gach saoráid a fheabhsú sa todhchaí. 
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
Oideachas amuigh 
faoin spéir a chur 
chun cinn agus a 
fhorbairt 

Déanfaidh BOOMESL 
oideachas amuigh faoin spéir  
a sholáthar agus a fheabhsú 
go leanúnach inár n-ionad in 
Acaill. Cur chun cinn láidir 
dár n-ionad oideachais 
amuigh faoin spéir in Acaill. 

 Déanfaidh BOOMESL an soláthar oideachais amuigh 
faoin spéir a chur chun cinn agus a fheabhsú. 

 Scoileanna méadaithe ag tabhairt cuairte ar OEC Acla. 

 Uasoiliúint rialta foirne in oideachas amuigh faoin 
spéir. 

 Cláir nua san oideachas amuigh faoin spéir agus san 

éiceolaíocht chun freastal ar riachtanais na 

rannpháirtithe. 

 In 2021, méadóidh BOOMESL 
an soláthar oideachais  amuigh 
faoin spéir agus feabhsóidh sé 
an soláthar reatha. 

Pleanáil le 
haghaidh 
déimeagrafaic i 
mbun athraithe 

Leanfaidh BOOMESL ag 
déanamh monatóireachta 
agus athbhreithnithe ar 
abhantracha áitiúla. 
Idirchaidreamh leis an Roinn 
Oideachais ar rolluithe 
réamh-mheasta. 

 Déanfaidh BOOMESL athbhreithniú agus freagairt go 
leanúnach ar dhéimeagrafaic i mbun athraithe. 

 Freagairt go cuí do riachtanais bunaithe ar 

dhéimeagrafaic athraitheacha. 

 In 2021, tá sé beartaithe ag 
BOOMESL Oifigeach Taighde a 
earcú. Déanfaidh BOOMESL 
athbhreithniú agus tuarascáil ar 
riachtanais déimeagrafaic 
athraitheacha. 
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Dul i dteagmháil 
go héifeachtach 
le fostóirí 

Tá BOOMESL ag cruthú 
grúpaí fiontraíochta 
réigiúnacha ar bhonn áitiúil. 

 Méadú ar rannpháirtíocht na bhfiontar i ngach Réigiún 
agus forbairt ar sholáthar Breisoideachais agus Oiliúna a 
chuireann deiseanna breisoiliúna agus athoiliúna ar fáil. 

 Líon atá rannpháirteach i socrúcháin oibre. 

 Méadú ar dheiseanna foghlama ar líne agus 
cumaiscthe. 

 In 2021, cruthóidh 
BOOMESL Foireann 
Rannpháirtíochta Fostóirí 
chun caidrimh tháirgiúla a 
fhorbairt le fostóirí, arna 
cheapadh chun 
infhostaitheacht 
foghlaimeoirí a fheabhsú 
agus tacú leo. 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Cláir oiliúna agus 
phrintíseachta a 
sholáthar agus a 
fhorbairt 

Is príomhsholáthraí printíseachtaí 
agus cúrsaí oiliúna iad BOOMESL. 

 Leanfaidh BOOMESL ag leathnú 
printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna. 

 In 2021, leathnóidh BOOMESL 
printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna. 

Beidh gach foghlaimeoir in ann rochtain a 
fháil ar phrintíseachtaí agus cúrsaí oiliúna 
áitiúla agus náisiúnta. 
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A chinntiú go bhfuil 
na bearta cosanta 
leanaí riachtanacha 
go léir i bhfeidhm 
de réir na Nósanna 
Imeachta um 
Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna 
agus Iar-
Bhunscoileanna 
2017 

I scoileanna agus in Ionaid BO, tá 
gach nós imeachta agus 
beartas um chosaint leanaí daoine 
fásta leochaileacha i bhfeidhm. 

 Tá oiliúint chuí eagraithe ag gach scoil 
agus ionad agus cuirtear beartais agus 
nósanna imeachta i bhfeidhm. 

 Iniúchtaí um Chosaint Leanaí. 

 In 2021, déanfaidh BOOMESL iniúchadh 
chun a chinntiú go mbeidh na bearta 
cosanta leanaí riachtanacha go léir i 
bhfeidhm ag gach scoil agus ionad de 
réir na Nósanna Imeachta um Chosaint 
Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-
Bhunscoileanna 2017. 

 In 2021, cuirfidh BOOMESL nósanna 
imeachta agus beartais athnuachana 
do dhaoine fásta leochaileacha i 
bhfeidhm ar fud BO. 

Tosaíochtaí STEM 
/ STEAM i 

BOOLM 

Ghlac BOOMESL le plean chur chun 
feidhme STEAM do scoileanna. 

 Leanfaidh BOOMESL ag déanamh 
monatóireachta agus athbhreithnithe ar 
an bplean chur chun feidhme. 

 Seachadtar FGL do mhúinteoirí 

 In 2021, spreagfar gach 
foghlaimeoir agus beidh rochtain 
acu ar ábhair STEAM. 
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Tacaíochtaí 
foghlama TFC ar 
ardchaighdeán a 
sholáthar i 
scoileanna/ionai
d 

Úsáid na teicneolaíochta a chur chun 
cinn d’fhonn an teagasc agus an 
fhoghlaim a fheabhsú agus 
teicneolaíocht a ionchorprú do gach 
foghlaimeoir. Áiseanna TFC ar 
ardchaighdeán a chur chun cinn agus 
a sholáthar agus forbairt ghairmiúil 
leanúnach a chur chun cinn don 
fhoireann. 

 
De réir chiorclán 74/2020 le linn na 
Paindéime de COVID-19  leanfaidh 
BOOMESL de sholáthar chianteagaisc 
agus foghlama éigeandála ag úsáid 
modheolaíochtaí agus ardáin 
chumaisc agus r-Fhoghlama. 

 
In 2021, leanfaidh BOOMESL ag 
soláthar forbartha gairmiúla ar 
ardchaighdeán do gach múinteoir, 
oide agus teagascóir chun teagasc 
agus foghlaim ar ardchaighdeán a 
chumasú agus a chumhachtú le linn na 
paindéime 

 Leanfaidh scoileanna agus ionaid BOOMESL ag 
comhtháthú agus ag cur chun cinn TFC dá 
fhoghlaimeoirí uile i seomraí ranga atá 
cumasaithe ag teicneolaíocht i 
scoileanna/ionaid.

 Líon méadaithe múinteoirí ag glacadh 
páirte i FGL maidir le ERT

 In 2021, cinnteoidh sé go mbeidh 
bonneagar TFC leordhóthanach agus 
iomchuí ag gach scoil agus Soláthar 
Breisoideachais de chuid BOOMESL

 In BO leanfaidh BOOMESL ar aghaidh 
ag seachadadh na Straitéise TEL agus 
an Chomhaontaithe Feidhmíochta 
Straitéisigh le SOLAS.

 Le linn na paindéime, in 2021 beidh 
cumhacht ag gach Múinteoir, 
Teagascóir, Oide agus ball foirne 
BOOMESL cianteagasc agus obair 
éigeandála a dhéanamh. Ina theannta 
sin, comhlíonfar a gcuid riachtanas 
teicneolaíochta go léir chun tacú le 
cianobair.
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Tacaíochtaí 
foghlama TFC ar 
ardchaighdeán a 
sholáthar i 
scoileanna/ionai
d 

Tá bonneagar mór freastalaithe 
neamhspleácha ag BOOMESL atá 
lonnaithe ar fud a scoileanna agus a 
lárionaid oiliúna. Soláthraíonn 
freastalaithe tráchtais rochtain áitiúil ar 
Fhearann/DHCP/DNS/ Freastalaí 
Comhad. 
Tá an Bonneagar seo ag éirí sean agus 
teastaíonn infheistíocht shuntasach 
caipitil agus saothair uaidh, chun 
leanúnachas seirbhísí TFC a chinntiú 
agus slándáil agus inrochtaineacht níos 
mó a sholáthar; Déanfaidh BOOMESL na 
suíomhanna seo a aistriú chuig Azure 
agus cuirfidh sé scor le freastalaithe 
fisiciúla. 
Tabharfaidh sé seo deis do scoileanna 
agus d’ionaid rochtain a fháil ar 
sheirbhísí scamaill ar nós 

Microsoft Teams, OneDrive, agus 

SharePoint. 

 Balla Dóiteáin nua a sheoladh chuig 20 
scoil agus ionad oiliúna chun seirbhísí 
DNS/DHCP a sholáthar. 

 

 Aistriú sonraí an fhreastalaí 
comhaid go OneDrive agus 
SharePoint. 

 

 Imirce ríomhairí pearsanta/gléasanna 
soghluaiste ó fhearainn áitiúla go Azure. 

 

 Scor fisiceach de 20 freastalaí uimhreach 
ó na suíomhanna seo. 

 Críochnófar an seoladh de 
bhalla dóiteáin faoi ráithe a 
dó. 

 

 Críochnófar imirce sonraí freastalaí 
comhad faoi ráithe a dó. 

 

 Críochnófar aistriú ríomhairí 
pearsanta agus gléasanna 
soghluaiste faoi ráithe a trí. 

 

 Críochnófar scor d’fhreastalaithe 
fisiciúla faoi ráithe a trí. 
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SPRIOC 2 TACAÍOCHT FOIRNE 
 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Earcú agus 
coinneáil foirne 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiseas 
Earcaíochta reatha chun a chinntiú go bhfuil 
próiseas dinimiciúil i bhfeidhm chun tacú le 
hearcaíocht de na daoine is fearr chun freastal 
ar riachtanais eagraíochtúla reatha agus amach 
anseo 
Na scileanna agus na tacaíochtaí riachtanacha 
a sholáthar don fhoireann chun cabhrú leo a 
róil a chomhlíonadh trí dheiseanna PD. 

Deiseanna ardú céime a sholáthar laistigh 

den eagraíocht. 

 Beartas Earcaíochta agus 
Roghnóireachta a fhorbairt faoi R2 
2021. 

 Anailís ar líon na bhfostaithe buana a 
fhágann an eagraíocht chun patrún ar 
bith a aimsiú a leagann béim ar 
shaincheist choinneála 

 Chun dea-chleachtas a chinntiú 
sa phróiseas earcaíochta agus 
roghnóireachta lena chinntiú 
go gceaptar na daoine is 
oiriúnaí don ról. 

 Láimhdeachas íseal foirne 
buana a chinntiú. 

Tacaigh leis an 
bhfoireann i 
bhforbairt 
ghairmiúil 
leanúnach 

Idirchaidreamh agus tacaíocht a thabhairt do 
Chomhordaitheoir Forbartha Gairmiúla 
BOOMESL chun Plean Forbartha Gairmiúla 
comhtháite a fhorbairt don eagraíocht 

 Acmhainní a sholáthar do 
Chomhordaitheoir Forbartha 
Gairmiúla BOOMESL chun plean a 
fhorbairt. 

 Oiliúint an bhoird agallaimh a sholáthar 

don fhoireann agus do bhaill an Bhoird 

faoi R2 2021 

 Scileanna an fhostaí a 
fhorbairt chun tacú le forbairt 
na heagraíochta anois agus 
amach anseo. 
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Ceannaireach
t 
ardchaighdeái
n a thacú 
agus a 
fhorbairt san 
BOO 

Beartas a athbhreithniú chun 
monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht 
le linn na tréimhse promhaidh lena n-áirítear 
cumarsáid le Bainisteoirí Líne ina ról sa 
phróiseas. 

 
Leanúint ar aghaidh ag tairiscint deiseanna don 
fhoireann dul i mbun forbairt ghairmiúil 
ceannaireachta, idir foirmiúil agus 
neamhfhoirmiúil araon. 

 Beartas Promhaidh don eagraíocht le 
seachadadh i R2 2021. 

 

 Torthaí a thomhas i gcoinne riachtanais 
agus oibleagáidí eagraíochtúla. 

 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar aiseolas ó 

bhainisteoirí líne agus fostaithe chun 

cúnamh a thabhairt d’fhorbairt 

leanúnach an phróisis. 

 Caidrimh tháirgiúla a 
fhorbairt idir bainisteoirí líne 
agus fostaithe nua. 

 Forbairt 
ceannaireachta a 
spreagadh. 
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Feasacht ar 
shláinte agus 
ar 
shábháilteach
t a chur chun 
cinn 

Clár éifeachtach sláinte agus sábháilteachta a 
bhunú agus tosaíochtaí sláinte agus 
sábháilteachta a chur in ord tosaíochta trí 
bheartais i scríbhinn agus curtha in iúl go 
héifeachtach maidir le sábháilteacht agus 
sláinte san ionad oibre. 

 Líon na dteagmhas agus na dtimpistí 
a tuairiscíodh 

 Neamhláithreacht a bhaineann le 
MSDanna agus le saincheisteanna 
eile a bhaineann le S&S 

 Rannpháirtíocht ag imeachtaí oiliúna. 

 Ráitis Sláinte agus 
Sábháilteachta nua a chur 
chun feidhme maidir le 
gach Scoil agus Ionad faoi 
R3 2021. 

 Oiliúint spriocdhírithe 

d’Oifigigh Shábháilteachta 

faoi R2 2021. 

Timpeallacht 
oibre dearfach 
agus tacúil a 
sholáthar 

Oiliúint leanúnach do bhainisteoirí líne chun 
déileáil le gearáin faoi Bheartas um 
Chiapadh/Chosc Gnéasach BOOMESL. 

 Oiliúint faoi fhrithbhulaíocht 
agus ciapadh a sholáthar in oiliúint 
an fhórsa saothair. 

 Líon breise foirne le hoiliúint a chur 
orthu in 2021 

 Feasacht Bheartas um 
Chiapadh/Chosc Gnéasach 
BOOMESL a mhéadú. 

Tacú le 
folláine na 
foirne 

Seirbhísí Chlár Cúnaimh 
d’Fhostaithe BOOMESL a chur 
chun cinn. 

 Faisnéis a sholáthar a bhaineann leis 
an gClár Cúntóra Fostaithe don 
fhoireann. 

 Athbhreithniú ar líon na bhfostaithe a 
úsáideann seirbhís EAP 

 Tacaíocht a sholáthar 
d’fhostaithe BOOMESL. 

SPRIOC 3 RIALACHAS 
 

Tosaíocht Gníomh Feidhmíocht 
Táscaire 

Sprioc 
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Struchtúir agus 
córais 
eagrúcháin a 
fhorbairt chun 
freastal ar 
riachtanais 
athraitheacha 
na heagraíochta 

 

Imirce BOOMESLchuig seirbhísí 
comhroinnte- 

 
Imirce ón gcóras MANSER ESI go dtí an 
córas párolla CoreHR nua agus tá sé 
beartaithe é a bheith beo i Ráithe 4 de 
2021. Déanfar pleanáil agus atheagrú 
lucht oibre ar limistéir oibríochta 
inmheánacha in 2021 chun aistriú chuig 
seirbhísí comhroinnte a chumasú. 

 
Aistriú na dtrí fhreastalaí comhaid atá 
ann cheana ó cheanncheathrú 
Shligigh\Liatroma\Caisleán an Bharraigh 
go freastalaí taisclainne comhad aonair i 
gceanncheathrú Chaisleán an Bharraigh. 
Bainfidh sé seo struchtúr leagáide 
freastalaithe comhad VEC ó BOOMESL, 
rud a ligfidh rochtain láraithe slán ar 
chomhaid ar fud na heagraíochta. 

 

 CoreHR le tabhairt isteach i 
Ráithe 4 2021. 

 Aistriú sonraí ó oifigí 
Cheanncheathrú Shligigh agus 
Liatroma go Taisclann 
Fhreastalaí Comhaid Chaisleán 
an Bharraigh. 

 Cónascadh sonraí ón trí shuíomh 
freastalaí comhaid i struchtúr 
fillteán réamhshainithe ar nós 
AD\airgeadas\ OSD. 
Athbhreithniú ar struchtúr na 
bhfillteán chun a chinntiú go 
gcuirtear rochtain 
leordhóthanach slándála i 
bhfeidhm. 

 

 Críochnófar aistriú na sonraí 
chuig an bhfreastalaí comhaid 
nua i R1 2021. 

 Le comhairliúchán 
comhaontaithe le ceannairí 
ranna cuirfear cónascadh na 
sonraí i gcrích faoi R3 2021 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
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Struchtúir agus 
córais 
eagrúcháin a 
fhorbairt chun 
freastal ar 
riachtanais 
athraitheacha 
na heagraíochta 

Athbhreithniú a dhéanamh ar 
leordhóthanacht na gcóras agus na 
mbeartas atá ann agus iad a uasghrádú 
de réir mar is gá. 

 

Córais agus próisis a fhorbairt sna 
Seirbhísí Airgeadais agus 
Corparáideacha (Aonad Soláthair) 
chun tacú le seachadadh seirbhísí 
agus chun comhlíonadh 
eagraíochtúil a chinntiú. 

 

Pleanáil tosaigh maidir leis an aistriú go 
córais Sun Financial le déanamh i R4 2021. 

 Anailís ar an bPlean Soláthair 
Ilbhliantúil (MAPP) chun 
caiteachas soláthair 
neamhchomhlíontach agus 
anailís stairiúil ar chaiteachas a 
shainaithint. 

 

 Rannpháirtíocht le ESBS ar rolladh 
amach 

 Éifeachtúlachtaí feabhsaithe 
agus laghdú costas trí 
chomhlíonadh le Pleananna 
agus Beartais Soláthair. 

 Méadú ar chion an chaiteachais 
le soláthraithe ar conradh arna 
dtarraingt anuas ón gCreat 
Náisiúnta R4 2021 

 Aistriú go Sun i mí Iúil 2022 

Airgeadas agus 
riosca a 
bhainistiú go 
héifeachtach 

 

Dul i ngleic leis an ngné párolla de chreat 
na Seirbhísí Comhroinnte Náisiúnta. 

 
Cuir tús leis an aistriú ón gcóras 
Tuairiscithe Airgeadais atá as dáta go 
hardán Sun Financials 

 
Cártaí Ceannaigh a thabhairt isteach le 
haghaidh ceannacháin ar luach íseal i 
Scoileanna & Ionaid 

 

 Pleanáil agus Ullmhúchán le 
tomhas i gcoinne amlínte cloch 
mhíle aistrithe 

 Pleanáil agus Ullmhúchán le tomhas 
i gcoinne amlínte cloch mhíle 
aistrithe 

 Monatóireacht iar-imirce le 
déanamh. 

 

 Próisis fheabhsaithe agus 
rialuithe inmheánacha faoi mhí 
Dheireadh Fómhair 2021 

 Tuairisciú Airgeadais 
inmheánach agus seachtrach 
feabhsaithe faoi mhí Iúil 2022 

 An méid idirbheartaíochta a 
laghdú d’íocaíochtaí soláthróirí 
agus feabhas a chur ar 
sholúbthacht do scoileanna agus 
d’ionaid faoi R3 2021. 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
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Airgeadas agus 
riosca a 
bhainistiú go 
héifeachtach 

Athbhreithniú a dhéanamh ar 
leordhóthanacht na gcóras atá ann agus 
uasghrádú de réir mar is gá chun rioscaí 
gnó a mhaolú. 
Cláir Riosca a athbhreithniú agus priacail 
arda a chur in ord tosaíochta mar phointí 
gníomhaíochta. 
Déanfaidh bord BOOMESL athbhreithniú 
agus cinnteoidh sé go bhfuil próiseas 
leanúnach ann atá deartha chun rioscaí 
suntasacha a bhaineann le torthaí eintitis 
a bhaint amach agus aghaidh a thabhairt 
orthu. Tacóidh an coiste iniúchta agus 
riosca leis an mbord sa ról seo. 
Tá baill an Choiste Iniúchta agus Riosca ag 
comhlíonadh riachtanas an Chóid 
Chleachtais. 
Cinnteoidh cathaoirleach an Bhoird go 
gcuirfear tuarascálacha i scríbhinn ar fáil 
do chomhaltaí an bhoird ar an obair a 
dhéanann coistí airgeadais agus iniúchta 
agus riosca de réir mar a cheanglaítear 
faoin gCód Cleachtais um Rialachas 
BOOnna. 
Leanúint ar aghaidh ag dul i dteagmháil 
leis an IAU chun réimsí a shainaithint lena 
n-iniúchadh níos dlúithe agus le 
hiniúchadh féideartha. 

 

 Déanann an Coiste Iniúchóireachta 
agus Riosca athbhreithniú ar 
chatagóirí ardriosca gach dhá 
bhliain chun líon na rioscaí a 
mhaolaítear a thomhas. 

 Leorgacht na scileanna airgeadais 
atá ann cheana agus taithí na 
gCoistí Iniúchóireachta agus 
Airgeadais ag baill sheachtracha. 

 Breithmheas ag an mBord ar an 
obair a dhéanann Coistí Airgeadais 
agus Iniúchta & Riosca 

 Cinnteoidh an Bord go bhfaighidh 
sé dearbhú leordhóthanach go 
bhfuil rialuithe sonraithe ag 
feidhmiú de réir mar a bhí 
beartaithe. 

 Athbhreithniú ar Iniúchtaí a 
rinneadh i gcomparáid le Plean 
Iniúchta Bliantúil IAU. 

 Rianaitheoir Moltaí Iniúchta. 

 Rátálacha riosca feabhsaithe 
gníomhaíochtaí suntasacha 
ardriosca faoi R4 2021. 

 Áirithintí saineolais airgeadais ar 
Choistí Iniúchta agus Airgeadais 

 Cumarsáid thrédhearcach idir an 
Coiste Airgeadais agus 
Iniúchóireachta agus Bord 
BOOMESL. 

 Tuairiscítear sa Tuarascáil 
Bhliantúil i R3 2021 na Córais 
Rialaithe Inmheánacha 
leordhóthanacha i gcomhréir le 
hAlt 10 d’Acht 2013 agus den 
Chód Cleachtais. 

Tuairisc chuig an gCoiste Iniúchta agus 
Riosca ar dhul chun cinn maidir le rioscaí 
a sainaithníodh. 



25 

 

 

Monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun 
cinn maidir le freagraí bainistíochta i Litir 
Bainistíochta C&AG. 
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Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
Úsáid 
éifeachtúil 
d’acmhainní 

 
Úsáidfidh BOOMESL réiteach nua VoIP chun 
córais teileafóin atá ag dul in aois a 
athsholáthar laistigh dár nIonaid Oiliúna 
Shligigh/Bhéal an Átha. Córas teileafóin 
aonair a bheidh anseo arna óstáil in Ionad 
Oiliúna Shligigh. Ligfidh sé seo do 
chumarsáid níos éifeachtaí idir an dá ionad 
oiliúna. 

 
 

Is comhpháirtí straitéiseach é Microsoft 
Teams i gcumarsáid éifeachtach laistigh de 
BOOMESL. Tá rochtain iomlán ag baill foirne 
agus mic léinn ar  Microsoft Teams trí ardán 
Microsoft/Office 365. Chun úsáid iomlán an 
ardáin seo a chinntiú tá gá le FGL leanúnach. 

 
 
Cláir oiliúna agus forbartha ar leith a 
shainaithint chun freastal ar riachtanais a 
shainaithnítear trí bhainistíocht 
feidhmíochta. 

 
Athbhreithniú a dhéanamh ar acmhainní 

 

 Lasca nua POA a imscaradh chuig 
an dá shuíomh. 

 Athchumrú an líonra chun tacú 
le VLANanna gutha. 

 Réiteach PBX a choimisiúnú. 

 Chun éifeachtacht a uasmhéadú 
agus úsáid de Microsoft Teams a 
chinntiú rachaidh BOOMESL i 
mbun clár oiliúna don fhoireann 
uile. 

 
 

 Ceaptar ball foirne mar 
bhainisteoir oiliúna 

 

 Déantar anailís ar riachtanais 
oiliúna i mbainistíocht 
airgeadais ar bhonn bliantúil 

 Forbraítear agus cuirtear i 
bhfeidhm clár oiliúna ar 
bhainistíocht airgeadais 

 Athbhreithniú a 
dhéanamh ar 
leithdháiltí ón Roinn. 

 

 Gach obair le cur i gcrích faoi 
ráithe a haon de 2021. 
Déantar é seo chun cabhrú le 
géarchéim COVID-19 a 
mhaolú. 

 Cuirfidh BOOMESL ceithre 
sheimineár gréasáin ar fáil gach 
bliain ag díriú go sonrach ar 
dhea-chleachtais Microsoft 
Teams agus gnéithe nua. 

 Córas chun riachtanais 
eagrúcháin sa todhchaí a 
shainaithint agus a 
phleanáil arna fhorbairt ag 
Ráithe 4 2021. 
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reatha agus iad a ailíniú chun tosaíochtaí 
reachtúla agus rialála BOOMESL agus 
spriocanna straitéiseacha a chomhlíonadh. 

Sprioc Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 



28 

 

 

Cumarsáid 
éifeachtach a 
dhéanamh 

Athbhreithniú a dhéanamh ar chumarsáid 
inmheánach agus struchtúr agus beartais 
inmheánacha a fhorbairt chun faisnéis a 
sholáthar don fhoireann agus forálacha na 
reachtaíochta agus na rialachán ábhartha 
á gcomhlíonadh. 

 

Athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar agus 
inrochtaineacht inlín na foirne ‘Scóre' 
agus a úsáid mar líonra cumarsáide a 
chur chun cinn don fhoireann uile. 
Suíomh Gréasáin BOOMESL a 
bharrfheabhsú chun faisnéis a chur in iúl 
chun díriú ar lucht féachana agus chun na 
meáin shóisialta a úsáid go héifeachtach 
chun seirbhísí BOOMESL a mhargú agus a 
chur chun cinn. 
Leanúint ar aghaidh le foilseachán a 
fhorbairt ina leagtar 
amach feidhmeanna agus seirbhísí 
BOOMESL. 

 Forbairt bheartais a athbhreithniú 
 Freagraí agus aiseolas ó 

chumarsáid a thomhas 

 Monatóireacht a dhéanamh ar 

thuairiscí tráchta ar an suíomh 

gréasáin. 

 Anailísíocht de na Meáin Shóisialta 

 Scéim Teanga BOOMESL a 
nuashonrú agus a chur i 
bhfeidhm faoi R4 

 Feasacht foirne feabhsaithe 
ar acmhainní laistigh de 
Inlíon BOOMESL- SCORE trí 
oiliúint R3 

 Cultúr a dhaingniú sa BOOMESL 
lena sainaithnítear go soiléir 
luach na cumarsáide ábhartha 
agus cothrom le dáta. 
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Comhaontuithe 
Leibhéal 
Seirbhíse a 
fhorbairt le 
páirtithe 
leasmhara 
seachtracha 

Athbhreithniú a dhéanamh ar 
leordhóthanacht na SLAnna  reatha 
agus drochfheidhmíocht na 
soláthraithe seirbhíse a réiteach. 
Feidhmíocht SLAnna a athbhreithniú agus 
a mheas trí chruinnithe bliantúla le 
páirtithe leasmhara seachtracha chun 
torthaí a phlé agus príomhthosaíochtaí a 
shainaithint. 
Sainaithin na gníomhaíochtaí nó na 
réimsí seirbhíse le páirtithe leasmhara 
seachtracha a dteastaíonn Comhaontú 
Leibhéal Seirbhíse uathu agus 
teimpléad caighdeánach SLA a fhorbairt 
chun na críche seo. 

 Líon SLAnna, MOUnna agus 
comhaontuithe eile atá i 
bhfeidhm. 

 Athbhreithniú leanúnach ar 
fheidhmíocht SLAnna. 

 Ullmhaítear gach Comhaontú 
Leibhéal Seirbhíse agus 
sainaithnítear leibhéil seirbhíse 
inghlactha. Tá nósanna 
imeachta i bhfeidhm lena 
chinntiú go gcomhlíontar na 
leibhéil chomhaontaithe. 

Sprioc Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
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Cosaint 
éifeachtach 
sonraí a 
chinntiú 

Leanúint le próiseas cuntasachta agus 
freagrachta chun maoirseacht éifeachtach 
a chinntiú ar chomhlíonadh cosanta sonraí. 
Dul i dteagmháil go gníomhach le gach 
scoil, ionad agus oifig riaracháin leis na 
réitigh chosanta sonraí atá ar fáil dóibh. 
Feasacht a mhúscailt agus rannpháirtíocht i 
gcomhlíonadh agus i bpróisis chosanta 
sonraí a chur chun cinn. 
Dul i mbun iniúchtaí rialta cosanta sonraí 
agus DPIAnna chun slándáil na sonraí 
pearsanta atá faoi rialú BOOMESL a 
uasmhéadú. 

 Líon agus catagóirí na Sáruithe 
Sonraí 

 Rátaí Críochnaithe Uirlisí 
Oiliúna GDPR 

 Líon na Rannpháirtithe ag 
Oiliúint Feasachta ar Chosaint 
Sonraí. 

 Iniúchtaí Inmheánacha ag DPO 
 Athbhreithniú ar Seicliostaí 

Féinmheasúnaithe a cuireadh 
ar ais do Scoileanna agus 
Ionaid. 

 Athbhreithniú agus cur i 
bhfeidhm Bheartas Cosanta 
Sonraí R2 2021 

 Uirlis Oiliúna nua GDPR R3 
2021 a chur i bhfeidhm 

 Oiliúint spriocdhírithe a chur i 
gcrích do phríomhphearsanra 
R4 2021. 

 Scaipeadh an Mheasúnaithe 
ar Chomhlíonadh Cosanta 
Sonraí do gach láithreán faoi 
R2 2021. 

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

Plé le Coistí BOOMESL chun an 
timpeallacht foghlama, an bonneagar atá 
riachtanach agus na riachtanais oideachais 
agus oiliúna sa todhchaí do phobail i Maigh 
Eo, Sligeach agus Liatroim a bhreithniú. Plé 
agus díospóireacht a thionscnamh agus a 
spreagadh le páirtithe leasmhara, fostóirí, 
baill foirne, mic léinn agus foghlaimeoirí 
chun seirbhísí breise a shainaithint atá le 
cur ar fáil. 
Dul i mbun cleachtadh cumarsáide chun 
páirtithe leasmhara a chur ar an eolas faoi 
róil agus freagrachtaí BOOMESLanna. 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
MOUanna agus SLAnna 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
Ghealltanais Fostóirí 

 Caidrimh láidre a thógáil agus 
comhpháirtíochtaí luachmhara 
a fhorbairt le páirtithe 
leasmhara chun oibríochtaí agus 
seirbhísí feabhsaithe a 
sholáthar. 
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Sprioc Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 
Dea-
chleachtas i 
soláthar a 
leanúint 

A chinntiú go ndéantar feidhm soláthair 
phoiblí BOOMESL a chomhlíonadh go 
heiticiúil, go macánta agus go cóir ar 
bhealach a fhaigheann an luach is fearr ar 
airgead. 
Aonad Soláthair BOOMESL a fhorbairt agus 
a fheabhsú chun cabhrú agus tacú leis an 
eagraíocht i gcomhréir leis an mBeartas 
Soláthair. 

 Iniúchtaí 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 

fheidhmíocht conarthaí. 

 Anailís ar an bPlean Soláthair 
Ilbhliantúil chun caiteachas 
suntasach neamhchomhlíontach 
a shainaithint. 

 Éifeachtúlachtaí feabhsaithe 
agus laghdú costas trí 
chomhlíonadh le Pleananna 
agus Beartais Soláthair. 

 An cion caiteachais le 
soláthraithe ar conradh a 
mhéadú 
arna tharraingt anuas ón 
gCreat Náisiúnta R4 2021. 
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A chinntiú go 
gcomhlíontar na 
ceanglais 
reachtúla agus 
rialála 

Leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag 
feabhsú struchtúr agus cleachtas rialachais 
ar fud na heagraíochta de réir an Chóid 
Chleachtais um Rialachas BOOnna agus 
riachtanais reachtacha agus rialála eile. 

 

Beartais, nósanna imeachta agus róil 
shoiléire a chur chun feidhme a 
thacaíonn le rialachas corparáideach 
láidir. 

 

Cuntasacht agus trédhearcacht a chur 
chun cinn agus béim a leagan orthu i ngach 
ní a dhéantar. 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 
fhéinmheasúnuithe ar 
cheistneoir COP arna 
chomhlánú ag baill de Bhoird 
BOOMESL chun na feabhsúcháin 
a theastaíonn a aithint. 

 Rátaí tinrimh ag gach 
cruinniú boird de réir an 
COP. 

 Ba cheart do chathaoirligh an 
choiste iniúchta agus riosca agus 
an choiste airgeadais a chinntiú 
go gcuirtear cleachtadh 
féinmheasúnaithe i gcrích gach 
bliain mar a éilítear faoin gCód 
Cleachtais um Rialachas BOOnna 

 Ba cheart cloí le spriocdhátaí 
tuairiscithe atá leagtha síos ag 
an Roinn. 

 Leibhéil chomhlíonta 
BOOMESL a thomhas ag úsáid 
Uirlisí Measúnaithe 
Comhlíonta 

 Tiomantas leanúnach 
BOOMESL a thaispeáint chun 
an caighdeán rialachais 
chorparáidigh is airde a 
bhaint amach de réir an 
Chóid Chleachtais R4. 

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

I scoileanna agus in Ionaid BO tá 
gach nós imeachta agus 
beartas um chosaint leanaí daoine 
fásta leochaileacha i bhfeidhm. 

 Oiliúint chuí eagraithe ag 
gach scoil agus ionad agus 
cuirtear beartais agus 
nósanna imeachta i 
bhfeidhm. 

 CPORanna curtha i gcrích ag gach 

BOM 
 Tuarascálacha Dearfacha 

Cigireachta ar Chosaint 
Leanaí 

 Seicliosta BOM comhlánaithe 
ag na Scoileanna go léir 

 Beidh nósanna imeachta agus 
beartais um Chosaint Leanaí 
agus Daoine Fásta Soghonta 
curtha i bhfeidhm ag gach Scoil 
agus Ionad 

 Tá na bearta cosanta leanaí 
riachtanacha go léir ag gach 
scoil agus ionad i bhfeidhm de 
réir an Nós Imeachta um 
Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus d’Iar-
Bhunscoileanna 2017. 

 In 2021, déanfar iniúchadh ar 
Scoileanna agus Ionaid chun a 
dhearbhú go bhfuil oiliúint 
agus beartais cothrom le dáta 
agus i bhfeidhm. 
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SPRIOC 4  CLÁIR CHOSANTA 
 

Sprioc Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Cuidiú le Ranna 
Rialtais éagsúla, 
de réir mar is gá, 
freastal ar na 
riachtanais a 
éiríonn as Clár 
Cosanta 
Dídeanaithe na 
hÉireann agus 
soláthar 
d’iarratasóirí  
um 
chosaint 
idirnáisiún
ta. 

Tá BOOMESL ag forbairt agus ag 
seachadadh clár athlonnaithe do 
dhídeanaithe i gContae Shligigh, Co. 
Mhaigh Eo agus Co. Liatroma. 

 Comhpháirtíochtaí láidre oibre 
idir BOOMESL, RBANTE, Údaráis 
Áitiúla / LCDC agus Oibrithe um 
Athlonnú do Dhídeanaithe. 

 Cuirfear seirbhísí ar fáil do 
gach rannpháirtí Cosanta 
Idirnáisiúnta i BOOMESL. 
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Chomh maith leis na haidhmeanna agus na tosaíochtaí a comhaontaíodh go náisiúnta thuas, cuirfear tús nó seachadadh na tosaíochtaí straitéiseacha seo 

a leanas do BOOMESL le linn 2020 chun a chinntiú go gcuirfear an Ráiteas Straitéise foriomlán chun cinn. 
 

Spri
oc 

Tosaíocht Gníomh Feidhmíocht 
Táscaire 

Sprioc 

1 Teagasc, foghlaim 
agus oiliúint den 
scoth 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach agus 
comhoibriú do Mhúinteoirí, Oidí 
agus Teagascóirí.  

Rannpháirtíoch
t i FGL. 

Cáilíocht – an t-eispéireas foghlama is 
fearr a sheachadadh go dtí na 
caighdeáin is airde  
do gach scoláire, foghlaimeoir agus 
daoine a bheidh faoi oiliúint in 
BOOMESL.  

2 Eispéireas dearfach do gach  
duine i dtimpeallacht 
chothrom 
uilechuimsitheach  

An Dualgas maidir le Comhionannas 
agus Cearta an Duine  
san Earnáil Phoiblí a thionscnamh agus 
é a leabú i ngach feidhm de chuid na 
heagraíochta.  

Measúnú ar an 
BOOMESL tríd 
an Uirlis 
Saotharlainne 
Luachanna. 

Dírithe ar an Duine – oideachas  
agus oiliúint a sheachadadh atá 
bunaithe ar chóimheas, iontaoibh 
agus cuimsiú.  

3 Rialachas 
corparáideach 
agus comhlíonadh 
éifeachtach  

Leanúint ag forbairt agus ag feabhsú 
struchtúr agus cleachtas rialachais ar 
fud na heagraíochta ag teacht leis an 
gCód Cleachtais maidir le Rialachas na 
mBord Oideachais agus Oiliúna agus 
ceanglais reachtacha agus 
rialála eile. 

Uirlis 
Measúnaithe 
Comhlíontachta  

Caighdeáin ionracais agus eitice a 
chruthú in eagraíocht fhreagrach 
agus thrédhearcach atá tógtha 
timpeall ar ár bpríomhluachanna 
agus ár dtiomantas dár 
bhfoghlaimeoirí. 

4 Cultúr eagraíochta 
dearfach agus folláin a 
chur chun 
cinn 

Leanúint ar aghaidh ag cur 
Tionscnamh Folláine 
BOOMESL i bhfeidhm. 

Líon na 
Rannpháirti
the 
iontu. 

Cultúr a chruthú ina bhfuil meas 
agus ómós do gach duine aonair 
lárnach do 
rath na heagraíochta. 
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5 Seasamh BOOMESL a chur 
chun cinn mar chuid dhílis 
den phobal 

Próifíl BOOMESL a fheabhsú trí 
shuíomh gréasáin inrochtana agus 
cuimsitheach a chur ar fáil chun 
seachadadh faisnéise dár scoláirí agus 
dár bhfoghlaimeoirí 
a fheabhsú.  

Anailísíocht 
maidir leis an 
trácht ar 
shuíomhanna 
gréasáin.  

Próifíl BOOMESL a fheabhsú trí 
fhreastal ar riachtanais an phobail trí 
sheachadadh éifeachtach seirbhísí 
agus trí fheasacht Bhranda 
BOOMESL a fhorbairt.  
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Ráiteas Seirbhísí – Scoileanna agus Coláistí 
 

Déanann BOOMESL 19 scoil agus coláiste dara leibhéal a bhainistiú agus a oibriú ar fud na dtrí chontae. Tá sé mar 
aidhm ag oideachas dara leibhéal timpeallacht foghlama iomlánaíoch, ardchaighdeáin a sholáthar a ullmhaíonn 
scoláirí aonair don ardoideachas / breisoideachas nó iontráil láithreach san ionad oibre. Cuimsítear le hoideachas 
dara leibhéal Sraith Shóisearach trí bliana agus Sraith Shinsearach dhá nó trí bliana ina dhiaidh sin ag brath ar 
cibé an roghnaítear an Idirbhliain roghnach.  

 
Is é príomhchuspóir na Sraithe Sóisearaí ná go gcuirfidh na scoláirí curaclam leathan agus cothrom i gcrích, agus 
an t-eolas agus na scileanna a fhorbairt a chuirfidh ar a gcumas leanúint ar aghaidh chuig oideachas na Sraithe 
Sinsearaí.   

 
Freastalaíonn an tSraith Shinsearach ar scoláirí san aoisghrúpa 15-18 mbliana. Díreach tar éis na Sraithe Sóisearaí, 
bíonn an rogha ag na scoláirí tabhairt faoin Idirbhliain. Tugann an Idirbhliain deis do scoláirí taithí a fháil ar raon 
leathan ionchur oideachasúil, lena n-áirítear taithí oibre, ar feadh bliana agus ní bhíonn aon scrúduithe foirmiúla 
ar siúl le linn na bliana. I rith an dá bhliain dheiridh den tSraith Shinsearach, tógann na scoláirí clár amháin de thrí 
chlár, agus bíonn scrúdú stáit ag deireadh gach ceann díobh – an Ardteistiméireacht thraidisiúnta, nó clár na 
hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF). 

 
Is cuid riachtanach den saol agus de shaol na bpobal áitiúil iad scoileanna agus coláistí BOOMESL. Tá siad 
uilechuimsitheach agus cuireann siad ar chumas daoine óga a lánacmhainneacht a bhaint amach sa tsochaí. 
Tugann siad cumhacht do mhic léinn, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí dul chun cinn oideachasúil a bhaint 
amach in atmaisféar dearfach agus spreagúil. Tá scoileanna BOOMESL tiomanta d’fholláine gach ball de phobal 
na scoile a chur chun cinn agus a fhorbairt 

 
Cuirtear raon iomlán ábhar ar fáil, lena n-áirítear teangacha, na daonnachtaí, na healaíona, teicneolaíochtaí agus 
eolaíocht sa tSraith Shóisearach agus Shinsearach.  Spreagtar na scoláirí a bheith páirteach i ngach gné de shaol 
na scoile, lena n-áirítear gníomhaíochtaí seach-churaclaim cosúil le drámaíocht, ceol, díospóireacht agus spórt.  

 
D’fhonn an caighdeán is airde teagaisc agus foghlama agus an taithí oideachais is fearr is féidir a chinntiú dá mhic 
léinn, tabharfaidh BOOMESL tacaíocht do gach scoil i réimsí mar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach, litearthacht 
agus uimhearthacht, Oideachas Speisialta, Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta agus Béarla mar Theanga Bhreise. 
In BOOMESL, leanaimid orainn ag tabhairt tús áite do chur  chun feidhme Straitéis Dhigiteach na Roinne 
Oideachais agus Scileanna. Ina theannta sin, cuirfear tacaíocht ar fáil do bhainistíocht scoile agus d’fhoireann i 
réimsí ar nós Teicneolaíocht Faisnéise, forbairt ceannaireachta agus cláir tacaíochta. Tabharfar tacaíocht freisin 
sna réimsí a bhaineann le déanamh beartas agus rialachas trí obair agus oiliúint leanúnach leis na Boird 
Bainistíochta agus bainistíocht scoile. 

 
Freagra ar an bPaindéim Covid-19 

 
I mí an Mhárta 2020 nuair a fógraíodh go ndúnfaí scoileanna mar gheall ar phaindéim Covid 19, ghlac scoileanna 

BOOMESL go tapa le hardáin, uirlisí agus teicneolaíochtaí ar líne chun soláthar a dhéanamh do leanúnachas an 

teagaisc agus na foghlama. Bhí ról lárnach ag rannpháirtíocht mhór na foirne i gcúrsaí scileanna digiteacha agus 

sa bhonneagar TFC in aistriú rathúil ár scoileanna go cianteagasc agus foghlaim. 

Rinne ceannairí scoile BOOMESL plean freagartha Covid-19 a phleanáil agus a chur i bhfeidhm go cúramach chun 

scoileanna a athoscailt go sábháilte agus go hinbhuanaithe don scoilbhliain 20/21. 

I measc na mbeart sa phlean freagartha tá: 
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 Beartas Covid19 

 Ionadaí Príomh-Oibrí a cheapadh 

 Oiliúint foirne a sholáthar 

 Bearta rialaithe 

o Póstaeir agus comharthaíocht 

o Seomraí ranga athchumraithe 

o Stáisiúin sláintíochta 

o Limistéar aonrúcháin 

o Úsáid de chlúdaigh aghaidhe 

o Log teagmhála do chuairteoirí 

o Socruithe glantacháin feabhsaithe 

Bhí sláinte, sábháilteacht agus folláine na scoláirí, a dteaghlach agus na foirne uile thar a bheith 

tábhachtach i gcónaí de réir agus a d’oibrigh scoileanna BOOMESL trí na dúshláin a chruthaigh Covid 

19. 

Is iad seo a leanas na huimhreacha rollaithe do scoileanna agus do choláistí BOOMESL don 
bhliain acadúil 2020-2021: 

 

SCOIL SUÍOMH 2020-2021 

MAIGH EO   

Coláiste Davitt Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo 709 

Coláiste na Maighne Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 180 

Coláiste Bhreandáin Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo 377 

Coláiste Thiarnáin Crois Mhaoilíona, Co. Mhaigh Eo 212 

Coláiste Phádraig Crois Lacken, Co Mhaigh Eo 186 

Coláiste Pobail Acla Acaill, Co. Mhaigh Eo 247 

Gaelcholáiste Chomáin Ros Dumhach, Co. Mhaigh Eo 41 

Coláiste Sheosaimh  Baile Chathail, Co. Mhaigh Eo 161 

SLIGEACH   

Coláiste an Chorainn Baile an Mhóta, Co. Shligigh 73 

Iarbhunscoil Chúil Dheá Baile idir Dhá Abhainn, Co. Shligigh 502 

Coláiste Iascaigh Iascaigh, Co. Shligigh 134 

Iarbhunscoil na Gráinsí An Ghráinseach, Co. Shligigh 194 

Coláiste Pobail Bhéal Átha an Fhóid Béal Átha an Fhóid, Co. Shligigh 191 

LIATROIM   

Coláiste Loch Aillionn Droim Caorthainn, Co. Liatroma 156 

Gairmscoil Dhroim Seanbhó Droim Seanbhó, Co. Liatroma 305 

Gairmscoil Charraig Álainn Carraig Álainn, Co. Liatroma 365 

Coláiste Pobail Mhaothla Maothail, Co. Liatroma 390 

LÍON IOMLÁN NA nDALTAÍ MEÁNSCOILE  4423 
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Iar-Ardteistiméireacht 
 

Bíonn cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (PLC) ar siúl i scoileanna agus i gcoláistí ar fud Mhaigh Eo, Shligigh 
agus Liatroma Is cúrsaí lánaimseartha iad a mhaireann ar feadh bliain amháin go ginearálta, agus 
tairgtear cáilíocht bhreise leo sa dara bliain. Cuireann siad meascán d’obair phraiticiúil, obair acadúil 
agus taithí oibre ar fáil. Bíonn na cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta a thairgeann BOOMESL deimhnithe go 
ginearálta ag QQI ag Leibhéal 5 agus 6, le cáilíochtaí eile cosúil le ITEC, CIBTAC agus CIDESCO ar fáil i 
roinnt áiteanna. 

 

Tá na huimhreacha rolla le haghaidh scoláirí PLC i scoileanna agus coláistí BOOMESL le haghaidh na 
bliana acadúla 2020-2021 le fáil thíos: 

 

 

COLÁISTE SUÍOMH 2020-2021 

Coláiste Breisoideachais Chaisleán an 
Bharraigh 

Caisleán an Bharraigh, Co. 
Mhaigh Eo 

195 

Coláiste na Maighne PLC Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 24 

Coláiste Breisoideachais Chathair na Mart Cathair na Mart, Co. Mhaigh 
Eo 

202 

Coláiste Thiarnáin PLC Crois Mhaoilíona, Co. 
Mhaigh Eo 

8 

Gaelcholáiste Chomáin PLC Ros Dumhach, Co. Mhaigh 
Eo 

N/B 

Coláiste Breisoideachais Shligigh Sligeach, Co. Shligigh 460 

Coláiste Thuaisceart Chonnacht Tobar an Choire, Co. Shligigh 94 

Coláiste Loch Aillionn PLC Droim Caorthainn, Co. 
Liatroma 

35 

Gairmscoil Dhroim Seanbhó PLC Droim Seanbhó, Co. 
Liatroma 

24 

LÍON IOMLÁN NA SCOLÁIRÍ AR CHÚRSAÍ 
IAR-ARDTEISTIMÉIREACHTA 

 1,042 
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Cláir Chríochnaithe Scoile 
 

Bunaíodh an Clár Críochnaithe Scoile mar chuid de straitéis DEIS (Comhionannas Deiseanna a Sheachadadh i 
Scoileanna) na Roinne Oideachais agus Scileanna.  Bunaíodh an tseirbhís sin i Maigh Eo in 2007 agus tá sí ar fáil 
do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna DEIS i dtuaisceart agus i ndeisceart Mhaigh Eo. In 2011, rinneadh 
an clár Críochnaithe Scoile a chomhtháthú sa Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais (NEWB) agus tá sé laistigh de 
Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh.  

 
Tá sé mar aidhm ag an gClár Críochnaithe Scoile líon na ndaoine óga atá ag fanacht i mbunscoileanna agus i 
meánscoileanna a mhéadú, agus rannpháirtíocht agus coimeád scoláirí a d’fhéadfadh a bheith i mbaol 
luathfhágála scoile.  Díríonn an clár ar thacaíochtaí agus idirghabhálacha a spriocdhíriú agus a sholáthar chun 
cuidiú leis na scoláirí seo a n-oideachas foirmiúil a chur i gcrích go rathúil. I measc na n-idirghabhálacha tá 
clubanna bricfeasta, clubanna obair bhaile, tacaíochtaí iarscoile, tacaíocht aonair do scoláirí, tacaíochtaí 
teiripeacha cosúil le comhairleoireacht agus teiripe ealaíne, teagasc breise, cláir mheantóireachta, cláir aistrithe 
agus campaí samhraidh.  Cuireann an Clár Críochnaithe Scoile tacaíochtaí in oiriúint chun freastal ar riachtanais 
gach mac léinn, ach go háirithe iad siúd atá i mbaol luathfágála ón scoil. 

 
Feidhmíonn BOOMESL na Cláir Críochnaithe Scoile i dTuaisceart agus i nDeisceart Mhaigh Eo agus bainistíonn na 
Coiste Bainistíochta Áitiúla iad, le hionadaithe as scoileanna, seirbhísí óige agus gníomhaireachtaí eile sa 
cheantar.  

 
Cuireadh seirbhísí ar fáil in 2019/2020 do scoláirí sna scoileanna seo a leanas i Maigh Eo de réir Phlean Coinneála 
SCP 2020/2021: 

 

 

Scoil 
 

Líon na 
dtairbhithe  

Coláiste Davitt, Caisleán an Bharraigh 24 

Scoil Mhuire agus Pádraig, Béal Átha na Muice  15 

Coláiste Pobail Acla, Acaill 18 

Coláiste na Maighne, Béal an Átha 42 

Coláiste Thiarnáin, Crois Mhaoilíona 23 

Coláiste Bhreandáin, Béal an Mhuirthead 31 

Ghaelcholáiste Chomáin, Ros Dumhach 18 

Scoil Íosa, Béal an Átha 48 

Scoil Phádraig, Béal an Átha     DÚNADH SCOIL 2019 

Gaelscoil na gCeithre Maol, Béal an Átha 16 
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Ráiteas Seirbhísí – Breisoideachas agus Oiliúint 

 
Tá sé mar aidhm Straitéis BO “Breisoideachas agus Oiliúint: An Fhoghlaim a Bhunathrú” 2020 - 2024 

an fhoghlaim a bhunathrú sna 5 bliana amach romhainn. Tá an Straitéis bunaithe ar thrí philéar 

straitéiseacha: scileanna a thógáil; cuimsiú a chothú; agus cosáin a éascú. Beidh fócas láidir ar cheithre 

théama cumasúcháin mar bhonn agus mar thaca leis seo: claochlú digiteach; díiriú agus feidhmíocht 

an fhoghlaimeora; soláthar foirne agus struchtúir; agus forbairt caipitil. 

 

Is é bunphrionsabal na straitéise nua ná go bhfuil BO ann do gach duine agus go spreagfaidh sé forbairt 

eacnamaíoch agus comhtháthú sóisialta araon. Tá sé ar fáil i ngach pobal agus tugann sé bealaí do 

dhaoine iad a thógáil chomh fada agus ar mhian leo dul ar a dturas oideachais & oiliúna, beag beann 

ar aon leibhéal oideachais roimhe seo. 

Tabharfaidh na príomhbhuntáistí a bhaineann le seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOOMESL d’fhoghlaimeoirí: 

- seans níos fearr post a fháil; 
- an deis dul ar aghaidh chuig oideachas agus oiliúint eile; 
- na scileanna trasnaí a thabharfaidh lánpháirtíocht dóibh agus a ligfidh dóibh teagmháil éifeachtach a 

dhéanamh leis an tsochaí; 
- bealach chun rochtain a fháil ar oideachas ar feadh an tsaoil; 
- scileanna gairme atá nasctha le riachtanais scileanna criticiúla réigiúnacha agus náisiúnta; 
- agus samhlacha nua seachadta ar féidir leo freastal ar a riachtanais atá i mbun síorathraithe. 

 
Rannchuideoidh BOOMESL le plean straitéiseach uaillmhianach BO 2020 - 2024 agus glacfaidh sé páirt 

ghníomhach sa phlean cur chun feidhme chun Creat Straitéiseach a bhunú do BO sa Todhchaí chun an 

plean a sheachadadh. Bíonn BOOMESL i gcomhairle le SOLAS i ndréacht straitéiseach gach bliain chun 

ár gcomhaontuithe feidhmíochta straitéiseacha trí bliana a nuashonrú a mhúnlaíonn agus a 

threoraíonn na Paraiméadair agus na Ceanglais Phleanála agus Maoinithe Uileghabhálacha do  

Sholáthar Breisoideachais agus Oiliúna de chuid na mBord Oideachais agus Oiliúna arna n-eisiúint ag 

SOLAS. Leis an nuashonrú bliantúil ligtear do mhachnamh a dhéanamh ar chomhthéacs straitéiseach, 

treo agus dul chun cinn chomhaontú SPA BOOMESL / SOLAS agus éascaíonn sé aghaidh a thabhairt ar 

riachtanais réimsí tosaíochta agus cohóirt a thagann chun cinn ar bhonn bliantúil. 

 

Tacaíonn BOOMESL go sonrach le Straitéis BO agus Spriocanna Córais a leagtar síos faoin Straitéis 

Náisiúnta BO, agus a léirítear i spriocanna náisiúnta an chórais BO a comhaontaíodh idir BOOMESL agus 

SOLAS, a seachadadh thar thimthriall 3 bliana. Déantar é seo trí fhorbairt scileanna agus oiliúint a ailíniú 

le riachtanais fiontar an réigiúin agus trí leanúint ar aghaidh ag cur leis na Dúshláin Náisiúnta a 

bhaineann le beartas Tras-rialtais áit a mbeifear ag súil go gcuirfidh BO BOOMESL  go mór leis, ar nós i 

bPoist Amach Anseo , Athrú Aeráide, agus Tionscadal Éireann 2040. 

 
Déanann BOOMESL machnamh freisin ar shaincheisteanna maidir leis an mBeartas um Oideachas & 

Scileanna Níos Leithne. Sa Straitéis Náisiúnta Scileanna agus an Plean Gníomhaíochta 3 bliana don 

Oideachas leagadh amach sraith gealltanas i ndáil leis an gcóras BO, agus le forbairt chreat oideachais 

threasach gealltar cur chuige níos comhordaithe idir BO agus ÁO. Tá sé seo ábhartha go háirithe do 

BOOMESL: - Tá ITGME, IT Shligigh agus IT Leitir Ceanainn le bheith ina hOllscoil Teicneolaíochta (OT) 
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faoin mBratach Comhghuaillíochta-Connachta-Uladh (CUA) 

 

Leanfaidh BOOMESL lena cheannaireacht a choinneáil i soláthar BO sa réigiún, ar fud na n-earnálacha 

uile idir oideachas bunúsach go scileanna ar leith agus oiliúint obair-bhunaithe. Mar sholáthraí na 

rogha, beidh BOOMESL i gcroílár na gcomhpháirtíochtaí ábhartha agus nuálacha leis an tionscal a 

spreagfaidh forbairt agus seachadadh clár oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán. Bainfear é seo 

amach agus fócas pobail á chothabháil nuair a chuirtear daoine leochaileacha agus iad siúd ar imeall 

na sochaí san áireamh. Beidh sé seo mar chomhartha ar rath BO sa réigiún. 

 
Leagadh amach sa Phlean Gníomhaíochta Oideachais pleananna uaillmhianacha chun printíseachtaí 

agus cúrsaí oiliúna a leathnú.  Tá saoráidí, bonneagar, scileanna agus inniúlacht shuntasach ag 

BOOMESL chun cláir phrintíseachta a sheachadadh agus leanfaidh sé ag seachadadh ár gcumas i 

bPrintíseachtaí Ceardaíochta a sheachadadh agus a mhéadú i gcomhréir le héileamh méadaithe Bhí 

BOOMESL i gceannas ar chláir bailíochtaithe Printíseachtaí Nua a fhorbairt freisin i mBúistéireacht 

Ceardaíochta & Díolacháin chomh maith le comhoibriú ar sheachadadh na bPrintíseachtaí Commis 

Chef & TFC   

 

Seachadann MSLETB na printíseachtaí seo a leanas: 

 
 Cearpantóireacht & Siúinéireacht 

 Leictreach 

 Ionstraimiú Leictreach 

 Deisiú Cabhail Feithicle 

 Uirliseoireacht 

 Commis Chef 

 Búistéireacht Cheirde 

 Printíseacht Díolacháin 

 Feistiú Meicniúil agus Cothabhála 

 Printíseachtaí TFC 

 Pluiméireacht 

 
Tairgeann na cúrsaí oiliúna cláir oiliúna forbartha scileanna solúbtha, freagrúla, ceirde, atá 
saincheaptha do riachtanais shaincheaptha earnáil nó fo-earnáil tionscail ar leith agus trína n-
eascraítear cáilíochtaí aitheanta náisiúnta.  

 
Díreofar i bPlean Seirbhíse Oideachais Pobail BOOMESL (SOP) ar oibriú go crua chun dul i gcion ar 
fhoghlaimeoirí i socruithe pobail chun a riachtanais foghlama a shainaithint, iad a fhostú i gclár 
gearrthéarmach agus páirtaimseartha agus cabhraíonn siad leo dul ar aghaidh chuig roghanna 
breisoideachais creidiúnaithe eile.  Tríd an SOP soláthraítear deontais agus uaireanta teagaisc do 
phobail áitiúla agus do ghrúpaí deonacha. Áirítear leis na príomh-spriocghrúpaí ar fud an réigiúin; 
daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, luathfhágálaithe scoile, daoine faoi mhíchumas, fir agus mná 
faoi mhíbhuntáiste, an Lucht Siúil, daoine scothaosta, imircigh agus dídeanaithe / lucht tearmainn.  

 

Ar feadh na bliana seo chugainn, déanfaidh BOOMESL na nithe seo a leanas:  
 

 Seirbhísí a sholáthar mar fhreagairt ar éigeandáil náisiúnta an C19 (Scil i gcomhair Cur i gCrích 

 leanfaidh sé lena chuid oibre mar bhall gníomhach den Fhóram Scileanna Réigiúnach 
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 leanfaidh sé le cruinnithe rialta leis an RSC ar fud an réigiúin ionas go mbeidh sé níos éasca 
riachtanais oiliúna daoine dífhostaithe a shainaithint 

 leanúint lena chlár rannpháirtíochta fostóirí lena chinntiú go gcomhlíonann sé riachtanais 
fostóra & fostaíochta sa réigiún agus  cláir Scileanna chun Dul Chun Cinn & Scileanna don 
Obair a sheachadadh 

 forbrófar ár gcumas agus comhoibreoimid le Boird Oideachais agus Oiliúna eile chun 
seachadadh na bprintíseachtaí Búistéireachta agus Díolachán Ceirde a mhéadú 

 leanfaidh sé lena chuid oibre ag forbairt printíseachtaí i gcomhpháirt leis an tionscal 

 comhoibreoidh sé le soláthraithe comhordaithe eile chun printíseachtaí nua a sheachadadh 
 leanfaidh sé ag forbairt tionscnamh Breisoideachais agus Oiliúna éagsúla eile 

 oibreoidh sé i gcomhar le Boird Oideachais agus Oiliúna eile chun Tionscadail Nuálaíochta a 
sheachadadh Clár Tiomána SMART agus córas CRM don earnáil Breisoideachais agus Oiliúna 

 

Raon Feidhme an tSoláthair 
 

Soláthraíonn an BOOMESL raon leathan clár BOO, cláir atá ceaptha chun freastal ar riachtanais oiliúna 
daoine aonair, idir dhaoine fostaithe agus dífhostaithe, agus ar riachtanais ghnó agus eacnamaíocha 
na bhfostóirí sa réigiún.  

 
Sna cláir, áirítear an méid seo a leanas: 

 
- Iar-Ardteistiméireacht 
- Printíseachtaí 
- Cúrsaí oiliúna 
- Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) 
- Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (BTEI) 
- Litearthacht d'Aosaigh 
- Dian-Oideachas Bunúsach d'Aosaigh (ITABE) 
- Oideachas Pobail 
- Oiliúint Sainscileanna 
- Ógtheagmháil 
- Ionaid Oiliúna Pobail 
- Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 
- Scileanna don Obair (SFW) 
- Scileanna chun Dul Chun Cinn (uasoiliúint a chur ar an bhfórsa saothair) 
- Cúrsaí Tráthnóna agus Ranganna Oíche Féin-Mhaoinithe 
- An tSeirbhís um Threoir agus Faisnéise san Oideachas Aosach 
- Seirbhísí do Ghnó 
- Tionscadail nuálacha: Tionscadal CRM tiomána Eacnamaíoch & Sábháilte don earnáil BO. 
- Comhoibriú le hinstitiúidí eile 

 

Tionchar ag an bPaindéim COVID-19 
 

An Phaindéim COVID-19 agus na tionchair atá aige ar BO: 

Ar ámharaí an tsaoil, roimh an bpaindéim, de réir ár gcuspóirí straitéiseacha agus ár gComhaontuithe 

Feidhmíochta Straitéiseacha le SOLAS; Bhí infheistíocht shuntasach déanta ag BOOMESL i bhFoghlaim 
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le Cuidiú Teicneolaíochta (TEL) agus go háirithe i modheolaíochtaí foghlama cumaisc a fhorbairt agus 

trealamh a chur ar fáil ar fud na gclár go léir i BOOMESL, ag tacú lenár bhfoireann BO agus lenár 

bhFoghlaimeoirí araon. Mar fhreagra ar an bpaindéim, bhí BOOMESL in ann cianfhoghlaim éigeandála 

ar scála mór a chur i bhfeidhm láithreach, ag tógáil ar an obair a bhí déanta againn cheana agus ag 

luasghéarú ár gcuspóir de TEL a áireamh i ngach gné de sheachadadh BO. Léiríonn glacadh riachtanach 

na gcur chuige nua ar scála mór go leor rudaí dearfacha a oireann do chur chuige níos praiticiúla i leith 

seachadadh lena n-áirítear, creat a thairiscint atá oiriúnach don teagasc a ligeann do BO achomharc a 

dhéanamh ar eispéiris éagsúla saoil an scoláire; eispéireas oideachasúil na scoláirí a shaincheapadh; 

agus oideachas a chur in oiriúint do chineálacha éagsúla foghlaimeoirí aosach. 

Mar sin féin, ní raibh an t-aistriú tapa ó fhoghlaim duine le duine agus oiliúint in-chuideachta go 

ríomhfhoghlaim saor ó locht do go leor foghlaimeoirí FET. Is é an aidhm dheiridh do 2021 ná filleadh 

ar fhoghlaim chumaisc ar an láthair nuair is indéanta. 

Beidh gá le hinfheistíocht bhreise agus leanúnach chun dtrealamh a uasghrádú go leanúnach, agus 

beidh gá le rolladh amach feistí TFC, forbairt ghairmiúil agus forbairt clár freisin. Cuirfidh ár n-eispéiris 

dhigiteacha le linn na gcéimeanna iargúlta agus cumaiscthe de sheachadadh foghlama le déanaí in 

2021 bonn eolais faoinár smaointeoireacht maidir le cómhaireachtáil na struchtúr foghlama ar an 

láthair agus fíorúil i gcomhthéacs ár léirshamhlú ar Choláiste nua na Todhchaí um Breisoideachais agus 

Oiliúint, mar a bhí beartaithe i Straitéis SOLAS BO 2020-2024. 

Le linn na Paindéime, tá 3 phríomhthosaíocht ag BOOMESL lena n-áirítear sláinte, sábháilteacht 

agus leas ár bpobal foghlama uile: 

1. Leanúnachas foghlama den chaighdeán is airde agus foghlaimeoirí a chríochnú ar chúrsaí - 
teagmháil a dhéanamh le daonra na bhfoghlaimeoirí, tacú le leanúnachas foghlama agus 
measúnaithe láithreach agus leanúnach. 

2. Tionchar eacnamaíoch níos leithne Covid-19 ar an gcaoi ar féidir linn tacú le saoránaigh i 
BOOMESL; is príomhfhócas é na daoine dífhostaithe / Cuardaitheoirí Poist / daoine a 
dteastaíonn tacaíocht uathu. Ag obair ar an tionscnamh earnála nua Scileanna chun Cur i 
gCrích, tá sé beartaithe againn tacú leo siúd a chaill a gcuid post trí chúrsaí páirtaimseartha 
nua a sholáthar i scileanna trasnaí agus scileanna digiteacha, agus cúrsa atá oiriúnaithe do 
dheiseanna fostaíochta atá ag teacht chun cinn. 

3. Faoi dheireadh, bímid ag pleanáil cásanna ar bhonn leanúnach chun filleadh ar an ionad. 
 

 

Ionaid Oiliúna agus Soláthar Oiliúna BOOMESL 
 

Soláthróidh Ionaid Oiliúna BOOMESL atá bunaithe i Sligeach agus i mBéal an Átha oiliúint go díreach 
agus go hindíreach do dhaoine aonair thar raon cineálacha clár.  

 
Áirítear leis sin na cineálacha clár seo a leanas agus na sprioc-uimhreacha:  

 
Cineál Cláir Sprioc-uimhreacha 

2021 
Cúrsaí oiliúna 400 

Oiliúint Sainscileanna* 400 

Printíseachtaí** 650 

Ionaid Oiliúna Pobail 120 

Cláir Sainoiliúna 150 
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Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla (TOÁnna) 280 

* Méadóidh an líon seo nuair a sheolfar Scileanna Chun Cur i gCrích mar fhreagairt ar C19 

** Táthar ag súil go n-ardóidh na hUimhreacha Printíseachta leis an idirghabháil “Printíseacht Luathaithe” 

Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas 
 

Soláthraíonn an Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (BTEI) faoi BOOMESL cláir pháirtaimseartha 
breisoideachais d’aosaigh (os cionn 16 bliana d’aois). Bhí 309 cúrsa éagsúil á gcur ar fáil sna trí chontae leis na 
cláir seo. Is é an aidhm deis a thabhairt do dhaoine an filleadh ar an bhfoghlaim a chónascadh le tiomantais eile, 
cuir i gcás, cúraimí teaghlaigh, oibre agus cúraimí eile.  Cuirtear cláir ar fáil ar bhonn páirtaimseartha agus déantar 
iad a phleanáil i gcomhairle le foghlaimeoirí, fostóirí, grúpaí pobail agus gníomhaireachtaí eile, ag tairiscint rogha 
solúbtha chun ligean do dhaoine filleadh ar oideachas. Áirítear leis an bpríomh-spriocghrúpa luathfhágálaithe 
scoile agus daoine atá dífhostaithe agus a chaithfidh scileanna nua a fhoghlaim.  

 
I measc na gcúrsaí a thairgtear tá: 

 Ábhair ar leibhéal an Teastais Shóisearaigh nó na hArdteistiméireachta 

 Mórdhámhachtainí agus Miondámhachtainí QQI ar Leibhéal 3 agus 4 

 Dul chun cinn chuig Mórdhámhachtainí agus Miondhuaiseanna QQI ar Leibhéal 5 agus 6. 
 

Tá cúrsaí BTEI saor in aisce do dhaoine a fhaigheann íocaíocht Leasa Shóisialaigh incháilithe agus d’iarratasóirí a 
bhfuil níos lú ná cáilíocht Ardteistiméireachta nó a coibhéis acu. Tá táillí iníoctha in imthosca áirithe eile. 

 
Is iad cuspóirí foriomlána an BTEI rannpháirtíocht daoine óga agus daoine fásta a bhfuil oideachas níos lú ná an 
leibhéal uasta meánscoile acu a mhéadú i raon deiseanna foghlama solúbtha. Tosaíocht de chuid BTEI is ea díriú 
ar dhaoine aonair agus ar ghrúpaí a mbíonn constaicí géara ar leith orthu maidir le rannpháirtíocht san oideachas 
agus atá níos deacra dul i mbun an phróisis fhoirmiúil foghlama. 

 
I measc na gcúrsaí atá le cur ar fáil in 2021 tá: 

Cineál Cláir Sprioc-uimhreacha 
2021 

Modúil TFC QQI ar Leibhéal 3,4 agus 5 326 

Staidéar Sláinte, Teaghlaigh agus Sóisialta lena n-áirítear 

Cúram Leanaí 

agus Cúram Sláinte 

1428 

Cláir BTEI eile 820 

BCTE 526 

 
Seirbhís Litearthachta d'Aosaigh 

 
Sainmhíníonn an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh litearthacht do dhaoine fásta in Éirinn mar rud a thagraíonn do: 
: 

 
“Teanga, léitheoireacht, scríbhneoireacht, uimhearthacht agus gnáth-theicneolaíocht i gcomhair 
cumarsáide (TFC). Tá gnéithe pearsanta, sóisialta agus eacnamaíocha ag baint leis an litearthacht.”1 

 
Soláthraíonn an tSeirbhís Litearthachta d’Aosaigh deiseanna d’fhoghlaimeoirí fásta a gcuid foghlama, muiníne 
agus scileanna a fheabhsú. Tá gach cúrsa deartha chun a bheith cuspóiriúil do dhaoine fásta ina saol laethúil agus 
léiríonn siad agus forbraíonn siad a leibhéal agus a spéiseanna.  

 

1 An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh: Litearthacht a Chomhtháthú: Treoirlínte 

d’ionaid breisoideachais agus oiliúna, Eagrán athbhreithnithe 2013 

Laistigh den tSeirbhís Litearthachta d’Aosaigh ar fud na dtrí chontae, cuirfear na sainchláir seo a leanas 
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ar fáil in 2021: 
 

Cineál Cláir Líon na 
Rannpháirtithe 

Líon na gcúrsaí 
foghlama / grúpaí  

Cláir ghinearálta litearthachta, 
uimhearthachta agus TFC do 
dhaoine fásta, lena n-áirítear Cláir 
Foghlama Teaghlaigh 

1137 211 

Dianteagasc in Oideachas Bunúsach 
 d’Aosaigh (ITABE) 

13 83 

Béarla do Chainteoirí Teangacha 
Eile (ESOL) 

60 526 

Clár Athlonnaíochta do 
Dhídeanaithe 

8 48 

 

Oideachas Pobail 
 

Tagraíonn Oideachas Pobail d’oideachas agus d’fhoghlaim aosach, lasmuigh den earnáil oideachais fhoirmiúil, de 
ghnáth. Tá sé mar aidhm aige pobail a chumhachtú agus tacú leo. Tá sé fréamhaithe go dlúth sa phobal, le grúpaí 
áitiúla freagrach as cúrsaí a eagrú agus ag cinneadh ábhar an chláir. Cuireann an scéim ar chumas daoine fásta 
leas a bhaint as oideachas pobail ar bheagán costais nó in aisce.  

 
Tá Oideachas Pobail in ann saol daoine a athrú ó bhonn agus rannchuidíonn sé leis an gcomhtháthú sóisialta.  
Tugann sé deiseanna i gcomhair foghlama ó ghlúin go glúin, forbraíonn sé féinmhuinín agus féinleas agus dóibh 
siúd a bhfuil scileanna ísle nó taithí diúltach acu ar an oideachas foirmiúil. D’fhéadfadh sé bheith ina céim chun 
tosaigh ar an aistear chuig an mbreisoideachas, cáilíochtaí agus obair fhiúntach. Chuir an Coimisiún Eorpach béim 
freisin ar phríomhról na sochaí sibhialta ó thaobh foghlaim aosach, go háirithe ó thaobh foghlaim 
neamhfhoirmiúil a chothú chomh maith leis an ngá atá ann tús áite a thabhairt do phobail foghlama agus do 
líonraí sóisialta.  

 
Tá an soláthar do 2021 beartaithe mar seo a leanas: 

 
Cineál Cláir Líon na 

rannpháirtithe 
Líon na gcúrsaí 

foghlama / grúpaí 
TF Bunúsach, Forbairt Shóisialta 
agus Phearsanta, Sláinte agus 
Aclaíocht, Na hEalaíona Pobail, 
Forbairt Pobail  

 

3504 
 

425 

 

 
Uaireanta Comhoibrithe BO 

 

Faoi Choiste Gairmoideachais Cho. Shligigh, rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna leithdháileadh i 
dtéarmaí uaireanta íoctha múinteoirí a d’fhéadfaí a úsáid i ngníomhaireachtaí eile chun tacú leis an 
soláthar bunoideachais do dhaoine fásta laistigh dá gcláir agus seirbhísí.  
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Coinníodh an leithdháileadh seo thar na blianta agus seo a leanas achoimre ar ghníomhaíochtaí atá 
beartaithe do 2021: 

 
Ainm na Gníomhaireachta Comhoibrithe Leithdháileadh in 

Uaireanta 

Líon na 

bhFoghlaimeoirí 

Ionaid Oiliúna Pobail Shligigh 840 16 

FSS, Teach Acmhainní Bhaile Uí Theimhneáin, Sligeach  560 13 

Cheshire Homes, Sligeach 50 1 

 
In 2021 leithdháileadh 1,450 uair an chloig chun an tseirbhís / an clár thuas a sholáthar 

 
Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) 

 
Díríonn SDOG ar rannpháirtithe os cionn 21 bliana d’aois, atá dífhostaithe agus a bhfuil íocaíochtaí leasa 
shóisialaigh áirithe á bhfáil acu le 6 mhí ar a laghad. Díríonn sé go háirithe ar dhaoine atá dífhostaithe agus/nó ar 
luathfhágálaithe scoile iad.  Soláthraíonn an scéim SDOG raon leathan cúrsaí chun freastal ar riachtanais 
oideachais agus oiliúna daoine dífhostaithe. Tugann sé deiseanna do rannpháirtithe a leibhéal ginearálta 
oideachais a fheabhsú, deimhniú a fháil, a gcuid scileanna a fhorbairt agus ullmhú le haghaidh fostaíochta, 
féinfhostaíochta agus breisoideachais agus oiliúna. De ghnáth ritheann cláir SDOG thar thréimhse dhá bhliain 
agus oibríonn siad ar bhonn lánaimseartha ó mhí Mheán Fómhair go deireadh mhí an Mheithimh. Feidhmíonn 
BOOMESL naoi n-ionad SDOG agus tá soláthar do 2021 beartaithe mar seo a leanas: 

 

Ionad Líon na n-
áiteanna 

do 
scoláirí 

Suíomh 

SDOG Acla 20 Acaill, Co. Mhaigh Eo 

SDOG Bhéal an Átha 30 Bóthar na hArdeaglaise, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 

SDOG Bhaile an Róba  20 Bóthar Neale, Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo 

SDOG Bhéal an Mhuirthead 20 Sráid an tSéipéil, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo 

SDOG Chaisleán an Bharraigh 40 Sráid Lucan, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo 

SDOG Bhéal Átha na Muice  20 +10 2 Bóthar Bhaile Átha Cliath, Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo 

SDOG Shligigh  40 Foirgneamh BOOMESL, Sráid na Cé, Sligeach 

SDOG Thobar an Choire 20 Coláiste Thuaisceart Chonnacht, Tobar an Choire, Co. Shligigh  

SDOG Dhroim Seanbhó 40 +8 3 Droim Seanbhó, Co. Liatroma 

 

 

2 
Tá 10 n-áit scaipthe ar fud Maigh Eo faoi bhainistíocht agus agus áirithe in SDOG Bhéal Átha na Muice. 

3 Tá 8 n-áit scaipthe ar fud Liatroma faoi bhainistíocht agus agus áirithe in SDOG Dhroim Seanbhó. 
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Ionaid Oiliúna Pobail 

 
Cuirtear oiliúint ar fáil do luathfhágálaithe scoile trí Ionad Oiliúna Pobail Shligigh i gCliabhrach, Sligeach 
agus ag Ionad Allamuigh i gCora Droma Rúisc.  I measc na gcúrsaí a tairgeadh bhí Lónadóireacht, 
Gruagaireacht, Spórt agus Caitheamh Aimsire agus cúrsaí TFC éagsúla.  Déanann céatadán mór 
foghlaimeoirí a chuireann na cláir i gcrích sna hionaid oiliúna pobail dul chun cinn i dtreo cúrsaí 
príomhshrutha i réimsí eile den Bhord Oideachais agus Oiliúna. Tugann na hIonaid Oiliúna Pobail an 
dara seans ar oideachas dóibh siúd a d’fhág an scoil go luath agus tugann siad deis dóibh leanúint dá 
gcuid staidéir.  

 

Tá Ionaid Oiliúna Pobail cosúil leis na hionaid Ógtheagmhála, ag freastal ar luathfhágálaithe scoile atá 
idir 16 agus 21 bliain d’aois.  Tá na cláir dírithe ar ghairmeacha, agus bronntar mórdhámhachtainí QQI 
ar Leibhéal 3,4 agus 5. Mar a luadh cheana, tá an t-ionad faoi choimirce Ionaid Oiliúna agus Soláthar 
Oiliúna BOOMESL. 

 
In 2021, cuirfear áiteanna ar fáil do 117 foghlaimeoir i gcúrsaí san Ionad Oiliúna Pobail. 

 

An tSeirbhís um Threoir agus Faisnéise san Oideachas Aosach 
 

Soláthraíonn an tSeirbhís um Threoir agus Faisnéise san Oideachas Aosach comhairle, treoir agus 
faisnéis neamhchlaonta agus rúnda do dhaoine fásta maidir lena gcuid oideachais, oiliúna agus 
gairmeacha. Tá an tseirbhís do dhaoine fásta: 

 Atá ag smaoineamh ar fhilleadh ar oideachas nó leanúint leis 

 A bhfuil deacracht acu fostaíocht oiriúnach a aimsiú nó a choimeád mar gheall ar easpa 
cáilíochtaí oideachais iomchuí 

 Ar mian leo iniúchadh a dhéanamh ar chineál nua breisoideachais nó oiliúna atá ar fáil i Maigh Eo, 
Sligeach agus Liatroim. 

 Tá faisnéis neamhchlaonta maidir le hoideachas fásta ar bhonn áitiúil, réigiúnach agus 
náisiúnta ar fáil don phobal i gcoitinne. 

 
In 2021, meastar go mbainfidh 4100 úsáideoir leas as na seirbhísí seo. 

 

Cúrsaí Tráthnóna agus Ranganna Oíche Féin-Mhaoinithe 
 

Seachadann Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma ranganna oíche i roinnt 
ionad ar fud na dtrí chontae. Tá na ranganna seo dírithe ar dhaoine fásta atá ag iarraidh a gcáilíochtaí 
a chur chun cinn, scil nua a fhoghlaim nó leasanna pearsanta a iniúchadh. Tá cúrsaí tráthnóna oscailte 
do chách (fostaithe agus dífhostaithe araon) ach tá táille ar dhaoine i bhfostaíocht. Ní mór do chliaint 
a íocann táille iarratas a dhéanamh díreach chuig an scoil / ionad.  Is féidir le daoine dífhostaithe dul i 
dteagmháil lena nOifig Seirbhísí Fostaíochta RCS áitiúil chun faisnéis a fháil ar a n-incháilitheacht chun 
cúnamh a fháil le táillí a íoc.  

 
In 2021, tá sé beartaithe cúrsaí tráthnóna agus ranganna oíche féin-mhaoinithe a thairiscint do 1,242 Foghlaimeoir. 
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Scileanna i gcomhair na hOibre 
 

Is clár náisiúnta é Scileanna i gcomhair na hOibre (SFW) atá dírithe ar dheiseanna oiliúna a sholáthar 
chun cabhrú le fostaithe déileáil le héilimh scileanna bunúsacha an ionaid oibre. Cuireann SFW ábhair 
éagsúla ar fáil a thacaíonn le riachtanais oideachais an fhostaí in áiteanna agus in amanna áisiúla. Tá 
cúrsaí deartha le bheith solúbtha agus inoiriúnaithe chun freastal ar riachtanais an fhostaí agus an 
fhostóra. Maireann cúrsaí SFW 35 uair an chloig agus féadfaidh siad creidiúnú suas go NFQ Leibhéal 3 
a thairiscint. 

 

In 2021, cuirfear cláir ar fáil trí Scileanna i gcomhair na hOibre mar seo a leanas: 
 

Cineál Cláir Líon na 
rannpháirtithe 

Líon na gcúrsaí 
foghlama / grúpaí 

TF, Teanga & Cumarsáid, 
Eile 

209 34 

 

Scileanna i gcomhair Dul Chun Cinn – Clár Forbartha d’Fhostaithe 
 

Creat nua beartais Ag Tacú leis an Saol Oibre agus le Fás na Fiontraíochta in Éirinn:  2018-2021 creat 
beartais breisoideachais agus oiliúna le haghaidh forbairt scileanna daoine fostaithe a sheol an tAire 
Richard Bruton go hoifigiúil ar an Máirt, 11 Meán Fómhair 2018.  

 

Leis an mbeartas nua seo beifear in ann tacaíocht spriocdhírithe a thabhairt do ghrúpaí leochaileacha 
i lucht oibre na hÉireann, go háirithe iad sin a bhfuil leibhéil scileanna níos ísle acu agus a dteastaíonn 
tuilleadh deiseanna uathu chun a saol oibre a chur chun cinn. Tacaíonn an beartas freisin le fiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a dteastaíonn roinnt cúnaimh uathu infheistiú ina lucht oibre 
agus iad a fhorbairt.  

 
Léiríonn seoladh an chreata beartais, atá á chur chun cinn mar an tionscnamh Scileanna i gcomhair Dul 
Chun Cinn, tús le forbairt nua spreagúil i soláthar breisoideachais agus oiliúna do BOOMESL agus deis 
chun naisc níos láidre a fhorbairt le fiontar. 

 

Leis an tionscnamh seo cuirtear deiseanna luachmhara ar fáil i bhforbairt scileanna do dhaoine i bpoist 
le scileanna níos ísle, atá ag obair i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide in earnálacha leochaileacha.  

Is féidir le fostaithe rochtain a fháil ar dheiseanna breisoiliúna agus athoiliúna ar 

cheann de thrí bhealach: Bealach 1: Á seachadadh go díreach d’fhostaithe  

Cuidiú chun scileanna a fhás agus a fhorbairt chun a gcuid roghanna oibre a chur chun cinn.  
 

Bealach 2: Trí rannpháirtíocht ghnó 
Forbraíodh i gcomhairle le gnólachtaí beaga agus meánmhéide aonair chun aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais áirithe a lucht saothair. 

 

Bealach 3: Mar chuid den fhorbairt réigiúnach 
Chun cabhrú dul chun tosaigh ar leochaileachtaí agus deiseanna láidre atá ag teacht chun cinn i réigiúin 
agus i dtionscail ar fud na hÉireann.   
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In 2021, cuirfear cláir ar fáil trí Scileanna i gcomhair na hOibre mar seo a leanas: 
 

Cineál Cláir Líon na 
rannpháirtithe 

Líon na gcúrsaí 
foghlama / grúpaí 

Bealach 1 - Cúrsaí Tráthnóna 8 1 

Bealach 2 - Trí rannpháirtíocht 
ghnó 

226 22 

Bealach 3 - Trí rannpháirtíocht 
ghnó 

47 5 

 

Obair Óige 
 

Leanfaidh BOOMESL ag comhlíonadh a fheidhm reachtúil oibre don óige chun tacú le soláthar, 
comhordú, riarachán agus measúnú seirbhísí oibre don ógra. Is é an tAonad Gnóthaí Óige den An Roinn 
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMCÓ) an príomhchomhpháirtí 
beartais agus maoinithe chuige sin.  

 
Maidir lena chuid feidhmeanna maidir le hobair óige, déanfaidh BOOMESL na gníomhartha sonracha seo a 
leanas:   

 
 Scéimeanna deontais a riaradh do ghrúpaí agus do thionscadail óige faoi stiúir oibrithe 

deonacha, lena n-áirítear na nithe seo a leanas arna n-eisiúint ag an RLCMCÓ: 
- Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla 
- Scéim um Trealaimh Chlub Óige Áitiúil 
- Scéim Infheistíochta TFC 
- Scéim Mion-Deontais COVID-19 

 
 

 Riarachán na Scéime Maoinithe Caipitil Óige do Thionscadail faoi stiúir Foirne. 

 
 Riarachán na Scéime Deontais Seirbhíse Óige LGBTI+. 

 

 Caighdeáin Náisiúnta Cáilíochta a chur i bhfeidhm do Ghrúpaí Óige faoi stiúir Oibrithe 
Deonacha agus Creat Náisiúnta um Chaighdeáin Cháilíochta don Earnáil Óige. 

 

 Riarachán agus maoirseacht ar mhaoiniú do thionscadail óige, lena n-áirítear faoi na cláir seo 
a leanas: 

 
Scéim mhaoinithe UBU D’Áit Do Spás , do na tionscadail mhaoinithe seo a leanas: 

- Tionscadal BEY, Béal Átha hAmhnais 
- Tionscadal Óige Mhaigh Eo Thuaidh, Béal an Átha 
- Tionscadal Óige Bhéal an Átha Involve 
- Seirbhís Teagmhála Óige Baile Shligigh Liatroma 
- Tionscadal Óige Liatroma 
- Tionscadal Óige Pobail Mhaothla 
- Tionscadal Óige Lucht Siúil Liatroma 
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Scéim Ionad Faisnéise na nÓg: 
- Ionad Faisnéise Óige Shligigh 

 
Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí agus Alcóil an Iarthuaiscirt (i gcomhpháirtíocht leis an 
Roinn Sláinte): 

- Tionscadal um Oideachas agus Cosc ar Dhrugaí agus Alcól Óige, Sligeach 
- Tionscadal um Oideachas agus Cosc ar Dhrugaí agus Alcól Óige, Liatroim 
- Clár Oiliúna agus Forbartha RDATF Chomhairle na nÓg: 
- Comhairle na nÓg Shligigh (i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Shligigh) 

 
 

 Riarachán ar aon Scéimeanna maoinithe eile arna n-eisiúint ó am go ham ag an RLCMCÓ. 
 

 Rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht na n-óg trí thacaíocht a thabhairt do Comhairlí na nÓg i 
ngach ceann contae de Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim. 

 
Chomh maith leis an méid thuasluaite, cuirfidh BOOMESL tús le hobair óige agus gníomhaíochtaí 
gaolmhara agus rannchuideoidh sé trí rannpháirtíocht i raon coistí agus struchtúir 
idirghníomhaireachta, mar shampla: 

 

Coiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga i ngach contae: 
Is coistí ar leibhéal contae iad CYPSC lena dtugtar le chéile na príomhsholáthraithe reachtúla, 
pobail agus deonacha seirbhísí do leanaí agus do dhaoine óga. Soláthraíonn siad fóram le 
haghaidh comhphleanála agus comhordaithe gníomhaíochta chun a chinntiú go bhfaigheann 
leanaí, daoine óga agus a dteaghlaigh seirbhísí inrochtana níos fearr. Is é an ról atá acu ná 
comhoibriú idirghníomhaireachta a fheabhsú agus na torthaí náisiúnta arna leagan amach i 
Torthaí Níos Fearr, Todhchaíochtaí Níos Gile: an  creat beartais náisiúnta do leanaí agus do 
dhaoine óga 2014 - 2020. 

 

Planet Youth, Maigh Eo: 
Is samhail idirnáisiúnta um chosc príomhúil idirnáisiúnta é bunaithe ar fhianaise a forbraíodh 
d’fhonn rátaí mí-úsáide substaintí a laghdú i measc daoine óga. 

 
Is í 2021 an chéad bhliain iomlán de chur i bhfeidhm den scéim mhaoinithe UBU D’Áit Do Spás, a 
sholáthraíonn tacaíochtaí lasmuigh den scoil do dhaoine óga. Leis na tacaíochtaí seo, cuirtear raon 
leathan ar fáil do ghníomhaíochtaí ardchaighdeáin, atá pobalbhunaithe den chuid is mó. Tríd an áit 
agus an spás seo a sholáthar, tá sé mar aidhm ag UBU a chumasú do gach duine óg a lánacmhainneacht 
a bhaint amach. 

 
Faoin scéim UBU D’Áit Do Spás, tá an méid seo a leanas san áireamh i ról BOOMESL: 

 
 Riachtanais daoine óga laistigh de réimse feidhme BOOMESL ag baint úsáide as an bPróifíl 

Ceantair, an Measúnú Riachtanas agus an Uirlis Riachtanais Seirbhíse (APNASR) a shainaithint 
agus fianaise a thabhairt de. 

 Bainistíocht ar an bpróiseas um Iarratas ar Mhaoiniú. 
 Maoiniú a riaradh le heagraíochta arna gceadú le UBU D’Áit Do Spás , lena n-áirítear 

monatóireacht ar sheachadadh agus cáilíocht na seirbhíse; maoirseacht feidhmíochta agus 
airgeadais agus tacaíocht leanúnach a sholáthar do thionscadail. 

 
 

https://www.cypsc.ie/about/five-national-outcomes-.444.html
https://www.cypsc.ie/_fileupload/Documents/Resources/BetterOutcomesBetterFutureReport.pdf
https://www.cypsc.ie/_fileupload/Documents/Resources/BetterOutcomesBetterFutureReport.pdf
https://www.cypsc.ie/_fileupload/Documents/Resources/BetterOutcomesBetterFutureReport.pdf
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Ceanglaítear ar gach eagraíocht mhaoinithe atá mar chuid den scéim, a thosaigh i mí Iúil 2020, na 

Ceanglais Seirbhíse mar a d'eisigh BOOMESL iad a chomhlíonadh go hiomlán faoi dheireadh 2021. 

 

Ógtheagmháil 
 

Faoi láthair tá cúig Ionad Ógtheagmhála faoi choimirce BOOMESL, le trí cinn i Maigh Eo (Béal an Átha, 
Baile an Róba agus Coillte Mach), ceann i mbaile Shligigh agus ionad nua i Maothail, Co. Liatroma. 
Feidhmíonn cláir cúig lá sa tseachtain i rith na bliana acadúla. Cuirtear clár samhraidh ar fáil freisin tar 
éis na scrúduithe stáit, ag díriú ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta an mhic léinn. Cuimsítear cheana 
féin san earnáil Ogtheagmhála fís agus misean BOOMESL agus oibríonn sí de réir a threoirphrionsabal. 

 
Tá beartas um rollú leanúnach i bhfeidhm ag Ogtheagmháil , rud a ligeann do chláir fanacht freagrúil 
do riachtanais iarratasóirí, agus gintear Pleananna Foghlama Aonair do gach rannpháirtí le cúnamh ó 
mheantóir. Baineann ionaid úsáid as prionsabail obair óige, stíleanna éagsúla teagaisc agus cuir chuige 
andrgógach chun na buntáistí do scoláirí a uasmhéadú. Go traidisiúnta, bhí gné ghairmiúil láidir den 
soláthar in ionaid  Ógtheagmhála BOOMESL, le go leor mac léinn ag baint leasa as taithí oibre sna 
hearnálacha óstáin, lónadóireachta agus turasóireachta, innealtóireachta, tógála agus an earnáil 
talmhaíochta. Tógadh naisc láidre le gnóthaí áitiúla, le roinnt mac léinn ag dul ar aghaidh chuig 
fostaíocht áitiúil. 

 
Seirbhísí le soláthar do spriocuimhreacha mar a leanas in 2021: 

 

Ionad Ógtheagmhála Líon na 
bhfoghlaimeoirí 

Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 40 

Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo 40 

Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo 30 

Baile Shligigh 40 
Maothail, Co. Liatroma 25 
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Music Generation 

 
Seachadann Music Generation raon tionscadal oideachais ceoil do leanaí agus do dhaoine óga mar 

chuid de chlár náisiúnta Giniúint Ceoil arna thionscnamh ag Music  Generation, arna chómhaoiniú ag 

U2, Cistí na hÉireann, an ROS agus na Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil áitiúla. 

Creideann Music Generation in acmhainneacht cheoil gach linbh agus duine óg. Is í fís Music Generatio 

rochtain chuimsitheach ar oideachas ceoil d’ardchaighdeán do leanaí agus do dhaoine óga, arna 

seachadadh ag ceoltóirí gairmiúla oilte ag idirghníomhú ar bhealach inspioráideach le leanaí agus 

daoine óga ina bpobail. 

Feidhmíonn cláir Music Generation i ngach contae de Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim. 

Music Generation Mhaigh Eo 

Is seirbhís oideachais ceoil é Music Generation Mhaigh Eo do leanaí agus do dhaoine óga idir 0-18 

mbliana d’aois i gContae Mhaigh Eo. Go háitiúil, tá Music Generation Mhaigh Eo á bhainistiú ag 

Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Mhaigh Eo (LMEP) ina gcuimsítear ionadaithe ó BOOMESL, Seirbhís 

Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus an Coiste Forbartha Pobail Áitiúil. 

Ba iad seo a leanas na gníomhaíochtaí do 2020: 
 

Cineál Cláir Líon na dtairbhithe 

Cláir Rochtana Ceoil Bhéal an Átha (Involve & sráid 
Radharc an Mhuilinn) 

37 
(ní raibh sé ar súil le linn 

Covid) 

Clár Ceardlanna Scoile 2020 159 

Clár Sreang Iorrais 152 

Clár Ceoil & Cumas Éagsúil 34 

Céilí Ukulele – Clár do Bhunscoileanna 994 

Clár Ensemble na Cláirsí 58 

Clár Lárionad Teagaisc Réigiúnaigh 559 

Clár Ceoil Luathbhlianta Soundworld 263 

Clár Comhpháirtíochta Práis & Reed 42 

The Core Bhéal an Átha 259 

Leabharlann Iasachta Music Generation Mhaigh Eo (Bainc Uirlisí 
Ceoil) 

(Seirbhísí Cíosa curtha ar fionraí le linn Covid 19, mar gheall ar 

dhúnadh leabharlainne agus nósanna imeachta sláintíochta) 

176 

Ranganna Píopaí Uilleann 16 

Deiseanna FGL do theagascóirí ceoil (soláthraíodh 43 deis FGL) 70 

Rannpháirtithe 

Clár Timpeallachta Bunscoile JSax 35 

LÍON IOMLÁN NA dTAIRBHITHE MUSIC GENERATION I MAIGH EO  2854 
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Music Generation Shligigh 
 

Bainistítear agus maoinítear Music Generation Shligigh go háitiúil ag BOOMESL, Comhairle Contae 
Shligigh, Ionad Oideachais Shligigh, Coiste Cúraim Leanaí Chontae Shligigh, Athghiniúint an Chrainn 
Mhóir agus an earnáil ceoil áitiúil. 

 
Seachadann Music Generation Shligigh clár d’oideachas ceoil taibhithe - idir theagasc gutha agus uirlisí, 
ag cuimsiú gach seánra ceoil agus gach cineál uirlisí agus stíleanna gutha, á seachadadh ag ceoltóirí 
gairmiúla oilte.  

 

I measc na gclár in 2020 bhí an méid seo a leanas: 
 

Cineál Cláir Líon na dtairbhithe 

Clár Luathbhlianta Ag Teacht ar Cheol  685 

Clár Scoileanna Ag Teacht ar Cheol  2900 

Hubz Ceoil 180 

Go See (clár forbartha lucht éisteachta) 150 

Clár Oideachais Ceoil Chuimsithigh Con Tutti  48 

Taibhiúcháin agus tionscadail speisialta 50 

Guthanna Óige Shligigh 23 

LÍON IOMLÁN THAIRBHITHE MUSIC GENERATION I 
SLIGEACH 

4,036 

 
 

Music Generation Liatroma 
 

Tá Music Generation Liatroma á bhainistiú agus á mhaoiniú go háitiúil ag BOOMESL, Comhairle Contae 
Liatroma agus an earnáil ceoil áitiúil.  

 
Seachadann Music Generation Liatroma roinnt clár oideachais ceoil taibhithe, lena n-áirítear clár 
scoilbhunaithe, Vocalworks, Cór Óige Liatroma.  

 
I measc na gclár in 2020 bhí an méid seo a leanas: 

 

Cineál Cláir Líon na dtairbhithe 

Clár Bunscoile Musicworks   1,174 

Fionnachtain Shann Voices 18 

Shann Voices Sóisearaigh   38 

Club Folksong 10 

Teagasc Iarscoile ar an ucailéile/giotár/guth agus 
méarchlár 

  54 

Ceolfhoireann Traidisiúnta na hÓige 62 

IOMLÁN  IOMLÁN NA dTAIRBHITHE MUSIC 
GENERATION I MAIGH EO 

  1,356 
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Ráiteas Seirbhísí– Seirbhísí Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta 

 
Tá colún Forbartha agus Tacaíochta na hEagraíochta den BOOMESL bunaithe go príomha inár nOifigí 
riaracháin i gCaisleán an Bharraigh, Sligeach agus i gCora Droma Rúisc ach tá oifig aige freisin in Ionad 
Oiliúna Shligigh.  Soláthraíonn sé raon iomlán seirbhísí atá leagtha amach faoi ceithre réimse 
feidhmiúil, mar seo a leanas:  

 

 Airgeadas 

 Seirbhísí Corparáideacha 

o Tacaíocht TFC 
o Caipiteal & Soláthar 

 Acmhainní Daonna 

 

Laistigh de na feidhmeanna tá raon ollmhór saineolais faighte ag an bhfoireann ag cumhdach gach gné 
de thacaíochtaí oifige a chuireann ar chumas ár scoileanna agus ár n-ionaid Breisoideachais agus 
Oiliúna díriú ar sheachadadh teagaisc agus foghlama d’ardchaighdeán. Tá leibhéal suntasach eolais 
chorparáideach faighte ag an bhfoireann ar mhéid na seirbhísí a chuirtear ar fáil, lena n-áirítear an 
creat reachtach agus rialála faoina bhfeidhmíonn BOOnna. 

 

Freagra BOOMESLar  COVID 19 
 

In iarracht an phaindéim dhomhanda a rialú, agus ar fhreagairt náisiúnta na Roinne Oideachais agus 
Scileanna chun sláinte agus sábháilteacht a foirne, a mac léinn agus an phobail i gcoitinne a chosaint, 
d’fhreagair BOOMESL trí gach ball foirne OSD a aistriú chuig cianobair, agus bhí siad ar an láthair 
amháin le haghaidh oibríochtaí riachtanacha nach féidir a dhéanamh go seachtrach. Tá foireann agus 
feidhmeanna OSD lárnach i bhfreagra an BOOMESL ar an gcoróinvíreas a chomhrac. Chabhraigh ár 
Seirbhís Tacaíochta TFC lenár Scoileanna, Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna agus foireann agus mic 
léinn na hOifige Riaracháin trí bhogearraí cianrochtana a sholáthar do ríomhairí glúine agus do 
ghléasanna TFC eile chun nascacht a cheadú agus iad ag obair ón mbaile. Cuireadh agus soláthraíodh 
oiliúint i gcónaí chun cur ar chumas ár ngeallsealbhóirí uile na scileanna a úsáid chun na bogearraí a 
úsáid atá riachtanach chun obair agus foghlaim ón mbaile a cheadú. Leantar ag earcú foirne teagaisc 
agus foghlama trí phróiseas agallaimh iargúlta. Leantar le feidhm phárolla a riar in am agus leanann 
Seirbhísí Corparáideacha ag cur creataí soláthair chun cinn agus iad ag tabhairt tosaíochta do 
chomhlíonadh Sláinte & Sábháilteachta agus Cosanta Sonraí. 

 
Tá plean freagartha Covid 19 a ceapadh in OSD i bhfeidhm i ngach suíomh BOOMESL chun an 
dóchúlacht go bhfaighidh siad an víreas agus iad ag obair nó ar scoil. Tá nósanna imeachta ann chun 
foráil a dhéanamh maidir le rianú teagmhála ar fud na heagraíochta chun cuidiú le FSS scaipeadh an 
choróinvíris a chosc. Tá cistí arna leithdháileadh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna á n-úsáid chun 
maolú a dhéanamh ar leathadh trí mhiondeontais oibreacha, Trealamh Cosanta Pearsanta, agus táirgí 
glantacháin/sláintíochta a sholáthar mar iarracht ár bhfoirgnimh a dhéanamh chomh sábháilte agus is 
féidir. In 2021 leanfaimid orainn ag coinneáil sláinte agus Sábháilteacht ár bpobal uile chun tosaigh inár 
gcinnteoireacht agus inár bpleananna. 
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I measc cuid de na príomhfhachtóirí a mbeidh tionchar acu ar obair Eagraíochta, Tacaíochta agus 
Forbartha in 2021 tá: 

 
Airgeadas 

 
Leantar le forbairt creata seirbhísí comhroinnte náisiúnta do BOOnna trína gcumhdaítear 
feidhmeanna párolla agus airgeadais sa deireadh agus táthar ag súil go mbeidh ár bhfeidhm 
párolla aistrithe againn chuig an tSeirbhís Ghnó Comhroinnte Oideachais (ESBS) faoi R4 2021 
le dáta beo i mí lár-Dheireadh Fómhair. Tá sé beartaithe go mbeimid ar cheann de na cinn 
dheireanacha de na BOOanna a rachaidh ar imirce chuig an gcóras párolla CoreHR nua. 

 

Rinne an Roinn Oideachais & Scileanna an cinneadh ar fud na tíre freisin gach ceann de na 16 
BOO a aistriú chuig ard-ardán Bainistíochta Airgeadais, eadhon Córais Bainistíochta Airgeadais 
SUN. Tá an rolladh amach seo tosaithe cheana féin agus i BOOMESL táimid ag súil go dtosóimid 
ag plé leis an bpróiseas i R4 2021 le dáta beo i Ráithe 2022. Déanfar pleanáil agus an atheagrú 
lucht oibre ar limistéir oibríochta inmheánacha go hiomlán in 2021 chun aistriú chuig seirbhísí 
mbileoga comhroinnte a chumasú. 

 
Maidir leis an ngné párolla, tá Foireann Tionscadail curtha ar bun ag BOOMESL le Baill foirne 
le taithí shinsearach ó Sheirbhísí Airgeadais, Acmhainní Daonna agus Corparáideacha ag obair 
le chéile chun ullmhú le haghaidh aistriú na sonraí riachtanacha chuig an gcóras nua CoreHR. 
Teastóidh comhiarracht mhór ó chomhordú na sonraí seo chun aistriú réidh go dtí an córas 
nua a chinntiú. 

 
Tar éis breithniú a dhéanamh, tá cinneadh déanta ag BOOMESL gach cuntas bainc Scoile agus 
Lárionad a dhúnadh faoi dheireadh Ráithe 1 2021 agus ag leanúint ar aghaidh ó rolladh amach 
Way2Pay tabharfaimid isteach Cártaí Ceannaigh chun cabhrú le bainistíocht scoile / an ionaid 
deireadh a chur de réir a chéile le hairgead tirim a choinneáil ar an láthair. 

 

Leanfaidh ár bhFoireann Airgeadais ag obair go dícheallach chun ár n-oibleagáidí bainistíochta 

airgeadais go léir a chomhlíonadh, lena n-áirítear spriocdhátaí reachtúla agus riachtanais 

tuairiscithe a chomhlíonadh, lena n-áirítear ár Ráitis Airgeadais Bliantúla, Tuarascálacha 

Airgeadais eile srl. 

Acmhainní Daonna 
 

Leanann an Roinn Acmhainní Daonna ag tacú le BOOMESL chun a mhisean agus a chuspóirí a 
bhaint amach. Is í aidhm na Roinne Acmhainní Daonna tacú le timpeallacht agus cultúr inar 
féidir le baill foirne forbairt, bláthú agus rannchuidiú le baint amach ár gcuspóirí. Leanfaidh 
Spriocanna Roinn Acmhainní Daonna BOOMESL le haghaidh Acmhainní Daonna in 2021 ag 
obair chun comhlíonadh BOOMESL le Reachtaíocht Pinsin a chinntiú. 

 
Faoin bhfeidhm Aoisliúntais, beidh AD ag athbhreithniú nósanna imeachta cumarsáide maidir 
le teagmháil a dhéanamh le baill foirne maidir lena dteidlíochtaí Aoisliúntais. 

 
Tacóidh AD le baill foirne i bhforbairt ghairmiúil leanúnach chun a chur ar chumas na foirne 
freastal ar riachtanais eagraíochtúla reatha agus amach anseo. Déanfaimid athbhreithniú ar na 
próisis earcaíochta d’fhonn acmhainn agus inniúlacht dhigiteach AD a fheabhsú agus 
forbróimid sainoiliúint AD d’fhoireann AD, chun cabhrú le seirbhís tacaíochta níos éifeachtaí 
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agus níos éifeachtúla a sholáthar don eagraíocht. Beidh baint mhór ag AD le tabhairt isteach 
an chórais CoreHR i BOOMESL. 

Faoi láthair tá Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána curtha i gcrích in dhá oifig Acmhainní 
Daonna, Carraig na Sionainne agus Sligeach, déanfaimid feidhm Grinnfhiosrúcháin an Gharda 
Síochána a chomhtháthú go hiomlán in oifig Acmhainní Daonna Shligigh agus ba cheart go 
gcabhródh sé seo le AD éifeachtúlachtaí a fháil san fheidhm Grinnfhiosrúcháin. Leanfaimid 
orainn ag forbairt agus ag cothú caidreamh oibre níos dlúithe laistigh de BOOMESL. Tacóidh 
AD le timpeallacht oibre dhearfach agus folláine foirne laistigh den eagraíocht. 

 
 

Seirbhísí Corparáideacha 
 

Is iad na príomhthosaíochtaí ná cloí leis an gCód Cleachtais do Rialachas na mBord Oideachais 
agus Oiliúna (Ciorclán DES 002/2019) a eisíodh go luath in 2019 agus a sholáthraíonn creat 
rialachais cuimsitheach fairsing a threoróidh agus a threoraíonn obair na mBord BOO  in 
éineacht le foireann BOOMESL. Leanfaidh na Seirbhísí Corparáideacha ag tacú leis an 
bPríomhfheidhmeannach agus leis an mBord de réir mar is gá agus tá obair ar siúl i roinnt 
réimsí ar nós forbairt polasaithe agus nósanna imeachta agus tuairisciú reachtúil srl. 
Leanfaimid ag tabhairt tosaíochta d’fhorbairt aonad soláthair mar aon le tosaíocht a thabhairt 
do Shláinte & Sábháilteachta agus comhlíonadh Cosanta Sonraí. 

 
Tá BOOMESL tiomanta leanúint le dul chun cinn ár gceanglas Dualgas san Earnáil Phoiblí in 
2021, tá feidhm ag an dualgas maidir le feidhmeanna uile BOOMESL: fostaíocht, soláthar 
seirbhíse, ceapadh beartais, agus soláthar earraí agus seirbhísí. Tá sé dírithe, dá bhrí sin, ar 
bheartais, phleananna, nósanna imeachta agus cleachtais BOOMESL agus tá sé leagtha amach 
in Alt 42 den Acht um Choimisiún um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014, agus 
ceanglaítear leis do chomhlachtaí poiblí aird a thabhairt ar an ngá le hidirdhealú a dhíchur, 
comhionannas a chur chun cinn agus cearta an duine a chosaint agus atá a bhfeidhmeanna á 
gcomhlíonadh acu. 

 
Caipiteal & Soláthar 

 

Leanfaidh aonad Caipitil agus Soláthair na Seirbhísí Corparáideacha ag obair le foireann EMT 
de BOOMESL agus bainistíocht Scoileanna agus Ionaid chun Iarratais ar Chóiríocht Bhreise, 
Iarratais ar Oibreacha Éigeandála, Scéimeanna Oibre Samhraidh, aighneachtaí cóiríochta 
sealadacha agus uasghrádú ar Fhoirgnimh FET a chur chun cinn. Táimid tiomanta freisin do 
chúnamh a thabhairt do scoileanna neamh-BOOMESL le soláthar na Foirne Dearaidh de réir 
Acht an BOO 2013. 

 
Tacaíocht TFC 

 
Leanann an Roinn TFC ag tacú le BOOMESL chun a mhisean agus a chuspóirí a bhaint amach. 
Tabharfar tosaíocht do thacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus don fhoireann i 
gcianfhoghlaim agus oibriú trí acmhainní néil ar nós Microsoft 365 a chur i bhfeidhm mar 
fhreagairt dhíreach ar COVID-19. Úsáidfear gléasanna soghluaiste chun nascacht a sholáthar. 
Úsáidfimid teicneolaíochtaí hibrideacha chun ligean don fhoireann cumarsáid a dhéanamh go 
héifeachtach agus go héifeachtúil agus fanacht sábháilte agus iad ag oibriú go cianda. 

 

Cuirfear tús le clár fairsing chun díchoimisiúnú a dhéanamh ar bhonneagar freastalaithe atá ag 
dul in aois ar fud ár scoileanna agus ár n-ionad BO. Is éard a bheidh i gceist leis seo ballaí 
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dóiteáin a imscaradh chuig gach scoil agus láithreán Breisoideachais agus aistriú na 
suíomhanna seo chuig Azure Cloud Platform, ag cur Straitéis Dhigiteach Cloud First i bhfeidhm 
a ligfidh dár scoláirí rochtain a fháil ar acmhainní BOOMESL go cianda agus go slán. 

Beidh cláir leanúnacha againn chun bonneagar TFC a fheabhsú inár Scoileanna agus inár 
nIonaid Breisoideachais. Agus muid ag obair lenár gcomhpháirtithe i HEAnet leanfaimid orainn 
ag uasghrádú naisc leathanbhanda na scoile chun nascacht níos fearr a éascú. 

 
Tacóidh agus cuirfidh an Roinn TFC imirce BOOMESL chuig seirbhísí comhroinnte i bhfeidhm. 
Cuirfear tús leis an Imirce ón gcóras MANSER ESI go dtí an córas párolla CoreHR nua agus tá sé 
beartaithe é a bheith beo in  2021. Leanfaimid orainn ag uasghrádú bonneagair TFC 
riachtanach inár líonra corparáideach lena n-áirítear Wi-Fi, trealamh líonra, VoIP agus 
bonneagar freastalaí. Tabharfar tús áite d’fhorbairt Réiteach Aisghabhála Tubaiste le 
hathbhreithniú iomlán ar na nósanna imeachta bonneagair agus cúltaca atá ann cheana. 
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6. FORBHREATHNÚ AR SHEIRBHÍSÍ 2021 
 
 

 

 

 

 

 

SEIRBHÍSÍ 
BOOMESL 

 
 

Meánscoileanna 

 

Coláistí agus cúrsaí Iar-
Ardteistiméireachta 

 
- Bunoideachas do 
Dhaoine Fásta 

- Cláir Foghlama 
Teaghlaigh 

- Béarla do Chainteoirí 
Teangacha Eile (ESOL) 

- Dianteagasc in 
Oideachas Bunúsach 
d’Aosaigh (ITABE) 

- Clár Athlonnaíochta do 
Dhídeanaithe 

 
- Ranganna Tráthnóna 

Féin-Mhaoinithe 

- Oiliúint um 
Thráthnóna 

 

Tionscnamh um 
Fhilleadh ar 
Oideachas 
(BTEI) 

 
 

Oideachas Pobail 

 
An tSeirbhís um 

Threoir agus 
Faisnéise san 

Oideachas Aosach 

 

Gairmoiliúint 
Scéim Deiseanna 

(SDOG) 

 

- Scileanna i gcomhair 
na hOibre 

- Scileanna chun Dul 
Chun Cinn 

- Scileanna i gcomhair 
Cur i gCrích 

- Oiliúint Phobail 
Ionaid 

- Cláir Sainoiliúna 

- Tionscnaimh Oiliúna 
Áitiúla (TOÁnna) 

 

- Obair Óige 

- UBU (D’Áit Do Spás) 

 

Clár Críochnaithe 
Scoile 

 
 

Music Generation 

 

- Cúrsaí Lae 

- Cúrsaí oiliúna 

- Oiliúint Sainscileanna 

 

- Printíseachtaí 

- Seirbhísí do Ghnó 

 
 

Ógtheagmháil 
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7. CAITEACHAS RÉAMH-MHEASTA  

  
Bliain dar críoch 

 
Bliain dar críoch 

 31/12/2021* 31/12/2020* 

 € € 

Iarbhunscoileanna agus An Cheannoifig 42, 548,288 41920319 

Breisoideachas agus Oiliúint 44511625 41393513 

Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn - 4583 

Seirbhísí Óige 850000 831891 
Gníomhaireachtaí agus Tionscadail Féinmhaoinithe 5752000 5935312 

Caipiteal   2,800,000 3,500,129  

96461913 93585747 

 

 

* Tá an caiteachas bunaithe ar íocaíochtaí airgid thirim amháin 

Ní dhearnadh luachanna 2020 a iniúchadh agus úsáidtear meastacháin i gcás nach 

bhfuil luachanna deiridh ar fáil. 
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Iarbhunscoileanna agus An Cheannoifig 

 
Bliain dar críoch Bliain dar críoch 

 31 Nollaig 2021 31/12/2020 * 

 € € 

Pá 
  

Teagasc 34135250 32680116 

Riarachán 3162847 3424023 

Cothabháil   1156342     1214847   

 
  38454439     37318986   

Neamh-Phá 2379990 2639989 

Pá Covid & Neamhphá 500000 367531 

Cláir Bhainteacha 
  

Ciste Tacaíochta Seirbhísí Scoile 461700 797383 

Deontas Leabhar 138462 148775 

Deontas Deis agus Ceadúnas Idirchaidreamh 

Scoile Baile 

121000 208062 

An Idirbhliain 41800 143600 

Clár Scoile an Teastais Shóisearaigh 16500 37451 

An Ardteistiméireacht Fheidhmeach (In 

aghaidh an Duine)  

16761 27750 

Cúntóir i dTeanga Iasachta 8000 8530 

Caipitíocht don Lucht Siúil 14305 31515 

Fisic, Ceimic, agus Eolaíocht 3146 2505 

Deontas Ranga Speisialta 6633 4733 

Coimhdeacht Iompair 35000 34922 

Cúrsaí Inseirbhíse 3500 3755 

Tionscnamh Pleanála i gcomhair Forbairt 

Scoile 

- 190 

Deontas Teicneolaíochta Cúnta 11,000 10762 

Deontas Innealtóireachta / Teicneolaíochta 4,000 4309 

Sláinte & Sábháilteacht Obair 

Adhmadóireachta 

1,000 953 

Deontas ICT 6,000 6342 
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Bonneagar TFC 220,000 87072 

Teicneolaíocht na hArdteistiméireachta 1,000 845 

Trealamh Speisialta 2,000 1043 

Scéim Aitheantais do Scoil Ghaeltachta 82,052 29780 

Costais Iasachta 20,000 - 

Deontas Riaracháin don Teastas Sóisearach - 354 

Toghcháin BOO   -  3182   

 
  1213859  1593813   

  
  42548288  

 
41920319   

 
* Tá an caiteachas bunaithe ar íocaíochtaí airgid 

thirim amháin 

  

Ní dhearnadh luachanna 2020 a iniúchadh agus úsáidtear meastacháin i gcás nach bhfuil 
luachanna deiridh ar fáil. 
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Breisoideachas & Oiliúint   

 Bliain dar 

críoch 

Bliain dar 

críoch 

Íocaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna 31/12/2021* 31/12/2020* 

 € € 

Dhroichead Átha   

SDOG 3,987,556 4253390 

Ógtheagmháil 3,507,662 3257001 

Litearthacht Aosach, Oideachas Pobail, ESOL, ITABE agus 
Litearthacht Teaghlaigh DEIS 

 
2,636,521 

 
2896070 

Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas 2,137,288 2075222 

Seirbhís Treorach um Oideachas d’Aosaigh 493,939 492393 

Tionscnamh Ógtheagmhála um Riachtanais Speisialta 106,000 88775 

Scileanna don Obair 254,751 847573 

Scileanna chun Dul Chun Cinn 792,000 34240 

Oideachas Ealaíon 30,000 28273 

Measúnú QQI Ceaptha go hÁitiúil 110,000 169187 

Pá PLC, Neamhphá & SSSF 5,649,039 5172971 

Caipitíocht PLC 67,112 195709 

Seirbhísí Treoirchomhairleoireachta/ Síceolaíochta 50,000 42006 

Fíordheimhnithe Seachtracha QQI 158,359 121504 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach Ógtheagmhála agus SDOG - 62971 

Creat Cáilíochta - 5016 

Ionaid don Lucht Siúil Scothaosta  150,000 236026 

Deisiúcháin agus Cothabháil Áitribh BO 690,000 708258 

Clár na nDídeanaithe Aosach (Athlonnú) 100,000 40376 

Soláthar & Tacaíochtaí do Cheantair Ard Dífhostaíochta 264,195 59567 

Tacaíochtaí d’Fhoghlaimeoirí, Faisnéis, Forbairt Curaclaim, TEL 

agus Cur Chun Cinn  

 

1,309,401 
 

51501 

Ciste Nuálaíochta 50,000 23060 

Uaireanta Comhoibrithe 108,120 - 

Scoláirí faoi Mhíchumas 90,000 - 

Sláinte & Sábháilteacht 395,000 - 

Soláthraithe Sainoiliúna (STP) 3,000,000 2939824 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúil 1,613,696 1968531 

Foras Ceangail agus Oiliúint Scileanna 1,792,950 2702970 

Ionaid Oiliúna Pobail 1,971,354 1916598 

Cúrsaí oiliúna 2,551,587 1628337 

Printíseacht 5,352,826 5323699 
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Costais Oibriúcháin 4,884,500 3802987 

Cúrsaí Tráthnóna 207,769 249478 

Iomlán 44,511,625 41393513 

 

Íocaíochtaí Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn  

  

Deontais agus Scoláireachtaí   -    4583   

 
  -     4583   

 

Íocaíochtaí Seirbhísí Óige 

  

An tAcht um Obair don Aos Óg 165,000 160864 

Deontas Club Óige 155,000 153556 

Caipiteal Obair Óige 40,000 34780 

Tionscadail Speisialta Óige do Dhaoine Óga faoi Mhíbhuntáiste 290,000 284874 

Clár Feasachta Réigiúnach an Tascfhórsa Drugaí 140,000 138517 
 

Tionscnamh Infhostaitheachta don Aos Óg   60,000  59,300   

850,000 831,891 

 

 

* Tá an caiteachas bunaithe ar íocaíochtaí airgid thirim amháin 

Ní dhearnadh luachanna 2020 a iniúchadh agus úsáidtear meastacháin i gcás nach 

bhfuil luachanna deiridh ar fáil. 


