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Réamhráite   
 
Tá an-phribhléid orm Tuarascáil Bhliantúil 2020 de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (BOOMESL) a chur i láthair.  Deis is ea an tuarascáil seo aird 
a tharraingt ar an réimse cuimsitheach gníomhaíochtaí atá déanta ag scoileanna, ionaid agus 
seirbhísí BOOMSL le bliain anuas.  Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil freisin ar an ngné 
ghaolmhar airgeadais agus corparáideach den obair a rinneadh i BOOMSL in 2020.   
 
Is mian liom an obair a rinneadh ar an tuarascáil bhliantúil seo a mholadh agus gabhaim 
buíochas le baill uile Bhord BOOMSL mar aon leis an mbainistíocht feidhmiúcháin agus le 
foireann uile na heagraíochta, a leanann orthu ag tabhairt a gcuid ama go fial agus sa tréimhse 
is dúshlánaí seo inár stair, chun tacaíocht a thabhairt d’earnáil oideachais agus oiliúna a 
thógáil sa réigiún seo le linn 2020.  Níl aon amhras orm ach i bhfianaise an tiomantais a léirigh 
gach duine a bhí bainteach leis an mbliain is deacra seo, go gcinnteoimid go leanfaidh 
BOOMSL ag freastal ar aon athrú agus/nó dúshlán nua a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus 
muid ag iarraidh seirbhísí oiliúna agus oideachais nuálach ardcháiliúil, sofhreagrach agus 
nuálaíoch a sholáthar dár bpobal.  

   
John Caulfield, Cathaoirleach 

 

 

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (BOOMSL) 
Tuarascáil Bhliantúil 2020 a chur i láthair duit.  Le linn 2020, lean BOOMSL air ag fás agus ag 
feabhsú in ainneoin na ndúshlán iomadúla a bhí ann de bharr na paindéime.   Is mian liom 
aitheantas a thabhairt do gach duine i bpobal iomlán BOOMSL agus buíochas a ghabháil leo 
as an athléimneacht a léiríodh i rith na bliana.  Leis na hiarrachtaí agus an tiomantas ar thug 
na baill foirne do BOOMSL gur lean agus d’fhorbair ár seirbhísí i rith na bliana, lenar tugadh 
rath leanúnach dár bhfoghlaimeoirí agus dár mic léinn i rith 2020. 

Sa tuarascáil seo tugtar deis machnamh a dhéanamh ar gach ní a bhfuil bainte amach againn 
in 2020 agus muid ag stiúradh soláthar oideachais agus oiliúna sa réigiún trí chomhar agus 
chomhoibriú leis an tionscal agus fiontar áitiúil, pobail agus an iliomad páirtithe leasmhara 
atá againn. 

D’fhorbair feasacht an phobail ar BOOMSL sa réigiún go suntasach i rith na bliana, chomh 
maith lenár mbunluachanna mar eagraíocht: Tá Réamhghníomhaíocht, Gairmiúlacht, 
Comhoibriú agus Cáilíocht fós i gcroílár dár soláthar seirbhíse atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir. 

Is mian liom aitheantas a thabhairt do thacaíocht ár gcuid maoinitheoirí uile, ár mBord agus 
ár bpáirtithe leasmhara uile agus táim ag tnúth leis an mbliain 2021 agus ina dhiaidh sin agus 
le forbairt leanúnach BOOMSL. 

       Tom Grady, Príomhfheidhmeannach   
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An Bord de Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma  
 
Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (BOOMSL) faoin 
Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 (‘an tAcht 2013’). Tá an Bord freagrach agus 
cuntasach as treoir agus rialú ceart BOOMSL mar atá leagtha amach san Acht 2013, sa 
reachtaíocht náisiúnta agus i gCód Cleachtais do Rialachas na mBord Oideachais agus Oiliúna 
2019.  Deimhníonn Bord BOOMSL gur glacadh le Cód Cleachtais 2019 um Rialachas na mBord 
Oideachais agus Oiliúna a eisíodh in 2019 agus go bhfuil BOOMSL ag déanamh dul chun cinn 
maidir le cur chun feidhme na gceanglas cothrom le dáta sa Chód ina gcleachtais agus ina 
nósanna imeachta rialachais ar fud na heagraíochta agus dearbhaíonn sé freisin go bhfuil 
tuarascáil chuimsitheach faoi rún ón gCathaoirleach curtha faoi bhráid an Aire. 
 
 
Deimhníonn an Bord go ndearnadh athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh agus gur cuireadh an Ráiteas ar Rialú Inmheánach, a d’fhéadfadh athrú go dtí go 
gcríochnófar an t-iniúchadh seachtrach, san áireamh sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla don 
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020, a fhoilseofar laistigh de mhí amháin tar éis iad a fháil ó 
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus mar aguisín le Tuarascáil Chuimsitheach an 
Chathaoirligh a cuireadh faoi bhráid an Aire.  
 

Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird gur chomhlíon BOOMSL a oibleagáidí faoin dlí cánach 
agus dearbhaíonn sé freisin go gcloítear le Beartas agus nósanna imeachta Soláthair BOOMSL 
agus gur cuireadh Plean Soláthair Corparáideach i bhfeidhm.  Athdhearbhaíonn BOOMSL a 
dtiomantas i leith na riachtanais uile a bhaineann le beartais agus nósanna imeachta soláthair 
ábhartha a chomhlíonadh agus dearbhaíonn sé freisin gur chloígh sé in 2020 leis na gnéithe 
ábhartha de na beartais agus na nósanna imeachta sin seachas na réimsí sin a tugadh faoi 
deara le haghaidh tuilleadh dul chun cinn sa Ráiteas um Rialú Inmheánach 2020, mar shampla, 
Seirbhísí Ceaintín, Gníomhaireachtaí Earcaíochta agus ábhair eile a bhfuil tuilleadh dul chun 
cinn le déanamh orthu. 
 
Tar éis rún foirmiúil a fháil ón mBord, dearbhaíonn an Cathaoirleach go bhfuil BOOMSL ag cloí 
leis na gnéithe ábhartha den Chód Caiteachais Phoiblí. 
 
 
Tháinig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma le chéile 8 n-uaire in 
2020, de réir le hAlt 4.3 de Chód Cleachtais 2019.  Mar thoradh ar Covid-19 agus de réir 
threoirlínte an Rialtais, tionóladh cruinnithe Boird ar bhonn fíorúil le linn 2020, seachas an 
cruinniú i mí Feabhra. 
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Is é an tUasal Tom Grady Príomhfheidhmeannach BOOMSL agus tá liosta den Phríomh-Bhord 
mar aon le taifead tinrimh gach Ball den Bhord leagtha amach thíos: 
 

Príomhfheidhmeannach: Tom Grady  

Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo Shligigh agus Liatroma  

  

Baill den Phríomh-Bhord  Údarás Ainmniúcháin 
Cathaoirleach An Clr. Mary Bohan, CCL go dtí deireadh mhí Mheán 

Fómhair 2020 
An Clr. John Caulfield, MCC ó mhí Dheireadh Fómhair 
2020 

Leas-Chathaoirleach  An Clr. Richard Finn, C.C.M go dtí deireadh mhí Mheán 
Fómhair 2020 
An Clr. Rosaleen O’Grady, C.C.S ó mhí Dheireadh 
Fómhair 2020 

An Clr. Seán Carey, C.C.M. Comhairle Contae Mhaigh Eo 

An Clr. Tom Connolly, C.C.M. Comhairle Contae Mhaigh Eo 

An Clr. Christy Hyland, C.C.M. Comhairle Contae Mhaigh Eo 

An Clr. Donna Sheridan, C.C.M. Comhairle Contae Mhaigh Eo 

An Clr. Chris McManus, C.C.S. 
(D’éirigh as a phost 04.04.20) 

Comhairle Contae Shligigh 
 

An Clr. Arthur Gibbons, C.C.S. 
(Ceaptha 22.09.20) 

Comhairle Contae Shligigh 
 

An Clr. Marie Cassserly, C.C.S.  Comhairle Contae Shligigh 

An Clr. Paddy O’Rourke, C.C.L. Comhairle Contae Liatroma 

An Clr. Enda Stenson, C.C.L. Comhairle Contae Liatroma 

Nicole McGowan Uas. Ionadaí Foirne BOOMSL 

An tUasal Pat Coffey. Ionadaí Foirne BOOMSL 

An tUasal Susan Finan. Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí do Scoileanna 
BOO. 

An tUasal Gerard Murphy. Cumann Náisiúnta na dTuismitheoirí do Scoileanna 
BOO. 

Dr. Jennifer Van Aswegen Cónaidhm Míchumais na hÉireann i gcomhar le AHEAD  

An tUasal Pat Forde Obair Óige Éireann  

An tUasal Malachy Molloy. Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha 

An tUasal Seamus Kilgannon. Cumann Teicniúil Ardoideachais  

An tUasal Pamela Ní Thaidhg Údarás na Gaeltachta 
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Ainm Dáta an 

Chruinnit

he 

11/02/20 

Dáta an 

Chruinnit

he 

24/3/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

14/5/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

23/6/20 

Dáta an 

Chruinnithe  

22/9/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

20/10/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

20/11/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

15/12/20 

Líon na 

gCruinnithe 

Boird ar 

freastalaíodh 

orthu in 2020 

An Clr. John Caulfield,  
Cathaoirleach 

Bhí Ní raibh Bhí Bhí Ní raibh Bhí Bhí Bhí 6/8 

An Clr. Rosaleen O'Grady,  
Leas-Chathaoirleach  

Bhí Ní raibh Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 7/8 

An Clr. Seán Carey, Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An Clr. Tom Connolly,  Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Ní raibh Ní raibh 6/8 

An Clr. Christy Hyland,  Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An Clr. Donna Sheridan,  Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An Clr. Richard Finn,  Bhí Ní raibh Bhí Bhí Ní raibh Bhí Ní raibh Bhí 5/8 

Chris McManus 
(D’éirigh as a phost 
04.03.20) 

Bhí N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 1/1 

An Clr. Arthur Gibbons,  
(Ceaptha 22.09.20) 

N/B N/B N/B N/B Bhí Bhí Ní raibh Ní raibh 2/4 

An Clr. Marie Casserly,   Ní raibh Bhí Bhí Bhí Ní raibh Ní raibh Ní raibh Ní raibh 3/8 

An Clr. Mary Bohan,  Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An Clr. Paddy O’Rourke,  Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An Clr. Enda Stenson,  Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

Nicole McGowan Uas. Ní raibh Bhí Bhí Ní raibh  Bhí Bhí Bhí Bhí 6/8 

An tUasal Pat Coffey. Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An tUasal Susan Finan. Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An tUasal Gerard Murphy. Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 
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Ainm Dáta an 

Chruinnithe 

11/2/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

24/3/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

14/5/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

23/6/20 

Dáta an 

Chruinnithe  

22/9/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

20/10/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

20/11/20 

Dáta an 

Chruinnithe 

15/12/20 

Líon na 

gCruinnithe 

Boird ar 

freastalaíodh 

orthu in 2020 

Dr. Jennifer Van 
Aswegen 

Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Ní raibh Bhí Bhí 7/8 

An tUasal Pat Forde Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Ní raibh Bhí 7/8 

An tUasal Malachy 

Molloy. 
Ní raibh Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 7/8 

An tUasal Seamus 

Kilgannon. 
Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

An tUasal Pamela Ní 

Thaidhg 
Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí Bhí 8/8 

 
Bord BOOMSL 2020 
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Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma 
 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (BOOMSL) an 1 Iúil 
2013 faoi fhorálacha an Acht 2013. Éilítear le hAlt 51 den Acht sin ar an BOO, i cibé foirm agus 
i cibé tréimhsí cuntasaíochta a cheadaítear ag an Aire Oideachais agus Scileanna le toiliú an 
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, na cuntais chuí is gnách ar airgead a fuarthas agus 
a chaitear.  
Agus atá na cuntais sin á n-ullmhú aige, ceanglaítear ar an mBord: 

(a) na polasaithe cuntasaíochta caighdeánacha a chur i bhfeidhm chun ráitis airgeadais BOO 

a ullmhú, 

(b) breithiúnais agus meastacháin chuntasaíochta atá réasúnta agus stuama a dhéanamh, 

(c) aon imeacht ábhartha ó na polasaithe caighdeánacha cuntasaíochta a nochtadh agus a 

mhíniú. 

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil lena nochtar, le cruinneas réasúnta 
ag tráth ar bith staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go 
gcomhlíonann na Ráitis Airgeadais alt 51 den Acht 2013. Tá an Bord freagrach freisin as a 
chuid sócmhainní a chosaint, agus dá bhrí sin chun bearta réasúnta a ghlacadh chun calaois 
agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. Measann an Bord go gcuirtear ioncam agus 
caiteachas an Bhoird agus staid chúrsaí an Bhoird i láthair i gceart sna Ráitis Airgeadais 
Bliantúla 
 
Coinníonn an Bord maoirseacht ghníomhach ar bhainistíocht riosca agus dearbhaíonn sé go 
ndearna sé measúnú ar na príomhrioscaí, na bearta maolaithe gaolmhara, agus rinne sé 
athbhreithniú ar éifeachtacht na mbeart seo in 2020. Déanann an Bord bainistíocht ar riosca 
don eagraíocht trí chlár bainistíochta riosca struchtúrtha. Cuidíonn an Coiste Iniúchta agus 
Riosca leis an mBord ina fheidhm bainistíochta riosca. Braitheann an Bord freisin ar an Aonad 
Iniúchóireachta Inmheánaí (an AII) agus a chuid tuarascálacha, ar iniúchadh bliantúil an ARCC 
agus ar aon Iniúchadh seachtrach, ar nós iniúchadh an CSE agus/nó iniúchadh na gCoimisinéirí 
Ioncaim. Ina theannta sin, déantar athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha a dhéantar ar 
bhonn bliantúil. Is mír bhuan í Bainistíocht Riosca ag gach cruinniú Boird agus áirítear an méid 
seo a leanas leis na nithe a bhreithnítear: 
 
• Tuarascálacha riosca ón mbainistíocht shinsearach lena n-áirítear an Príomhoifigeach 

Riosca (CRO) 

• Tuarascálacha an Coiste Iniúchta & Riosca  

• Athruithe ar rátálacha riosca  

Tá feidhmeanna an Bhoird feidhmiúcháin nó forchoimeádta. Is é an Príomhfheidhmeannach 

a chomhlíonann na feidhmeanna feidhmiúcháin agus comhlíonann an Bord na feidhmeanna 

forchoimeádta. Tá feidhmeanna forchoimeádta leagtha amach in Alt 12(2) den Acht 2013. 
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An Coiste Airgeadais  

Bunaíodh an Coiste Airgeadais de réir Alt 45(1)(a) den Acht 2013. Cúigear ball atá ar an gCoiste 
Airgeadais agus is é a phríomhfhreagracht ioncam agus caiteachas BOOMSL a athbhreithniú. 
Tuairiscíonn Cathaoirleach an Choiste Airgeadais ar ais don phríomh-Bhord.  
Tháinig an Coiste Airgeadais le chéile ceithre huaire i rith 2020. De réir Alt 4.11 de Chód 
Cleachtais 2019, leagtar amach thíos liosta an Choiste Airgeadais mar aon le taifead tinrimh 
gach Comhalta Boird: 
  

Baill an Choiste Airgeadais 
Ainm Ball Inmheánach / Seachtrach 

An Clr. Paddy O’Rourke 
Cathaoirleach 

Ball Inmheánach 

An Clr. Mary Bohan Ball Inmheánach 

An tUasal Sean Duffy Ball Seachtrach 

An Clr. Tom Connolly, Ball Inmheánach 

An tUasal John O’ Malley Ball Seachtrach 

 

Ainm 

Dáta an 

Chruinnithe 

23/03/2020 

Dáta an 

Chruinnithe 

21/10/2020 

Dáta an 

Chruinnithe 

13/11/2020 

Dáta an 

Chruinnithe 

10/12/2020 

Líon iomlán 

na 

gCruinnithe ar 

freastalaíodh 

orthu in 2020 

An Clr. Paddy 
O’Rourke 

Bhí Bhí Bhí Bhí 4/4 

An Clr. Mary 

Bohan 
Bhí Ní raibh Bhí Bhí 3/4 

An tUasal Sean 

Duffy  
Bhí Bhí Bhí Bhí 4/4 

An Clr. Tom 

Connolly, 
Bhí Ní raibh Ní raibh Ní raibh 1/4 

An tUasal John O’ 

Malley 
Bhí Bhí Bhí Bhí 4/4 

Coiste Airgeadais BOOMSL 2020 

 

An Coiste Iniúchta & Riosca   

Bunaíodh an Coiste Iniúchta & Riosca de réir Alt 45(1)(a) den Acht 2013.  Tá seisear comhaltaí 
ag an gCoiste Iniúchta & Riosca i BOOMSL agus is é a phríomhfhreagracht maoirseacht agus 
monatóireacht a dhéanamh ar an bhFeidhmeannacht agus a fheidhm á cur i gcrích. Tagann 
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an Coiste Iniúchta & Riosca le chéile suas le ceithre huaire sa bhliain agus eisíonn sé Tuarascáil 
Bhliantúil chuig príomh-Bhord BOOMSL.  
 

Tháinig an Coiste Iniúchta & Riosca le chéile ceithre huaire le linn 2020, de réir Alt 7.18 de 
Chód Cleachtais 2019.  Tá liosta an Choiste Iniúchta & Riosca mar aon le taifead tinrimh gach 
Ball Boird leagtha amach thíos: 
 

Baill an Choiste Iniúchta & Riosca 
Ainm Ball Inmheánach / Seachtrach 

An tUasal Des Mahan 
Cathaoirleach 

Ball Seachtrach 

An tUasal Pearce O’ Malley Ball Seachtrach 

An tUasal Lauri Quinn Ball Seachtrach 

An tUasal Seamus Kilgannon Ball Inmheánach 

An Clr. Christy Hyland, Ball Inmheánach 

An tUasal Malachy Molloy Ball Inmheánach 

 

Ainm 
Dáta an 

Chruinnithe 

20/03/2020 

Dáta an 

Chruinnithe 

30/09/2020 

Dáta an 

Chruinnithe 

08/12/2020 

Dáta an 

Chruinnithe 

21/12/2020 

Líon iomlán na 

gCruinnithe ar 

freastalaíodh orthu 

in 2020 

An tUasal Des 

Mahon 
Bhí Bhí Bhí Bhí 4/4 

An tUasal Pearce O’ 

Malley 
Bhí Bhí Bhí Bhí 4/4 

An tUasal Lauri 

Quinn 
Bhí Bhí Bhí Bhí 4/4 

An tUasal Seamus 
Kilgannon 

Bhí Bhí Bhí Bhí 4/4 

An Clr. Christy 

Hyland, 
Bhí Bhí Ní raibh Bhí 3/4  

An tUasal Malachy 

Molloy 
Bhí Bhí Bhí Ní raibh 3/4 

 Coiste Iniúchta & Riosca BOOMSL 2020 
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Bunús Reachtúil 
 
Is údaráis reachtúla iad Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOnna), a bhfuil freagracht orthu as 
oideachas agus oiliúint.  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 san Acht 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 ag an bpointe sin agus 
bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (BOOMSL).  
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 
 
Tá sé cinn déag de BOOnna ar fud na tíre, mar a thaispeántar i bhFíor 1 thíos. 
 

 
Fíor 1: Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) in hÉireann 

 

Struchtúr Geografach 
 

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, síos go dtí an Caoláire Rua agus trasna go dtí an tSionainn ag Cora Droma 
Rúisc.  Freastalaíonn BOOMSL ar dhaonra 228,086 duine (An Phríomh-Oifig Staidrimh 2016) 
agus tá a cheannoifig lonnaithe i gCaisleán an Bharraigh, agus-oifigí i Sligeach agus i gCora 
Droma Rúisc, mar a léirítear thíos. 
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Feidhmíonn BOOMSL na seirbhísí seo a leanas ar fud Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroim:  
 

 



 

12 

 
 



 

13 

 

Struchtúr Eagraíochtúil   
 

Tá Bord BOOMSL freagrach agus cuntasach as treoir agus rialú ceart na heagraíochta.  Is é an 
Príomhfheidhmeannach an t-oifigeach cuntasaíochta do BOOMSL agus tacaíonn Foireann 
Bainistíochta Feidhmiúcháin leis ar a bhfuil triúr Stiúrthóirí ceaptha.    
 

 

 
 

Bord Oideachais agus Oiliúna 

Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma

Príomhfheidhmeannach

Stiúrthóir Breisoideachais 
agus Oiliúna 

Soláthar Breisoideachais agus 
Oiliúna 

Obair Óige 

Cláir 

Music Generation  

Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta

Acmhainní Daonna 

Seirbhísí Corparáideacha 

Airgeadas 

Stiúrthóir na Scoileanna

Iar-Bhunscoileanna, lena n-
áirítear Soláthar Teastas Iar-

Ardteistiméireachta (PLC) 

Clár Críochnaithe 

Scoile 
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Ráiteas Seirbhísí  
 

Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta  (OSD) 
 
Is é ról an Stiúrthóra Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta a bheith i gceannas ar 
sheachadadh tionscnamh riaracháin eagraíochtúil agus straitéiseach lena n-áirítear 
struchtúir, beartais, córais, tionscnaimh agus idirghabhálacha, a fheabhsaíonn cumas 
BOOMSL chun cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach agus dea-chleachtas a chinntiú i 
Rialachas Corparáideach BOOMSL.  Déantar é seo i gcomhar leis Scoileanna agus na 
Stiúrthóireachtaí BO. 
 
Freagra BOOMESL ar  COVID 19  
 
In iarracht an phaindéim dhomhanda a rialú, agus chun tacú le freagairt 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 
bhféadfaí a dhéanamh go seachtrach.  Bhí foireann agus feidhmeanna OSD lárnach i bhfreagra 
BOOMESL ar an gcoróinvíreas a chomhrac.  Chabhraigh Seirbhís Tacaíochta TFC le Scoileanna, 
Ionaid Breisoideachais agus Oiliúna BOOMSL agus foireann 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 oiliúint ar fáil chun ligean dár 
bpáirtithe leasmhara uile na scileanna a úsáid chun na bogearraí a úsáid atá riachtanach chun 
obair agus foghlaim ón mbaile a cheadú.  Earcaíodh foireann teagaisc agus foghlama trí 
phróiseas agallaimh iargúlta.  Leanadh le feidhm phárolla a riar in am agus lean Seirbhísí 
Corparáideacha ag cur creataí soláthair chun cinn agus iad ag tabhairt tosaíochta do 
chomhlíonadh Sláinte & Sábháilteachta agus Cosanta Sonraí.   
  
Cuireadh plean freagartha Covid 19 a ceapadh in OSD i bhfeidhm i ngach suíomh MSLETB chun 
an dóchúlacht an dóchúlacht go bhfaighidh siad an víreas agus iad ag obair nó ar scoil. Bhí 
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.   
 
Le bliain anuas leanamar ar aghaidh ag déanamh athruithe ar an mbealach a oibríonn OSD 
d’fhonn an leas is fearr a bhaint as ár n-acmhainní, ár n-oibríochtaí a fheabhsú agus ár gcórais 
a chomhchuibhiú chun aistriú réidh go seirbhísí comhroinnte a chumasú nuair is infheidhme.   
 
Aistríodh ár n-íocaíochtaí foghlaimeora printíseachta chuig Aonad Comhsheirbhíse na Roinne 
de réir mar a bhí éilithe ag an Roinn Ioncaim. Rinneadh ullmhúchán inmheánach i réimsí na 
bpinsean, aistriú an phárolla go CoreHR agus na treoirlínte bainistíochta airgeadais do 
scoileanna agus d’ionaid i dteannta leis na gnáthghníomhaíochtaí laethúla.  Tharla athruithe 
suntasacha nuair a cuireadh aistriú chuig ePayslips leictreonacha agus seoltáin taistil agus 
cothaithe i bhfeidhm ó dhoiciméid pháipéarbhunaithe.  Fuarthas éifeachtúlachtaí freisin nuair 
a aistríodh íocaíochtaí soláthraithe go seoltáin leictreonacha agus sábháladh coigilteas 
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suntasach ar phostas agus ar stáiseanóireacht, rud a chuireann le comhshaol níos 
inbhuanaithe. 
 
Leanann na Seirbhísí Corparáideacha ag tacú leis an bPríomhfheidhmeannach agus leis an 

mBord i dteannta le tuarascálacha bliantúla agus pleananna seirbhíse a ullmhú, beartas agus 

nós imeachta a fhorbairt agus oiliúint a eagrú agus a sholáthar don fhoireann i réimsí Sláinte 

& Sábháilteachta, Cosaint Sonraí agus Soláthar.  Bhí obair leanúnach ar siúl ar fhorbairt ár 

bPlean Soláthair Chorparáidigh a éascaíonn pleanáil do sholáthar sa todhchaí tríd an bPlean 

Soláthair Ilbhliantúil 3 bliana.  In 2020, sheachaid ár nAonad Soláthair roinnt tionscadal a 

thacaigh le riachtanais inár n-oifigí, scoileanna agus ionaid. 

In 2020 seachadadh cóiríocht bhreise do mhic léinn i Naomh Tiernan Chrois Mhaoilíona agus 

i gColáiste Iascaigh mar aon le tús chéim 3 de phlean forbartha Iarbhunscoil Chúil Dheá.  

Críochnaíodh roinnt tionscadal níos lú eile ar dheisiúcháin scoile agus ar oibreacha samhraidh 

ar fud an BOO in 2020. 

Tháinig méadú mór ar an ualach oibre sa roinn Tacaíochta TFC de BOOMSL mar gheall ar an 

bpaindéim.  Bhog foireann agus mic léinn BOOMSL chuig cianobair, teagasc agus foghlaim 

thar oíche i mí an Mhárta 2020 agus imscaradh 1400 feiste chun tacú leis an aistriú seo. Ba é 

an iarmhairt iarmhartach a bhí aige seo ná go gcaithfí bearta slándála méadaithe a sholáthar 

chun ár líonra a chosaint agus leathnú ár n-ardáin  Microsoft Teams agus SharePoint.  

Rinneadh uasghrádú suntasach bonneagair ar fud ár líonra in 2020.  Tháinig méadú mór freisin 

ar sholáthar Oiliúna TFC agus Forbartha Gairmiúla chun tacú le baill foirne le seachadadh 

cianda agus úsáid iomlán a bhaint as gnéithe ardán Microsoft Office 365 chun éifeachtúlachtaí 

a gcóras a ghabháil mar thaca leis an obair ar fud an BOO. 

Leanann Acmhainní Daonna (HR) ag fógairt líon suntasach post ar fud na heagraíochta agus 

leantar le hEarcaíocht agus Grinnfhiosrúchán na nGardaí a bheith mar thosaíocht i gcónaí.  Tá 

éileamh leibhéal ard ionchuir ón bhfoireann Acmhainní fós ag teastáil do bhainistíocht 

conarthaí don fhoireann, leithdháileadh múinteoirí, ríomhanna pinsin agus caidreamh 

fostaithe.  Rinneadh earcaíocht shuntasach ar bhonn cianda in 2020 mar gheall ar an 

bpaindéim agus phróiseálann an t-aonad gar do 2,000 iarratas.  Cuireadh córas bainistíochta 

leictreonach i bhfeidhm do bhaill foirne páirtaimseartha le haghaidh ár gclár go léir in 2020.  

Teastaíonn ionchur suntasach ó na baill foirne AD ón gcóras seo, ach beidh éifeachtúlachtaí 

níos mó ann maidir leis an gcaoi a ndéantar tuarastail pháirtaimseartha a phróiseáil. 

Chabhraigh Foireann OSD leis na IAU-BOOnna roinnt Iniúchtaí a dhéanamh in 2020 lena n-

áirítear athbhreithniú ar ár moltaí iniúchta roimhe seo.   
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Is iad seo a leanas feidhmeanna laistigh de gach Roinn: 
 
 
Airgeadas:                    1. Párolla 

   2. Creidiúnaithe 

   3. Liúntais Foghlaimeoirí 

4. Taisteal & Cothú  

5.  Bainistíocht an Chisteáin  

6.  Buiséadú & Réamhaisnéis  

7.  Tuairisciú Airgeadais  

 

Acmhainní Daonna:      1. Conarthaí / Saoire / Neamhláithreachtaí 

   2. Earcaíocht  

   3. Oiliúint Foirne agus Forbairt 

   4. Pinsin 

   5. Caidrimh Fostaithe 

   6. Tuairisciú / Comhlíonadh Acmhainní Daonna 

   7. Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána   

   8. Leithdháileadh Múinteoirí 

 

Seirbhísí Corparáideacha:   

1.  Príomhfheidhmeannach / Bord Tacaíochta Bainistíochta                                         

2.  Rialachas agus Comhlíonadh   

   3.  Sláinte agus Sábháilteacht 

   4. Árachas agus Dlí 

   5.  Bainistíocht Riosca 

   6.  Soláthar 

   7.  Foirgnimh agus Bainistíocht Eastáit 

   8.  Seirbhísí IT 

   9.  Cumarsáid 

10. Cosaint Sonraí agus Saoirse Faisnéise  
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Tugtar breac-chuntas thíos ar chuid de na príomhthionscadail a rinneadh i ngach ceann de 

na ranna:  

Airgeadas 
 

Covid19 
Léirigh na Foirne Airgeadais (párolla, íocaíochtaí soláthraithe, íocaíochtaí foghlaimeora, 
taisteal agus cothú agus airgeadas) leibhéal gairmiúlachta, comhoibrithe agus athléimneachta 
i bhfianaise na ndúshlán suntasach a chruthaigh ráig na paindéime ó R1 2020 i leith. Chinntigh 
siad gur leanadh ar aghaidh ag próiseáil agus ag íoc gach íocaíocht foirne, foghlaimeora agus 
soláthróra in am, gach uair i rith na bliana trí theaglaim de chianobair agus freastal ar na hoifigí 
nuair a bhí sé riachtanach chun a chinntiú go seachadadh na feidhmeanna agus na tascanna 
criticiúla go rathúil.     
 
Chomh maith leis na gnáthghníomhaíochtaí laethúla a dhéantar sa roinn airgeadais, tá obair 
ar siúl ar na príomhthionscadail seo a leanas:  
 
Ráitis Airgeadais Bhliantúla 
Cuireadh Ráitis Airgeadais BOOMSL 2020 faoi bhráid Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
faoin 30 Márta, 2021. 
 
Seirbhísí Comhroinnte 
Leantar le forbairt creata seirbhísí comhroinnte náisiúnta do BOOanna a chuimsíonn na 
feidhmeanna párolla agus airgeadais.  Rinneadh obair shuntasach “ullmhachta” inmheánach 
go déanach in 2020 go háirithe i réimse na bPinsean. Bunaíodh foireann tionscadail AD CORE 
d’fhonn seachadadh rathúil a dhéanamh chun aistriú párolla chuig Seirbhísí Comhroinnte 
Párolla a chumasú faoi lár Dheireadh Fómhair 2021. Tá Foireann Oibríochtaí nua AD CORE 
comhdhéanta de bhaill foirne AD agus Párolla á mbunú faoi láthair chun dul i mbun oiliúna 
agus forbartha fairsing atá riachtanach chun é seo a fheidhmiú leis an gcóras nua seo agus na 
próisis a ghabhann leis agus chun a chinntiú gur féidir le hoibríochtaí párolla leanúint ar 
aghaidh ag oibriú go rathúil i ndiaidh dóibh bheith beo.   
 
SUN Financials 
Le linn 2020 rinne Aonad Seirbhísí Comhroinnte na Roinne Oideachais tuairisciú airgeadais 
gach BOO a chobhsú, ar BOO é a bhaineann úsáid as an gcóras tuairiscithe ESI (Manser) chuig 
comhchóras amháin - SUN Financials - atá á úsáid ag roinnt BOOnna eile. Cuireadh tús leis an 
bpróiseas aistrithe i Ráithe 3 2020 agus i dhá BOO. Tá MSLETB beartaithe le haistriú ar an 1 
Iúil, 2022.  Bunófar foireann tionscadail agus cuirfear tús le “ullmhacht” inmheánach níos 
déanaí in 2021.  
 
Íocaíochtaí Foghlaimeora 
Aistríodh íocaíochtaí foghlaimeora printíseachta go próiseas párolla le ESBS i R1 2020 de réir 
riachtanais na gCoimisinéirí Ioncaim. Aistríodh foghlaimeoirí Ionad Oiliúna eile go próiseas 
íocaíochta foghlaimeora le ESBS i mí Lúnasa 2020. Meastar go dtarlóidh aistriú na 
bhfoghlaimeoirí Breisoideachais atá fágtha - SDOG agus Ógtheagmháil - i rith samhradh 2021. 
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Roimh an gcomhdhlúthú áitiúil breise seo tá gach íocaíocht foghlaimeora beartaithe le linn 
Ráithe 20 2021.  
 

Párolla 
Bunaíodh foireann tionscadail i mBealtaine 2020 chun an t-aistriú chuig duillíní pá 
leictreonacha agus seoltáin leictreonacha taistil agus cothaithe a phleanáil agus a chur i 
bhfeidhm in ionad na gcáipéisí traidisiúnta páipéarbhunaithe.  Aistríodh thart ar 80% de na 
fostaithe i mí Iúil 2020 agus an chuid eile i nDeireadh Fómhair 2020. Mar thoradh air seo 
feabhsuithe éifeachtúlachta tagtha ar phárolla, choigiltis ar phostas agus laghdú ar 
thomhaltas stáiseanóireachta a chuireann le comhshaol níos inbhuanaithe. 
 
Íocaíochtaí Soláthraithe 
Bunaíodh foireann tionscadail i mí an Mhárta 2020 chun an t-aistriú ó Sheoltáin Soláthraithe 
páipéarbhunaithe go Seoltáin Leictreonacha Soláthraithe a chur i bhfeidhm. D’éirigh leis an 
bhfoireann tionscadail bheag seo an t-aistriú seo a sholáthar in Aibreán 2020. Mar thoradh 
air seo feabhsuithe éifeachtúlachta tagtha ar íocaíochtaí soláthraithe, choigiltis ar phostas 
agus laghdú ar thomhaltas stáiseanóireachta a chuireann le comhshaol níos inbhuanaithe. 
 
Taisteal & Cothú 
Mar chuid den aistriú go duillíní pá leictreonacha tá gach éilitheoir taistil agus cothaithe ag 
fáil a gcuid seoltán go leictreonach ó lár na bliana 2020 i leith.  Mar i gcéanna, tá feabhsuithe 
éifeachtúlachta tagtha ar íocaíochtaí taistil agus cothaithe, choigiltis ar phostas agus laghdú 
ar thomhaltas stáiseanóireachta dá bharr, rud a chuireann le comhshaol níos inbhuanaithe.   
 
Cuntais Bhainc Scoile 
Le linn 2020, rinne Foireann Bainistíochta Feidhmiúcháin BOOMSL cinneadh gach cuntas bainc 
scoile agus lárionaid a dhúnadh ó 1 Eanáir 2021 de réir mholtaí iniúchta ón Aonad Iniúchta 
Inmheánaigh agus d’fhonn dea-chleachtas agus rialachas láidir a leanúint ar fud na hearnála.  
 
Treoirlínte Bainistíochta Airgeadais do Scoileanna agus Ionaid 
Le linn Ráithe 2 2020, bunaíodh foireann tionscadail bheag chun tacar nósanna imeachta agus 
treoirlínte a ullmhú agus a chomhordú le haghaidh bainistíochta airgeadais i Scoileanna agus 
in Ionaid. Críochnaíodh agus scaipeadh an doiciméad seo i Ráithe 4 2020 chuig gach 
comhghleacaí sinsearach ar fud BOOMSL. Tá oiliúint ar na nósanna imeachta agus na 
treoirlínte seo beartaithe le seachadadh do gach comhghleacaí iomchuí ar fud BOOMSL i R2 
2021.  
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Seirbhísí Corparáideacha   
 
D’fhág foireann na Seirbhísí Corparáideacha Oifigí Riaracháin BOOMSL an 13 Márta, 2020 agus 
thosaigh sé ag obair go cianda de réir chomhairle an Rialtais mar fhreagairt ar Covid-19.   
Thaispeáin an Fhoireann Seirbhísí Corparáideacha inoiriúnaitheacht agus athléimneacht san 
aistriú tobann chuig cianobair agus iad ag leanúint ar aghaidh ag coinneáil leibhéal leanúnach 
táirgiúlachta agus leanúnachais gnó.   
Leis an fhreagairt agus an rannpháirtíocht agus an fócas leanúnach ar thig an Fhoireann, 
cuireadh ar chumas chroíghníomhaíochtaí na Seirbhísí Corparáideacha oibriú.  Rinneadh dul 
chun cinn ar na príomhthionscadail seo a leanas in 2020:  
 
Bainistíocht Riosca: 
Rinneadh athbhreithniú foriomlán ar struchtúr Bainistíochta Riosca BOOMSL in 2020 le 
cúnamh ón IPB.  Áiríodh leis seo anailís ar na príomhrioscaí atá roimh an eagraíocht maidir 
lena cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach agus athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta 
rialaithe atá ann cheana.  Nuashonraíodh agus ceadaíodh trí Chlár Riosca do na piléir seo a 
leanas: 
 

• Clár Riosca Scoileanna 

• Clár Riosca FET 

• Clár Riosca OSD 
 

Ina theannta sin, glacadh le Beartas Bainistíochta Riosca nua i mí Iúil, 2020 a thacaíonn le 
cumas BOOMSL a chuspóirí straitéiseacha agus oibríochta a bhaint amach agus éifeachtaí 
díobhálacha riosca a íoslaghdú.  Tacaíonn an Coiste Iniúchta agus Riosca leis an mBord 
comhairle a thabhairt ar phríomhrioscaí agus a chinntiú go bhfuil riosca á bhainistiú go 
réasúnta.  Is mír bhuan anois é Bainistíocht Riosca ar chlár oibre chruinnithe an Bhoird ina 
ndéantar monatóireacht ar athruithe ar rátálacha riosca agus ina sainaithnítear rioscaí atá ag 
teacht chun cinn. 
 
Plean Freagartha Covid-19: 
Tar éis an fhógra ón Rialtas i mí an Mhárta, 2020 go raibh gach scoil agus Ionad le dúnadh 
agus fostaithe le bheith ag obair go cianda nuair ab fhéidir, chuir na Seirbhísí Corparáideacha 
tús le pleananna chun cur chuige comhordaithe a ghlacadh chun a chinntiú go gcuirfí bearta 
sláinte agus sábháilteachta iomchuí i bhfeidhm ar fud na heagraíochta de réir treoirlínte 
rialtais.   
 
Cuireadh Foireann Bainistíochta Tionscadail ar bun chun teimpléad Plean Freagartha Covid-
19 a fhorbairt a bhí oiriúnach le húsáid ar fud gach láithreán laistigh de BOOMSL.  Forbraíodh 
é seo i gcomhairle le saineolaithe sláinte agus sábháilteachta lena chinntiú go seachadfaí gach 
ceanglas ón FSS, NPHET agus HSA sa Phlean.  Ina theannta sin, ceapadh Bainisteoir Tionscadail 
Covid-19 chun tacú le gach Scoil, Ionad agus Oifig BOOMSL an Plean a chur i bhfeidhm agus 
chun cabhrú le hathoscailt shábháilte na scoileanna agus na n-ionad de réir phrótacal an 
rialtais.  
 
Chomhordaigh na Seirbhísí Corparáideacha ainmniú agus oiliúint thart ar 40 Ionadaí Oibrithe 
Luaidhe chun a chinntiú go gcomhlíontar Plean Freagartha Covid-19 ar fud an BOO chomh 
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maith le hoiliúint spriocdhírithe d’fhoireann choimhdeach chun a chinntiú go leanfaí nósanna 
imeachta sláintíochta iomchuí.  
Forbairt Shuíomh Gréasáin: 
Seoladh suíomh gréasáin corparáideach nua BOOMSL i mí Iúil, 2020 a chuir ardán níos 
soláimhsithe agus níos faisnéiseach in ionad an iar-shuíomh gréasáin agus a neartaíonn 
láithreacht BOOMSL sa phobal.  Tacaíonn sé le Fís BOOMSL a bheith ina Bhord Oideachais 
agus Oiliúna dinimiciúil a sholáthraíonn eispéireas dearfach dá fhoghlaimeoirí uile trí fhaisnéis 
chruinn cothrom le dáta a sholáthar ar sheirbhísí atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí agus faisnéis 
ábhartha faoin eagraíocht. Leanann Seirbhísí Corparáideacha ag forbairt an suímh ghréasáin 
chun a chinntiú go soláthraíonn siad faisnéis ábhartha d’fhoireann an BOO, d’fhoghlaimeoirí, 
do mhic léinn agus do na páirtithe leasmhara go léir agus go leanann siad ag forbairt de réir 
riachtanais na heagraíochta. 
 

Soláthar: 

• D’fhorbair agus chuir Seirbhísí Corparáideacha Polasaí Soláthair nuashonraithe do 
BOOMSL i bhfeidhm.  Chuir an tAonad Soláthair oiliúint spriocdhírithe ar fáil do 
phríomhphearsanra ar Chleachtais Soláthair chomhlíontacha ina gcuimsítear an 
Beartas Soláthair athbhreithnithe.  

• Gné thábhachtach den Phlean um Sholáthar Corparáideach, críochnaíodh MAPP den 
dara huair in 2020, agus úsáideadh é chun tacú leis an bpróiseas buiséadaithe, pleanáil 
straitéiseach agus bainistíocht soláthróirí laistigh den eagraíocht. 

• Thacaigh an tAonad Soláthair le hathoscailt Scoileanna agus Ionaid chun TCP agus 
trealamh eile a fháil a bhí riachtanach le linn paindéime Covid-19.  

• Seachadadh raon tionscadal Soláthair Eagrúcháin lena n-áirítear TFC/TEL (Fuarthas 
níos mó ná 1000 feiste le haghaidh úsáide Foghlaimeora, Múinteora agus Riaracháin 
in 2020 chun cianfhoghlaim agus obair a éascú ar fud BOOMSL), Lónadóireacht 
Lamháltais, Seirbhísí Bainistíochta Priontála, Comhairleacht agus Tionscadail 
Mionoibreacha. 
 

Cosaint Sonraí agus Saoirse Faisnéise: 
De réir mar a d’aistrigh baill foirne, mic léinn agus foghlaimeoirí chuig cianobair agus foghlaim 
agus ardáin scamall-bhunaithe á n-úsáid acu, dhírigh an tAonad Cosanta Sonraí ar bhearta 
eagrúcháin agus teicniúla a chur i bhfeidhm chun na sonraí pearsanta a phróiseáiltear ar na 
hardáin sin a chosaint agus chun rioscaí atá ag teacht chun cinn a bhaineann leis an aistriú seo 
a mhaolú.  Forbraíodh agus scaipeadh treoir um Obair Chianda chun cabhrú le baill foirne 
BOOMSL sonraí pearsanta a chosaint agus cleachtais oibre shábháilte a úsáid chun sonraí 
pearsanta mac léinn, foghlaimeoirí agus foirne a chosaint agus iad ag foghlaim agus ag obair 
ar bhonn cianda.  Forbraíodh roinnt seimineár gréasáin oiliúna le TFC chun oiliúint 
spriocdhírithe a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe sonraí agus iad a chosc agus 
seirbhísí scamall-bhunaithe á n-úsáid.  
 
Rinne an tAonad um Chosaint Sonraí agus um Shaoráil Faisnéise an méid seo a leanas a chur 
chun cinn freisin: 

• Próiseáladh agus comhlánaíodh iarratais iolracha ar Rochtain Sonraí agus iarratais um 
Shaoráil Faisnéise de réir na reachtaíochta ábhartha. 
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• Rinne an tAonad um Chosaint Sonraí bainistíocht ar 13 Shárú Sonraí in 2020 mar aon 
le gearáin a láimhseáil agus idirchaidreamh agus tuairisciú don Choimisiún um 
Chosaint Sonraí.  

• Rinneadh 12 Mheasúnacht Tionchair ar Chosaint Sonraí le cúnamh ón Oifigeach 
Cosanta Sonraí (OCS) in 2020. 
 

Ullmhúchán Beartais/Tuarascála: 
D’fhorbair na Seirbhísí Corparáideacha na Pleananna agus na Beartais chorparáideacha seo a 
leanas in 2020: 

Plean Seirbhíse BOOMSL 2020, Tuarascáil Bhliantúil BOOMSL 2019, Beartas Bainistíochta 
Riosca, Beartas Soláthair agus Teimpléad Plean Freagartha Covid-19.  
Saincheisteanna Árachais agus Dlí:  
Lean roinn na Seirbhísí Corparáideacha ag soláthar comhairle in 2020 do gach ball foirne ar 
fud an BOO maidir le saincheisteanna dlí ar tháing chun cinn, le héilimh fhéideartha agus le 
héilimh dhíobhálacha pearsanta.  

Sláinte agus Sábháilteacht: 
Ba é freagairt ar an bpaindéim Covid-19 agus na Scoileanna agus na hIonaid BOOMSL a ullmhú 
lena n-athoscailt an príomhfhócas i dtéarmaí Sláinte agus Sábháilteachta in 2020.  Leanann 
BOOMSL ag athbhreithniú gach riosca sláinte agus sábháilteachta ar bhonn leanúnach agus 
ag cur bearta rialaithe iomchuí i bhfeidhm chun a chinntiú go seachnófar teagmhais 
timpiste/eachtra nó neasteagmhais, agus ar an gcaoi sin sábháilteacht, sláinte agus leas na 
foirne, na mac léinn/na bhfoghlaimeoirí agus na gconraitheoirí a bhfuil cúis acu dul isteach in 
aon fhoirgnimh BOOMSL a chosaint.  

Foirgnimh: 
Cuireadh obair chóiríochta bhreise i gcrích (ag an gcéim choinneála) ar dhá scoil Naomh 
Tiernan, Chrois Mhaoilíona agus Coláiste Iascaigh, Iascaigh - tá na foirgnimh á n-áitiú.  Tá 
oibreacha ag dul ar aghaidh ar Iarbhunscoil Chúil Dheá - moill de bharr na Paindéime Covid 
19.   Chuaigh Iarbhunscoil na Gráinsí agus Coláiste Bhéal Átha an Fhóid ar aghaidh le 
haighneachtaí Chéim 1/2a a chur faoi bhráid na Roinne lena gceadú chun dul ar aghaidh go 
dtí an chéad chéim eile i mí na Nollag, 2020.   Taisceadh na hiarratais seo a leanas agus tá dul 
chun cinn á dhéanamh acu maidir le cóiríocht bhreise agus athchóiriú ar an gcóiríocht atá ann 
cheana i nGairmscoil Charraig Álainn, Naomh Tiernan, Chrois Mhaoilíona, Coláiste Naomh 
Bhreandáin, Béal an Mhuirthead, agus Coláiste na Maighne, Béal an Átha. 
 

• Tá cóiríocht shealadach curtha suas ag Coláiste Iascaigh, Iascaigh. 

• Coláiste an Chorainn, Baile an Mhóta;  Coláiste Iascaigh, Coláiste na Maighne, Béal an 

Átha; Coláiste Loch Aillionn, Gairmscoil Dhroim Caorthainn & Dhroim Seanbhó. 

Cuireadh oibreacha i gcrích go léir faoin Scéim Oibreacha Éigeandála in 2020. 

• Chríochnaigh Coláiste na Maighne, Coláiste Pobail Acla agus Iarbhunscoil na Gráinsí na 

hoibreacha go léir tríd an Scéim Oibreacha Samhraidh. 

• Bhí ar 2 scoil, eadhon Gairmscoil Charraig Álainn agus Iarbhunscoil na Gráinsí áitribh 

neamh-BOO a úsáid mar gheall ar phaindéim 19 Covid & b’éigean 4 ionad a úsáid mar 

sheomraí ranga ginearálta. 
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Athbhreithniú ar Thionscadal TFC 2020: 
Lean BOOMSL ag feabhsú agus ag uasghrádú córais TFC ag a scoileanna, ionaid agus oifigí 
riaracháin go léir in 2020.  Chuir BOOMSL FGL ar fáil dá fhoireann ar gach pacáiste bogearraí 
nua lena n-áirítear Teams, SharePoint agus Microsoft 365. 

Tionscadail Bonneagair Críochnaithe: 

• Mhéadaigh paindéim Covid-19 an bonneagar TFC laistigh de BOOMSL le breis agus 
1400 gléas imscartha chun tacú le cianfhoghlaim agus cianobair. Táimid ag brath anois 
ar ghléasanna soghluaiste chun tacú leis an bhfoireann agus leis na mic léinn ina saol 
oibre agus foghlama. Leis an sní isteach seo de ghléasanna, méadaíodh na héilimh ar 
ár seirbhísí tacaíochta TFC go mór. Tá athrú bunúsach tagtha ar an bhfoghlaim trí úsáid 
a bhaint as seirbhísí scamall ar nós Microsoft Teams agus SharePoint chun foghlaim ar 
líne a sholáthar.  

• Líonraí gan sreang bainistithe a leathnú i ngach Scoil agus Ionad BO chun srianta 
speisialta COVID19 a éascú; lena n-áirítear campas nua scoileanna a chruthú in 
Iarbhunscoil na Gráinsí, Meánscoil Charraig Álainn agus WCFE.  

• Ceann de na freagraí díreacha ar COVID-19 ba ea soláthar agus íomháú 400 ríomhaire 
glúine nua le dáileadh ar mhic léinn faoi mhíbhuntáiste chun tacú le cianfhoghlaim ar 
fud na hearnála breisoideachais. Dáileadh na gairis seo ar ionaid BO ar fud an réigiúin. 

• Tugadh faoi thionscadal mór chun 3 ‘Fhreastalaí Táirgthe Óstach Dell’ nua a chur in 
ionad na bhfreastalaithe corparáideacha go léir.  Aistríodh 6 fhreastalaí táirgeachta 
atá ann cheana chuig 2 fhreastalaí táirgeachta agus freastalaí macasamhlaithe. 
Comhdhlúthaíodh na 20 freastalaí fíorúla atá ann go 12 freastalaí fíorúla, ag rith an 
chórais oibriúcháin freastalaí Windows is déanaí. Comhdhlúthaíodh freastalaithe 
comhad i Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim chuig freastalaí comhad táirgeachta 
amháin.  Tá ‘Réiteach Cúltaca’ iomlán i bhfeidhm anois le sonraí cúltaca ar dhioscaí, ar 
fhreastalaithe macasamhlaithe agus ar deireadh ar an scamall.  

• Tugadh faoi mhórthionscadal chun bonneagar UPS (soláthar cumhachta do-
idirbhriste) a chur i bhfeidhm i gCeanncheathrú Chaisleán an Bharraigh agus in Ionad 
Oiliúna Shligigh, ár bpríomhláithreáin táirgeachta agus macasamhlaithe.  

• Críochnaíodh tionscadal chun an 'Bainisteoir Cumraíochta Ionad Córais' (SCCM) a 
uasghrádú in 2020. Ligeann an córas seo do bhainistíocht láraithe agus uathoibriú 
nuashonruithe córais agus íomhá deisce bainistithe a chruthú do gach gléas deisce 
agus soghluaiste i BOOMSL.  Soláthraíonn SCCM seirbhís nuashonraithe uathoibrithe 
freisin do gach ‘Freastalaí Fíorúil’ ar fhearann BOOMSL. 

• Rinneadh 37 balla dóiteáin agus 40 lasca a imscaradh chuig Scoileanna agus Ionaid. 
Mar chuid den tionscadal, rinneamar fo-líonraí líonra a athdhearadh ar gach láithreán 
chun ligean do leathnú breise líonra agus nascacht níos fearr. 

• Leanann uasghrádú ar leathanbhanda scoile le huasghrádú ar CCFE, Coláiste Iascaigh, 
Coláiste Naomh Tiernan agus Iarbhunscoil Chúil Dheá. 

• Uasghrádú ar naisc leathanbhanda le láithreáin BO; Ionad Ógtheagmhála agus 
Breisoideachais Shligigh, Sráid an Chaisleáin, Sligeach críochnaithe. Tá nasc snáithín 
suiteáilte lena ndéantar uasghrádú ar an nasc idirlín le 200 MB.  

• Críochnaíodh uasghrádú ar bhonneagar na printéirí laistigh de BOOMSL nuair a 
úsáideadh 180 gléas priontála ar fud na heagraíochta.  
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• Tá córas teileafóin nua curtha i bhfeidhm i gColáiste Naomh Breandán imBéal an 
Mhuirthead, Ionad Oiliúna Shligigh, Coláiste Iascaigh, Gairmscoil Dhroim Seanbhó 
agus Ionad Breisoideachais, Sráid an Chaisleáin, Sligeach. 

• Leanann BOOMSL ar aghaidh ag aistriú scoileanna chuig “scoileanna scamall amháin” 
ag úsáid Azure AD agus Intune.   

• Bonneagar cábla líonra uasghrádaithe ag roinnt suíomhanna lena n-áirítear- 
 

➢ Ógtheagmháil Bhaile an Róba (Athfhilleadh Líonraithe agus Caibinéad 
Cumarsáide nua).  

➢ Coláiste na Maighne (Cnámh droma Snáithín idir Caibinéad Cumarsáide) 
➢ Ionad Breisoideachais, Sráid an Chaisleáin, Sligeach (Leathnú Líonraithe 

sreangaithe agus gan sreang araon).  
➢ Ógtheagmháil Choillte Mach (Athfhilleadh Líonraithe agus Caibinéad 

Cumarsáide nua). 
 

• Suíomhanna nua Nasc Pointe-2-Phointe Gan Sreang i láithreáin in Iarbhunscoil na 
Gráinsí agus i Meánscoil Charraig Álainn. 

• Cuimsíonn tionscadail síneadh agus foirgneamh nua a bhfuil bonneagar TFC nua de 
dhíth orthu-   

➢ Iarbhunscoil na Gráinsí (seomraí ranga réamhdhéanta)  
➢ Meánscoil Charraig Álainn (Foirgneamh Nua) 
➢ Coláiste Naomh Thiarnáin, (Foirgneamh Nua) 
➢ Meánscoil Choláiste Iascaigh (Foirgneamh Nua & seomraí ranga 

réamhdhéanta) 
➢ Coláiste Dháibhéid (seomraí ranga réamhdhéanta) 
➢ Iarbhunscoil Chúil Dheá (Foirgneamh Nua) 
➢ CT Shligigh (Foirgneamh Lónadóireachta Nua) 

 

• Trallaí Glúine Imlonnaithe do Scoileanna agus Láithreáin Bhreisoideachais. 

• Ríomhairí deisce uasghrádaithe ag roinnt Scoileanna agus Ionaid. 

• Uasghrádú ar gach Gléas BOOMSL ó Windows 7 go Windows 10 Pro. 

• Ríomhairí suiteáilte AIO (cách i gceann amháin) san Ionad FE nua i nGairmscoil Bhéal 
Átha na Muice. 

• Rinneadh Inlíon BOOMSL a fhorbairt tuilleadh (tógtha ar ardán SharePoint) agus 
d'aistrigh cáipéisí ó réitigh áitribh ar scamall. 

• Tá tionscadal r-seoltán curtha i gcrích; Cuirtear soláthraithe ar an eolas anois trí r-
phost faoi íocaíocht - is sábháil ollmhór é seo in am agus airgead do BOOMSL agus tá 
sé neamhdhíobhálach don chomhshaol. 

• Tá tionscadal duillíní pá leictreonacha curtha i gcrích. Eisítear duillíní pá fostaithe anois 
trí r-phost slán. Is sábháil ollmhór é seo in am agus airgead do BOOMSL agus tá sé 
neamhdhíobhálach don chomhshaol. 

• Cuireadh fíordheimhniú ilfhachtóirí Microsoft i bhfeidhm d’fhoireann agus do 
theagascóirí uile BOOMSL ag méadú slándáil na heagraíochta. 

• Tairiscintí Críochnaithe in 2020- 
➢ MPS 
➢ Amharcléiritheoirí 
➢ SCCM 
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➢ Freastalaí riaracháin  
➢ Teilgeoir  

 
Oiliúint TFC agus FGL 2020: 

Tháinig méadú mór ar an éileamh ar oiliúint in 2020 mar gheall ar Covid-19 agus riachtanais 
cianoibre. Cuireadh oiliúint ar fáil do gach rannóg, riarachán, Breisoideachas & 
Scoileanna.  Díríonn oiliúint ar réimsí mar Shlándáil, Cianobair / hCianfoghlaim, agus Ardán 
Microsoft Cloud Microsoft 365. Tionscnaíodh dianchlár oiliúna chun breisoiliúint a dhéanamh 
ar bhaill foirne ar an Ardán Microsoft 365 atá ag síorathrú, lena n-áirítear SharePoint, Streams, 
MS Teams, OneDrive, agus feidhmchlár Standard MS. Lig an FGL leanúnach seo do BOOMSL a 
chuid foghlama a aistriú go ‘cianfhoghlaim’ ar bhealach tapa agus cáilíocht na foghlama a 
chinntiú. Tá BOOMSL tiomanta do thacaíocht a thabhairt do FGL agus muid ag aistriú chuig an 
Scamall.  
 
Tá athrú bunúsach tagtha ar an bhfoghlaim trí úsáid a bhaint as seirbhísí scamall ar nós 
Microsoft Teams agus SharePoint chun foghlaim ar líne a sholáthar. Tá an Roinn TFC tiomanta 
an tseirbhís is fearr a sholáthar d’fhoireann agus do mhic léinn BOOMSL le linn na tréimhse 
dúshlánaí seo. Agus muid ag obair lenár gcomhpháirtithe straitéiseacha, táimid ag iarraidh 
táirgiúlacht a mhéadú, ag úsáid acmhainní scamaill agus oiliúint leanúnach TFC. 
 
 

Acmhainní Daonna  
 

Soláthraíonn an Roinn Acmhainní Daonna raon iomlán seirbhísí d’fhoireann BOOMSL agus 
tacaíonn sí freisin le Bainisteoirí i gColáistí / Ionaid. Tá an méid seo a leanas i measc na 
seirbhísí freisin, ach níl siad teoranta dóibh:  
 
Earcaíocht (Bainistíocht, Teagasc, Treoir, Cúntóir Riachtanas Speisialta, Riarachán, 
Cothabháil agus poist eile) do gach post laistigh den eagraíocht.  
 

Bainistíocht conarthaí do gach catagóir foirne, téarmaí agus coinníollacha ceapacháin, 
rolladh amach agus cur i bhfeidhm comhaontuithe náisiúnta srl.  
 
• Ríomhanna scoir agus aoisliúntais do gach fostaí, meastacháin a sholáthar, iarratais ar scor 

drochshláinte a phróiseáil, riachtanais na scéime pinsin a riaradh.  
 

• Leithdháileadh Múinteora don scéim. 
 

• Cúrsaí caidrimh le fostaithe lena n-áirítear caidrimh oibre táirgiúla a choinneáil leis na 
príomhchumann ceardaíochta san earnáil, comhairle agus tacaíocht a thabhairt do 
bhainisteoirí agus d’fhostaithe agus iad ag déileáil le saincheisteanna caidrimh san ionad 
oibre.  
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In 2020 chonacthas leibhéal ard gníomhaíochta sa Roinn Acmhainní Daonna, inar cuimsíodh 

an méid seo a leanas:  

Comhshó TFO: Leanadh den obair ar Chéim II den tionscadal seo 2020.  Tháinig an tionscadal 
seo chun cinn tar éis comhaontú náisiúnta ar thángthas air idir an Roinn Oideachais agus an 
TUI, a chuireann ar chumas teagascóirí a thiontú i gclár TFO, i ngach BOO ar fud na tíre, de 
réir critéar socraithe. 
 
Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána: Phróiseáil HR 1,100 iarratas Grinnfhiosrúcháin Garda 
in 2020 - phróiseáil Oifig Acmhainní Daonna BOOMSL 635 iarratas agus phróiseáil Oifig HR 
Shligigh 465 iarratas.  Beidh sé seo láraithe i Sligeach in 2021. 
 
Earcaíocht: In 2020 rinneadh earcaíocht shuntasach ar fud na dtrí philéar:  Scoileanna, 
Breisoideachas agus Oiliúint agus Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta. Reáchtáil BOOMSL níos 
mó ná 280 comórtas earcaíochta in 2020, rinne an Roinn Acmhainní Daonna breis agus 1,950 
iarratas ar phost a phróiseáil.  D’éirigh leis an Roinn Acmhainní Daonna gach earcaíocht a 
sheachadadh go cianda ag baint úsáide as ardán Microsoft Teams ó mhí Aibreán 2020. 
 
Pinsean:  D’imigh 23 duine ar scor in 2020, (bhí 3 cinn mar chuid den Scéim Céilí & Leanaí) a 
bhain le pinsin aonair agus íocaíochtaí cnapshuime a ríomh. Tá beirt bhall foirne AD ag freastal 
ar oiliúint pinsin a sholáthraíonn Seirbhís Pinsin an Údaráis Phoiblí. Freastalóidh gach Foireann 
AD ar oiliúint pinsin a d’eagraigh BOOÉ in 2021. 
 
Réitigh Doiciméad-Lárnaithe (DCS): Cuireadh an córas DCS, a chuireann ar chumas próiseáil 
leictreonach éileamh tuarastail páirtaimseartha, i bhfeidhm ar fhormhór na gclár 
spriocdhírithe atá fágtha in 2020.  Tá gach iar-bhunscoil agus formhór mór na gclár BO i 
BOOMSL ag úsáid an chórais seo anois agus líon beag fágtha le hoiliúint a chur orthu.  Tá 
ionchur suntasach ag an gcóras ó bhaill foirne AD maidir le monatóireacht agus ceadú.  
Admhaítear go ginearálta go bhfuil níos mó éifeachtúlachtaí foriomlána mar thoradh ar an 
gcóras seo maidir leis an gcaoi a ndéantar éilimh tuarastail pháirtaimseartha a phróiseáil ar 
fud na hEagraíochta. 
 
Tionscadal Lárnach/AD ESBS:  Faoi Phlean Seirbhísí Comhroinnte na Roinne Oideachais (DE) 
do 2017 - 2020, tá Seirbhísí Comhroinnte Oideachais (ESBS) curtha ar bun chun bunú 
Seirbhísí Comhroinnte Párolla oibríochta a chur i bhfeidhm chun Párolla agus Taisteal agus 
Cothú a sholáthar do gach ceann den 16 BO. 
 
Tá imirce iomlán phárolla BOOMSL chuig seirbhísí comhroinnte ar siúl agus tá sé beartaithe 
go mbeidh sé beo i mí Dheireadh Fómhair 2021.  
 
Oiliúint & Forbairt 
 

• Ceardlann lae arna sheachadadh ag an IPA arna eagrú d’fhoireann AD i mí Feabhra 
2020.  Chlúdaigh an cheardlann seo roinnt ábhar AD. 
 

Chuir Tara 365 sraith seisiún oiliúna TF ar fáil i réimse feidhmchlár Microsoft 365 d’fhoireann 
AD i R.4 2020. 
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Achoimre Airgeadais   
 

Tá BOOMSL maoinithe go príomha ag an Roinn Oideachais (DE) chun teagasc dara leibhéal a 
sheachadadh agus ag an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta trí SOLAS, an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna i seachadadh 
breisoideachais agus cláir oiliúna.   
 
In 2020, chuir Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais eile maoiniú ar fáil do thionscadail eile 
lena n-áirítear: 

• An Roinn Coimirce Sóisialaí 

• An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

• An Roinn Sláinte 

Bailítear cistí freisin trí tháillí ar sheirbhísí cosúil le táillí teagaisc, cíos seomra agus 
gníomhaíochtaí ag leibhéal áitiúil.   
 
Déanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG) iniúchadh ar BOOMSL gach bliain agus 
cuireann sé tuarascáil ar mhaoirseacht airgeadais an Bhoird faoi bhráid an Oireachtais.  
 
Tá BOOMSL freagrach as cuntais a choinneáil agus comhlíonann BOOMSL a oibleagáidí faoin 
reachtaíocht ioncaim go hiomlán. 
 

Príomhchaidrimh   
 
Is mór ag BOOMSL na naisc atá déanta le páirtithe leasmhara móra san earnáil phoiblí agus 
phríobháideach. Áirítear leis seo BOOMSL ag dul i gcomhairle, ag plé agus ag comhoibriú le 
raon leathan comhlachtaí poiblí agus soláthraithe oideachais agus oiliúna. Oibríonn BOOMSL 
go dlúth leis na trí údarás áitiúla ina réimse feidhme agus tá socruithe comhpháirtíochta 
déanta aige ar roinnt tionscnamh ar nós Music Generation agus Comhpháirtíocht Spóirt agus 
Áineasa Shligigh. 
 
Oibríonn BOOMSL go dlúth freisin leis na Coistí Forbartha Pobail Áitiúla, Coistí 
Comhpháirtíochta Áitiúla, Comhpháirtíocht LEADER Shligigh, Cuideachta Forbartha 
Comhtháite Liatroma, Cuideachta Comhpháirtíochta Oirthuaisceart Mhaigh Eo, Cuideachta 
Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo, Fóram Scileanna Réigiúnacha, FIT (FastTrack chuig 
Teicneolaíocht Faisnéise) agus Oifigí Fiontair Áitiúla. Tá ionadaíocht aige freisin ar 
chomhlachtaí rialaithe TF Shligigh agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo. 
 
I rith na bliana, chomhoibrigh BOOMSL le líon mór eagraíochtaí agus institiúidí trí uaireanta 
teagaisc nó cúnamh airgeadais a sholáthar. I measc na n-eagraíochtaí sin tá Seirbhísí Óige, 
Ceardlanna Oiliúna Pobail, agus an Líonra Náisiúnta Foghlama.  
 
Is mór ag BOOMSL naisc le tionscal ar fud an réigiúin agus leanann sé orthu ag forbairt chun 
a chinntiú go bhfuil soláthar seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna oiriúnach do riachtanais na 
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n-earnálacha tionsclaíocha éagsúla agus chun a chinntiú go bhfuil ár gcuid mac léinn in ann 
fostaíocht ábhartha agus fónta a bhaint amach.  
 

Scoileanna BOOMSL   
 
Mar phríomh-shaintréith na bliana 2020 bhí an fhreagairt nuálach BOOMSL ar dhúshláin a 
bhaineann leis an paindéim Covid. I mí Mheán Fómhair, cláraíodh 5,460 mac léinn i 19 iar-
bhunscoil na heagraíochta, a chuimsigh dhá choláiste breisoideachais freisin. (Féach Struchtúr 
Geografach Leathanach 10).   
 

Dhírigh tairiscintí cúrsa BOOMSL 2020 ar mhic léinn iar-bhunscoile agus iar-
ardteistiméireachta. Cuimsítear sa 6 chlár teastais náisiúnta an méid seo a leanas; Clár an 
Teastais Shóisearaigh, Clár Scoileanna an Teastais Shóisearaigh, Clár na hIdirbhliana, Clár na 
hArdteistiméireachta, Cláir Gairme Ardteistiméireachta agus Cláir na hArdteistiméireachta 
Feidhmí. Is féidir éagsúlacht na gcúrsaí Teastas Iar-Ardteistiméireachta (PLC) atá á dtairiscint 
don bhliain 2020 a fháil ar shuíomh gréasáin BOOMSL  (Breisoideachas agus Oiliúint - 
Cuardaigh Cúrsaí). 
 
TFC & Office 365 
An 29 Feabhra, chinn láithreacht an víris Covid 19 in Éirinn cúrsa na n-imeachtaí don chuid 
eile den bhliain agus eagraíochtaí ag iarraidh an víreas a chomhrac. An 12 Márta 2020 dhún 
an Roinn Oideachais gach foirgneamh oideachais mar chuid den chéad dhianghlasáil chun 
srian a chur ar an scaipeadh de Covid 19. Chuir straitéis dhigiteach BOOMSL maidir le crua-
earraí ríomhaireachta a infheistiú i ngach scoil roimh ráig víris ar chumas gach scoil oiriúnú go 
tapa agus go réidh chun oideachas a sholáthar trí mheán ar líne. Eagraíodh cláir 
Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) go pras. Cuireadh tacaíocht / oiliúint 
scoilbhunaithe in Office 365 i bhfeidhm chun cur le heolas agus scileanna múinteoirí maidir le 
teicneolaíocht agus foghlaim dhigiteach a leabú ina seomraí ranga fíorúla. Mar thoradh ar 
iarracht mhór chun an curaclam a oiriúnú agus oibriú leis na scoileanna BOOMSL, chuaigh mic 
léinn ar aghaidh go dtí deireadh na bliana acadúla. 
 

Dúshláin maidir leis an Ardteistiméireacht & an Sraith Shóisearach  
I mí na Bealtaine, tar éis go leor díospóireachta agus éiginnteachta, rialaigh an Roinn 
Oideachais go raibh an Ardteistiméireacht den chéad uair i stair an stáit le seoladh le samhail 
de ghráid ríofa. Bhí dhá phríomhchéim sa phróiseas chun ríomhaireachtaí Grád Ríofa- (i) ríofa 
agus (ii) céim chaighdeánaithe náisiúnta a bhaint amach.  Ag an tSraith Shóisearach, cuireadh 
na scrúduithe scríofa ar ceal agus cuireadh na nithe seo a leanas ina n-ionad:  (i) Deimhniú 
Stáit um chur i gcrích na Sraithe Sóisearaí a chríochnú ón Roinn Oideachais (ii) Tuarascáil Scoile 
ina leagtar amach éachtaí foghlama na mac léinn sa tSraith Shóisearach. 
 
Bord um Bainistiú Oiliúna 
Chomh maith leis an oiliúint dhigiteach a luadh cheana, chuir BOOMSL forbairt ghairmiúil 
bhreise ar fáil dá bhaill.  D’fhreastail baill den Bhord Bainistíochta (BOM) ar chúrsa 
cuimsitheach saincheaptha maidir lena róil agus lena bhfreagrachtaí. Fuair BOManna 
oideachas freisin ar an ‘gClár um Chosaint Leanaí’ arna éascú ag an tSeirbhís Forbartha 
Gairmiúla do Mhúinteoirí (PDST).  Bhí forbairt na mbeartas agus na nósanna imeachta um 
Chosaint Leanaí chun tacú le cur i bhfeidhm na Treorach Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí do 
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Chosaint Leasa agus Leanaí 2017 mar fhócas d’obair leanúnach i rith na bliana ag gach scoil. 
Ina theannta sin, seachadadh sraith d’oiliúint chuimsitheach inseirbhíse i gCoillte Mach do iar-
shealbhóirí Príomhoidí Cúnta nua agus reatha i mí Feabhra. I mí an Mheithimh, chuir an Dr 
Harry Barry, Dochtúir Teaghlaigh, Teiripeoir Cognaíoch Iompraíochta agus údar Éireannach 
atá lonnaithe i nDroichead Átha seimineár gréasáin tráthúil ar Mheabhairshláinte i láthair do 
gach ceannaire BOOMSL.  Reáchtáladh Oiliúint Meán le Johnny Fallon (Carr Communications) 
i mí Mheán Fómhair chun ráiteas meán a ullmhú agus freagra a thabhairt ar cheisteanna 
chomh maith le láimhseáil na meán sóisialta i ngéarchéim.  Chuir ionadaí ó IPB oiliúint ar fáil 
do scoileanna maidir le bainistíocht riosca agus rinneadh an clár riosca a nuashonrú chun an 
riosca go dtarlódh ráig an víris Covid ar scoil a chur san áireamh. 
 

Scoileanna a Athoscailt 
I mí Iúil, d’fhógair an Roinn Oideachais treochlár agus sraith acmhainní chun cabhrú le 
scoileanna athoscailt arís ar bhealach sábháilte. D'aithin an treochlár seo agus an pacáiste 
maoinithe na dúshláin atá roimh scoileanna maidir le filleadh sábháilte na foirne agus na mac 
léinn ar scoil i gcomhthéacs COVID-19. Leag sé amach pleananna soiléire agus treoir 
phraiticiúil maidir leis na bearta a chaithfeadh scoileanna a ghlacadh chun oibriú go sábháilte 
agus an riosca go dtabharfaí isteach, nó scaipeadh an ionfhabhtaithe Covid 19 i scoileanna, a 
íoslaghdú. Osclaíodh scoileanna BOOMSL i mí Mheán Fómhair agus d’fhan siad ar oscailt ina 
n-iomláine go dtí deireadh na bliana, ar léiriú é ar an ullmhúchán cúramach agus ar an obair 
láidir a rinne na ceannairí scoile, an fhoireann agus na mic léinn go léir. 
  
Tuairiscí Cigireachta 
Rinne an Roinn Oideachais cigireachtaí freisin i Scoileanna BOOMSL - féach tábla 1 thíos. Sna 
tuarascálacha a tháinig as seo, fuarthas go riabh cáilíocht an teagaisc agus na foghlama an-
mhaith agus moladh bainistíocht na scoile as a dtiomantas do chúram agus folláine na mac 
léinn. Dúirt na Cigirí go raibh cáilíocht fhoriomlán na ceannaireachta agus na bainistíochta go 
maith agus go raibh cleachtais ceannaireachta agus bainistíochta an-éifeachtach le feiceáil i 
réimsí ar nós teagasc agus foghlaim a threorú agus acmhainn ceannaireachta a fhorbairt. Le 
haghaidh tuilleadh sonraí a fháil ar na tuarascálacha seo féach Aguisín 3.  
 

Dáta Suíomh  Ábhar 

08/01/20 Coláiste Pobail Acla  Corpoideachas 

12/02/20 Coláiste an Chorainn  Corpoideachas 

12/02/20 Iarbhunscoil Chúil Dheá  Gnó 

10/03/20 Coláiste Thiarnáin  Gnó 

13/11/20 Iarbhunscoil Chúil Dheá  Meastóireacht Scoile Uile 

13/11/20 
Coláiste Bhéal Átha an 
Fhóid  

Meastóireacht ar Phleanáil Gníomhaíochta le haghaidh 
Feabhsúcháin i Scoileanna DEIS 

Tábla 1: Sceideal na gcigireachtaí a rinneadh i scoileanna BOOMSL in 2020. 

Ina theannta sin, thug an Roinn cuairteanna ‘Tacú le hAthoscailt Shábháilte na Scoileanna 
(SSRS)' ar scoileanna a dearadh go sonrach chun: 

• tacú le ceannairí scoile agus le baill foirne agus iad ag cur Plean Freagartha COVID-19 
i bhfeidhm 

• dearbhú a thabhairt don phobal gur timpeallacht shábháilte oibre agus foghlama iad 
scoileanna do mhúinteoirí, d’fhoireann scoile eile agus d’fhoghlaimeoirí. 
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Fuarthas go raibh na sé scoil BOOMSL ar tugadh cuairt orthu comhlíontach go hiomlán 
(Coláiste Dháibhéid, Coláiste Naomh Breandán, Coláiste Pobail Naomh Seosamh, Coláiste 
Pobail Acla, Coláiste Loch Aillionn, Coláiste Pobail Mhaothla). 
 
De réir mar a chuaigh gach duine in oiriúint do shaol nua le Covid, tá gníomhaíochtaí agus 
imeachtaí nuálacha éagsúla arna n-eagrú ag scoileanna chun deiseanna agus timpeallachtaí 
oideachais a sholáthar le feiceáil go soiléir ar shuíomhanna gréasáin scoileanna aonair (Tá 
suíomhanna Gréasáin scoileanna aonair le fáil in aguisín I).   
Taispeánann Tábla 2 thíos éagsúlacht na n-imeachtaí a reáchtáladh i rith na bliana, a chuir 
scoileanna ar aghaidh lena gcur san áireamh sa tuarascáil seo.  
 

Gairdín na Sióg 
Coláiste an Chorainn 
Baile an Mhóta 

Nocht daltaí gairdín sióg iontach ag páirc an bhaile áitiúil. 
Dúirt Príomhoide Choláiste Chorainn, an tUasal Martin Flynn, “Táimid thar 
bheith 
bródúil as an ngrúpa daltaí seo. San aimsir éiginnteachta, éadóchais seo de 
bharr na srianta Covid, bhain gach mac léinn anseo úsáid as a gcuid 
cruthaitheachta chun tionscadal a chruthú a thug misneach iontach don 
phobal.  

Iarratas Brat Ómra  
Coláiste Thiarnáin  
Crois Mhaoilíona 
 

Cuireann tionscnamh Brat Ómra Pieta ar chumas scoileanna ar fud na tíre 
feasacht a ardú maidir le meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn ina 
suíomh 
scoile.  Clár fógraí Folláine, lá tiomsaithe airgid nár caitheadh éadaí scoile agus 
dúshlán um míle a shiúl agus comórtas póstaeir do ghrúpaí sóisearacha. 

Seachtain Eolaíochta ‘Ag Roghnú ár 
dTodhchaí’ 
Tiomsuithe Airgid Carthanas 
Clár Scoileanna Ambasadóir 
Pharlaimint na hEorpa 
Gairmscoil Dhroim Seanbhó 
 

Ag glacadh le 25 Comóradh Sheachtain na hEolaíochta, bhí an-spraoi ag na mic 
léinn trí chomórtais laethúla a reáchtáil agus turgnaimh, puzail, comórtais 
póstaeir eolaíochta, turgnaimh ar charranna tiontaithe fuinnimh, agus tráth na 
gceist eolaíochta éagsúla a iniúchadh. Ba iad na tairbithe de na hiarrachtaí 
tiomsaithe airgid ná carthanais STOP an Iarthuaiscirt, Fondúireacht Ailse na 
hÓige, Jigsaw, Simon, Naomh Uinseann de Pól agus Breast Cancer Ireland. 
Osclaíodh Healthfest imeacht fíorúil a eagraíodh le Bórd Bia do dhaltaí. 
Rannpháirtíocht na ndaltaí i gClár Scoileanna Ambasadóir Pharlaimint na 
hEorpa. 

Eolaí Óg BT (Fíorúil) 
Dán PDST  
Coláiste Pobail Mhaothla 

Tionscadal 'uisce liath'  
Beirt bhuaiteoirí ar dhánta leis an téama Covid i gcomórtas filíochta náisiúnta. 
 

5 seachtaine Folláine 
Clár um Labhairt Phoiblí 
Coláiste Iascaigh, Sligeach 

Seachtain 1. Bí gníomhach, Seachtain 2. Bí ceangailte, Seachtain 3. Tabhair 
Aird, Seachtain 4. Tabhairt, Seachtain 5. Coinnigh ag Foghlaim. 

Comórtas ‘Údarás na Gaeltachta Clár 
na gComhlachtaí’   Colaiste Chomain 
Ros Dumhach 

Ghlac daltaí na hidirbhliana a mion-chuideachta BOSSK Creations páirt i 
gCluiche Ceannais Uile-Éireann den chomórtas i mí Aibreáin tar éis an Cluiche 
Ceannais Réigiúnach a bhuachan. 
 

Tábla 2: Imeachtaí Éagsúla a Reáchtáladh i Scoileanna BOOMSL in 2020. 

 

Léirigh scoileanna BOOMSL athléimneacht, inoiriúnaitheacht agus eitic oibre agus tiomantas 
urghnách chun deiseanna oideachais a sholáthar dá gcuid mac léinn sna hamanna 
dúshlánacha seo. 
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Clár Críochnaithe Scoile Mhaigh Eo Thuaidh agus Theas  
 

Tá Clár Críochnaithe Scoile Mhaigh Eo Thuaidh agus Mhaigh Eo Theas (SCP) mar chuid de 
sheirbhís chomhtháite um Sheirbhís Tacaíochta Oideachais agus Leasa Tusla (TESS). Tá sé mar 
aidhm aige tionchar dearfach a imirt ar leibhéil choinneála daltaí i mbunscoileanna agus i 
meánscoileanna agus ar líon na ndaltaí a chríochnaíonn an timthriall sinsearach go rathúil. 
Díríonn an Clár ar dhaoine óga in aois scoile, laistigh agus lasmuigh den scoil chun tacaíochtaí 
a shocrú chun aghaidh a thabhairt ar éagothroime i rochtain, rannpháirtíocht agus torthaí 
oideachais. Tá sé bunaithe ar mhúnla an tionscadail le cur chuige comhtháite ina bhfuil 
bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, tuismitheoirí agus gníomhaireachtaí reachtúla, 
deonacha agus pobail ábhartha i ngach ceantar áitiúil páirteach ann. 
Díríonn SCP 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. Tríd an bPróiseas 
Atreoraithe iontógáil SCP tarchuirtear mic léinn chuig na cláir. Déantar a gcuid riachtanas a 
mheas agus soláthraíonn an clár idirghabhálacha uilíocha, gairide agus spriocdhírithe chun 
aghaidh a thabhairt ar na riachtanais seo 
 
Ina measc seo tá tacaíocht aonair, cláir obair ghrúpa bunaithe ar eisiúint, cláir 
mheantóireachta, 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. 
 
Feidhmíonn BOO Mhaigh Eo, Sligigh, Liatroma na Cláir Críochnaithe Scoile Mhaigh Eo Thuaidh 
agus Theas agus bainistíonn na Coiste Bainistíochta Áitiúla iad le hionadaithe as scoileanna, 
seirbhísí óige agus gníomhaireachtaí eile sa cheantar. 
 

Is é aidhm an SCP ná: 

• Daoine óga a choinneáil sa chóras oideachais fhoirmiúil go dtí an tSraith 
Shinsearach, nó a chomhionann. 

• Feabhas a chur ar cháilíocht rannpháirtíochta agus gnóthachtála oideachais leanaí 
agus daoine óga spriocdhírithe sa phróiseas oideachais. 

• Na geallsealbhóirí áitiúla ábhartha go léir a thabhairt le chéile (an baile, an scoil, an 
pobal óige, reachtúil agus deonach) chun dul i ngleic le luathfhágáil scoile. 

• Tacaíochtaí dearfacha a thairiscint ar scoil chun míbhuntáiste oideachais a chosc. 

• Daoine óga a d’fhág an t-oideachas príomhshrutha a spreagadh le filleadh ar scoil. 

• Tionchar a imirt ar bhealach dearfach ar bheartais a bhaineann le luathfhágáil 
scoile a chosc sa chóras oideachais. 

Tá trí scoil dara leibhéal bainteach le SCP Mhaigh Eo Theas, eadhon; 
 

• Coláiste Davitt, Caisleán an Bharraigh 
 

• Scoil Mhuire agus Pádraig, Béal Átha na Muice 
 

• Coláiste Pobail Acla, Acaill 
 
Tá ceithre mheánscoil bainteach le SCP Mhaigh Eo Thuaidh, eadhon; 
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• Coláiste na Maighne, Béal an Átha 
 

• Coláiste Thiarnáin, Crois Mhaoilíona 
 

• Coláiste Bhreandáin, Béal an Mhuirthead 
 

• Ghaelcholáiste Chomáin, Ros Dumhach 
 
Tá dhá bhunscoil sa chlár freisin, eadhon; 
 

• Scoil Íosa, Béal an Átha 
 

• Scoil Phádraig, Béal an Átha 
 

Baill Foirne an Chlár Críochnaithe Scoile 
 

o Comhordaitheoir Áitiúil do SCP Mhaigh Eo Thuaidh 
o Oibrithe Tionscadail do SCP Mhaigh Eo Thuaidh  
o Riarthóir do SCP Mhaigh Eo Thuaidh 
o Comhordaitheoir Áitiúil do SCP Mhaigh Eo Theas 
o Oibrithe Tionscadail do SCP Mhaigh Eo Theas  
 

Clár Críochnaithe Scoile an Shligigh  
 
Déanann Coiste Bainistíochta Áitiúil (LMC) bainistíocht ar Chlár Críochnaithe Scoile an Shligigh, 
ar a bhfuil príomhoidí scoile áitiúla agus comhordaitheoirí oibre óige.  
 
Is í an fheidhm ná tacú le leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna atá i mbaol, go 
ginearálta de luathfhágáil scoile.  Is iad scoileanna DEIS (Comhionannas Deiseanna i 
Scoileanna a Sheachadadh).  Tá trí scoil BOO páirteach i Sligeach, Coláiste Pobail Bhéal Átha 
an Fhóid, Coláiste an Chorainn agus Coláiste Iascaigh.   Tá an clár dírithe ar thart ar 60 páiste 
ar an iomlán sna trí scoil.  
 
Fostaíonn Clár Críochnaithe Scoile an Shligigh comhordaitheoir, riarthóir páirtaimseartha agus 
triúr oibrithe tionscadail.  Caitheann na hoibrithe tionscadail lá / lá go leith gach seachtain ina 
scoileanna ainmnithe agus oibríonn siad le leanaí spriocdhírithe.  D’fhéadfadh sé seo a bheith 
ar obair ghrúpa amháin nó ar ghrúpa beag.  Cabhraíonn siad freisin le gníomhaíochtaí amhail 
clubanna obair bhaile, clubanna cluichí, srl. Is iad foireann cúraim na  
scoile a chuireann an liosta páistí sonraithe le chéile agus déanann coiste bainistíocha áitiúil 
an Chláir Críochnaithe Scolaíochta faomhadh air.   
 
Déanann an LMC maoiniú a bhainistiú agus a fhaomhadh agus a leithdháileadh ar scoileanna 
bunaithe ar a spriocliosta agus ar idirghabhálacha beartaithe.  
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Breisoideachas agus Oiliúint  (BO)  
 
Seirbhísí BO a fhorbairt i BOOMSL 
Soláthraíonn BOOMSL raon leathan clár BO ar fud an réigiúin.  Tá gach soláthar BO agus na 
seirbhísí a ghabhann leis deartha chun freastal ar riachtanais oideachais agus oiliúna daoine 
aonair, idir fostaithe agus dífhostaithe, agus riachtanais ghnó agus eacnamaíocha fostóirí sa 
réigiún.  
 

Tá an fhreagracht as bainistíocht a dhéanamh ar sholáthar BO BOOMSL ar Ghrúpa Ceannairí 
BO agus Príomhoidí Iar-Ardteistiméireachta, a bhfuil maoirseacht aige ar gach soláthar BO 
BOOMSL.  
 
I BOOMSL, tá foghlaimeoirí agus baill foirne i gcroílár na heagraíochta.   Faoi láthair fostaíonn 
BOOMSL thart ar 650 ball foirne chun breisoideachas agus oiliúint agus seirbhísí gaolmhara a 
sholáthar sa cheantar 
Tugann an tábla thíos breac-chuntas ar bhallraíocht i ngrúpaí rialachais agus maoirseachta 
gaolmhara. 
 

 

PF & Grúpa 
Stiúrthóirí  

Grúpa 
Ceannaireachta 
Bainistíochta  

Grúpa Ceannairí 
BO & Príomhoidí 
Iar-
Ardteistmiréachta  

Grúpa QA  An Coiste um 

Fhormheas Cláir  

 
Príomhfheidhmean
nach  
 
Stiúrthóir FET  
 
Stiúrthóir OSD  
 
Stiúrthóir na 
Scoileanna  
 

 
Príomhfheidhmean
nach  
 
Stiúrthóir FET  
 
Stiúrthóir OSD  
 
Stiúrthóir na 
Scoileanna  
 
Príomh-Oifigeach 
Cúnta Airgeadais  
 
Príomh-Oifigeach 
Cúnta AD  
 
Príomhoifigeach 
Cúnta Seirbhísí 
Corparáideacha  
 
Bainisteoir Oiliúna 
Ceantair  
 
Oifigigh Oideachais 
Aosach  

 
Stiúrthóir BO  
 
3 Oifigeach 
Oideachais Aosaigh   
 
Bainisteoir Oiliúna 
Ceantair  
 

Bainisteoir 

Lárionad Oiliúna 

 
3 Bhainisteoir 
Oiliúna Cúnta  
 
8 bPríomhoide Iar-
Ardteistiméireacht
a  
 

 
Stiúrthóir BO  
 
Oifigigh Oideachais 
Aosach   
 
Bainisteoir Oiliúna 
Ceantair  
 
Bainisteoirí Oiliúna 
Cúnta  
 
Oifigigh um 
Chaighdeáin 
Oiliúna   
 
Ceannaire Foirne 
an Chórais 
Bainistíochta 
Cáilíochta  
 
Dearbhú Cáilíochta 
Foireann BO 
BOOMSL  

 
Stiúrthóir BO  
 
Oifigigh Oideachais 
Aosach   
 
Bainisteoir Oiliúna 
Ceantair  
 
Bainisteoir Oiliúna 
Cúnta  
 
Oifigigh um 
Chaighdeáin 
Oiliúna   
 
Ceannaire Foirne 
an Chórais 
Bainistíochta 
Cáilíochta  
 
Dearbhú Cáilíochta 
Foireann BO 
BOOMSL 
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Spriocanna Earnála 2017 - 2020 Spriocanna Soláthair Earnála BO 
 

• Ardú 10% ar an líon foghlaimeoirí a bhainfidh fostaíocht amach.  
 

• Ardú 10% ar an líon foghlaimeoirí a rachaidh ar aghaidh go dtí an ard-oideachas. 
 

• Ardú 10% ar an ráta deimhniúcháin i gcúrsaí atá dírithe ar thras-scileanna 
(soghluaiseacht shóisialta) a fhorbairt. 

• Ardú 10% ar an líon daoine fásta, atá sa tóir ar leibhéil BO, ag dul i mbun 
idirghabhálacha foghlama ar feadh an tsaoil.  

• Ó 2019, ar feadh trí bliana, meánmhéadú de 10,000 foghlaimeoir in aghaidh na 
bliana ag baint cáilíochtaí ábhartha amach. 

• 30,500 clárúchán do phrintísigh agus oiliúnaí nua sa tréimhse 2019 go 2020. 
 

• Straitéis litearthachta agus uimhearthachta BO curtha ar fáil, agus cuspóirí a 
baineadh amach lena n-áirítear córais scagtha agus measúnaithe níos fearr, beartas 
ESOL, agus feasacht. 

• Méadú 10% ar shásamh na bpáirtithe leasmhara le soláthar BO. 
 

 
Tá sé mar fhís ag BOOMSL oideachas nuálach ar ardchaighdeán agus seirbhísí breisoideachais 
agus cláir a sholáthar lena gcuirtear deiseanna bunathraitheacha ar fáil  
 
d’fhoghlaimeoirí dá mbeatha agus don saol in Iarthar na hÉireann.   Cuirtear réimse leathan 
deiseanna oideachais agus oiliúna ar feadh an tsaoil ar fáil le soláthar breisoideachais 
BOOMSL.   Tá BO dírithe ar aon duine atá os cionn 16 mbliain d’aois agus ar mhaith leo 
scileanna nua a fhoghlaim nó cur le scileanna reatha chun an post ceart a bhaint amach, chun  
 
dul ar aghaidh do dtí an tríú leibhéal nó chun spriocanna pearsanta a bhaint amach.  Déantar 
cur síos ar an Misean, Fís agus Spriocanna straitéiseacha ó 2019 go 2022 i ráiteas straitéiseach  
 
uileghabhálach BOOMSL.   Urramaítear sa ráiteas sin an creat ar a bhfuil an obair i ngach scoil  
agus ionad bunaithe.    
 
Tá Croíluachanna BOOMSL mar bhonn agus taca leis an Misean, an Fhís agus na Spriocanna 
mar seo a leanas:  
 

• Dírithe ar an bhfoghlaimeoir - seirbhísí oideachais agus oiliúna gairmiúla, 
ardchaighdeáin, dírithe ar an bhfoghlaimeoir a sholáthar  
 

• Gairmiúil - caitheamh le gach duine le meas agus cloí le príomhoidí rialachais; 
gabháil do FGL; cleachtas oibre a athbhreithniú agus a fheabhsú 
 

• Comhoibritheach - oibriú i gcomhar le comhghleacaithe, páirtithe leasmhara agus 
foghlaimeoirí agus cumarsáid le foghlaimeoirí agus comhghleacaithe a fheabhsú 
 



 

34 

 

• Réamhghníomhach- dírithe ar réiteach, solúbtha agus oscailte do smaointe nua agus 
seirbhísí a dhéanamh níos freagraí maidir le freastal ar riachtanais foghlaimeoirí agus 
páirtithe leasmhara 
 

• Cáilíocht - oibriú go gníomhach ar chur chuige agus ar chaighdeáin nuálacha chun 
seirbhísí a fheabhsú; córais, cleachtais oibre agus cláir a mheas chun deiseanna 
feabhsúcháin a aithint agus a chur i bhfeidhm. 

 

Bunú an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta 
 
In 2020 bunaíodh an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
(RBATNE). Is é ról RBATNE beartas a mhaoiniú agus a chruthú do na hearnálacha ardoideachais agus 
breisoideachais agus taighde. Déanfaidh sé maoirseacht freisin ar obair na ngníomhaireachtaí stáit 
agus na n-institiúidí poiblí atá ag feidhmiú sna réimsí seo, lena n-áirítear BOOnna. 

Is athrú mór é bunú RBATNE chun feabhas leanúnach agus tairiscint luacha Breisoideachais 
agus Oiliúna (BO) a fheabhsú. Is é ról RBATNE a chinntiú go dtacaíonn agus go spreagann 
earnáil BO forbairt shóisialta agus eacnamaíoch na hÉireann, agus go háirithe a chinntiú go 
dtabharfaidh infheistíocht phoiblí agus beartas in BO agus i réimsí eile a bhfuil sí freagrach 

astu deiseanna do gach duine, lena n-áirítear na daoine is leochailí sa tsochaí. 
 

Tionchair leanúnacha Covid-19 
 
In 2020, bhí tionchair fhorleathan ag an bpaindéim dhomhanda ar fud na seirbhísí BOOMSL 
uile toisc go raibh ar shaoráidí dúnadh agus gur cuireadh isteach go mór ar 
gnáthghníomhaíocht agus ar ghnáthaimh. I mí an Mhárta nuair a bhuail an paindéim, d’éirigh 
le BOOMSL cianfhoghlaim éigeandála a chur i bhfeidhm ar fud Sheirbhísí BO. Ag an am seo, 
athshocraíodh an fócas chun leanúint ar aghaidh ag múineadh agus ag foghlaim, go cianda; 
chun tacú le foghlaimeoirí a gcúrsaí a chríochnú; agus, ullmhú le haghaidh athoscailte. Ba é ár 
dtosaíocht i rith 2020 sláinte, sábháilteacht agus leas dár bpobal BO uile. 
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 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 Teagascóirí 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 d’fhoghlaimeoirí 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 í an aidhm ná filleadh ar 
fhoghlaim chumaisc ar an láthair nuair is indéanta. Beidh gá le hinfheistíocht bhreise agus 
leanúnach chun dtrealamh a uasghrádú go leanúnach, gléasra líonra agus beidh gá le rolladh 
amach feistí TFC, forbairt ghairmiúil agus forbairt clár freisin. Cuirfidh ár n-eispéiris 
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dhigiteacha le linn na gcéimeanna iargúlta agus cumaiscthe de sheachadadh foghlama le 
déanaí 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. 
 

Cláir BO  
 

Le linn 2020, thairg BOOMSL cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha i raon leathan réimsí 
do dhaonra mór agus éagsúil d’fhoghlaimeoirí aosach agus iar-mheánscoile. Tháinig laghdú ar 
líon na rolluithe mar gheall ar thionchair na paindéime, go háirithe i soláthar oiliúna pobail 
agus ar conradh, ach freisin ar fud gach cineál soláthair.  
 
In 2020, ghlac thart ar 11,000 foghlaimeoir páirt i soláthar BO ar fud na gclár seo a leanas: 
 
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 Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma deimhnithe ag 
QQI ag Leibhéal 5 agus 6, le cáilíochtaí cosúil le ITEC, CIBTAC agus CIDESCO ar fáil i roinnt 
Ionad. 
 
Printíseachtaí is iad na bealaí aitheanta trína ndéantar daoine a oiliúint chun a bheith ina 
gceardaithe in Éirinn. Bíonn 3 thréimhse sa seomra ranga agus 4 thréimhse ar an obair i gceist 
leis an gcóras printíseachta de ghnáth.  
 
Rinne QQI an Printíseacht Díolacháin a bhailíochtú go foirmiúil i mí Eanáir 2020.  Cuireadh 
an dáta tosaigh bunaidh d'Aibreán ar atráth go Meán Fómhair 2020 mar gheall ar thionchar 
Covid19 agus a shrianta.   
 
Chuir cohórt de 21 printíseach tús leis an gclár i mí Mheán Fómhair 2020 ag déanamh 
ionadaíochta ar 12 chuideachta ar fud 8 gcontae. Tá an dara iontógáil de thart ar 20 
printíseach beartaithe do mhí Feabhra 2021. 
 
Sular thosaigh siad, thug foireann an chláir faisnéisiú fostóra, clár oiliúna meantóra san ionad 
oibre agus ionduchtú seachtaine (maidin amháin) do na printísigh go hiomlán ar líne mar a 
chomhaontaigh Bord an Chláir agus a thug an CSG faoi deara.   
Chun seachadadh an chláir ar líne a fheabhsú, is éard a bhí sa tseachtain ionduchtaithe 
scileanna TFC na bprintíseach a fhorbairt chun a chinntiú go raibh siad compordach agus réidh 
don eispéireas ranga ar líne. Cuireadh Microsoft Office, Teams agus MOODLE mar VLE chomh 
maith le ranganna píolótacha san áireamh mar chuid den oiliúint seo.  Áiríodh sa tseachtain 
ionduchtaithe aoi-léachtóirí, cur i láthair sláinte agus folláine, cur i láthair ag an CSG agus 
ionduchtú foirmiúil SOLAS sa phrintíseacht. 
 
Cuireadh ranganna duine le duine ar ceal agus dá bhrí sin seachadadh an clár ar líne agus 
leanfaidh sé air ag déanamh amhlaidh go dtí Meán Fómhair 2021 ar a laghad nó de réir 
threoirlínte HSA.  
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Buaicphointe tábhachtach i rith na bliana ba ea An tAire Simon Harris ag fógairt Glúin na 
Printíseachta Fostóir na Bliana 2020 i mbuaiteoir chatagóir na gcuideachtaí móra.  Agus a 
Cheanncheathrú i nGaillimh, is é an POF Ger Teahon cathaoirleach de SalesSense 
International  an CSG Printíseachta Díolacháin.  
Meastar go dtarlóidh iontógálacha breise i mí an Mheithimh agus i mí Dheireadh Fómhair 
2021 agus cuirfidh suas le 50 printíseach nua tús leis an gclár. Tá sé beartaithe ag an 
bhfoireann dul i dteagmháil le soláthraithe comhoibritheacha i Ráithe 4 agus tá sé beartaithe 
an clár a sheachadadh i níos mó áiteanna in 2022.  
 
Tá BOOMSL ag seachadadh na bprintíseachtaí glúine nua go léir agus na céimeanna lasmuigh 
den phost i mBúistéireacht Ceardaíochta, Commis Chef agus sa phrintíseacht TFC nua. 
 
Cúrsaí Oiliúna Soláthraíonn cúrsaí oiliúna oiliúint phostsonrach a bhfuil oiliúint dhíreach agus 
tréimhse shuntasach d’Fhoghlaim Obairbhunaithe (FOB) le fostóir mar chuid dóibh.  Tá Cúrsaí 
Oiliúna Náisiúnta ar fáil thar réimse leathan ábhar. Bíonn cúrsaí oiliúna ar fáil go 
lánaimseartha ó cheann ceann na bliana chun tacú leo siúd atá ag dul leis an lucht saothair 
agus dóibh siúd atá ag obair ar mhaith leo cur lena gcuid scileanna nó scileanna nua a 
fhoghlaim.   Bíonn  mórcháilíochtaí ag leibhéil 4 go 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochta i gceist 
ag deireadh gach cúrsa. Maireann cúrsaí oiliúna naoi mí de ghnáth. 
 
Scéim Deiseanna Gairm-Oiliúna  (VTOS) Idirghabháil i margadh fostaíocht na hÉireann le tacaíocht 
ó Chiste Sóisialta na hEorpa is ea an Scéim Deiseanna Gairm-Oiliúna, a bhfuil sé mar  
aidhm aige, mar spriocghrúpa, daoine dífhostaithe atá tar éis a bheith ar Chlár na nDífhostaithe ar 
feadh sé mhí ar a laghad, ach nach bhfuil íocaíocht cáilithe á fháil acu don tréimhse sin, a chumasú 
oideachas agus oiliúint a rochtain d'fhonn leanúint ar aghaidh chun  
fostaíocht a bhaint amach. 
 
Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (BTEI) soláthraíonn sé cláir pháirtaimseartha 
Breisoideachais do dhaoine óga agus do dhaoine fásta. Is é an aidhm deis a thabhairt do 
dhaoine an filleadh ar an bhfoghlaim a chónascadh le freagrachtaí eile, cuir i gcás, cúraimí 
teaghlaigh, oibre agus cúraimí eile. Cuirtear cláir ar fáil ar bhonn páirtaimseartha, ar  
maidin, um thráthnóna nó istoíche ar fud Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.  
 
Bunoideachas do Dhaoine Fásta Is féidir le Foghlaimeoirí Aosach leas a bhaint as ranganna i 
léitheoireacht, scríbhneoireacht, litriú, TF agus matamaitic laethúil i ngrúpaí beaga. Tosaíonn 
siad ar fad ag an tús agus téann siad ar luas an mhic léinn. Is féidir le foghlaimeoirí fásta leas 
a bhaint as cúrsaí litearthachta téamaí mar shampla i sláinte, cócaireacht, gairneoireacht nó 
cothabháil carranna agus iad ag feabhsú scileanna litearthachta.  
 
Foghlaim Teaghlaigh tugann sé deis do thuismitheoirí a gcuid scileanna féin a fheabhsú agus 
feabhas a chur ar a gcumas cabhrú lena gcuid leanaí foghlaim. 
 
Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile (ESOL) cuidíonn sé le daoine fásta a gcuid Béarla 
labhartha agus scríofa a fheabhsú.  
 
Litearthacht d'Aosaigh Is cuid den Seirbhís um Oideachas Bunúsach do Dhaoine Fásta, a 
sholáthraíonn teagasc litearthachta agus uimhearthachta i dtimpeallacht thacúil do dhaoine 
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fásta ar gá dóibh a gcuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, litrithe, matamaitice a 
fhorbairt agus teicneolaíocht laethúil a úsáid.  
 
Dian-Theagasc sa Bhunoideachas d’Aosaigh (ITABE) Is cúrsa 14 seachtaine é, 6 uair an chloig 
in aghaidh na seachtaine, a thugann deis don fhoghlaimeoir feabhas suntasach a chur ar a 
scileanna bunúsacha sa léitheoireacht, sa scríbhneoireacht agus san uimhearthacht. 
 

Oideachas Pobail tagraíonn sé 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. 

 
Oiliúint Sainscileanna  a maireann na cúrsaí seo sé mhí de ghnáth agus is é is aidhm dóibh ná aghaidh 

a thabhairt ar riachtanais gnó agus tionsclaíochta thar raon earnálacha.  De ghnáth, cuirtear 
cáilíochtaí ar leibhéal 4 – 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochta nó Cáilíocht tionsclaíochta ó 
fhoras aitheanta creidiúnaithe seachtrach ar fáil.  Bíonn cúrsaí lánaimseartha i gceist agus 
bíonn siad ar siúl i gcaitheamh na bliana chun freastal orthu siúd atá sa tóir ar fhostaíocht don 
chéad uair agus orthu siúd ar mhian leo scileanna nua a fhoghlaim nó cur lena  
scileanna chun a gcuid deiseanna fostaíochta a fheabhsú amach anseo. 
 
Ógtheagmháil Is clár oideachais agus oiliúna agus taithí oibre é do lucht fágála scoile, idir 16 
agus 20 bliain d’aois, a chuirtear ar fáil i suíomh lasmuigh den scoil. Tá sé mar aidhm ag 
Ógtheagmháil na croí-scileanna a theastaíonn le haghaidh tuilleadh foghlama a fhorbairt agus 
daoine óga a ullmhú le dul ar aghaidh chuig breisoideachas / oiliúint nó chuig fostaíocht.  
Feidhmíonn BOOMSL cúig Ionad Ógtheagmhála, trí cinn i Maigh Eo, ceann i Sligeach agus 
ceann i Liatroim. Tugann na hionaid seo raon deiseanna deimhniúcháin d’fhoghlaimeoirí, 
Teastas Sóisearach, Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus roinnt dámhachtainí QQI ó leibhéal 
a dó go cúig ar chreat náisiúnta na gcáilíochtaí.   
 
Ionaid Oiliúna Pobail Soláthraíonn BOOMSL oiliúint phobalbhunaithe do lucht fágála luath 
scoile mar chuid den chlár náisiúnta um Chosaint Óige. Is eagraíochtaí neamhspleácha 
pobalbhunaithe iad Ionaid Oiliúna Pobail, a sholáthraíonn oiliúint agus tacaíochtaí gaolmhara 
do luathfhágálaithe scoile idir 16 - 21 bliana d’aois a d’fhág an scoil gan aon cháilíocht 
fhoirmiúil. Tá cláir ag an ionad á bhfeabhsú chun níos mó béime a leagan ar fhorbairt scileanna 
ar dócha go mbeidh siad ag teacht le deiseanna fostaíochta áitiúla. 
 
Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla Soláthraíonn BOOMSL i gcomhpháirtíocht le grúpaí 
pobalbhunaithe raon seirbhísí oiliúna réamhghníomhacha, réamhghníomhach / bainteach 
leis an bpost, chun cabhrú le daoine dul isteach sa mhargadh saothair gníomhach / dul isteach 
arís ann. Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag na tionscnaimh seo fáil réidh le bacainní agus 
tacaíochtaí a sholáthar, a chinntíonn rochtain ar Chláir, Seirbhísí agus Fostaíocht do dhaoine 
aonair agus do ghrúpaí a bhfuil eisiamh agus míbhuntáiste sa mhargadh saothair iontu.  
Cuireann Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla ar chumas BOOMSL aghaidh a thabhairt ar na cuspóirí 
seo agus tacaíocht a sholáthar ag an am céanna d’Eagraíochtaí Pobail / Deonacha chun 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais seirbhíse agus forbartha áitiúla. Tá na tionscnaimh 
fréamhaithe sa phobal agus  
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spreagann siad daoine nach mbainfeadh tairbhe as oiliúint phríomhshrutha de ghnáth, 
b’fhéidir, na scileanna atá acu a fhorbairt agus scileanna nua a fhoghlaim i dtimpeallacht a 
oireann dá riachtanais áitiúla. 
 
Scileanna Chun Dul Chun Cinn (Sta) Is clár náisiúnta é atá dírithe ar dheiseanna oiliúna 
oideachais a sholáthar chun cabhrú le fostaithe déileáil leis na héilimh bhunúsacha ar 
scileanna oideachais san ionad oibre. D’fhéadfaí go n-áireofaí éagsúlacht ábhar, a thacaíonn 
le riachtanais oideachais fostaithe, i gcúrsaí SDO.  Áirítear le gach cúrsa gnéithe litearthachta 
agus uimhearthachta comhtháite in éagsúlacht ábhar amhail cumarsáid, mata, ríomhaireacht, 
léitheoireacht, scríbhneoireacht, litriú agus scileanna forbartha pearsanta. Tá na cúrsaí 
deartha agus á gcur ar fáil ar bhealach solúbtha agus inoiriúnaithe chun freastal ar riachtanais 
an fhostóra agus an fhostaí. Is féidir cúrsaí a chur in oiriúint do riachtanais an ionaid oibre. De 
ghnáth maireann cúrsaí thart ar 35 uair an chloig agus d’fhéadfadh creidiúnú QQI ag Leibhéal 
3 a bheith mar thoradh orthu. 
 
Music Generation Cuireann Music Generation Mayo, Music Generation Sligo agus Music 
Generation Leitrim seirbhísí oideachais ceoil léirithe ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga 0-
18 mbliana d’aois. Tá siad mar chuid de Music Generation - Clár Náisiúnta Oideachais Ceoil 
na hÉireann, arna thionscnamh ag Music Network, agus arna chómhaoiniú ag U2, Cistí na 
hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil 
Áitiúil, (LMEPanna). Déanann Comhpháirtíocht um Oideachas Ceoil gach seirbhís a bhainistiú 
go háitiúil ina gcontaetha faoi seach, faoin bpríomhpháirtí BOOMSL.  
 
Ionaid Oideachais Allamuigh Feidhmíonn BOOMSL dhá Ionad Oideachais Allamuigh, in Acaill, 
Co. Mhaigh Eo agus i mBaile na gCléireach, Co. Liatroma.  Mar thoradh ar Ionad Oideachais 
agus Oiliúna Allamuigh Acla, a bunaíodh i 1971, forbraíodh aon ionad déag BOO eile ar fud na 
tíre agus d’fhorbair an tionscal allamuigh ar fud na tíre. Forbraíonn an t-ionad cláir 
shaincheaptha, trí úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí eachtraíochta agus an timpeallacht 
allamuigh chun forbairt fhisiciúil, shóisialta agus intleachtúil rannpháirtithe a spreagadh. 
 
Faoi láthair seachadann an tIonad allamuigh Acla raon clár for-rochtana atá dírithe ar 
Fhoghlaimeoirí BOOMSL atá bunaithe ar athléimneacht agus folláine ag úsáid meán na 
ngníomhaíochtaí allamuigh. Bhí sé seo an-tábhachtach do gach duine le linn agus i ndiaidh na 
paindéime Covid.  
 
I measc na rannpháirtithe tá scoileanna BOOMSL, Ógtheagmháil, Gasóga, Gaisce chomh maith 
le hionaid oideachais agus institiúidí bunscoile, dara agus tríú leibhéal ar fud na tíre. 
Freastalaíonn sé freisin ar ghrúpaí óige agus ar an bpobal atá os cionn seacht mbliana d’aois 
agus soláthraíonn sé campaí spóirt comhshaoil / allamuigh sa samhradh.  Cuirtear raon cláir 
chomhshaoil ar fáil san ionad freisin, lena n-áirítear staidéir allamuigh bunleibhéil agus dara 
leibhéil agus ceardlanna éiceolaíochta.  Oiliúint scileanna seachadta allamuigh a sholáthar do 
mhic léinn spórt allamuigh GMIT lena n-áirítear surfáil, cadhcáil farraige agus 
dreapadóireacht. Is ionad oiliúna aitheanta é an t-ionad do gach spórt allamuigh agus 
soláthraíonn sé oideachas pobail ar mhaoirseacht chomhshaoil ar nós Cóstaí Glan, 
treoirchreat Uisce agus oiriúnú Aeráide.  
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Cuirtear Cúrsa Oiliúna Allamuigh/ Comhshaoil leibhéal 5 ar fáil in IOOA Acla. Tá an t-ionad ag 
cur tús le teagasc surfála le oiliúint um gharda tarrthála.  Tá an dá chúrsa oiliúna deartha chun 
oiliúnaithe a ullmhú le haghaidh slí beatha san earnáil Allamuigh / Comhshaoil / Cóitseála 
agus oideachais.  Áirítear leis na príomh-mhodúil cáilíochtaí lóisteála sa tSléibhteoireacht/ 
Cadhcáil agus modhanna agus measúnaithe san Éiceolaíocht agus sa Staidéar Allamuigh. 
 
Ina theannta sin, reáchtálann BOOMSL Cúrsa Áineasa & Aclaíochta, QQI Leibhéal 6 & Spóirt  
agus Áineas Allamuigh QQI Leibhéal 5 i gcomhar le hIonad Gníomhaíochtaí Allamuigh 
“Eachtraíocht Loch Aillionn” i mBaile na gCléireach, Co. Liatroma.  
 
Cúrsaí tráthnóna agus ranganna oíche féin-mhaoinithe Seachadann BOOMSL 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. 
 

An Clár Athlonnaithe Dídeanaithe Tá BOOMSL ag obair le hÚdaráis Áitiúla (tríd an gCoiste 
Forbartha Pobail Áitiúla) agus páirtithe leasmhara eile chun seirbhísí a aithint agus a chur ar  
fáil do shaoránaigh go ginearálta agus, go sonrach, do ghrúpaí imeallaithe agus i gcontúirt, 
m.sh. dídeanaithe i ngach ceann den trí chontae agus tionscnaimh nua chun cabhrú le grúpaí 
den Lucht Siúil 
 
Obair Óige Is í feidhm reachtach BOOMSL maidir le hobair óige ná: 
 
“Tacú le soláthar, comhordú, riarachán agus measúnú seirbhísí obair don óige ina réimse 
feidhme agus eolas a d’fhéadfadh a bheith á lorg ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 
maidir lena leithéid tacaíochta a chur ar fáil”.  (Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna, 
2013, Alt 10(1)(j)). 
 
Tá acmhainn oibre óige BOOMSL maoinithe ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ). 
 
I measc gníomhaíochtaí BOOMSL maidir le hobair don ógra in 2020 na seirbhísí seo a leanas: 
 

• Riarachán agus maoirseacht ar na scéimeanna deontais seo a leanas do ghrúpaí óige 
faoi stiúir oibrithe deonacha agus á n-oibriú ag oibrithe deonacha: 

- Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla 
- Scéim Mion-Deontais COVID-19 
- Scéim Infheistíochta TFC 

• 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 faoi stiúir foirne, faoi na 
scéimeanna seo a leanas: 

- Scéim Maoinithe Spriocdhírithe don Aos Óg 
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- Scéim Maoinithe Athbhreithnithe don Aos Óg 
- Scéim Ionad Faisnéise na nÓg 
- Scéim UBU D’Áit Do Spás  
- Scéim Maoinithe Caipitil Óige 
- Scéime Deontais Seirbhíse Óige LGBTI+. 
- Tascfhórsa Réigiúnach Drugaí agus Alcóil an Iarthuaiscirt (arna mhaoiniú ag an 

Roinn Sláinte) 
- Comhairle na nÓg (i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Shligigh) agus línte 

maoinithe eile. 
• Rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht na n-óg trí thacaíocht a thabhairt do Comhairlí 

na nÓg i ngach ceann contae de Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim. 

• 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. 

• Tionscnaimh Meabhairshláinte na nÓg i Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim 
 

Chomh maith leis na seirbhísí a bhfuil cuntas orthu thuas, thacaigh BOOMSL le comhordú 
gníomhaíochtaí oibre óige le seirbhísí eile trí rannpháirtíocht i raon leathan coistí 
idirghníomhaireachta. Go suntasach, áiríodh orthu seo Coistí Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga 
agus a bhfo-struchtúir éagsúla i ngach contae. Bhí ról tábhachtach ag Oifigigh Óige BOOMSL, 
trína rannpháirtíocht sna grúpaí seo, i rith na bliana maidir le cur chuige comhpháirtíochta a 
threorú chun na spriocthorthaí a leagtar amach sna Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: An 
Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine Óga, 2014-2020, a bhaint amach. 
 

Is díol suntais ar leith é in 2020, faoi chlár Athchóirithe Óige RLCMLÓ, cuireadh tús le scéim 
nua UBU D’Áit Do Spás i mí Iúil 2020.  Ionchorpraíodh leis seo tionscadail atá ann cheana a 
maoiníodh roimhe seo faoi na Scéimeanna Maoinithe Óige Spriocdhírithe agus 
Athbhreithnithe.  Chuir sé leis an obair a rinneadh roimhe seo chun riachtanais a aithint tríd 
an bpróiseas Próifíl Ceantair, Measúnú Riachtanas agus Riachtanas Seirbhíse.  D'aithin sé seo 
agus léirigh sé riachtanais daoine óga maidir le tionscadail mhaoinithe 

 
Seirbhísí Eile arna soláthar ag BOOMSL:  
 
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 an oideachas nó leanúint ar aghaidh leis nó Dul 
Chun Cinn chuig Ardoideachas nó oiliúint. 
 

• Iad siúd ar mian leo áthas na foghlama a athfhionnadh nó cabhair a fháil le 
bunoideachas. 

• A bhfuil deacracht acu fostaíocht oiriúnach a aimsiú nó a choimeád mar gheall ar 
easpa cáilíochtaí oideachais iomchuí.  
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• Ar mian leo iniúchadh a dhéanamh ar chineál nua breisoideachais nó oiliúna atá ar 
fáil i Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim. 

 
Tá Comhairleoir Treorach Oideachais do Dhaoine Fásta láncháilithe ag an tseirbhís agus 
Oifigeach Faisnéise um Threoir do Dhaoine Fásta. Tá an tseirbhís faoi rún agus tugann sí deis 
duit imní faoi do chuid oideachais a phlé gan mothú go bhfuil tú faoi bhreithniú daoine eile 
agus faisnéis a fháil faoi na roghanna is fearr duit. 
 
Le linn na Dianghlasála Covid 19 rinne foireann seirbhíse Treorach agus Faisnéise um 
Oideachas Aosach BOOMSL oiriúnú agus freagairt go tapa agus go rathúil ag bualadh le cliaint, 
daoine aonair agus grúpaí foghlaimeoirí go cianda agus go sábháilte. 
 
I ngach ceann de na contaetha, dúnadh oifigí don phobal, ach cuireadh an tseirbhís Treorach 
in oiriúint trí chruinniú le cliaint ar bhonn fíorúil, ar an bhfón, trí ríomhphoist. D’fhan an 
caidreamh leis na cliaint comhsheasmhach leis na leibhéil a raibh ann roimh Covid. 
 
Bhuail an tseirbhís le grúpaí foghlaimeoirí ar bhonn fíorúil trí oibriú go dlúth le 
Comhordaitheoirí agus Teagascóirí clár i gcúrsaí lánaimseartha mar VTOS, Ógtheagmháil, PLC 
agus Printíseacht agus Cláir oiliúna ar conradh, agus i seirbhísí Páirtaimseartha ar nós BTEI 
agus Litearthacht Aosach. Bhí Oifigigh Faisnéise i dteagmháil le cliaint ionchasacha trí na 
meáin shóisialta agus trí chomhoibriú leis an uimhir 1800 nuabhunaithe. 
 
Le linn na tréimhse seo, d’óstáil an tseirbhís Treorach tionscadail nuálacha an-rathúla ar nós 
sraith Seimineáir Ghréasáin ar Fholláin, Díghlasáil do Thodhchaí, Na Chéad Chéimeanna Eile, 
forbairt Leabharlanna Faisnéise, mapáil gairme, ceardlanna samhraidh fíorúla.  
 
Comhoibriú le hinstitiúidí eile  
Tá Meabhrán Comhthuisceana ag BOOMSL leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaí (RGFCS) i réigiún an iarthair agus an iarthuaiscirt. Is é aidhm an Chreata seo naisc níos 
struchtúrtha a bhunú ar leibhéil náisiúnta, rannacha agus ceantair idir an RGFCS agus 
BOOMSL.  Éascaíonn an creat seo malartú sonraí idir na heagraíochtaí agus atreorú cliant 
chuig idirghabhálacha oiriúnacha oideachais agus oiliúna a sholáthraíonn an BOO. Is é an 
cuspóir an t-eolas, na scileanna, na hinniúlachtaí agus na tacaíochtaí a sholáthar do chliaint 
RGFCS chun cabhrú leo post a fháil nó dul ar aghaidh chuig breisoideachas agus oiliúint, más 
iomchuí. I measc na gcuspóirí sonracha arna gcomhaontú tá; 

 

• Oibríonn BOOMSL go gníomhach lenár 3 Údarás Áitiúla i Maigh Eo, Sligeach agus 
Liatroim ar chomhthionscnaimh agus glacann sé páirt ghníomhach ar na Coistí 
Forbartha Pobail Áitiúla.  

• Glacann BOOMSL páirt i ngrúpaí náisiúnta agus áitiúla eile chun oideachas, oiliúint, 
seirbhísí óige agus forbairt ceoil a chur chun cinn. 

• Tá BOOMSL páirteach i Meabhráin Chomhthuisceana le IT Shligigh agus IT na Gaillimhe 
agus Mhaigh Eo chun rochtain a éascú d'iarratasóirí agus chun deiseanna dul chun cinn 
a chur ar fáil. 
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Rannpháirtíocht Fostóirí  
Bhunaigh BOOMSL Grúpa Rannpháirtíochta Fostóirí agus bunachar sonraí fostóirí. Tá 
BOOMSL ag leanúint ag comhoibriú le fostóirí, grúpaí fostóirí (IBEC, ACBI, CIF, IHFRAI, srl.),  
 
Fóraim Réigiúnacha Scileanna (FRS), soláthróirí oideachais, gníomhaireachtaí stáit (SOLAS, 
IDA, Fiontraíocht Éireann, OFAanna, srl.) agus páirtithe leasmhara eile. Faoi láthair, tá 
struchtúr á fhorbairt ag BOOMSL chun córas cumarsáide idirghníomhach eagraithe agus  
 
bainistithe dhá bhealach idir fostóirí agus an BOO a chumasú.  
 
 
An Ciste um Míbhuntáiste Oideachais a Mhaolú (MAEDF) 
 
Sheol Maigh Eo Mhaigh Eo, Sligeach Leitrim i gcomhar le SOLAS glao oscailte ar mhaoiniú i mí 
na Samhna 2020 dírithe go príomha ar Sholáthraithe / Grúpaí Oideachais Pobail áitiúla. Bhí sé 
mar aidhm ag an gCiste um Míbhuntáiste Oideachais a Mhaolú (MAEDF) aghaidh a thabhairt 
ar mhíbhuntáiste oideachais a d’fhéadfadh a bheith ag foghlaimeoirí fásta agus bhí fócas faoi 
leith aige ar thacú le rannpháirtíocht agus le hath-rannpháirtíocht foghlaimeoirí aosach sa 
phobal. Bhí sé mar aidhm ag an nglao seo bacainní ar rannpháirtíocht i mBreisoideachas agus 
Oiliúint (BO) a laghdú trí rochtain níos leithne ar theicneolaíochtaí digiteacha, trealamh, 
ábhair agus tacaíochtaí eile a éascú.  
 
Chuir BOOMSL maoiniú ar fáil do 42 ghrúpa idir 3 chontae ar suim iomlán de €252,546.12. 
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Eolas teagmhála 

 

PRÍOMHOIFIG, MHAIGH EO HEAD OFFICE, MAYO 
Bord Oideachais agus Oiliúna Mayo, Sligo and Leitrim  
Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma Education and Training Board 
An Baile Nua, Newtown 
Caisleán An Bharraigh Castlebar 
Co. Mhaigh Eo Co. Mayo 
F23 DV78 F23 DV78 
 
Teil: +353 (0)94 902 4188 Facs: +353 (0)94 902 4187 R-phost: infomayo@msletb.ie 
 

 
 

SLIGEACH SLIGO 
Bord Oideachais agus Oiliúna Mayo, Sligo and Leitrim  
Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Education and Training Board, 
Sráid Na Cé Quay Street 
Sligeach Sligo 
F91 XH96 F91 XH96 
 
Teil: +353 (0)71 91 94800 Facs: +353 (0)71 91 44121 R-phost: infosligo@msletb.ie 
 

 
 

LIATROMA LEITRIM 
Bord Oideachais agus Oiliúna Mayo, Sligo and Leitrim  
Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Education and Training Board, 
Ardán Sheoirse Naofa, St. George’s Terrace 
Cora Droma Rúisc Carrick-on-Shannon 
Co. Liatroma Co. Leitrim 
N41 W2X7 N41 W2X7 
 
Teil: +353 (0)71 96 20024 Facs +353 (0)71 96 21362 R-phost: infoleitrim@msletb.ie 
 

 
 
SUÍOMH GRÉASÁIN 
 
http://msletb.ie 
 
 

 
  

mailto:infosligo@msletb.ie
http://msletb.ie/
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Gluais 
 

TFO Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas  

C&AG An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

PF Príomhfheidhmeannach 

FGL Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 

IOP Ionaid Oiliúna Pobail 

DE An Roinn Oideachais 

RCS An Roinn Coimirce Sóisialaí 

BCTE Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile 

BO Breisoideachas agus Oiliúint 

FSS Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

HSA An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 

TFC Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 

CFPÁ Coiste Forbartha Pobail Áitiúil 

LTI Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 

MEP Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil 

BOOMSL Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma 

LNTO Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas 

NFQ Creat Náisiúnta na gCáilíochtaí 

NPHET An Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí 

NQSF Creat Náisiúnta um Chaighdeáin Cháilíochta don Earnáil Oibre don Aos Óg 

SFGM An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí 

PLC Iar-Ardteistiméireacht 

QQI Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 

SCP Clár Críochnaithe Scoile 

ROS Riachtanais Oideachais Speisialta 

SFW Scileanna i gcomhair na hOibre 

SSRP Comhpháirtíocht Spóirt agus Áineasa Shligigh 

STB Seirbhísí do Ghnó 

TY An Idirbhliain 

CGO Coiste Gairm-Oideachais 

SDOG Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais 
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Aguisín 1: Scoileanna, Ionaid agus Coistí BOOMSL 
 

SCOILEANNA SONRAÍ 

Maigh Eo  

Coláiste Pobail Acla 

Poll Rathnaí, Gob an Choire, Co. Mhaigh Eo, F28 

CP49 

http://colaistepobailacla.ie/  

Coláiste Dháibhéid agus 

Coláiste Breisoideachais Chaisleán an Bharraigh 

Gort an Tobair, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh 

Eo, F23 VY15  www.davittcollege.com /An Baile 

Nua, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, F23 

EW84 https://ccfe.ie/ 

Coláiste na Maighne 
Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, F26 W884 

www.moynecollege.ie  

Coláiste Chomain 
Ros Dumhach, Co. Mhaigh Eo, F26 YR99 

www.gcr.ie  

Coláiste Bhreandáin 
Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo, F26 C782 

www.stbrendanscollege.com  

Coláiste Pobail Sheosaimh 

Béal Átha na Sróna, Baile Chathail, Co. Mhaigh Eo, 

F12 WE19 

www.sjcc.ie  

Coláiste Phádraig 
Crois Lacken, Cill Ala, Co. Mhaigh Eo, F26 NW52 

www.lackencross.ie  

Coláiste Thiarnáin 

Crois Mhaoilíona, Co. Mhaigh Eo, F26 WK25 

mayosligoleitrim.etb.ie/school/st-tiernans-

college/   

Coláiste Breisoideachais Chathair na Mart 
Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo, F28 TP82 

www.westportcfe.ie  

Sligeach  

Coláiste Pobail Bhéal Átha an Fhóid agus 

Coláiste Breisoideachais Shligigh 

Bóthar an Ghalltrumpa, Sligeach, F91 DY66 

www.ballinodecollege.com / www.sligocfe.ie  

Coláiste Iascaigh 
Iascaigh, Co. Shligigh, F26 EC56 

www.colaisteiascaigh.ie  

Iarbhunscoil Chúil Dheá 
Baile idir Dhá Abhainn, Co. Shligigh, F52 XE71 

www.coola.ie  

http://colaistepobailacla.ie/
http://www.davittcollege.com/
https://ccfe.ie/
http://www.moynecollege.ie/
http://www.gcr.ie/
http://www.stbrendanscollege.com/
http://www.sjcc.ie/
http://www.lackencross.ie/
http://mayosligoleitrim.etb.ie/school/st-tiernans-college/
http://mayosligoleitrim.etb.ie/school/st-tiernans-college/
http://www.westportcfe.ie/
http://www.ballinodecollege.com/
http://www.sligocfe.ie/
http://www.colaisteiascaigh.ie/
http://www.coola.ie/
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Coláiste an Chorainn 

Baile an Mhóta, Co. Shligigh, F56 DP86 

www.corrancollege.com  

 

Iarbhunscoil na Gráinsí 
An Ghráinseach, Co. Shligigh, F91 F722 

grangepps.ie  

Coláiste Thuaisceart Chonnacht 
Tobar an Choire, Co. Shligigh, F91 X883 

northconnaughtcollege.net  

Liatroim  

Gairmscoil Charraig Álainn 

Carraig Álainn, Co. Liatroma, H12 TD72 

mayosligoleitrim.etb.ie/school/carrigallen-

vocational-school 

Gairmscoil Dhroim Seanbhó 
Droim Seanbhó, Co. Liatroma, N41 D623 

www.dvs.ie  

Coláiste Loch Aillionn 
Droim Caorthainn, Co. Liatroma, N41 XT98 

www.loughallencollege.ie  

Coláiste Pobail Mhaothla 
Maothail, Co. Liatroma, N41 YT72 

mohillcommunitycollege.ie  

  

http://www.corrancollege.com/
http://grangepps.ie/
https://northconnaughtcollege.net/
http://mayosligoleitrim.etb.ie/school/carrigallen-vocational-school/
http://mayosligoleitrim.etb.ie/school/carrigallen-vocational-school/
http://www.dvs.ie/
http://www.loughallencollege.ie/
https://mohillcommunitycollege.ie/
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IONAID BHREISOIDEACHAIS AGUS OILIÚNA SONRAÍ 

Maigh Eo:  

Ionaid Oiliúna Bhéal an Átha Ceathrú an Chaisleáin Thiar, Béal an Átha, F26 P278 

Ionad Breisoideachais Páirtaimseartha Chlár   

Chlainne Mhuiris 

Lána an tSéipéil, Chlár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh 

Eo, F12 F5W7 

Ionad Breisoideachais Acla 
Ionad Oideachais Allamuigh Acla, 

Acaill, Co. Mhaigh Eo, F28 H7F2 

SLOG Bhéal Átha na Muice Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo, F12 DC93 

SLOG / Ógtheagmháil Bhéal an Átha 
Bóthar na hArdeaglaise, Béal an Átha, Co. Mhaigh 

Eo, F26 FEF4 

SLOG / Ógtheagmháil Bhaile an Róba/ 

Ionad Breisoideachais Bhaile an Róba 
Baile an Róba, Co. Mhaigh Eo, F31 FK54 

Ógtheagmháil Choillte Mach Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo, F12 CK33 

Ionad Breisoideachais Bhéal an Mhuirthead Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo, F26 D8H2 

Ionad Breisoideachais Bhéal an Átha Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, F26 E264 

Ionad Breisoideachais Bhéal Átha hAmhnais Béal Átha hAmhnais, Co. Mhaigh Eo, F35 A064 

Ionaid Bhreisoideachais agus Oiliúna Caisleán an 

Bharraigh 
Caisleáin an Bharraigh (Droichead an Rí), F23 FW70 

Sligeach:  

Ionad Oideachais Aosaigh, Sligeach Sráid an Chaisleáin, Sligeach, F91 DK33 

Coláiste Bhéal Átha an Fhóid / Coláiste 

Breisoideachais Shligigh 

Sráidbhaile an Ghalltrumpa, Béal Átha an Fhóid, 

Sligeach 

Ionaid Oiliúna Shligigh Baile Uí Theimhneáin, Sligeach, F91 N284 

Ógtheagmháil Shligigh Eastát Tionscail Chliabhraigh, Sligeach, F91 FY68 

Liatroim:  

PLC - Mayflower, Droim Seanbhó Droim Seanbhó, Co. Liatroma, N41 Y8P6 

Oideachas Aosach - Ionad Bee Park, Baile 

Hamaltúin 
Baile Hamaltúin, Co. Liatroma, F91 HCD9 

Oideachas Aosach - Presentation House, 

Cora Droma Rúisc 
Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma, N41 A2H5 

Coláiste Marion Maothail, Co. Liatroma, N41 CY58 
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COISTÍ BOO MHAIGH EO, SHLIGIGH AGUS LIATROMA 

Coiste Iniúchóireachta 

An Coiste Airgeadais: 

An Coiste Breisoideachais agus Oiliúna 

An Coiste um Obair don Óige 

Coiste Comhairleach Ógtheagmhála: 

Coiste Comhairleach Ionad Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Acla 

Tá ionadaithe ag BOOMSL freisin ar Choistí na nInstitiúidí Teicneolaíochta 

ag IT Shligigh, IT na Gaillimhe-Mhaigh Eo agus IT Leitir Ceanainn 
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Aguisín 2: Faisnéis Airgeadais  
 

Tháinig Ráitis Airgeadais Bhliantúla MSLETB don bhliain chun críche ar an 31 Nollaig, 2020 

faoi réir iniúchta ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG) tráth fhoilsithe na 

Tuarascála Bliantúla 2020.  

Foilseoidh BOOMSL na ráitis airgeadais iniúchta laistigh de mhí tar éis iad a fháil ón ARC & C.  

Tá sonraí airgeadais maidir leo seo a leanas san áireamh sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil: 

  

• Sonraí faoi tháillí nach mbaineann le tuarastal a íocadh i leith Comhaltaí Boird arna 
n-anailísiú de réir catagóire táillí 

• Sonraí comhiomlána maidir le cúiteamh na príomhbhainistíochta arna anailísiú de 
réir na gcatagóirí seo a leanas lena n-áirítear cúiteamh bainistíochta san iomlán; 

o Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha fostaí 
o Sochair iarfhostaíochta 
o Sochair foirceanta 

• Príomhchúiteamh bainistíochta más ann dó; 

• Sonraí faoi líon na bhfostaithe ar thit a sochar iomlán fostaí (gan costas pinsin 
fostóra san áireamh) don tréimhse tuairiscithe idir € 0 agus € 59,999 agus laistigh de 
gach banda pá de € 10,000 agus € 60,000 nó níos airde agus figiúr foriomlán do 
ranníocaíochtaí pinsin fostóra iomlána. 

  

 
Aguisín 3: Naisc le Tuarascálacha 
 

Tuarascálacha cigireachta nó naisc le tuairiscí na scoileanna: 

• Cigireachtaí Ábhair: 

https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-

Publications/Subject-Inspection-Reports-List/ 

• Meastóireachtaí Scoile Uile: 

https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-

Publications/Whole-School-Evaluation-Reports-List/ 

• Meastóireacht ar Phleanáil Gníomhaíochta le haghaidh Feabhsúcháin i 

Scoileanna DEIS: 

https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-

Publications/Evaluation-of-Action-Planning-for-Improvement-in-DEIS-

Schools/ 

https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Subject-Inspection-Reports-List/
https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Subject-Inspection-Reports-List/
https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Whole-School-Evaluation-Reports-List/
https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Whole-School-Evaluation-Reports-List/
https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-of-Action-Planning-for-Improvement-in-DEIS-Schools/
https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-of-Action-Planning-for-Improvement-in-DEIS-Schools/
https://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Evaluation-of-Action-Planning-for-Improvement-in-DEIS-Schools/

