Tumoideachas san Iar-bhunscoil Ghaeltachta:
Seicliosta don Bhord Bainistíochta

Pleanáil scoile uile

An Ghaeilge

Réimse Conas is féidir leis an mbord bainistíochta tacú le feidhmiú an tumoideachais sa scoil
• Tacaíonn an bord le cur chun cinn na Gaeilge sa scoil ar bhonn leanúnach.
• Déanann an bord a ghnó trí Ghaeilge chomh fada agus is féidir.
• Cinntíonn an bord go bhfuil tuiscint ag an bpobal gur scoil Ghaeltachta í an scoil.
• Tá tosaíocht tugtha don Ghaeilge i gcáipéisíocht na scoile, na polasaithe san áireamh.
• Cinntíonn an bord gurb í an Ghaeilge an teanga a úsáidtear i ngach gné d’obair na scoile.
• Is é an bord a shainmhíníonn fís na scoile i leith an tsoláthair oideachais trí Ghaeilge sa scoil
Ghaeltachta.
• Cinntíonn an bord go bhfuil sé cláraithe sa pholasaí iontrála gur scoil Ghaeltachta í agus gurb í an
Ghaeilge teanga na cumarsáide, an teagaisc agus na foghlama sa scoil.
• Cinntíonn an bord go bhfuil
– polasaí scoile uile i leith na Gaeilge mar theanga na scoile deartha agus uasdátaithe de réir mar is cuí
– plean scoile uile don Ghaeilge, mar ábhar, deartha agus uasdátaithe de réir mar is cuí
– plean scoile uile do na hábhair churaclaim eile, trí mheán na Gaeilge, deartha agus uasdátaithe de réir
mar is cuí.

• Glacann an bord páirt ghníomhach sa phróiseas pleanála ar mhaithe leis na critéir theangabhunaithe a
chomhlíonadh le haghaidh aitheantas mar scoil Ghaetachta.

Gníomh-phleanáil

• Oibríonn an bord agus foireann na scoile i gcomhar lena chéile le cinntiú go bhfuil
– spriocanna réadúla intomhaiste leagtha amach sa phlean gníomhaíochta scoile
– gníomhartha oiriúnacha pleanáilte chun na spriocanna sin a bhaint amach
– athbhreithniú déanta ar an bplean gníomhaíochta go rialta
– an dul chun cinn aitheanta
– spriocanna nua leagtha amach, de réir mar is gá
– uasdátú rialta déanta agus pléite ag an mbord.

• Déanann an bord róil cheannasaíochta agus freagrachtaí i leith fheidhmiú an tumoideachais a aithint
agus a chomhaontú.

• Cuireann an bord achoimre gairid den tuairisc fhéinmheastóireachta scoile agus den phlean

Acmhainní daonna a bhainistiú

Comhpháirtíocht

feabhsúcháin scoile ar fáil go bliantúil do phobal na scoile.

• Cothaíonn an bord comhpháirtíocht dhearfach agus oscailte leis na tuismitheoirí agus leis an bpobal.
• Dáileann an bord eolas ar an bpobal maidir le buntáistí an tumoideachais agus an dátheangachais/
ilteangachais.

• Tacaíonn an bord le cumann na dtuismitheoirí ina gcuid oibre i leith an tumoideachais (tacaíocht a
thabhairt do bhunú coiste más gá).

• Cothaíonn an bord nasc tairbheach leis an bpobal, le suíomhanna luathoideachais agus le scoileanna
Gaeltachta/ lán-Ghaeilge eile agus leis an gcoiste pleanála teanga áitiúil.

• Earcaíonn an bord, de réir íosriachtanais imlitreacha ábhartha na Roinne Oideachais, foireann atá inniúil
sa Ghaeilge.

• Tacaíonn an bord leis an bhfoireann chun deiseanna oiliúna a rochtain, ar nós cúrsaí a sholáthraíonn
na seirbhísí tacaíochta náisiúnta agus COGG, lena n-inniúlacht sa Ghaeilge agus a dtuiscint ar an
tumoideachas a neartú.

• Cinntíonn an bord go bhfuil cur chuige scoile uile ann i bhfeidhmiú an tumoideachais chun na critéir
theangabhunaithe a bhaint amach.

• Deimhníonn an bord go bhfuil na tacaí a chuirtear ar fáil mar chuid den Scéim in úsáid go héifeachtach
de réir imlitreacha agus treoirlínte na Roinne (mar shampla, na huaireanta tacaíochta breise don
Ghaeilge).

• Deimhníonn an bord go bhfuil na córais bhainistíochta agus na nósanna imeachta cuí á gcur i bhfeidhm
le cinntiú go bhfuil na deontais a bhaineann leis an Scéim in úsáid de réir mar a bhí beartaithe dóibh.

