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Brollach 
Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) a 
Thuarascáil Bhliantúil 2020 a chur i láthair.  Leagtar amach sa tuarascáil seo an réimse cuimsitheach 
gníomhaíochtaí faoinar tugadh i scoileanna, in ionaid agus i seirbhísí BOOCCC le bliain anuas.   
Cuimsítear sa tuarascáil freisin eolas ar fheidhmeanna rialachais chorparáidigh BOOCCC don 
tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2020. D’oibrigh an Bord agus an fhoireann feidhmiúcháin 
le chéile go héifeachtach chun na forbairtí a threorú a thit amach i rith 2020 i scoileanna, 
breisoideachas agus oiliúint agus i dtacaíocht eagraíochta. 
 
D’imir paindéim COVID 19 tionchar suntasach ar obair BOOCCC, a chuir isteach go mór ar sheirbhísí 
i lár mhí an Mhárta 2020 nuair a dúnadh scoileanna, ionaid agus oifigí.  Bunaíodh Coiste um Pleanáil 
Leanúnachais Gnó chun pleanáil a dhéanamh don chur isteach láithreach agus níos fadtéarmaí ar 
sheirbhísí ar fud na heagraíochta.  Áiríodh leis seo pleanáil maidir le múinteoireacht agus foghlaim 
agus soláthar seirbhíse ó chian a bhunú, anuas ar na próisis leasaithe scrúduithe i scoileanna agus in 
ionaid a bhainistiú.  Críochnaíodh obair rialachais chorparáidigh BOOCCC go cianda agus tugadh 
ullmhú agus déanamh Iniúchadh an ARCC in 2020 go cianda díreach i ndiaidh dianghlasáil mhí an 
Mhárta. 
 
Imríodh tionchar mór ar sholáthar seirbhísí agus obair na heagraíochta sa chuid eile den bhliain 
2020 de réir mar a d’fhreagraíomar do na bearta éagsúla sa treochlár náisiúnta chun déileáil le 
COVID 19.  Rinneadh iarracht nach beag chun scoileanna agus ionaid a athoscailt i Meán Fómhair 
agus moltar go mór iarrachtaí ár bhfoirne agus gach duine a bhí bainteach gur éirigh linn oscailt arís 
eile go dtí Nollaig 2020.  Aithníonn BOOCCC rannchuidiú ár scoláirí agus ár bhfoghlaimeoirí i rith na 
tréimhse dúshlánaí seo.  Leanadh le cianoibriú i rith an ama seo agus tháinig patrún nua ar 
sheirbhísí de réir a chéile. In ainneoin na ndúshlán, d’éirigh le BOOCCC roinnt príomhthionscadal a 
chur chun cinn i rith na bliana, arbh é an dul chun cinn a rinneadh ar thionscadal Champas Chill 
Chainnigh an ceann ba thábhachtaí díobh, tar éis gur críochnaíodh Céim 1. Rinneadh forbairt 
leanúnach ag Campas Seirbhísí Oiliúna Chill Chainnigh Seirbhísí agus fairsingíodh na printíseachtaí a 
bhí beartaithe don todhchaí. 
 
Tá an t-ádh geal ar BOOCCC go bhfuil bord an-tiomanta agus foireann thiomnaithe aige, a gcuireann 
gach duine díobh leis an rath a bhíonn ar ár scoileanna, ár n-ionaid agus ár seirbhísí.  Aithnímid an 
tiomantas agus an saineolas a léirigh ár gceannairí agus ár bhfoireann don iomaí dúshlán a tháinig 
aníos i rith na bliana. Is mar gheall ar a n-iarrachtaí gur éirigh linn leanúint dár seirbhísí a sholáthar. 
Tá gach rud a dhéanaimid in BOOCCC treoraithe ag freastal ar shárleasanna foghlaimeoirí: a 
bhuíochas leis an gcomhpháirtíocht rathúil idir an bord agus an fhoireann, chinntigh BOOCCC go 
raibh ár scoláirí i lár ár gcuid oibre i gcónaí. 

 
        

     

    

  

 

An Comh. Peter Cleere                        Eileen Curtis  

Cathaoirleach                                              Príomhfheidhmeannach 
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Ár misean 

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach ar chumas 

foghlaimeoirí barr a gcumais a bhaint amach agus cuireann sé le forbairt shóisialta, chultúrtha 

agus gheilleagrach ár gceantair agus ár dtíre. 

 

 

Ár bhfís 

Is í ár n-uaillmhian don todhchaí: 

Forbairt deiseanna oideachais agus oiliúna a stiúradh inár dhá chontae trí dul i mbun 

idirchaidrimh le foghlaimeoirí agus le pobail, trí thimpeallachtaí agus trí eispéiris dhearfacha 

foghlama a chruthú do dhaoine ag gach céim d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil, agus cur le 

forbairt shóisialta agus gheilleagrach.  

Tá mar aidhm againn, i ngach rud a dhéanaimid, bheith ar “an tseirbhís oideachais agus oiliúna 

a úsáideann seirbhísí eile mar thagarmharc don tsármhaitheas”.  

 

 

Ár luachanna 

Aithnímid an luach agus an ról atá ag an bhfoghlaim maidir le forbairt, comhtháthú agus folláine 

na sochaí. Treoraíonn freastal ar shárleasanna na bhfoghlaimeoirí gach rud a dhéanaimid.  

Tá sé mar aidhm againn barr feabhais a bhaint amach agus táimid tiomanta feabhsuithe a chur i 

bhfeidhm go leanúnach ar fud ár n-eagraíochta.  Léirímid luach ar chaidreamh agus oibriú as 

lámh a chéile laistigh den earnáil oideachais agus oiliúna agus as lámh le leis an bpobal i 

gcoitinne.  

Mar eagraíocht seirbhíse phoiblí, tá cultúr cuntasachta, macántachta, cothroime, oscailteachta 

agus measa in BOOCCC.  

Glacaimid le caighdeáin arda maidir le garimiúlacht, macántacht, oibiachtúlacht agus cáilíocht, 

agus tá ról lárnach acu chun freastal ar ár bhfoghlaimeoirí go léir. Cothaímid an éagsúlacht agus 

táimid sásta glacadh le smaointe nua.  
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Léargas Ginearálta ar Sheirbhísí  

 

 

 

 
  

Bord 
Oideachais agus 

Oiliúna Chill 
Chainnaigh 

agus 
Cheatharlach 

€68.8 
milliún 
Buiséad 
Bliantúil

14 Iar-
Bhunscoil/S

coil 
Threasacha

22 Láthair 
Bhreisoideachai

s agus Oiliúna

€2.9million 
Tionscadail 

Chaipitil

4510 
Scoláire

6466 
Foghlaimeo

ir

1315 Ball 
Foirne
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Léarscáil thíreolaíoch de BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach  
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Struchtúr Eagraíochta  

Tacaíonn Feidhmeannacht le BOOCCC atá freagrach as beartas, bainistíocht laethúil agus 

feidhmeanna nach bhfuil forchoimeádta don Bhord a chur i bhfeidhm, faoi mar a 

shonraítear in Alt 12 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013.    

Oibrítear BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach ar fud an dhá chontae Chill Chainnigh 
agus Cheatharlach agus tá a cheannoifig suite i gCeatharlach agus tá oifig eile suite i 
gCill Chainnigh. 
 
Tá foireann bainistíochta BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach faoi stiúir an 
Phríomhfheidhmeannaigh agus triúr stiúrthóirí, an Stiúrthóir Scoileanna, an Stiúrthóir 
Breisoideachais agus Oiliúna, agus an Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha 
Eagraíochta. 
 

 

 
 

  

Príomhfheidhmeannach

Eileen Curtis 

Stiúrthóir Scoileanna

Pauline Egan

Príomhoidí Scoile

Foireann Scoile

Stiúrthóir Tacaíochta agus 
Forbartha Eagraíochta 

Liam Scott

Príomhoifigigh Chúnta 

Cinn Rannóg 

(Airgeadas, Seirbhísí 
Corparáideacha, AD)

Foireann Riaracháin 

Stiúrthóir Breisoideachais 
agus Oiliúna 

Martha Bolger

Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna 

Oifigigh Oideachais Aosach

Bainisteoirí Ionaid

Foireann Breisoideachais 
agus Oiliúna



   

 

11 
 

Spriocanna Straitéiseacha BOOCCC 2017-2021 

Tuarascáil ar Dhul chun Cinn 2020 

1 

An t-

eispéireas 

agus torthaí 

foghlama a 

fheabhsú do 

gach 

foghlaimeoir 

Ardchaighdeáin mhúinteoireachta agus foghlama 
 Tuairiscí cigireachta ábhair/cláir/uile-scoile i scoileanna/ ionaid 
 Torthaí scrúdaithe i scoileanna agus ionaid BOO   
 Foghlaim ar líne a chur chun cinn trí Microsoft Office 365, MS Teams agus 

Edmodo 
 Ceardlanna múinteoireachta agus foghlama do scoileanna – díriú ar 

fhoghlaim digiteach 
 Clár oiliúna digití a shíneadh i scoileanna  
 Baill foirne bhreise oideachais agus oiliúna a earcú agus a cheapadh  
 Nósanna imeachta nua críochnaithe i scoileanna agus in ionaid  

Athchóiriú an churaclaim 
 Laethanta oiliúna braislithe na Sraithe Sóisearaí déanta go fíorúil  
 Clár folláine leabaithe i scoileanna  
 Cláir na hArdteistiméireachta Feidhmí agus na hIdirbhliana tugtha isteach i 

mbreis scoileanna 
 Cláir nua forbartha ar fud sheirbhísí oiliúna agus ionaid oideachais BOOCCC, 

clár Forbartha Ceannaireachta san áireamh 
 Scileanna chun Dul san Iomaíocht tugtha isteach 

TFC a Úsáid 
 Straitéis Dhigiteach do Scoileanna a thabhairt isteach níos fairsinge 
 Bonneagar TFC a uasghrádú ar fud scoileanna, ionad agus seirbhísí 
 Caiteachas breise ar thacaíochtaí seomra ranga agus foghlama 
 Foghlaim le cuidiú teicneolaíochta curtha chun cinn in BOO agus i scoileanna 
 Tuilleadh forbartha déanta ar an gclár ceannasaithe digiteacha do 

scoileanna 
 Comhordaitheoir ceaptha don Fhoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta 

Cruthaitheacht agus folláine 
 Tús áite tugtha do chláir folláine, shláinte agus mheabhairshláinte i 

scoileanna, in ionaid agus in oifigí ar fud na heagraíochta 
 Rannpháirtíocht i gcláir agus i gcomórtais náisiúnta agus idirnáisiúnta 
 Rannpháirtíocht i bhfeachtais fógraíochta náisiúnta chun seirbhísí Foghlama 

Aosach a chur chun cinn 
 Fóram Foghlama Náisiúnta BOO curtha ar siúl ag BOOCCC 
 Gearrchúrsaí códaithe agus TFC a thabhairt isteach don tSraith Shóisearach i 

roinnt scoileanna 
 Arduithe céime agus ceiliúradh fíorúil 

Foghlaim ionchuimsitheach 
 Oibriú le cláir athlonnaithe dídeanaithe i gCill Chainnigh agus Ceatharlach 
 Aonaid bhreise ASD agus ranganna speisialta ar bun i scoileanna  
 Teicneolaíocht chúnta curtha ar fáil d’fhoghlaimeoirí 
 Forbairt agus tacaíocht leanúnach curtha ar fáil do sholáthairtí riachtanas 

speisialta 
 Chríochnaigh breis agus 1,000 foghlaimeoir i gcláir pháirtaimseartha 

Oideachais Aosach leibhéil 1-6 

 

  



   

 

12 
 

2 

A chinntiú go 

mbaineann 

gach seirbhís 

BOOCCC 

ardchaighdeáin 

amach 

Caighdeáin Ghairmiúla 
 Clár fairsing um fhorbairt ghairmiúil leanúnach don fhoireann i scoileanna, ionaid 

agus oifigí 
 Clár forbartha bainistíochta agus ceannaireachta do cheannasaithe scoile agus 

lárcheannairí i scoileanna 
 Cruinnithe faisnéise oiliúna, forbartha agus eolais a chur ar fáil – rialachas, 

folláine, nósanna imeachta airgeadais, bainistíocht riosca 

Rialachas 
 Forbraíodh plean leanúnachais gnó agus bhí sé i mbun oibre ó thús phaindéim 

COVID-19 
 Bunaíodh Foireann Bainistíochta agus Coiste Plean Leanúnachais Gnó  
 Tugadh faoi mheasúnuithe riosca ar gach áis ionad oibre. 
 Forbraíodh Plean Freagartha do COVID-19 agus bhí sé i mbun feidhme 
 Chloígh BOOCCC le Treoirlínte Sláinte Poiblí COVID-19  
 Cuireadh treoir ar fáil do chianoibriú, oibriú cumaisc agus oibriú fíorúil maidir le 

gach seirbhís BOOCCC   
 Rinneadh prótacail, beartais agus nósanna imeachta d’oibríochtaí fíorúla a ailíniú 

le riachtanais rialachais chorparáidigh 
 Ráitis Airgeadais 2020 a sheoladh ar aghaidh go tráthúil  
 Tacaíocht don bhainistíocht scoile agus ionaid i dtaobh riachtanais rialachais a 

shásamh 
 Treoirlínte agus Oiliúint Airgeadais do Phríomhoidí Scoile 
 Creat Bainistíochta Riosca agus Clár Rioscaí a choimeád 
 Plean Corparáideach Soláthair Bliantúil críochnaithe 
 Dul chun cinn suntasach déanta ar Sheirbhísí Comhroinnte Párolla  
 Cloí le nósanna imeachta um Chosaint Leanaí – oiliúint curtha ar fáil 

Timpeallachtaí ardchaighdeáin oibre agus foghlama 
 Foirgnimh scoile nua agus uasghrádaithe ag Coláiste Mhuire 
 Dul chun cinn déanta ar Champas Scoileanna Chill Chainnigh – go dtí céim a haon 
 Tús curtha le sraith tionscadail chaipitil/athchóirithe agus oibreacha speisialta 

éigeandála COVID-19 i scoileanna 
 Bonneagar, trealamh, córais agus nósanna imeachta oibríochtúla TFC forbartha 

chun cianoibriú a éascú.  
 Slándáil fheabhsaithe chun an baol a íoslaghdú i leith sáruithe cibearshlándála i 

gcomhthéacs oibríochtaí gnó fíorúla 
 Ríomhearcaíocht tugtha isteach 
 Bonneagar feabhsaithe digiteach chun soláthar a dhéanamh don 

mhúinteoireacht agus don fhoghlaim fhíorúil i scoileanna agus seirbhísí BOO 

Dearbhú cáilíochta 
 Breis forbartha déanta ar an gcreat Ag Féachaint ar ár Scoileanna 
 Leanadh ar aghaidh le Pleanáil Forbartha Scoile, Féinmheasúnú Scoile agus 

pleanáil DEIS a dhéanamh  
 Athbhreithniú déanta ar sholáthar ceannaireachta agus bainistíochta i scoileanna 
 Moltaí tuarascálacha cigireachta a chur i bhfeidhm 
 Creat dearbhaithe cáilíochta DCCÉ curtha chun cinn 
 Tuarascáil Féinmheasúnaithe Feidhmiúcháin BOO seolta ar aghaidh 
 Coiste Stiúrtha Athbhreithnithe Tionscnaimh DCCÉ bunaithe  
 Comhaontaíodh le Plean Feabhsúcháin Cáilíochta 2020 agus cuireadh chun cinn é 
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3 

Ár naisc 

leis an 

bpobal i 

gcoitinne a 

neartú 

Oibriú le pobail, tuismitheoirí, teaghlaigh 
 Gradaim Scoláire na Bliana agus arduithe céime curtha ar siúl ar líne 
 Seirbhísí scoile agus BOO margaithe trí na meáin fhíorúla  
 Bunaíodh Grúpa Oibre ó DEIS go BOO 
 Ceardlanna Chomhairle na Mac Léinn 
 Taispeántas Fíorúil Roghanna BOO 
 Glúin an Cheoil Chill Chainnigh  
 Athbhreithniú déanta ar chlár Ghlúin an Cheoil Cheatharlach 
 Forbraíodh tionscnaimh don ógra i gCaisleán an Chomair agus sa Tulach 
 Tacaíodh le 5 ghrúpa tríd an gCiste um Míbhuntáiste Oideachasúil a Mhaolú 

Forbairt gheilleagrach agus fiontraíocht 
 Borradh marthanach ar chlárúcháin i bprintíseachtaí agus cúrsaí oiliúna  
 Naisc bhreise leis an ngnó agus an tionscal 
 Rannchuidiú le Fóram Scileanna Réigiún an Oirdheiscirt; Plean Gnímh an 

Oirdheiscirt maidir le Poist; Coistí Forbartha Pobail Áitiúil 
 Athbhreithniú déanta ar Phrótacal Idirghníomhaireachta an RGFCS/BOO 
 An Clár Scileanna don Obair a fhairsingiú 
 Athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar chláir BOO chun freastal ar 

riachtanais scileanna 
 Clár EXPLORE – litearthacht dhigiteach a chur chun cinn 
 Cúrsaí Oiliúna nua Forbartha Teicneolaíochta agus Bogearraí TF  

Comhoibriú leis an RO, BOOÉ agus BOOanna eile 
 Idirchaidreamh leis an RO maidir le soláthar foirne, tionscadail chaipitil agus 

beartas a chur i bhfeidhm 
 Baint ghníomhach i bhfóraim, grúpaí oibre agus seirbhísí tacaíochta BOOÉ 
 Dea-chleachtas agus saineolas a roinnt le BOOanna eile 
 Cuir chuige earnála BOO a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i leith beartais 

náisiúnta  
 Rannpháirtíocht ghníomhach earnála sa fhreagairt do COVID-19 le haghaidh 

seirbhísí oideachais agus oiliúna 
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Rialachas Corparáideach 
 

Sainordú Reachtaíochta 

Tá Bord BOOCCC freagrach as stiúradh agus rialú ceoldráma BOOCCC agus leagtar freagracht ar an 

bPríomhfheidhmeannach as oibríochtaí na heagraíochta.  Tá an Bord freagrach go díreach as na 

feidhmeanna forchoimeádta a shonraítear in Alt 12 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 

2013 agus leagtar obair an Bhoird amach ar aon dul leis na ceisteanna seo. Tá an 

Príomhfheidhmeannach cuntasach leis an mBord i dtaobh tabhairt faoi fheidhmeanna 

Feidhmiúcháin. 

I measc na mbuanearraí a bhreithníonn an Bord, tá an méid seo a leanas: 

 Dearbhú leasanna 

 Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh 

 Tuarascálacha airgeadais 

 Ceisteanna forchoimeádta 

 Bainistíocht Riosca 

 Tuarascálacha Coiste 

 Bainistiú beartas 

Cóid Cleachtais chun BOOanna a Rialú 

Comhlíonann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach an Cód Cleachtais 

chun Boird Oideachais agus Oiliúna a Rialú, Ciorclán 0002/2019 na Roinne Oideachais. Is é cuspóir 

an chóid a chinntiú go gcuireann BOOCCC prionsabail an dea-rialachais agus an dea-bhainistithe 

chun feidhme. 

Cuireadh beartais agus nósanna imeachta comhlíonta i bhfeidhm lena chinntiú go gcomhlíontar an 

Cód agus treoracha, rialacháin agus dea-chleachtas atá ag teacht chun cinn.  

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach an 1 Iúil 2013 faoi 

fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013. Ceanglaítear in Alt 51 den Acht sin ar 

an BOO chun gach cuntas cuí agus rialta a choimeád ar airgead a fuair sé nó a chaith sé i cibé foirm 

agus maidir leis na tréimhsí cuntasaíochta sin a fhaomhfaidh an tAire Oideachais le toiliú an Aire 

Airgeadais agus an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.   

Agus na ráitis siúd airgeadais á réiteach, ceanglaítear an mBord an méid a leanas a dhéanamh: 

(a) na beartais chuntasaíochta chaighdeánach a chur i bhfeidhm d’ullmhú ráitis airgeadais BOO 

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

(c) aon imeachtaí ábhartha ó na beartais chuntasaíochta chaighdeánacha a nochtadh agus a mhíniú 

 



   

 

15 
 

Tá an Bord freagrach as taifid chuí chuntasaíochta a choimeád ina 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 um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013.  Tá an Bord freagrach, 

chomh maith, as a shócmhainní a chosaint agus as dul i mbun bearta réasúnta chun cosc a chur ar 

chalaois agus ar neamhrialtachtaí eile nó iad a bhrath. Measann an Bord go gcuirtear ioncam agus 

caiteachas an Bhoird agus staid ghnóthaí an Bhoird i láthair i gceart sna Ráitis Airgeadais Bliantúla. 

 Bainistíocht Riosca 

Leanann an Bord le maoirseacht a dhéanamh ar bhainistíocht riosca agus deimhníonn sé gur thug sé 

faoi mheasúnú ar na príomhrioscaí BOOCCC agus ar na bearta maolaithe gaolmhara agus 

dearbhuithe i leith éifeachtacht na mbeart seo in 2020.  

Bainistíonn an Bord riosca don eagraíocht trí chlár struchtúrach bainistíochta riosca.  Buanearra é 
Bainistíocht Riosca ag gach Cruinniú Boird agus áirítear an méid seo a leanas leis na nithe a 
bhreithnítear: 

 Tuarascálacha riosca ón mbainistíocht shinsearach, an Príomhoifigeach Riosca (an POR) 

san áireamh 

 Tuarascálacha an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca 

 Athruithe ar rátálacha riosca 

 Clár Iniúchta 

Cabhraíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca leis an mBord agus cuireann sé dearcadh 
neamhspleách ar fáil maidir lena fhreagrachtaí Bainistíochta Riosca. 
 
Córas Rialaithe Inmheánaigh 
 
Déanann Bord BOOCCC córas éifeachtúil agus éifeachtach rialaithe inmheánaigh a fheidhmiú i 
gcomhréir le hAlt 7.4 den Chód. Cinntíonn an córas rialaithe inmheánaigh go gcosnaítear 
sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus go gcuirtear i dtaifead iad i gceart, agus go gcoisctear 
earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha nó go mbraithfí iad ar bhealach tráthúil.  
   
Tá an córas rialaithe inmheánaigh a oibrítear in BOOCCC bunaithe ar an méid seo a leanas: 

 Beartais agus nósanna imeachta bainistíochta agus riaracháin 

 Leithdheighilt dualgas 

 Údaruithe sonracha 

 Seiceáil inmheánach 

 Dearbhuithe Deimhnithe a shínigh an bhainistíocht shinsearach 

 Ráiteas Straitéise  

 Plean Seirbhíse Bliantúil  

 Tuarascálacha ar Bhainistíocht Riosca 

 Comhaontú Soláthair Feidhmíochta  

 Comhaontú Maoirseachta 

 Athbhreithniú míosúil bainistíochta ar thuarascálacha ina dtugtar cuntas ar thorthaí 
iarbhír agus buiséadaithe clár a oibríonn BOOCCC. 

 Clár iniúchta do thuarascálacha agus moltaí iniúchta seachtracha 
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 Clár iniúchta do thuarascálacha agus moltaí iniúchta inmheánaigh 

 Litreacha Bainistíochta ón ARC agus C 

 Tuarascálacha ar Thuairime Torthaí agus Moltaí an IAU-BOOÉ 

 Athbhreithniú ar Chomhlíonadh an Chóid Rialachais  

 Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca  

 Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Airgeadais  

 Tuarascáil ar Nochtadh Cosanta 

 Athbhreithniú bliantúil ag an mBord ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh 
 
Thug BOOCCC aird ar leith ar an timpeallacht rialaithe leasaithe a d’eascair as COVID-19 agus chloígh 
sé le treoir ón ARCC ina leith seo. 
 
Deimhníonn an Bord go ndearnadh athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh 
 
Deimhníonn an Cathaoirleach go ndearnadh an Ráiteas ar Rialú Inmheánach, a d’fhéadfadh athrú go 

dtí go gcríochnófar an t-iniúchadh seachtrach, a chur san áireamh sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla 

agus mar aguisín le Tuarascáil Chuimsitheach an Chathaoirligh a cuireadh faoi bhráid an Aire. 

Soláthar 

Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird go bhfuil BOOCCC ag cloí leis an mbeartas agus na nósanna 

imeachta ábhartha soláthair agus gur forbraíodh agus gur cuireadh i bhfeidhm Plean Corparáideach 

Soláthair.  Rinneadh scrúdú sa Phlean Corparáideach Soláthair ar aon bheartas soláthair nár 

comhlíonadh.  Mar gheall go raibh 2.85% de chaiteachas BOOCCC neamhchomhlíontach amhail an 

31 Nollaig 2020, bhí roinnt seirbhísí mar chuid de phróisis leanúnacha soláthair chun comhlíonadh a 

bhaint amach san áireamh san fhíor seo. 

An Cód Caiteachais Phoiblí 2013 

Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird go bhfuil BOOCCC ag cloí leis na gnéithe ábhartha den Chód 

Caiteachais Phoiblí.   

Comhlíonadh Cánach 

Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird gur chloígh BOOCCC lena chuid oibleagáidí faoin dlí cánach. 
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Athbhreithniú ar Éifeachtacht an Bhoird 
 

Thug an Bord faoi athbhreithniú ar a éifeachtacht féin ag a chruinniú Boird i Meán Fómhair 2020 i 

gcomhréir le hAlt 4 den Chód.  

Sceideal, Freastal agus Costais na gCruinnithe Boird 

Tionóladh Bord BOOCCC ar na dátaí seo a leanas in 2020 

 21/01/2020  07/07/2020* (MS Teams) 

 18/02/2020  15/09/2020* (MS Teams) 

 24/03/2020* (teileachomhdháil)  17/11/2020* (MS Teams) 

 19/05/2020* (teileachomhdháil)  

 

Céadainm Sloinne 
21 

Ean  
18 

Fea 
*24 
Már 

*19 
Bea 

*07 
Iúi 

*15 
M.F. *17 Sam  

Iomlán 

Eileen  Brophy 
    

X  
  

1/7 

Fergal Browne 
 

X  X  X  X  
 

X  5/7 

Mary Hilda  Cavanagh X  X  X  X  X  X  X  7/7 

Peter    Cleere - Cathaoirleach X  X  X  X  
 

X  X  6/7 

Laura  Conheady X  X  X  X  X  X  X  7/7 

Deirdre Cullen X  
 

X  X  X  X  X  6/7 

Andrea Dalton X  
 

X  X  X  X  X  6/7 

Michael  Delaney X  X  
 

 X  X  X  5/7 

Eamonn Doheny X  X  X   X  X  X  6/7 

Fidelis Doherty X  X  X  X  X  X  X  7/7 

Ger Frisby X  X  X  X  X  X  X  7/7 

Denis Hynes      D’fhág 
 

0/6 

Matthew  Kenny X  X  X  X  X  X  X  7/7 

Richie Manogue X  
 

X      2/7 

Caitlín Mhic Cárthaigh X  X  X  X  X  X  X  7/7 

Brian  O'Donoghue  X       1/7 

Patrick  O'Neill    X     1/7 

Jenny O'Regan Byrne  X  
 

X  
 

X  X  4/7 

Noel Phelan X  X  X  X  X  
 

X  6/7 

Clare Ryan 
 

X  X  
 

X  X  
 

4/7 

Adrienne Wallace X  
 

X  X  X  
 

X  5/7 

Tomás  Breathnach  
      

Thosaigh 
ag obair 

1/1 
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Oiliúint rialachais do bhaill an Bhoird agus an Choiste 

Oiliúint Rialachais do gach ball Boird agus Coiste.  Cuirtear oiliúint ionduchtúcháin ar fáil do gach 

Ball nua Boird agus Coiste chun cabhrú leo a sainordú a chomhlíonadh go héifeachtach agus áirítear 

leis: 

 Litir Cheapacháin – litir fhoirmiúil cheapacháin ina bhfuil sonraí faoin gceapachán, faoi mar a 

cheanglaítear sa Chód Cleachtais chun BOOanna a Rialú (2019); 

 Paca Ionduchtúcháin Ball Boird – ábhar cuimsitheach ar róil, freagrachtaí agus feidhmeanna 

Bhord BOOCCC; 

 Cruinniú Faisnéise na Bainistíochta Feidhmiúcháin ar chuspóirí agus gníomhaíochtaí 

straitéiseacha BOOCCC 

 Oiliúint Rialachais don Bhord – Crowe Consulting an 17 Samhain 2020. 

Chuir Crowe Consulting Oiliúint Rialachais ar fáil ar ról an Chathaoirligh do Chathaoirligh an Choiste 

Iniúchóireachta agus Riosca agus an Choiste Airgeadais an 26 Samhain agus 4 Nollaig, faoi seach.    

Coistí 

Bhunaigh Bord BOOCCC roinnt coistí chun cabhrú leo ina bhfeidhmeanna. Is éard atá sna coistí seo 

baill bhoird agus/nó ballraíocht eile lena gcomhaontaítear. Anuas ar an gCoiste Iniúchóireachta agus 

Riosca agus an Coiste Airgeadais, tá a Bhord Bainistíochta féin ag gach scoil agus tá roinnt Boird 

Bhainistíochta BOO agus coiste Oibre don Ógra ann freisin. 

 

 

  

Bord an BOO

Coiste Airgeadais
Coiste 

Iniúchóireachta 
agus Riosca

Boird 
Bhainistíochta

Coistí Oibre don 
Ógra agus BOO



   

 

19 
 

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca  

Bunaíodh an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca faoi alt 44 den Acht um Boird Oideachais agus 

Oiliúna, 2013 agus tá ról ar leith aige, gníomhaíonn sé go neamhspleách ó bhainistíocht BOOCCC, 

agus cuireann sé dearbhuithe ar fáil don Bhord i dtaobh leordhóthanacht agus éifeachtacht na 

bpróiseas rialaithe inmheánaigh, bainistíocht riosca agus rialachas corparáideach ina measc. Chas an 

Coiste ar a chéile ar na dátaí seo a leanas in 2020; an 27 Eanáir, an 13 Márta, an 12 Deireadh 

Fómhair, an 2 Samhain agus an 21 Nollaig.  

Bhí na baill seo a leanas sa Choiste Iniúchóireachta agus Riosca i rith 2020: 

 An 27 
Ean 

An 13 
Már 

An 12 
D.F. 

An 2 
Sam 

An 21 
Nol 

Iomlán 

Mary Brennan (Cathaoirleach) – Ball seachtrach x  x  x  x  x  5/5 

Andrea Dalton – Ball boird *     Thosaigh 

ag obair 

1/1 

Michael Delaney – Ball boird      0/5 

Denis Hynes – Ball boird      0/4 

PJ Leonard – Ball seachtrach x  x  x  x  x  5/5 

Gerard Mulvey – Ball seachtrach x  x  x  x   4/5 

Patrick O’Neill – Ball boird   x  x  x  3/5 

 * Tháinig Andrea Daltonin ionad Denis Hynes 

 

Mar chuid dá gclár oibre rinne breithniú an Coiste ar an méid seo a leanas; 

 Tuarascálacha iniúchóireachta inmheánaí agus seachtraí 

 Cruinnithe faisnéise agus dearbhuithe na bainistíochta sinsearaí 

 Miontuairiscí an Bhoird 

 Miontuairiscí an Choiste Iniúchóireachta 

 Clár Iniúchta 

 Struchtúir chomhlíonta agus rialachais 

 Beartas Bainistíochta Riosca 

 Clár Rioscaí 

 Plean um Chur i bhFeidhm na Bainistíochta Riosca 

 Beartas agus Tuarascáil Nochta Chosanta 

 Beartais agus nósanna imeachta airgeadais  

 Idirchaidreamh le hionadaí an ARCC  
 
  



   

 

20 
 

An Coiste Airgeadais 

Tá freagracht ar an gCoiste Airgeadais as athbhreithniú a dhéanamh ar ioncam agus caiteachas 

BOOCCC, conarthaí móra agus gnéithe airgeadais de phleananna oideachais agus seirbhíse. Chas an 

Coiste ar a chéile ar na dátaí seo a leanas in 2020; an 11 Feabhra, an 18 Márta, an 10 Samhain agus 

an 15 Nollaig.  

Bhí na baill seo a leanas sa Choiste Airgeadais i rith 2020:  

Baill  An 11 
Fea 

An 18 
Már 

An 10 
Sam 

An 15 
Nol 

Iomlán 

Sadie Aherne – ball seachtrach x  x  x  x  4/4 

Mary Brennan – ball seachtrach x  x  x  x  4/4 

Mary Hilda Cavanagh – Ball boird x  x  x  x  4/4 

Peter Cleere – Ball boird  x  x  x  3/4 

Deirdre Cullen – Ball boird x   x  x  3/4 

Edward Holohan (Cathaoirleach) – ball seachtrach x  x  x  x  4/4 

 

Mar chuid dá gclár oibre, rinne an Coiste Airgeadais breithniú ar an méid seo a leanas in 2020; 

 Tuarascáil ar Thionscadail Chaipitil 

 Tuarascálacha Míosúla Ioncaim agus Caiteachais  

 Conarthaí os cionn €50,000 

 Clár na gConarthaí 

 Ráitis Airgeadais  

 Dréachtphlean Seirbhíse  

 Tuarascálacha an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca  

 Dearbhuithe an Phríomhfheidhmeannaigh 

 Cruinnithe faisnéise ón mBainistíocht Shinsearach  
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Ráitis Airgeadais 

Dualgas atá ar an mBord is ea a chinntiú go ndéantar léiriú cothrom, fíor agus cóir ar staid airgeadais 

na BOOanna gach bliain. Tá Bord BOOCCC freagrach cuntais a choimeád agus na ráitis airgeadais 

bhliantúla a ullmhú ar bhealach a chomhlíonann: an reachtaíocht; na beartais chuntasaíochta agus 

na caighdeáin infheidhme do na BOOanna; an t-ioncam agus an caiteachas agus staid na ngnóthaí 

ag deireadh 2020 a léiriú i gceart agus tuairisciú a dhéanamh ar cheisteanna a mheasann sé is 

stuama. 

Measann Bord BOOCCC go dtugtar i ráitis airgeadais 2020 léiriú fíor agus cóir ar staid airgeadais na 

heagraíochta agus go gcuirtear i láthair i gceart iontu ioncam agus caiteachas ag deireadh staid na 

ngnóthaí ag deireadh 2020. 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil Ráitis Airgeadais Bhliantúla BOOCCC don bhliain dar críoch 

an 31 Nollaig 2020 faoi réir iniúchta ag an ARCC ag tráth fhoilsiú Thuarascáil Bhliantúil BOOCCC don 

bhliain 2020. Foilseoidh BOOCCC na ráitis airgeadais iniúchta laistigh de mhí amháin i ndiaidh iad a 

fháil ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.  

Cuirtear sonraí airgeadais maidir leis an méid seo a leanas san áireamh sa Ráiteas Airgeadais 
Bliantúil: 

 Sonraí faoi tháillí gaolmhara neamhthuarastail a íocadh maidir le Baill Bhoird a anailísítear de 
réir catagóir tháillí 

 Sonraí comhiomlána faoin bpríomhbhainistíocht a chúiteamh a anailísítear sna catagóirí seo a 

leanas, cúiteamh na bainistíochta, ar an iomlán san áireamh; 

 Tuarastail agus sochair fostaí ghearrthéarmacha 

 Sochair iarfhostaíochta 

 Sochair foirceanta 

 Cúiteamh na príomhbhainistíochta, más ann dó; 

 Sonraí faoi líon na bhfostaithe ar tháinig laghdú idir €0 agus €59,999 ar a sochair fostaí iomlána 

(gan costais phinsean fostóra a áireamh) don tréimhse thuairiscithe agus laistigh de gach banda 

pá €10,000 ó €60,000 aníos agus figiúr foriomlán do ranníocaíochtaí pinsin iomlána fostóra.   

Foilseofar na Ráitis Airgeadais Iniúchta ar www.kcetb.ie. 

An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 

Fuair BOOCCC 16 iarraidh ar fhaisnéis faoin Acht SF in 2020. 

Nochtadh Cosanta 

Níor tugadh aon cheisteanna chun solais in 2020 faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014. 

An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014  

Tá BOOCCC tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus glacann sé cur chuige réamhghníomhach i 

leith an chomhionannais san eagraíocht agus lorgaíonn sé caitheamh cóir agus cothrom a chinntiú 

faoi na naoi bhforas a leagtar amach san Acht um Stádas Comhionann.  Tá cláir agus seirbhísí 
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tiomanta do chinntiú go mbuntacaíonn cultúr comhionannais agus cothroime lena gcuid oibre. 

Ainmníodh ionadaí BOOCCC in 2019 mar bhall de Ghrúpa Piarthacaíochta BOOÉ a leagtar an tasc 

orthu clár oibre a fhorbairt chun tacú le BOOanna an dualgas maidir le comhionannas agus cearta 

daonna san earnáil phoiblí a chur i bhfeidhm.  Anuas air sin, bhunaigh BOOCCC Foireann Tionscadail 

le hionadaithe ón BOO, Scoileanna agus limistéir TFE chun an obair seo a thabhairt chun cinn.  Thit 

oiliúint maidir leis an ngrúpa amach go fíorúil i mBealtaine 2020.   

Tuairisciú Bliantúil ar Fheidhmíocht Fuinnimh 

Mar chomhlacht poiblí, tá ceanglas dlíthiúil bliantúil ar BOOCCC sonraí fuinnimh a thuairisciú faoi 

I.R. 426 de 2014. Bhain BOOCCC coigilt 21.5% amach faoi dheireadh 2019. 

Próifíl Soláthair Foirne 

Léirítear sa tábla seo a leanas coibhéis lánaimseartha phróifíl soláthair foirne BOOCCC i rith 2020 

2020 

Príomhfheidhmeannach 1 

Stiúrthóirí 3 

Foireann Riaracháin agus Tacaíochta 

Foireann Riaracháin (CLA) 

Coimhdeach (CLA) 

 

70.45 

47.51 

Foireann Scoile 

Príomhoidí 

Leas-Phríomhoidí 

Foireann Múinteoireachta (CLA) 

Cúntóirí Riachtanas Speisialta  (CLA) 

 

14 

17 

471.76 

44.50 

Foireann Breisoideachais agus Oiliúna 

Bainisteoir Seirbhísí Oiliúna 

Oifigigh Oideachais Aosach (1 Bhainisteoir Seirbhísí 

Oiliúna Cúnta san áireamh) 

Comhordaitheoirí/Éascaitheoirí 

Treoirchomhairleoirí 

Oifigigh Óige 

Oifigigh Forbartha Ghlúin an Cheoil 

Teagascóirí Acmhainne 

Teagascóirí Páirtaimseartha (íoctha agus deonacha) 

Múinteoirí/Teagascóirí (CLA) 

Oifigeach Faisnéise 

Teagascóirí 

Oifigigh Údaraithe  

Oifigigh Thionscadal 

 

1 

 

3 

14 

5 

2 

2 

10 

100 

37.29 

2 

3 

2 

4 

Iomlán (coibhéis lánaimseartha) 854.51 
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Tuarascálacha na Stiúrthóireachta 
 

Stiúrthóireacht Scoileanna 

Údarás oideachais áitiúil reachtaíocht ábhartha eile é Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh 
agus Cheatharlach (BOOCCC) atá á oibriú i gcomhréir leis an Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna, 2013 agus le reachtaíocht ábhartha eile. 

 

Cuireann sé réimse cuimsitheach cláir agus tacaíochtaí oideachais ar fáil atá in ainm is freastal ar 
riachtanais daoine óga agus fásta ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach.  D'fhorbair sé réimse 
soláthar oideachais chun dul i ngleic le héilimh éagsúla agus shíorathraitheacha foghlaimeoirí.  
Oibríonn BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach trí mheánscoil déag, coláiste breisoideachais agus 
oiliúna, seirbhís fhairsing oideachais aosach agus réimse cúrsaí iar-ardteistiméireachta inniu.  
Bíonn baint aige in go leor gníomhaíochtaí comhpháirtíochta ar leibhéal áitiúil agus cuireann sé 
réimse tacaíochtaí oideachais ar fáil chun barr feabhais a chur ar cháilíocht a chláir oideachais. 
 
Tá freagracht anois ar BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach as trí scoil/choláiste dara leibhéal 
déag, as scoileanna/coláistí comhoideachais il-sainchreidmheacha agus as coláiste breisoideachais 
agus oiliúna treasach. Is iad siúd: 

 Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh  Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh 

 Gairmscoil na Buiríse  Coláiste an Dubhuisce, Gráig na Manach 

 Institiúid Bhreisoideachais agus Oiliúna Cheatharlach  Gaelcholáiste Cheatharlach 

 Coláiste Aindriú, Muine Bheag  Coláiste an Ghrianáin, Baile Mhic Andáin 

 Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn  Gairmoideachais Chathair Chill Chainnigh 

 Coláiste Eoin, Baile Haicéid  Scoil Aireagail, Baile Héil 

 Coláiste Mhuire, Baile Sheáin  Coláiste Tyndall, Ceatharlach 

 

Is í aidhm na meánscoileanna oideachas ardchaighdeáin ionchuimsitheach iomlánaíoch a sholáthar 
a chuirfidh ar chumas gach duine aonair a lánchumas a bhaint amach chun gur féidir le gach 
scoláire saol sásúil a mhaireachtáil agus cur le forbairt na sochaí.  Déanann pobail na scoile dícheall 
na haidhmeanna seo a bhaint amach le foireann ghairmiúil chomhoibritheach tríd an méid seo a 
chur a chur ar fáil:  

 curaclam forleathan, a fhreastalaíonn ar fhorbairt spioradálta, mhorálta, intleachtúil, fhisiciúil, 
shóisialta agus phearsanta scoláirí   

 clár oideachais comhchuraclaim 

 clár cúraim thréadaigh 
 
Bunaíodh na scoileanna in BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach mar fhreagairt do riachtanais 
áitiúil oideachais agus tá an traidisiún seo ina bhfreastalaítear ar riachtanais scoláirí ina 
steillbheatha go fóill ar fud phobal na scoile.  Is soiléir nuálaíocht agus bainistíocht an athraithe 
nuair a chuirtear an réimse clár atá ar fáil san áireamh.  
 
Príomhghné é comhpháirtíocht freisin a bhuntacaíonn le forbairt ár scoileanna agus tugtar faoi 
deara é inár gComhairlí Scoláirí agus ár gCumainn Tuismitheoirí ghníomhacha.  Oibrímid chomh 
maith i gcomhar le páirtithe leasmhara eile, go háirithe sna hearnálacha óige, spóirt, forbartha 
pobail agus san earnáil ghnó chun barr feabhais a chur ar eispéiris oideachais dár scoláirí.  
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Leanann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach le réimse fairsing clár a 
sholáthar ina scoileanna.  Anuas ar Chlár an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta, 
cuirtear sainchláir ar fáil i scoileanna freisin, cosúil le Clár Scoileanna an Teastais Shóisearaigh 
(CSTS), an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta. 
 
 
Soláthar Dara Leibhéal 

Scoil Cláir a Chuirtear ar Fáil 

 TS CSTS IB AT ATF GCAT IAT 

Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh √  √ √  √  

Gairmscoil na Buiríse √  √ √  √  

Coláiste Aindriú, Muine Bheag √ √ √ √ √   

Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn √  √ √  √  

Coláiste Eoin, Baile Haicéid √  √ √  √  

Coláiste Mhuire, Baile Sheáin √ √ √ √ √ √  

Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh √  √ √    

Coláiste an Dubhuisce, Gráig na Manach  √ √ √  √ √ 

Gaelcholáiste Cheatharlach √  √ √  √  

Coláiste an Ghrianáin, Baile Mhic Andáin √  √ √  √ √ 

Gairmoideachais Chathair Chill Chainnigh  √ √ √ √  √ 

Scoil Aireagail, Baile Héil √  √ √    

Coláiste Tyndall, Ceatharlach   √ √ √  √  

An Teastas Sóisearach (TS); Clár Scoileanna an Teastais Shóisearaigh (CSTS); Clár na hIdirbhliana (IB); An 
Ardteistiméireacht (AT); an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF), Gairmchlár na hArdteistiméireachta 
(GCAT); agus cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (IAT). 
 
 
Rolluithe Dara Leibhéal 

Scoil 2019/2020 

Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh 950 

Gairmscoil na Buiríse 532 

Coláiste Aindriú, Muine Bheag  88 

Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn 130 

Coláiste Eoin, Baile Haicéid 227 

Coláiste Mhuire, Baile Sheáin 593 

Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh 200 

Coláiste an Dubhuisce, Gráig na Manach 149 

Gaelcholáiste Cheatharlach 366 

Coláiste an Ghrianáin, Baile Mhic Andáin 314 

Gairmoideachais Chathair Chill Chainnigh 229 

Scoil Aireagail, Baile Héil  197 

Coláiste Tyndall, Ceatharlach  535 

Iomlán 4,510 
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Rolluithe Iar-Ardteistiméireachta 

Scoil 2019/2020 

Institiúid Bhreisoideachais agus Oiliúna Cheatharlach 762 

Coláiste an Dubhuisce, Gráig na Manach 32 

Coláiste an Ghrianáin, Baile Mhic Andáin 14 

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh/ Coláiste Breisoideachais Urumhan 293 

Iomlán 1,101 

 

Éachtaí Scoile in 2020 

Lean scoileanna BOO i gCill Chainnigh agus Ceatharlach ag fás agus ag forbairt i rith 2020 agus 

tháinig méadú ar rollú i roinnt scoileanna.   

Múinteoireacht agus Foghlaim 

Lean ár scoileanna go léir le haghaidh a thabhairt ar an dúshlán múinteoireacht agus foghlaim 

ardchaighdeáin a sholáthar i bpaindéim dhomhanda. Chuir scoileanna fáilte roimh an seomra ranga 

cianda/fíorúil ó Mhárta 2020 ar aghaidh, agus soláthraíodh múinteoireacht agus foghlaim trí ardáin 

ar líne Microsoft Office 365 Teams agus Edmodo fad a bhí scoileanna dúnta faoi shrianta COVID-19. 

Lean ár scoileanna go léir ag tabhairt faoi Phleanáil Forbartha Scoile, Féinmheasúnú Scoile agus 

pleanáil DEIS agus thug go leor díobh faoi shraith tionscnamh i limistéar na múinteoireachta agus 

na foghlama.     

 Forbairt Curaclaim - Leanadh le hoiliúint a thabhairt isteach don tSraith Shóisearach agus 

cuireadh sraith laethanta oiliúna sa scoil agus laethanta oiliúna braislithe ar siúl; agus aistríodh 

oiliúint go dtí ciansoláthar i rith shrianta COVID-19. Mar chuid dá gClár Folláine Sraithe 

Sóisearaí, d’eagraigh go leor scoileanna imeachtaí folláine, e.g. Seachtain na Scoileanna 

Gníomhacha, Imeachtaí TikTok, Taispeántais Tallainne, Bheith Sábháilte ar Líne agus Cláir in 

aghaidh na Bulaíochta etc.  

 

Chuir Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh agus Coláiste Cois Siúire lena soláthar curaclaim ag 

an tsraith shinsearach nuair a tugadh Clár Ardteistiméireachta Feidhmí isteach i nGairmscoil 

Chathair Chill Chainnigh agus Clár na hIdirbhliana isteach i gColáiste Cois Siúire. 

 

 Foghlaim Dhigiteach/le Cuidiú Teicneolaíochta – Bhain an díriú ar an teicneolaíocht 

dhigiteach a leabú sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim i measc scoileanna agus coláistí le 

scoláirí agus múinteoirí trí úsáid a bhaint as Microsoft Office 365 móiminteam amach fad a bhí 

scoileanna dúnta ó Mhárta 2020 ar aghaidh. Rinneadh dul chun cinn suntasach ina leith seo 

agus ar cheann de na tairbhí a chruthaíonn scoileanna a bheith dúnta ná go bhfuil leas bainte 

ag múinteoirí agus scoláirí as Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta agus gur chuir siad fáilte 

roimhe. Rinneadh infheistíocht mhór in FGL do mhúinteoirí san úsáid a bhaintear as MS Teams 

agus d’aistrigh gach scoil chuig MS Teams a úsáid mar an t-aon ardán le haghaidh 

múinteoireachta agus foghlama faoi Mheán Fómhair 2020. Rinne scoileanna suirbhé ar a 

dtuismitheoirí chun sonraí a bhailiú maidir le heispéireas a linbh ar fhoghlaim 

dhigiteach/chianda. 
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 Measúnú - an tSraith Shóisearach - Tá múinteoirí le moladh i ngeall ar an mbealach a thug 

siad faoin Tuairisc Scoile don tSraith Shóisearach a fuair scoláirí na 3ú bliana mar chuid dá 

measúnú don bhliain 2020. Baineadh rannpháirtíocht shuntasach chomhoibritheach amach 

ar leibhéal scoile agus dheimhnigh múinteoirí agus an fhoireann creat i measc ranna ábhair 

chun gnóthachtáil scoláirí a mheasúnú agus a thuairisciú.  

Samhail Ghráid Ríofa na hArdteistiméireachta - Tá scoileanna le haithint do na hiarrachtaí 

móra a rinne siad lena chinntiú go bhfuair a scoláirí gráid ríofa dá nArdteistiméireacht 2020. 

Thug múinteoirí i measc ár scoileanna agus ár n-ionad aghaidh ar chruinnithe ailínithe ábhair 

sular ionchuireadh na gráid isteach i gcóras tairsí Esinet agus tá siad le moladh don obair seo. 

 

 Gnóthachtáil a Aithint  

o Bhain ár scoláirí sármhaitheas amach ina ngnóthachtálacha acadúla, spóirt agus seach-

churaclaim, a rinne ionadaíocht ar an leibhéal is airde dár BOO ag imeachtaí áitiúla agus 

náisiúnta, e.g. bhuaigh foireann cailíní faoi 16 Choláiste Aindriú cluiche leathcheannais 

chraobhchomórtas Cispheile an Oirdheiscirt; bhuaigh foireann buachaillí faoi 14 Scoil Aireagail 

teideal badmantain contae agus Laighean; bhí rath Uile-Éireann ar Choláiste an Ghrianáin 

nuair a rinneadh Seaimpíní Uile-Éireann dá mbuachaillí chéad bhliana sa Spikeball agus nuair a 

bronnadh gradam Lúthchleasaí Náisiúnta na Bliana ar an scoláire ón gcúigiú bliain, Jordan 

Knight; bhuaigh foireann Peile Gaelaí faoi 14 Choláiste Eoin Cluiche Ceannais Scoileanna 

Laighean Theas agus bhain an scoil cluiche ceannais an Chomórtais Generation Apprenticeship 

amach freisin; bronnadh a gceathrú Bratach Ghlas ar Choláiste Tyndall agus ba bhuaiteoirí na 

craoibhe réigiúnaí cispheile a bhfoirne buachaillí faoi 16 agus faoi 19; rinneadh seaimpín 

domhanda sa liathróid raicéid de Daniel Hanrahan ó Choláiste Mhuire ag an Imeacht sa Chósta 

Ríce; agus bhain Coláiste Pobail na Mainistreach sármhaitheas amach i limistéir na 

hEolaíochta, na Teicneolaíochta, na hInnealtóireachta agus na Matamaitice (STEM) tar éis go 

raibh scoláirí dá gcuid i gcraobh Thráth na gCeist Sinsearach Náisiúnta Eolaíochta an ISTA, agus 

go raibh a scoláirí ina mbuaiteoirí i dTráth na gCeist Innealtóireachta an Oirdheiscirt do Scoláirí 

na 5ú Bliana agus go raibh a gcuid scoláirí ina mbuaiteoirí i gCraobh Réigiúnach Thráth na 

gCeist Boird Matamaitice Feidhmí. 

o Rinneadh ceiliúradh ar Ghradaim Scoláire na Bliana 2020 trí Shearmanas Bronnta Fíorúil a 

rinneadh a shruthú ar chainéal YouTube BOOCCC an 29 Eanáir 2021.  Ainmníodh scoláire ó 

gach scoil do ghradam i ngeall ar a ngnóthachtálacha agus an méid iomlán a chuir siad le 

beatha na scoile. 

 

 

Rialachas agus Bainistíocht Scoile 

 Cigireachtaí - Thit roinnt cigireachtaí amach i rith na bliana, an méid seo a leanas ina measc: 

o Cigireacht Eacnamaíocht Bhaile i gColáiste Eoin agus Coláiste Pobail na Mainistreach, 

o Cigireacht Fraincise i Scoil Aireagail,  

o Cigireacht um Chosaint agus Cumhdach Leanaí i gColáiste Eoin,  

o Meastóireacht ar an Scoil Uile (WSE) ar Cheannaireacht agus Foghlaim Bainistíochta (MLL) i 

gColáiste an Ghrianáin. 

Tá cur i bhfeidhm moltaí cigireachta ar bun go leanúnach i scoileanna. 
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o Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta (SSPS) i nGairmscoil Chathair Chill Chainnigh, Coláiste 

Pobail na Mainistreach, Coláiste an Ghrianáin. 

 Foirne Ceannaireachta a Fheabhsú – Clár forbartha ceannaireachta atá dírithe ar chumas 
ceannaireachta na bhfoirne lárbhainistíochta a fhorbairt (an Príomhoide Cúnta 1/foirne PC1) 
inár scoileanna chun tacú agus oibriú go comhoibritheach le príomhoidí agus leas-phríomhoidí 
maidir le riachtanas/gníomh a sainaithníodh sa scoil/choláiste á thabhairt isteach do bhliain 
acadúil 2020/21. Tá an clár a tosaíodh i Samhain 2020 á soláthar ag an Dr Joe O’Connell. 

 
Chun tacú leis na ceannairí scoile freagairt don iliomad dúshlán a chruthaigh COVID-19, 
d’eagraigh an Stiúrthóir Scoileanna na Preabchruinnithe Faisnéise seo a leanas do gach 
Príomhoide: 

o Béilí agus Socruithe Scoile DEIS fad a bhíonn Scoileanna Dúnta 
o Pleanáil Curaclaim na Sraithe Sóisearaí  
o Measúnú Scoilbhunaithe na Sraithe Sóisearaí – Tuairisc Scoile na Sraithe Sóisearaí 2020 
o Gráid Ríofa na hArdteistiméireachta 2020 
o Filleadh Feighlithe agus Glantóirí ar an Obair de réir a chéile  
o Filleadh ar Chruinnithe Scoile / Plean Freagartha COVID 
o Scoileanna a Athoscailt go Sábháilte  
o Cás Deimhnithe COVID a Bhainistiú 
o Cigireachtaí ar Ag Tacú le Scoileanna a Sholáthar go Sábháilte (SSPS)   
o Cigireachtaí um Chosaint agus Cumhdach Leanaí (CPSI)   
o Nósanna Imeachta nua maidir le hAchomhairc Alt 29 ar an Acht Oideachais, 1998 

 
 Timpeallachtaí Foghlama Ardchaighdeáin – baineadh tiomantas chun timpeallachtaí 

múinteoireachta agus foghlama ardchaighdeáin a bhaint amach tríd an méid seo a leanas a 
dhéanamh: 
 

o Bonneagar digiteach feabhsaithe inár scoileanna i ndiaidh uasghráduithe a dhéanamh ar 

nascacht leathanbhanda, bogearraí agus crua-earraí. Thacaigh Oifig um Fhorbairt Ghairmiúil 

agus Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta BOOCCC le scoileanna chun pleananna 

ríomhfhoghlama a scoileanna a leasú/a nuashonrú. Ceannaíodh gléasanna do scoláirí agus do 

mhúinteoirí leis an gcistiú breise TFC ó Dheontais TFC na Roinne Oideachais, chun teacht ar 

agus leas a bhaint as cianmhúinteoireacht agus cianfhoghlaim fad a bhíonn scoileanna dúnta. 

o Aonaid bhreise ASD a sholáthar i roinnt scoileanna, e.g. osclaíodh an tríú rang speisialta do 

scoláirí ar a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an Uathachais i gColáiste Pobail na 

Mainistreach, a sholáthraíonn timpeallachtaí ardchaighdeáin múinteoireachta agus foghlama 

do scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise acu. 

o Uasghráduithe leanúnacha ar fhoirgnimh scoile - Fuair Coláiste an Ghrianáin cead pleanála do 

shíneadh a chur ar 4 sheomra ranga, seomra nua Eacnamaíocht Bhaile agus seomra Ceoil agus 

Saotharlann Eolaíochta bhreise; tá 3 sheomra ranga agus Aonad ASD a thógáil i nGairmscoil na 

Buiríse ar bun agus meastar go mbeidh siad críochnaithe go luath in 2021, rinneadh 

nuashonrú ar an gcóras sábháilteachta i gColáiste Pobail na Mainistreach, rinneadh Oibreacha 

Éigeandála maidir le feabhsúcháin ar bhonneagar séarachais a chríochnú i gColáiste an 

Dubhuisce; críochnaíodh córas bainistíochta tráchta nua  Choláiste Mhuire, agus rinne Campas 

Scoileanna Chill Chainnigh (Coláiste Pobail Osraí agus Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh) dul 
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chun cinn go céim 2 den tionscadal agus d’ullmhaigh na hailtirí sonraíochtaí mionsonraithe 

dearaidh. 

Mionoibreacha - Chun tacú le scoileanna ina gcuid oibre ar Phlean Freagartha do COVID-19 a 

chur i bhfeidhm go hiomlán, eisíodh deontais do mhionoibreacha do gach Iar-Bhunscoil i 

Lúnasa 2020. D’úsáid an cistiú chun spás seomra ranga a athchumrú, athearraíocht a bhaint as 

seomraí chun spás breise a sholáthar, áiseanna stórála a oiriúnú, troscán a cheannach, leagan 

amach deasc a athrú, limistéir leithris a oiriúnú etc. Tá na bearta go léir le cloí le scaradh 

fisiciúil agus leis an mbaol a íoslaghdú go scaipfear víreas COVID-19. 

 

 Rialachas Scoile - Thit Oiliúint do Rúnaithe an Bhoird Bhainistíochta (príomhoidí agus leas-

phríomhoidí) amach an 13 Feabhra agus d’fhreastail 29 duine air. 

Thit oiliúint do bhaill Bhoird Bhainistíochta amach ar Chosaint Leanaí agus Maoirseacht 

Rialachais trí Ardán Zoom an 26 Samhain agus d’fhreastail 87 ball air.  

 

I gcomhlíonadh an Achta Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2018, rinne scoileanna 

idirchaidreamh le BOOCCC mar Phátrún agus nuashonraigh siad a mBeartas Iontrálacha, a 

cuireadh i bhfeidhm i measc na scoileanna go léir ó Mheán Fómhair 2020. 

 

Chun tacú le scoileanna a athoscailt agus le haghaidh a thabhairt ar na nuashonruithe 

riachtanacha ar nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta, cuireadh na tacaíochtaí ag an 

oiliúint seo a leanas i bhfeidhm i scoileanna: 

o Plean Freagartha BOOCCC do COVID-19 – arna ghlacadh ag Boird Bhainistíochta gach 

scoile. 

o Ionduchtúchán um Fhilleadh ar Oideachas BOOCCC don Fhoireann go léir – Lúnasa 2020 

o Oiliúint do Phríomhchomhordaitheoirí agus Príomhionadaithe Oibrithe an 24 Lúnasa 

agus an 07 Nollaig 2020 

o Oiliúint COVID BOOCCC do CRSanna curtha ar siúl an 28 Lúnasa 2020 agus oiliúint 

athnuachana curtha ar fáil in Eanáir 2021 

o Cruinniú Faisnéise tionólta ar thabhairt faoi Mheasúnú Riosca COVID do 

Chomhordaitheoirí Cláir (an IB agus GCAT) i Scoileanna – an 29 Meán Fómhair 2020  

 

Rialachas Corparáideach agus Airgeadais - Thit Cruinniú Faisnéise do Cheannairí Scoile ar 

Threoirlínte Airgeadais BOOCCC an 10 Nollaig 2020. Chuir gach duine dár gceannairí scoile a n-

ainm le Cáipéis(í) Dearbhaithe Rialachais Chorparáidigh don bhliain 2020. 

 

Comhpháirtíochtaí leis an bpobal i gcoitinne 

Thugamar faoi deara torthaí an chomhoibrithe faoi deara idir scoileanna agus ár gcomhpháirtithe 

éagsúla oideachais i gcaitheamh na bliana. Tá tiomantas na gcomhpháirtithe uile do shármhaitheas 

a chur chun cinn le moladh agus léirítear é sa mhéid seo a leanas: 

Glór na Scoláirí a Chur chun Cinn – Thug Comhairlí Scoláirí in go leor scoileanna tús áite do 

shaincheisteanna aeráide ina bplean oibre don bhliain 2020 e.g. córais athchúrsála a thabhairt 

isteach agus idirchaidreamh a dhéanamh leis an mBratach Ghlas don Bhithéagsúlacht. Rinne go leor 

Comhairlí Scoláirí iarracht i mbliana tacú le folláine dhaoine óga trí thionscadail cosúil le “Conas atá 
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do Cheann?” (“How’s your Head?”) agus an feachtas “Bí Cineálta” (“Be the I in Kind”). Téama eile a 

raibh an-tóir air i measc scoláirí i scoileanna ba ea ceartas agus cearta daonna e.g. labhair Breithiúna 

na Cúirte Uachtaraí, an Breitheamh Onórach Iseult O’Malley agus an Breitheamh Onórach Peter 

Charlton le scoláirí Choláiste Pobail Osraí, agus thug iar-Ghobharnóir Phríosún Mhuinseo, an tUasal 

John Lonergan cuairt ar Choláiste Mhuire agus chuir scoláirí Choláiste Pobail na Mainistreach fáilte 

roimh an Uasal Caoimhín Hyland (OBE) chun labhairt faoi Gháinneáil ar Dhaoine agus Sclábhaíocht 

na Linne Seo. 

Oibriú i gcomhar le Tuismitheoirí agus an Pobal – Mar gheall ar naisc dhaingne ar leibhéal scoile le 

tuismitheoirí, baineadh rannpháirtíocht ghníomhach amach le Cumainn Tuismitheoirí agus rinneadh 

toghadh bliantúil ar oifigigh nua le Cumainn Tuismitheoirí.  

D’athraigh scoileanna an modh ina ndéantar comhoibriú agus cumarsáide le tuismitheoirí agus le 

pobail iomlána scoile ó bhonn in 2020 agus iad ag freagairt do shrianta COVID-19. Chuir scoileanna 

feabhas ar a láithreacht sna meáin shóisialta trína bpobal scoile a choimeád ar an eolas i rith 

shrianta COVID-19 agus ar nuashonruithe tábhachtacha i dtaca le múineadh, foghlaim agus 

measúnú a linbh/leanaí. Bhí páirt lárnach ag na meáin shóisialta i scoileanna a chur chun cinn, agus i 

scoileanna a éascú le tionscnaimh agus sárobair a thaispeáint. Aistríodh cruinnithe ar líne agus thit 

Cruinnithe Cumainn Tuismitheoirí agus an Bhoird Bhainistíochta amach ar bhonn cianda/fíorúil i rith 

shrianta Leibhéal 5 COVID-19.  

 Scoileanna mar Ionaid Sármhaitheasa – Tá baint ag go leor dár scoileanna i dtionscadail 

chomhoibritheacha a léiríonn dea-chleachtas sa múinteoireacht agus san fhoghlaim leis na 

príomhpháirtithe leasmhara eile seo a leanas: 

o Ciste Sármhaitheasa Scoile – D’éirigh le Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh cur isteach ar 

Chiste Infheistíocht sa tSármhaitheas an RO – is éard a bhaineann lena dtionscadal ná oibriú le 

dhá bhunscoil chun na difríochtaí a fhiosrú idir modheolaíochtaí múinteoireachta a úsáidtear sa 

bhunscoil uachtarach agus idir iad siúd a úsáidtear in iar-bhunscoil na Sraithe Sóisearaí agus 

díriú ar leith ar litearthacht. 

o Ionad Ceannaireachta Scoile – Leanann braisle scoileanna BOO i gCeatharlach (Coláiste Eoin 

agus Coláiste Tyndall) agus i gCill Chainnigh (Coláiste an Ghrianáin, Coláiste an Dubhuisce, 

Coláiste Pobail Osraí, Scoil Aireagail) ag comhoibriú ar mhodheolaíochtaí múinteoireachta 

gníomhaí agus le litearthacht dhigiteach, faoi seach, a leabú. Tacaítear leis seo tríd an Ionad 

Ceannaireachta Scoile. 

o Naisc leis an mBreisoideachas agus Ardoideachas - Rinne Cláir na hIdirbhliana, Ghairmchlár na 

hArdteistiméireachta (GCAT) agus na hArdteistiméireachta Feidhmí (ATF) naisc níos láidre a 

chur chun cinn le coláistí breisoideachais agus ardoideachais agus chuir aoichainteoirí ó 

choláistí cruinnithe faisnéise i bpearsan ar siúl i scoileanna roimh Mhárta 2020 agus go fíorúil i 

rith shrianta COVID-19. Ghlac scoileanna páirt freisin i Seachtainí Feasachta ar an gColáiste agus 

i gcuairteanna fíorúla ar Laethanta Oscailte Coláiste. D’oibrigh ár gColáistí Breisoideachais lena 

gcomhpháirtithe straitéiseacha maidir leis na naisc ‘Babhta a Náid’ (‘Round Zero’) agus 

‘Ardiontráil’ (‘Advanced Entry’) le cláir chéime, go háirithe le IT Cheatharlach, IT Phort Láirge 

agus Coláiste Cheatharlach.  

Bunaíodh Fóram idir DEIS agus BOO, ina bhfuil ionadaithe ó scoileanna DEIS agus Seirbhísí 

Breisoideachais agus Oiliúna a bhfuil an sprioc chéanna acu tacú le haistriú agus dul chun cinn 
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scoláirí iar-bhunscoile isteach i mbreisoideachas agus oiliúint. Fóram tras-stiúrthóireachta é seo 

ar a ndéanann an Stiúrthóir Scoileanna agus Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna 

comhchathaoirleacht. Forbraíodh físeáin um chur chun cinn mar thoradh ar an gcomhoibriú seo 

ina léirítear roghanna BOO, ár scoileanna ag freastal ar agus ag glacadh páirte i roinnt Laethanta 

Oscailte Fíorúla BOO BOOCCC anuas ar rannpháirtíocht ár dtreoirchomhairleoirí in imeacht 

fíorúil ar líne ina gcaitear súil ar roghanna dul chun cinn atá ar fáil do scoláirí agus riachtanais 

scileanna an tionscail agus na fostaíochta amach anseo sa réigiún faoi mar a shainaithin Fóram 

Scileanna Réigiúnacha an Oirdheiscirt. 

 

Cibé acu ar an láthair nó ar líne, tá ár scoileanna i gceartlár an phobail i gcónaí, agus iad meáite ar 

shármhaitheas acadúil a bhaint amach agus ar a chinntiú go gcothaítear folláine ár scoláirí. Tá 

tiomantas, athléimneacht agus dúthracht ár scoláirí agus ár bhfoirne le moladh i mbliain inar tháinig 

dúshlán agus athrú aníos. Spásanna spreagthacha borrtha agus claochlaithe iad scoileanna BOOCCC 

agus léirigh an bhliain 2020 go soiléir nach áit í an fhoghlaim, is gníomhaíocht í.  

Tabhair cuairt, le do thoil, ar www.kcetb.ie chun teacht ar eolas breise ar ár n-iar-bhunscoileanna.  

 

  

http://www.kcetb.ie/
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An Stiúrthóireacht Bhreisoideachais agus Oiliúna  

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) réimse fairsing 

cláir éagsúla Bhreisoideachais agus Oiliúna atá dearbhaithe ó thaobh cáilíochta ar fáil trína nIonaid 

BOO i gCill Chainnigh agus Ceatharlach. Cistítear fiche clár aonair trí SOLAS, agus cistítear 

tionscnaimh agus seirbhísí eile tríd an RLGÓ agus an RO.  

 

Cuireann an tSeirbhís BOO cláir lánaimseartha agus pháirtaimseartha ar fáil atá creidiúnaithe ag 

DCCÉ, City and Guilds, CIDESCO, ITEC agus comhlachtaí bronnta eile. Cuirtear gach cúrsa agus clár ar 

fáil d’fhoghlaimeoirí le brabhsáil tríothu ag www.fetchcourses.ie. Bhuntacaigh an Straitéis BOO nua 

2020-2024 le treo Sheirbhís Breisoideachais agus Oiliúna BOOCCC don bhliain 2020 agus ina dhiaidh. 

Baineann páirt lárnach le hionchuimsiú gníomhach agus le comhionannas deiseanna do gach 

foghlaimeoir i gcroíluachanna an Bhreisoideachais agus na hOiliúna ag BOOCCC. Leanann an 

tSeirbhís BOO le tús áite a thabhairt do na daoine aonair siúd nach bhfuil páirt á glacadh acu san 

oideachas, an oiliúint agus sa mhargadh saothair agus d’oibríomar le páirtithe leasmhara áitiúla, 

réigiúnacha agus náisiúnta le freagairt don riachtanas seo ar fud Chill Chainnigh agus Cheatharlach.  

 

Mar gheall gur imir paindéim COVID-19 tionchar orthu siúd araon atá fostaithe agus iad siúd atá ag 

tabhairt faoi Bhreisoideachas agus Oiliúint, dhírigh na cláir nua ar líne faoin tionscnamh Scileanna 

chun Dul san Iomaíocht ar chabhrú leo siúd óna dteastaíonn scileanna nua agus nuashonraithe chun 

an lucht saothair a iontráil athuair. Chumasaigh meascán de sholáthar ar líne agus cumaisc a 

dhíríonn ar fhoghlaimeoirí nua agus orthu siúd atá fostaithe tacaíocht agus athoiliúint a sholáthar 

dóibh siúd a bhfuil leibhéil scileanna níos ísle acu agus a dteastaíonn tacaíocht bhreise uathu chun 

dul chun cinn a dhéanamh ina saol oibre. Anuas air sin, chuir an tSeirbhís BOO cúrsaí scileanna 

sonracha ar siúl don lucht saothair ar fud chontaetha Chill Chainnigh agus Cheatharlach tríd an 

tionscnamh Scileanna chun Dul chun Cinn. 

D’fhreastail 6,466 foghlaimeoir i rith 2020 ar chúrsa/chlár BOO BOOCCC ag ionaid ar fud Chill 

Chainnigh agus Cheatharlach. Cé gur imir COVID-19 tionchar ar go leor clár, rinneadh dul chun cinn i 

bhFoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta i ngach ionad agus i ndeiseanna Forbartha Gairmiúla Leanúnaí 

don fhoireann. Rinneadh dul chun cinn suntasach freisin ar ár gcreat agus ár bpróisis dearbhaithe 

cáilíochta agus agus sna tacaíochtaí a sholáthraímid d’fhoghlaimeoirí a fhorbairt.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fetchcourses.ie/
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Miondealú ar BOO in 2020 de réir Uimhreacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOO 

BOOCCC  

8742 tairbhí 

4928 

Gradam 

25 braisle 

scileanna 

16 Ionad / 

Choláiste 

BOO 

638 teagmhas cúrsa 

Cistiú SOLAS  €26m 

6466 

foghlaimeoir nua 

22 láthair 
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Buaicphointí BOO 2020 

Bhronn an Ciste um Míbhuntáiste Oideachasúil a Mhaolú cistiú ar 5 ghrúpa trí BOOCCC chun 

cabhrú le rannpháirtíocht foghlaimeoirí san oideachas agus san oiliúint a chothú. Bronnadh €27,320. 

Bronnadh cistiú ar Scéim FP Amárach Nua, An Gairdín Beo, Pobal Abhainn Rí, SOS Chill Chainnigh 

agus Camphill (an Gairdín Uisce) go déanach in 2020 chun oibriú le daoine fásta chun eisiamh i rith 

phaindéim COVID a mhaolú. Chuir an ciste breise seo ó SOLAS deiseanna ar fáil chun teacht ar 

sheirbhísí eile go cianda, chun idirghníomhú sóisialta a fheabhsú agus a chur chun cinn. 

Chuir deontas breise Foghlama le Cuidiú Teicneolaíochta €171,500 ó SOLAS ar chumas BOOCCC 

gléasanna a cheannach d’fhoghlaimeoirí BOO. Tugadh gléas do gach foghlaimeoir a chuir isteach ar 

ghléas ar iasacht sa ráithe dheireanach in 2020. Cuireadh deiseanna uasoiliúna TFC maidir le MS 

Teams ar fáil don fhoireann go léir chun cabhrú le múinteoireacht agus foghlaim ó chian. 

Leanadh leis na Cláir Chosanta Dídeanaithe a chur ar siúl in 2020 agus ghlac 151 foghlaimeoir páirt i 

gcláir BCTE sa Tulach, Ceatharlach, Áth na nUrlainn, Ros Bearrcon, Baile Mhic Andáin agus Cill 

Chainnigh. Anuas air seo, ghlac 84 foghlaimeoir breise páirt i gcláir Athlonnaíochta Dídeanaithe i 

Muine Bheag, an Tulach, Ceatharlach, Callainn, Baile an Phoill, Baile Mhic Andáin, Port an Chalaidh 

agus Cill Chainnigh.  

An Clár Forbartha Bainistíochta ‘Seas Suas agus Fás’ (‘Step Up and Grow’) Chomhoibrigh BOOCCC 

le BOOPLLG agus BOOTÁ le cur chuige réigiúnach a sholáthar i leith tacú le riachtanais 

uasoiliúna/athoiliúna an ghnó áitiúil. Cistítear an tionscnamh seo tríd an tionscnamh Scileanna chun 

Dul chun Cinn agus d’oibrigh gach BOO le roinnt gnólachtaí ina gceantar. Úsáideadh uirlis 

tagarmharcála chun tacú le FBManna limistéir a shainaithint le haghaidh fáis agus forbartha ar 

oiliúint laistigh dá gcuideachtaí.  

Tugadh faoi roinnt Laethanta Oscailte idir DEIS AGUS BOO a chur ar siúl go fíorúil i Samhain agus 

Nollaig. Cuireadh turas fíorúil ar fáil d’fhoghlaimeoirí féideartha ar roghanna BOO agus lean seisiún 

ceisteanna agus freagraí é sin. Scaipeadh an físeán anuas ar ghearrthóga eile um chur chun cinn den 

BOO in BOOCCC ar na scoileanna agus na hionaid go léir agus tá siad ar fáil ar YouTube. 

Ghlac breis agus 70 foghlaimeoir páirt i gcláir Scileanna chun Dul san Iomaíocht i rith 2020, agus thit 

an formhór díobh amach san fhómhar. Chuir TFAO agus Oiliúint ar Scileanna Sonracha cláir ghearra 

mhodúlacha ar fáil dóibh siúd a dífhostaíodh mar gheall ar COVID-19. Ghlac thart ar 175 

foghlaimeoir páirt i gcláir d’fhostaithe faoi Scileanna chun Dul chun Cinn, agus ghlac 57 fostaí breise 

páirt i gcláir Scileanna don Obair ar fud an dá chontae.  
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Ionaid agus Cláir BOO  

 

 

 

 

 

 

Leibhéil 1 
agus 2

• Litearthacht Aosach

Gan 
Chreidiúnú 

• Oideachas Pobail 

• Litearthacht Aosach

• Uaireanta Comhoibrithe BOO

Leibhéil 3 
agus 4

•Óghteagmháil

•Oideachas Pobail

•Litearthacht Aosach

•Nasc-Chúrsaí agus Bonnchúrsaí

•SDOG

•Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla

•Ionaid Oiliúna Áitiúla

•TFAO

Leibhéil 5 
agus 6

•IAT

•Printíseachtaí

•FAO

•SDOG

•Oiliúint Sainscileanna

•Scileanna chun Dul chun Cinn

Tacaíochtaí

•Treoir agus Faisnéis d'Aosaigh

•Dearbhú Cáilíochta

•Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta

•Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
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Críochnaíodh na gníomhartha go léir a leagtar amach i Plean Feabhsúcháin Cáilíochta 2020. 

Gníomh mór amháin a bhí i mbeartas Measúnaithe BOO BOOCCC a chríochnú a chuir gach ionad 

BOO i bhfeidhm ó Mheán Fómhair. Bunaíodh an Grúpa Bailíochtaithe Clár agus beidh sé mar chuid 

den tsraith rialachais chun cláir nua a fhorbairt lena bhfaomhadh agus lena mbailíochtú. Rinneadh 

measúnú ar gach Clár Cúraim Sláinte creidiúnaithe in 2020. Bunaíodh Grúpa Stiúrtha chun 

maoirseacht a dhéanamh ar Athbhreithniú Tionscnaimh 2021 agus áirítear leis ionadaíocht ó 

BOOCCC, Fóram Scileanna Réigiúnacha an Oirdheiscirt, IT Cheatharlach agus saineolaí 

neamhspleách BOO. Forbraíodh cur i láthair fíorúil ar dhearbhú cáilíochta do gach páirtí leasmhar. 

Leanfaidh an obair seo ar aghaidh in 2021. 

Rinne na tacaíochtaí a chuir an tSeirbhís Foghlama le Cuidiú Teicneolaíochta agus Forbartha Gairmiúla 

saineolas agus gairmiúlacht na foirne BOO a thabhairt chun cinn i rith 2020 trí chultúr láidir 

foghlama a fhorbairt laistigh den eagraíocht. Eagraíodh 90 imeacht oiliúna in 2020 go lárnach agus 

d’fhreastail 3,460 ball foirne orthu.  Tugadh 10,494 cuairt ar an Tairseach nuabhunaithe um 

Fhorbairt Ghairmiúil. Anuas ar oiliúint thiomnaithe TFC i gcaitheamh na bliana, áiríodh le seisiúin 

eile FGL Prionsabail Magenta, an RGCS, Cosaint Leanaí agus Daoine Fásta, Garchabhair, Pleanáil 

Freagartha do Covid, Beartas Measúnaithe agus Eagraithe Zoom nó ‘Zoomergisers’. 

 

  



   

 

36 
 

An Stiúrthóireacht um Thacaíocht agus Forbairt Eagraíochta (TFE) 

Is é an ról atá ag tacaíocht agus forbairt eagraíochta (TFE) ná feidhmeanna eagraíochta agus 

straitéiseacha BOOCCC a bhainistiú agus a sholáthar.  

Tá Seirbhísí Corparáideacha agus na rannóga Airgeadais, Acmhainní Daonna agus TFC sa 

Stiúrthóireacht TFE.  Cabhraíonn TFE le BOOCCC a spriocanna agus a chuspóirí straitéiseacha a 

bhaint amach agus a chinntiú go mbaineann gach seirbhís BOOCCC na caighdeáin cháilíochta is airde 

amach.  

Tá an Stiúrthóir TFE, mar Phríomhoifigeach Riosca agus i gcomhar leis an bPríomhfheidhmeannach, 

freagrach as comhordú a dhéanamh ar bhainistíocht riosca, ar rialachas, ar chomhlíonadh agus ar 

rialú inmheánach ar fud na heagraíochta.   

I measc na spriocanna a baineadh amach in 2020, bhí an méid seo a leanas: 

 

  

Tacú le foireann uile BOOCCC tabhairt faoina 
róil i leith na gcaighdeán gairmiúil is airde. 

 Cuirtear cláir folláine ar fáil don 
fhoireann go léir 

 Cuireadh cruinnithe faisnéise 
bainistíochta airgeadais agus 
bainistíochta riosca ar fáil don 
fhoireann 

 Cuireadh Plean Leanúnachais Gnó agus 
Pleananna Freagartha do COVID-19 i 
bhfeidhm i gcomhar leis an bhfoireann 
go léir 

 Cuireadh socruithe cianoibrithe i 
bhfeidhm leis an bhfoireann a éascú 
tabhairt faoina róil i leith na gcaighdeán 
is airde agus is féidir i rith cianoibriú 
agus oibriú cumaisc uainchláir  

Ardchaighdeáin rialachais a chur i bhfeidhm i 
measc sheirbhísí BOOCCC 

 Cuireadh cruinnithe faisnéise rialachais 
agus bainistíochta riosca ar fáil don 
fhoireann 

 Cuireadh Beartas Bainistíochta Riosca 
agus Plean um Chur i bhFeidhm i 
bhfeidhm 

 Forbraíodh beartais agus nósanna 
imeachta 

 Cuireadh ainm le cuntais 2020 go luath 

 Rinneadh an Clár Rioscaí a nuashonrú 
agus a chothabháil go gníomhach 

 Rinneadh an Plean Corparáideach 
Soláthair a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm 
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Timpeallachtaí ardchaighdeáin oibre agus 
foghlama a chruthú agus a chothú i ngach 
oifig, scoil agus ionad BOOCCC 

 Tionscadail Chaipitil 
o Cóiríocht bhreise ag Coláiste Mhuire  
o Oibreacha éigeandála COVID-19 ag 

gach scoil 

 Athbhreithniú gníomhach á dhéanamh 
ar léasanna reatha lena chinntiú go 
raibh luach ar airgead á bhaint amach 
agus go raibh riachtanais oiriúnacha 
chóiríochta ann 

 Forbairtí ar bhonneagar TFC le 
hacmhainn uasghrádaithe TFC a 
sholáthar do sheirbhísí fíorúil agus 
cianoibriú 

Córais tacaíochta a chur i bhfeidhm lena 
chinntiú go sásaíonn scoileanna, ionaid agus 
cláir a riachtanais uile ábhartha dearbhaithe 
cáilíochta  
 

 Thug an cheannoifig tacaíocht do 
scoileanna agus ionaid i dtaobh an 
mhéid seo a leanas: Acmhainní Daonna, 
Airgeadas agus Seirbhísí 
Corparáideacha, TFC 

Athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht 
eagraíochta in aghaidh samhlacha dea-
chleachtais, náisiúnta agus idirnáisiúnta 

 Cuireadh caighdeáin earcaíochta dea-
chleachtais náisiúnta agus earnála i 
bhfeidhm 

 Tosaíodh leis an aistriú chuig Seirbhísí 
Comhroinnte Párolla 

 Athbhreithniú déantar ar an 
gComhaontú Maoirseachta agus an 
Comhaontú Soláthair Feidhmíochta leis 
an Roinn Oideachais 

Méadú ar an úsáid a bhaintear as TFC laistigh 
de BOOCCC chun barr feabhais a chur ar 
cháilíocht na seirbhíse 

 Córais, trealamh agus oiliúint TFC a 
sholáthar le seirbhísí fíorúla agus 
cianoibriú a éascú. 

 Córais inmheánacha TFC a fhorbairt 
chun ullmhú don aistriú chuig Seirbhísí 
Comhroinnte Párolla 

Comhoibriú leis an RO, BOOÉ agus BOOanna 
eile  

 Eolas, beartais agus nósanna imeachta 
a roinnt le dea-chleachtas ar fud na 
hearnála a éascú 
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