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Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna 

Chill Chainnigh agus Cheatharlach 
Cuirim fáilte roimh Phlean Seirbhíse 2021 do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill 

Chainnigh agus Cheatharlach ina leagtar amach raon cuspóirí maidir le seachadadh ár 

seirbhísí sa chúigiú bliain den Ráiteas Straitéise 2017–21. 

 
Déantar foráil sa Phlean Seirbhíse seo do raon cuspóirí a sheachadadh i scoileanna, 

breisoideachas agus laistigh den struchtúr eagraíochtúil corparáideach féin. Tá an Plean 

leagtha síos i gcomhthéacs spriocanna straitéiseacha an teagaisc agus na foghlama, seirbhísí 

ardchaighdeáin agus comhpháirtíochtaí seachtracha agus naisc atá leagtha amach sa Ráiteas 

Straitéise. 

 
Tá tionchar ag an timpeallacht sheachtrach ina bhfeidhmíonn an BOOCCC ar a 

thosaíochtaí agus féachann an plean seo le forbairt a fheabhsú ar fud gach réimse chun 

freagairt chomhordaithe ar éileamh áitiúil ar sheirbhísí a chinntiú. 

 
Chuir paindéim COVID-19 go leor dúshlán os comhair BOOCCC maidir lena Phlean Seirbhíse 

2020 a sheachadadh. Ní mór creidiúint a thabhairt don eagraíocht as a seirbhísí a 

chothabháil agus as spriocanna seachadta seirbhíse a bhaint amach i dtimpeallacht oibre 

agus gnó a bhí chomh deacair sin. Meastar go mbeidh dúshláin bhreise ann le linn thréimhse 

an phlean seo. 

 
Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don fhoireann feidhmiúcháin, do bhaill an Bhoird, 

agus do bhaill an Choiste Airgeadais as a gcuid oibre in ullmhú an Phlean Seirbhíse 2021. 

 
Táim ag tnúth le bheith ag obair le baill an Bhoird agus leis an bhfoireann feidhmiúcháin 

chun a chinntiú go gcuirfear chun cinn na gcuspóirí atá leagtha amach mar a dhéanaimid 

“ar chumas foghlaimeoirí a n-iomláine a bhaint amach 

agus cur le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch ár gceantar ”(Ráiteas 

Straitéise 2017-21, lch 11). 

 

An Clr. Peter Cleere 
Cathaoirleach 
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Brollach ón bPríomhfheidhmeannach 
Thar ceann Bhord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach, tá áthas orm an Plean 

Seirbhíse do 2021 a chur i láthair. Ghlac an Bord an plean an 18 Feabhra 2021, de réir cheanglais Acht 

na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013, alt 47. 

Cuimsítear sa Phlean Seirbhíse seo sonraí faoi na seirbhísí a bheartaíonn BOOCCC a sholáthar in 

2021, agus meastachán ar an ioncam agus ar an gcaiteachas don tréimhse. 

In 2021, soláthróidh BOOCCC seirbhísí faoina thrí stiúrthóireacht: 

 Scoileanna 

 Breisoideachas agus Oiliúint 

 Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta 
 

Tá stiúrthóir i gceannas ar gach ceann de na rannóga seo: i dteannta leis an 

bPríomhfheidhmeannach, is iad na stiúrthóirí an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin a bhfuil 

freagracht orthu as rialachas agus ceannaireacht straitéiseach BOOCCC. Tá ról tábhachtach ag an 

bhfoireann cheannaireachta laistigh de gach stiúrthóireacht i gceapadh an phlean seirbhíse, agus i 

monatóireacht a dhéanamh ar a chur i bhfeidhm. 

 
Is é aidhm an phlean creat soiléir, struchtúrtha a chur i láthair chun cuspóirí straitéiseacha agus 

oibríochta na heagraíochta a chur i bhfeidhm le linn 2021. Leagtar amach sa chreat seo tosaíochtaí 

agus spriocanna a chinnteoidh seachadadh dírithe agus freagrúil. Tá cuspóirí agus gníomhartha 

tosaíochta leagtha síos ag gach stiúrthóireacht le torthaí intomhaiste ar leith, rud a chinntíonn go 

bhfuil ár gcuspóirí straitéiseacha á gcur chun cinn againn mar atá leagtha amach inár Ráiteas 

Straitéise chúig bliana 2017-2021. Is é ár rún straitéiseach sármhaitheas sa teagasc agus san 

fhoghlaim a chur chun cinn, seirbhísí ar ardchaighdeán a fhorbairt agus comhpháirtíochtaí agus naisc 

sheachtracha a fheabhsú. Tá sé mar aidhm againn mar eagraíocht sármhaitheas agus táimid 

tiomanta d'fheabhsú leanúnach agus is é ár n-uaillmhian “forbairt deiseanna oideachais agus oiliúna 

ar fud ár dhá chontae a threorú trí dhul i dteagmháil le foghlaimeoirí agus le pobail, ag cruthú 

timpeallachtaí foghlama dearfacha agus eispéiris do dhaoine ag gach céim den fhoghlaim ar feadh 

an tsaoil agus ag cur le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch”(Ráiteas Straitéise 2017 - 2021 lch.11). 

 
De réir na gceanglas atá leagtha amach in Acht 2013 agus sa Chód Cleachtais um Rialachas BOOanna 

(Ciorclán 003/2019), leanfaidh BOOCCC ag cur seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil agus féachfaidh sé le 

hoibriú laistigh de na teorainneacha caiteachais atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas agus 

Scileanna, an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus 

SOLAS. Is dúshlán é seo i gcónaí de réir mar a thagann méadú ar an éileamh ar sheirbhísí agus de réir 

mar a ardaíonn costais oibriúcháin. Ina theannta sin caithfear aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 

leanfaidh de bheith i láthair sa timpeallacht oibriúcháin a eascróidh as an bpaindéim i rith na bliana. 

Tá an fhoireann fheidhmiúcháin tiomanta oibriú leis an mBord chun na dúshláin atá rompu a 

chomhlíonadh agus chun na seirbhísí oideachais agus oiliúna is fearr is féidir a sholáthar do mhuintir 

Chill Chainnigh agus Cheatharlach. 

Eileen Curtis 
Príomhfheidhmeannach 
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1. Próifíl / Cúlra BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach 
Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach an 1 Iúil 2013 

faoi fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna , 2013. Tá struchtúr 

corparáideach ag BOOCCC atá comhdhéanta d’fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin 

agus de bhord arna cheapadh go daonlathach. 

 
Freastalaíonn BOOCCC ar limistéar geografach Chill Chainnigh agus Cheatharlach le daonra 

comhcheangailte de thart ar 156,000 duine agus soláthraíonn sé raon cuimsitheach seirbhísí 

oideachais, oiliúna agus tacaíochta ar ardchaighdeán. Tá na cláir go léir deartha chun 

freastal ar riachtanais daoine óga agus aosaigh ar fud an réigiúin. 

 
I measc na seirbhísí a sholáthraímid tá oideachas dara leibhéal, Breisoideachas agus Oiliúint 

agus Ógtheagmháil i dteannta le cláir agus seirbhísí oideachais pobalbhunaithe eile. 

Seachadtar go leor seirbhísí ag leibhéal áitiúil. 

 
Is é bunachar cliant BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach: 

 Daltaí agus/nó a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí 

 Foghlaimeoirí aosach 

 Pobail ar fud na gcontaetha 

 Daoine óga agus saorálaithe 

 Eagraíochtaí Deonacha agus Spóirt 
 
 
 

Seirbhís Líon na Rannpháirtithe 

Scoileanna 

 Dara Leibhéal 

 
 Iar-Ardteistiméireacht 

 
4675 

 
994 

Breisoideachas & Oiliúint 

 Lánaimseartha (Printíseacht san áireamh) 

 
 Páirt-aimseartha 

 
1,600 

 
4,970 
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2. Léarscáil Gheografach de BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach 
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3. Ráiteas Straitéise 

 Ár misean  

Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach ar chumas foghlaimeoirí a 

lánacmhainneacht a bhaint amach agus cuireann sé le forbairt shóisialta, chultúrtha agus 

eacnamaíoch ár gceantar agus na tíre. 

 

 Ár bhfís  

Is é ár n-uaillmhian don todhchaí: 

Forbairt deiseanna oideachais agus oiliúna ar fud ár dhá chontae a threorú trí dhul i 

dteagmháil le foghlaimeoirí agus le pobail, timpeallachtaí agus eispéiris foghlama dearfacha a 

chruthú do dhaoine ag gach céim den fhoghlaim ar feadh an tsaoil, agus cur le forbairt 

shóisialta agus eacnamaíoch. 

 
I ngach rud a dhéanaimid, tá sé mar aidhm againn a bheith “an tseirbhís oideachais agus 

oiliúna a úsáideann daoine eile mar thagarmharc de bharr feabhais." 

 

 Ár luachanna  

Is mór againn an fhoghlaim agus aithnímid a ról i bhforbairt, i gcomhtháthú agus i bhfolláine na 

sochaí. Déantar gach rud a dhéanaimid a threorú trí fhreastal ar leas na bhfoghlaimeoirí. 

 
Tá sé mar aidhm againn barr feabhais agus táimid tiomanta d'fheabhsú leanúnach ar fud na 

heagraíochta. Is mór againn caidrimh agus oibriú i gcomhar lena gcéile laistigh den earnáil 

oideachais agus oiliúna agus leis an bpobal i gcoitinne. 

 
Mar eagraíocht seirbhíse poiblí, tá cultúr cuntasachta, ionracais, cothroime, oscailteachta agus 

meas i bhfeidhm i BOOCCC. 

 
Glacaimid le hardchaighdeáin gairmiúlachta, macántachta, oibiachtúlachta agus cáilíochta, atá 

lárnach chun freastal ar gach foghlaimeoir. Glacaimid leis an éagsúlacht agus táimid oscailte do 

smaointe nua. 

 

 Téama: Teagasc agus Foghlaim  

Sprioc 1: Feabhas a chur ar an eispéireas foghlama agus na torthaí do gach 
foghlaimeoir 

 

 Téama: Seirbhísí ardchaighdeáin  

Sprioc 2: A chinntiú go gcomhlíonann ár seirbhísí oideachais agus oiliúna go léir 

ardchaighdeáin 



8  

 Téama: Comhpháirtíochtaí agus naisc sheachtracha.  

Sprioc 3: Ár naisc leis an bpobal i gcoitinne a neartú. 
 
 

Forbraítear an Plean Seirbhíse seo chun tacú le cur chun feidhme Ráiteas Straitéise 2017 - 

2021 BOOCCC. Cé go leagtar amach sa Ráiteas Straitéise ár dtosaíochtaí agus ár n-

aidhmeanna thar thréimhse 5 bliana, tá sé tábhachtach go bhfuil próiseas i bhfeidhm chun 

tacú lena seachadadh. 

 
Agus a bhí an Plean Seirbhíse á fhorbairt, tugadh faoi phróiseas comhairliúcháin le 

Bainisteoirí Sinsearacha ar fud gach réimse soláthair lena chinntiú go bhfuil na gníomhartha 

atá leagtha amach le seachadadh le linn timthriall an Phlean Seirbhíse oiriúnach do na 

tosaíochtaí agus na haidhmeanna foriomlána atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise. 

 
Cinntíonn an próiseas comhairliúcháin freisin go bhfuil na torthaí atá leagtha amach do 2021 

indéanta agus go bhfuil siad ailínithe lena réimsí soláthair seirbhíse faoi seach. 

 
Tá na grúpaí seo a leanas i bhfeidhm chun cúnamh agus / nó acmhainní a sholáthar nuair is 

gá chun a chinntiú go mbaintear torthaí amach; 

 
 Foireann Bhainistíochta Feidhmiúcháin 

 Foireann Bhainistíochta OSD 

 Foireann Bhainistíochta FET 

 Foireann Bhainistíochta Scoileanna 

 
Tagann na grúpaí seo le chéile go rialta agus soláthraíonn siad tacaíocht thras-earnála don 

Stiúrthóir ábhartha chun seachadadh an Phlean Seirbhíse a éascú. 
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4. Sreabhadh Oibre don Timthriall Pleanála 
 
 
 
 
 
 

 
Ráiteas 5 mBliana 

 

 
A bheidh mar chúis le 

 

 
Timthriall Pleanála Bliantúil 

 

 

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

cuspóra a chinntiú agus díriú chun a choinneáil ar oibriú go gníomhach chun an méid atá 

beartaithe againn a bhaint amach thar shaolré an Ráitis Straitéise. 

 
Ráiteas 

Straitéise 

Plean 
Seirbhíse 

Tuarascáil 
Bhliantúil 

Pleananna 
Chur Chun 
Feidhme 

Leibhéal Scoile, 
Coláiste, Ionaid, 

ó

Pleananna 
Forbartha & 

Feabhsúcháin 

Leibhéal Scoile, 
Coláiste, Ionaid, 

Rannóige 
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5. Ráiteas Seirbhísí 2021 
Faoi théarmaí an Chomhaontaithe Seachadta Feidhmíochta idir an Roinn Oideachais & Scileanna agus BOOCCC, sainaithníodh na 

haidhmeanna agus na tosaíochtaí seo a leanas. Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí sonracha chun na tosaíochtaí seo a bhaint amach, mar 

aon leis na táscairí feidhmíochta agus na spriocanna gaolmhara atá le seachadadh; 
 
 
 

Sprioc Eispéireas na nDaltaí / an Fhoghlaimeora a Bharrfheabhsú 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Eispéireas dearfach 

foghlama a sholáthar 

do gach foghlaimeoir, 

lena n-áirítear 

foghlaimeoirí ó 

ghrúpaí imeallaithe 

 Guth na mac léinn a neartú trí 

Chomhairlí Mac Léinn agus 

Fóraim Foghlaimeoirí 

 

 Leanúint ar aghaidh ag tacú le 

teagasc agus foghlaim ar 

ardchaighdeán 

 
 

 Leanúint le creat cuimsitheach 

foghlaimeoirí a fhorbairt i 

scoileanna / ionaid 

 Comhairlí Gníomhacha Mac Léinn 

/ Fóraim Foghlaimeoirí i scoileanna 

/ ionaid 

 

 

 Oiliúint MS Teams um Fhoghlaim 

Feabhsaithe Teicneolaíochta (Teil) 

agus One Note do Mhúinteoirí / 

Teagascóirí 

 

 Struchtúir tacaíochta soiléire 

i scoileanna / ionaid 

 

 Sceideal athbhreithnithe beartais i 

bhfeidhm do scoileanna / ionaid 

 Tá fóram comhairle mac léinn / 

foghlaimeora ag gach scoil / ionad le 

hoiliúint rialta 

 

 Fóram Foghlaimeora Aontas BOOCCC a 
óstáil  

 

 Sraith ceardlann gach bliain 
 

 Imeacht um Fhoghlaim Ghairmiúil 

Fhíorúil BOOCCC do mhúinteoirí chun 

teagasc agus foghlaim dea-chleachtais 

a roinnt - m.sh. Teach Meet 

 

 Gach scoil / ionad ag leanúint ar 

aghaidh ag glacadh páirte sa 

timthriall athbhreithnithe le 

struchtúir shoiléire i bhfeidhm 
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 Tacú le soláthraithe Pobail agus leis na 

foghlaimeoirí sin a dteastaíonn 

tacaíochtaí breise uathu chun 

teagmháil dhearfach a dhéanamh 

 

 Oiliúint an Bhoird Bainistíochta a 

sholáthar maidir le tacú le teagasc agus 

foghlaim agus curaclam 

bhfeidhm. 

Curaclam 

leathanbhunaith

e a sholáthar 

 Leanúint ar aghaidh ag 

rolladh amach an 

Athchóirithe ar an tSraith 

Shóisearach 

 
 Rannpháirtíocht in 

athbhreithniú curaclaim 

 
 Cúrsaí a dheimhniú 

 Sonraíochtaí na Sraithe Sóisearaí i 
bhfeidhm 

 

 

 Sceideal athbhreithnithe bliantúil ar 

sholáthar ciorclach i scoileanna / 

ionaid 

 

 Deimhniú na gcúrsaí a thairgtear do 

chohóirt tosaíochta a mhéadú ar nós 

iad siúd atá dífhostaithe chomh maith 

leo siúd atá fostaithe 

 

 Aitheantas ar mhodheolaíochtaí 

Réamhfhoghlama a chur i bhfeidhm 

do na foghlaimeoirí sin a bhfuil na 

scileanna, inniúlachtaí agus an t-eolas 

acu atá riachtanach 

do chreidiúnú. 

 Gach scoil / ionad ag seachadadh ábhair 

nua mar atá sceidealta le FGL gaolmhar 

 

 Clár curaclaim i scoileanna / 

ionaid le bheith oiriúnach 

 

 Roghanna foghlama ar líne a mhéadú 
 

 Soláthar r-Choláistí a chur chun 

cinn agus a fhorbairt 

 

 Dámhachtainí nua Luathfhoghlama 

agus Cúraim a chur i bhfeidhm ar 

Leibhéal 5 
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Córais 

Dearbhaithe 

Cáilíochta a chur i 

bhfeidhm 

 Leanúint ar aghaidh ag forbairt 

Próisis Féinmheastóireachta Scoile 

agus an Creat cáilíochta Ag 

Breathnú ar ár Scoileanna  

 

 Cur i bhfeidhm an Phlean 

Feabhsúcháin Cáilíochta 

 
 

 Ullmhúchán don Athbhreithniú 

Tionscnaimh QQI 

 
 

 Sceideal FGL a fhorbairt do 

scoileanna / ionaid chun tacú 

le soláthar ardchaighdeáin 

 Monatóireacht ar thuarascálacha 

cigireachta / meastóireachta scoile 

agus lárionaid 

 
 
 

 Plean Feabhsúcháin Cáilíochta 2021 i 

bhfeidhm 

 

 

 Tagarmharcanna agus spriocanna 

comhaontaithe a sheachadadh 

 

 

 Sceideal FGL d’fhoireann na scoile 

/ an ionaid 

 Pleananna Feabhsúcháin Scoile 

(SIPanna) agus Pleananna DEIS i 

bhfeidhm 

 
 
 

 Creat rialachais QA i bhfeidhm le 

monatóireacht ar dhul chun 

cinn agus ar spriocanna 

 

 Príomhthuarascálacha a chur faoi 

bhráid QQI le haghaidh Athbhreithnithe 

Tionscnaimh laistigh den chreat ama 

comhaontaithe 

 

 Athbhreithniú ar bhraisle Ealaíne 

/ Ceardaíochta de chláir 

creidiúnaithe 

 

 Ceardlanna FGL a sheachadadh don 

fhoireann - múinteoirí / teagascóirí, CRS 

agus Foireann airígh / ghlantacháin 

Tacú le 

daltaí/foghlaimeoirí 

atá i mbaol 

míbhuntáiste 

oideachais de réir an 

bheartais náisiúnta 

reatha 

 DEIS a bhunú do Ghrúpa 

Aistrithe BO 

 DEIS BOOCCC a leathnú chuig 

Grúpa Aistrithe BO 

 

 DEIS BOOCCC i nGrúpa Aistrithe 

BO i bhfeidhm 

 Tacaíochtaí struchtúrtha chun cabhrú 

le haistrithe foghlaimeoirí le plean 

soiléir do bhealaí chun dul chun cinn 
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  Leanúint ar aghaidh ag tacú le 

ceannairí scoile / lárionaid 

chun soláthar DEIS / RSO a 

fheabhsú 

 Rannpháirtíocht i nGrúpa Aistrithe 

BOOÉ 

 

 DEIS agus tuarascálacha eile 

Cigireachta Scoile 

 

 Forbairt UDL forbartha in ionaid 

BO 

 

 Foirne DEIS / RSO i scoileanna / ionaid 

 Pleanáil agus sceidealú 

éifeachtach DEIS / RSO i 

scoileanna / ionaid 

 Tionscnamh píolótach monatóireachta 

mac léinn ó scoileanna DEIS ag dul ar 

aghaidh go BO 

 

 Rannpháirtíocht scoile le Tosaíocht 

Straitéiseach BOOÉ um Chuimsiú (DEIS / 

SEN) i bPíolótach Mapála Soláthair RSO 

do Scoileanna BOO 

Seirbhísí treorach agus 

comhairleoireachta a 

sholáthar 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 

sholáthar Treoir d’Aosaigh ar fud 

BO 

 

 Athbhreithniú a dhéanamh 

ar sholáthar Treorach ar fud 

scoileanna / ionad 

 Tuairiscí Cigireachta  Creat a fhorbairt tuilleadh maidir 

le soláthar treorach i BO 

 

 Pleananna treorach éifeachtacha 

Scoile / Ionaid i bhfeidhm 

Saoráidí 

foghlama/oiliúna ar 

ardchaighdeán a 

sholáthar 

 Clár scoile nua 
 

 

 Áis leathnaithe BO i gCill 

Chainnigh 

 

 Athchóiriú sceidealta do 

scoileanna / ionaid trí iarratais 

chaipitil 

 Forbairt leanúnach ar 

Champas Chill Chainnigh 

 

 Dearadh agus pleanáil d’áis 

leathnaithe BO i gCill Chainnigh 

 

 Sceideal na dtionscadal curtha i 

gcrích agus ar siúl 

 Réamhsceideal do Champas Chill 

Chainnigh mar a ndírítear air 

 

 Réamhsceideal de shíneadh den áis BO 

i gCill Chainnigh 

 

 Tionscadail atá ann cheana curtha i 

gcrích agus tionscadail nua curtha chun 

cinn 

 Trealamh nua agus TFC a sholáthar 

tuilleadh do chláir agus d’ionaid 
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Pleanáil le 

haghaidh 

déimeagrafaic i 

mbun athraithe 

 Athbhreithniú a 

dhéanamh ar éileamh 

le ROS/RBAETNE/ 

SOLAS 

 

 Bunscoil nua a 

leithdháileadh ar Chill 

Chainnigh 

 Dóthain áiteanna scoile / oiliúna ar 

fáil 

 

 Páirt a ghlacadh san 

fheachtas ar son pátrúnachta 

 Freastalaítear ar éileamh scoile / 

oiliúna ar bhonn bliantúil 

 

 Feachtas pátrúnachta a ullmhú 

agus a sheachadadh 

 

 Cláir nua a sheachadadh um 

SCILEANNA CHUN DUL SAN 

IOMAÍOCHT 

Dul i dteagmháil go 

héifeachtach le 

fostóirí 

 Tuilleadh rannpháirtíochta le 

fostóirí a fhorbairt trí chláir BO 

lena n-áirítear SCILEANNA DON 

OBAIR agus SCILEANNA CHUN 

DUL AR AGHAIDH 

 
 

 Rannpháirtíocht ghníomhach i 

ngníomhaireachtaí réigiúnacha 

agus áitiúla agus i ngrúpaí atá 

sonrach don tionscal 

 Naisc mhéadaithe le fostóirí 
 
 
 
 
 

 Is príomhpháirt é an BOO i 

bhFóram Scileanna Réigiúnacha an 

Oir-Dheiscirt, Plean Gníomhaíochta 

an Oir-Dheiscirt do Phoist, Cumann 

Tráchtála Chill Chainnigh / 

Cheatharlach 

 Forbraíodh cláir nua le grúpaí agus 

fostóirí a bhaineann go sonrach leis 

an tionscal 

 

 Fostóirí breise atá ag gabháil do 

thionscadail bunaithe ar fhostóirí 

 

 Rannpháirtíocht ghníomhach le 

grúpaí fostóirí 

 

 Suirbhé a dhéanamh ar fhostóirí 

chun riachtanais oiliúna 

féideartha na foirne a chinneadh 

Cláir oiliúna agus 

phrintíseachta a 

sholáthar agus a 

fhorbairt 

 Líon na bprintíseachtaí 

agus na gcúrsaí oiliúna 

atá á dtairiscint a 

mhéadú 

 Méadú ar líon na gcúrsaí a thairgtear 

 

 

 Printíseachtaí nua ar fáil chun 

freastal ar éileamh méadaithe 

 Méadú ar atreoruithe chuig 

printíseachtaí nua lena n-áirítear 

Commis Chef, Printíseacht 

Chomhlach TFC agus Gruagaireacht 
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A chinntiú go bhfuil na 

bearta cosanta leanaí 

riachtanacha go léir i 

bhfeidhm de réir na 

Nósanna Imeachta um 

Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus 

Iar-Bhunscoileanna 

2017 

 Oiliúint um Chosaint Leanaí 

curtha ar fáil do cheannairí 

scoile / ionaid agus 

BOManna 

 Iniúchtaí bliantúla agus 

Dearbhuithe Gealltanais 

 

 Prótacal Cosanta BOOCCC a 

fhorbairt 

 Tuarascálacha Iniúchta Cigireachta 

agus Cosanta Scoile Éifeachtacha 

 

 Iniúchtaí agus Dearbhuithe 

Gealltanais curtha isteach gach bliain 

 

 Prótacal cosanta i bhfeidhm agus 

oiliúint curtha ar fáil 

 Ccomhlíonadh le Nósanna Imeachta 

um Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus Iar-

Bhunscoileanna 2017 

 Prótacal Cosanta BOOCCC i bhfeidhm 
 

 Beartas um Chosaint Aosach a 

thabhairt isteach 

Tosaíochtaí STEM 

/ STEAM i 

scoileanna 

 Tacú le glacadh STEM / 

STEAM i scoileanna 

 Monatóireacht agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar ghlacadh 

 Méadú a chur ar líon na ndaoine atá ag 
glacadh le soláthar 

Tacaíochtaí foghlama 

TFC ar ardchaighdeán 

a sholáthar i 

scoileanna/ionaid 

 Leanúint ar aghaidh ag rolladh 

amach na Straitéise Foghlama 

Digití / Straitéis TEL i scoileanna / 

ionaid 

 Úsáid mhéadaithe TFC sa seomra 

ranga le haghaidh teagaisc agus 

foghlama 

 

 Úsáid mhéadaithe TFC ag múinteoirí 

agus foghlaimeoirí le haghaidh 

próisis bhainistíochta agus 

mheasúnaithe 

 

 Teimpléid chomhbheartais 

ar fáil do scoileanna / ionaid 

/ sheirbhísí 

 Pleananna r-fhoghlama i scoileanna / 

ionaid agus beartais úsáideora 

inghlactha i bhfeidhm 

 

 Sceideal le haghaidh rolladh amach 

Moodle / Office 365, Teams agus One 

Note i scoileanna agus in ionaid 

 

 Nuashonrú agus foilsiú sceideal FGL do 

scoileanna / ionaid ar bhonn ráithiúil 

 

 Cuireadh teimpléid i 

bhfeidhm i ngach scoil / 

ionad / seirbhís 

Earcú agus 

coinneáil foirne 
 Cloí le beartais agus 

nósanna imeachta 

earcaíochta 

 Líonadh gach post fostaíochta 

de réir mar is gá 

 Ceapachán laistigh de thrí mhí ón 

bhfolúntas 
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  Rannpháirtíocht mhéadaithe le 

ROS/RBAETNEmaidir le 

smachtbhanna do phoist 

iomchuí 

 An fhoireann chuí a choinneáil 

 
 

 Ráta láimhdeachais íseal na foirne 

buana 

 
 

 Ráta láimhdeachais íseal 

 
 

Sprioc Tacaíocht Foirne 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Tacaigh leis an 

bhfoireann i bhforbairt 

ghairmiúil leanúnach 

 Beartais agus pleananna 

oiliúna agus forbartha a 

fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm 

 Beartas agus sceideal um FGL i 
bhfeidhm 

 Plean oiliúna foirne bliantúil 

forbartha do gach réimse seirbhíse 

 Méadú incriminteach ar líon na 

foirne atá ag gabháil do FGL 

 Feidhmíonn plean oiliúna foirne i ngach 

réimse seirbhíse faoi threoir 

bainisteora shinsearaigh 

Ceannaireacht 

ardchaighdeáin a 

thacú agus a fhorbairt 

san BOO 

 Comhordú seirbhísí ar fud 

BOOCCC 

 Cruinnithe Rialta Fhoireann 

Bainistíochta BOOCCC 

 Deich gcruinniú ar a laghad in aghaidh na 
bliana 

 Clár FGL chun acmhainn 

ceannaireachta a thógáil. 

Feasacht ar shláinte 

agus ar 

shábháilteacht a chur 

chun cinn 

 Comhairle agus tacaíocht 

Sláinte agus Sábháilteachta do 

rannáin/ionaid/scoileanna 

 Déantar iniúchtaí uair sa bhliain i 

ngach ionad / scoil 

 
 
 
 

 Pleananna Freagartha COVID-19 

forbartha d’oifig / scoileanna agus 

d’ionaid 

 Scrúdaítear 75% ar a laghad de na 

láithreacha gach bliain 

 

 Comhlíonadh Iomlán le Cigireachtaí 
SSRS (Athoscailt Scoileanna go 
Sábháilte agus go hInbhuanaithe) 

 

 Pleananna Freagartha COVID curtha i 

bhfeidhm i scoileanna / ionaid / oifigí 

riaracháin 
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Timpeallacht oibre 

dearfach agus tacúil 

a  

sholáthar 

 Rannpháirtíocht foirne  Rannpháirtíocht na foirne i 

gcruinnithe rannóige / 

ionaid / foirne  

scoile 

 Íosráta tinrimh de 75% ó na 

rannpháirtithe beartaithe 

Tacú le folláine na  

foirne 

 Infhaighteacht de Chlár um 
Fholláine 

Foirne 

 Feasacht foirne ar an gClár um 

Fholláine Foirne 

 Suirbhé spotseiceála feasachta le  

reáchtáil ar bhonn bliantúil 

Struchtúir agus 

córais eagrúcháin a 

fhorbairt chun 

freastal ar 

riachtanais 

athraitheacha na 

heagraíochta 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar 

an struchtúr eagrúcháin 

reatha chun freastal ar éilimh 

atá ann cheana agus a bheidh 

ann amach anseo 

 
 Athbhreithniú a dhéanamh 

ar riachtanais chóiríochta 

na Ceanncheathrún 

 Struchtúr eagrúcháin atá 

oiriúnach don fheidhm ann 

 

 
 Grúpa oibre ionadaíoch a bhunú 

chun tograí a fhorbairt do 

riachtanais chóiríochta sa 

Cheanncheathrú 

 Feidhmeanna a athbhreithniú agus 

a shannadh chun freastal ar 

riachtanais 

 

 
 Togra roghanna cóiríochta sa 

Cheanncheathrú le forbairt 
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Sprioc Rialachas 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Airgeadas agus 

riosca a bhainistiú 

go héifeachtach 

 Cloí le Litir Chinnidh agus Plean 

Forfheidhmithe Bainistíochta 

Riosca 

 Tuarascálacha airgeadais rialta 

don ROS agus don Bhord 

 

 Úsáid ghníomhach an Chláir Riosca 

 Tuarascálacha airgeadais curtha ar 

fáil in am agus de réir an bhuiséid 

 

 Tuarascálacha ar dhul chun cinn ar 

an gClár Riosca gach ráithe chuig 

ARC 

Úsáid éifeachtúil 

d’acmhainní 
 Cloí le smachtbhannaí roinne, 

rialála, buiséid agus foirne 

 Tuarascálacha a sholáthar go 

tráthúil; airgeadais, foirne agus 

eile don ROS agus do 

ghníomhaireachtaí eile 

 Tuarascálacha curtha ar fáil laistigh de 

spriocdhátaí de réir mar is gá 

Cumarsáid éifeachtach 

a dhéanamh 

 Faisnéis le cur ar fáil ar 

bhealach iomchuí do pháirtithe 

leasmhara ábhartha 

 A chinntiú go ndéantar beartais, 

nósanna imeachta agus ciorcláin nua 

nó athbhreithnithe a scaipeadh go 

tráthúil 

 

 Cairt Chustaiméirí agus Plean 

Gníomhaíochta Custaiméirí a 

Fhorbairt 

 Cairt Custaiméirí BOOCCC agus 

Plean Gníomhaíochta do 

Chustaiméirí i bhfeidhm 

Comhaontuithe 

Leibhéal Seirbhíse a 

fhorbairt le páirtithe 

leasmhara seachtracha 

 SLAnna le forbairt le 

comhlachtaí seachtracha agus 

conraitheoirí iomchuí 

 Athbhreithniú rialta ar 

riachtanais airgeadais agus 

cháilíochta SLAnna 

 SLAnna a bheith i bhfeidhm do 

gach soláthraí seirbhíse iomchuí 

nua 

 Athbhreithniú ar SLAnna lena chinntiú 

go gcomhlíonann siad na riachtanais 

Cosaint éifeachtach 

sonraí a chinntiú 

 Cloí le Sonraí BOOCCC 

Beartas Cosanta 

 Aon sárú ar shonraí 

slándála a íoslaghdú 

 Comhlíonadh le Riachtanais um Chosaint 

Sonraí 
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Dul i dteagmháil go 

héifeachtach le 

páirtithe leasmhara 

agus 

comhpháirtíochtaí 

a fhorbairt 

 Coinníonn BOOCCC caidrimh 
oibre le gníomhaireachtaí 
reachtúla, neamhreachtúla agus 
páirtithe leasmhara ar leibhéil 
áitiúla agus náisiúnta le fostóirí, 
soláthraithe pobail agus 
deonacha éagsúla agus 

grúpaí pobail 

 Ghlac BOOCCC páirt ghníomhach i 

raon grúpaí go háitiúil, go réigiúnach 

agus go náisiúnta de réir mar is cuí 

 Rannpháirtíocht leanúnach ar 
leibhéal áitiúil, réigiúnach agus 
náisiúnta 

 

 Próiseas rannpháirtíochta chun 
tuairimí BOOCCC a aimsiú le 
páirtithe leasmhara 

Dea-chleachtas maidir le 

soláthar a leanúint  

 Cloí le Beartas Sholáthar  

BOOCCC  

 Sceideal chun neamhchomhlíonadh a 
shainaithint agus 

aghaidh a thabhairt air 

 Laghduithe ar chaiteachas  

neamhchomhlíontach ó bhliain go bliain 

A chinntiú go 

gcomhlíontar na 

ceanglais reachtúla 

agus rialála 

 Cloí le riachtanais 

chomhlíonta agus rialála 

 An ráta comhlíonta a mhéadú 

arna thomhas ag an Uirlis 

Iniúchta Comhlíonta 

 Méadú ar chomhlíonadh bliain i ndiaidh 
bliana 

A chinntiú go 

gcomhlíontar go 

hiomlán leis na 

Nósanna Imeachta 

um Chosaint Leanaí 

do Bhunscoileanna 

agus Iar- 

Bhunscoileanna  

 Iarrtar cáipéisíocht ó scoileanna / 

ionaid de réir na gceanglas 

 Gach doiciméad scoile / ionad 

curtha faoi bhráid an phátrúin de 

réir mar is gá 

 Ccomhlíonadh le Nósanna Imeachta 

um Chosaint Leanaí do 

Bhunscoileanna agus Iar-

Bhunscoileanna 2017 

Dea-chleachtas i 

rialachas a leanúint 

 Cuir in iúl do gach ball den 

bhord den cheanglas atá orthu  

freastal ar chruinnithe an bhoird 

 Tinreamh de chomhaltaí ag 

cruinnithe an bhoird 

 Córam comhaltaí ag gach cruinniú 

boird 

Dea-chleachtas i 

rialachas a leanúint 
 Réimsí feabhsúcháin a 

shainaithint don Bhord, ARC 

agus FC 

 An Bord, ARC agus FC chun 

féinmheasúnú a dhéanamh ag baint 

úsáide as ceistneoir COP 

 Féinmheasúnú an Bhoird, ARC agus 

FC, agus ceistneoir COP á úsáid, le 

bheith comhlánaithe gach bliain 
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Dea-chleachtas i 

rialachas a leanúint 
 Rachfar i gcomhairle le 

Cathaoirligh ARC agus FC maidir 

le ceapacháin ionchasacha coiste 

chun saineolas agus taithí an  

choiste ábhartha a éascú 

 Saineolas agus taithí iomchuí 

airgeadais agus iniúchta ar ARC 

agus ar an gCoiste Airgeadais 

 Ceapacháin sheachtracha ar ARC agus 

FC chun taithí agus saineolas a bheith 

acu ar airgeadas agus iniúchadh 

Dea-chleachtas i 

rialachas a leanúint 

 Tuarascáil Bhliantúil i scríbhinn 

le soláthar ag ARC agus FC 

 Tuarascáil Bhliantúil ARC agus FC le 

bheith ar fáil le cur i láthair don 

Bhord 

 Tuarascálacha Bliantúla ARC agus FC le 

tíolacadh don Bhord i scríbhinn 

Dea-chleachtas i 

rialachas  

a leanúint 

 Cuirtear seirbhís oiliúna ar fáil i 

BOOCCC 

 Clár Oiliúna um Bainistíocht  

Airgeadais a fhorbairt 

 Clár Oiliúna um Bainistíocht  

Airgeadais le seachadadh gach bliain 

Dea-chleachtas i 

rialachas a leanúint 

 Spriocdháta chun 

tuarascálacha a chur faoi 

bhráid na Roinne le háireamh 

sa Sceideal um 

Chomhlíonadh 

 Tuarascálacha curtha isteach 

faoin spriocdháta 

 Gach Tuarascáil curtha isteach de réir 

na spriocdhátaí 

Dea-chleachtas i 

rialachas a leanúint 

 Creat Bainistíochta Riosca a chur i 

bhfeidhm chun cuspóirí 

Straitéiseacha a bhaint amach 

 Cláir Riosca gníomhacha a 

chothabháil 

 Creat Bainistíochta Riosca 

gníomhach i bhfeidhm 

 

 Leanúint le clár COVID 19 a 

choinneáil 

Dea-chleachtas i 

rialachas a leanúint 
 Córas Dearbhaithe Gealltanais 

Rialaithe a chothabháil 

 Dearbhuithe Gealltanais le soláthar 

don Phríomhfheidhmeannach ag 

Stiúrthóirí, Bainisteoirí, Príomhoidí 

ar bhonn bliantúil 

 Dearbhuithe Cuí ón 

bPríomhfheidhmeannach don ARC agus 

don Bhord 
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Sprioc Cláir Chosanta 

Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Cuidigh leis an 

ROS/RBAETNE, mar is 

gá, freastal ar na 

riachtanais a éiríonn as 

Clár Cosanta 

Dídeanaithe na 

hÉireann agus soláthar 

d’iarratasóirí cosanta 

idirnáisiúnta 

 Ranganna Béarla a sholáthar 

dóibh siúd a dtuigeann IRPP i 

gCill Chainnigh agus i 

gCeatharlach 

 Ranganna Béarla a sholáthar 

do Dhídeanaithe Siriacha 

 

 Ranganna a sholáthar do 

ghrúpaí eile de réir mar is gá 

 Soláthar socraithe d’iarrataí 

spriocdhírithe 

 

 Cuidiú agus rianú a dhéanamh ar dhul 

chun cinn ó chláir IRPP go cláir ESOL, 

ITABE agus Litearthacht Teaghlaigh 

 
 
 
 

Chomh maith leis na haidhmeanna agus na tosaíochtaí a comhaontaíodh go náisiúnta thuas, cuirfear tús nó seachadadh na tosaíochtaí 

straitéiseacha seo a leanas do BOOCCC le linn 2021 chun a chinntiú go gcuirfear an Ráiteas Straitéise foriomlán chun cinn. 
 

Sprioc Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Feabhas a chur ar an 

eispéireas foghlama 

agus na torthaí do 

gach 

foghlaimeoir 

 Clár Meán-

Cheannaireachta i 

scoileanna / ionaid / 

seirbhísí 

 Leanúint leis an 

gClár Meán-

Cheannaireacht

a 

 Cuireadh an Clár 

Meán-

Cheannaireachta i 

bhfeidhm 

 FGL a sholáthar chun 

freastal ar riachtanais 

shaincheaptha 

scoileanna / ionad / 

seirbhísí 
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Sprioc Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

A chinntiú go 

gcomhlíonann gach 

seirbhís BOOCCC 

ardchaighdeáin 

 Córas párolla agus AD 

níos láidre a sholáthar 

 
 
 
 
 
 
 

 Córas bainistíochta 

airgeadais níos láidre 

agus níos éifeachtaí a 

sholáthar 

 
 
 
 

 Creat croíluachanna 

a bhunú do 

scoileanna / ionaid 

 Oibriú i gcomhar le 

ESBS ar Chóras 

Párolla na Seirbhísí 

Comhroinnte a 

thabhairt isteach 

 
 

 
 Oibriú i gcomhar le 

ESBS ar Chóras 

Airgeadais SUN a 

thabhairt isteach 

 
 

 
 An próiseas creata a 

rolladh amach 

 Dul chun cinn maidir 

le tiontú go Párolla 

na Seirbhísí 

Comhroinnte agus 

Córais HR CORE de 

réir an sceidil 

chomhaontaithe 

 

 Dul chun cinn 

maidir le tiontú go 

Córas Párolla na 

Seirbhísí 

Comhroinnte de réir 

an sceidil 

chomhaontaithe 

 
 Creat 

comhsheasmhac

h ar fud 

scoileanna / 

ionad 

 Córas Párolla 

Comhsheirbhíse i 

bhfeidhm 

 
 
 
 
 
 
 

 Sceideal le haghaidh 

aistrithe go Córas 

Bainistíochta Airgeadais 

SUN le comhaontú. 

 
 
 
 

 Gach scoil / ionad ag 

gabháil don phróiseas 
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Sprioc Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Sprioc 

Ár naisc leis an 

bpobal i gcoitinne a 

neartú 

 Feasacht ar sheirbhísí 

BOOCCC a fheabhsú 

 
 
 
 
 
 

 Feabhas a chur ar áiseanna 

oideachais i gCill Chainnigh 

agus i gCeatharlach 

 
 

 
 Naisc BOOCCC le grúpaí 

pobail a fheabhsú  

 

 
 Ullmhúchán de Ráiteas 

Straitéise 2022-2026 

 Próifíl éifeachtach 

cumarsáide agus 

brandála a fhorbairt 

 
 Forbairt de shuíomh 

gréasáin 

 
 
 Cuidiú le 

hearnálacha scoile 

eile le 

mórthionscadail 

caipitil oideachais 

 
 Naisc bhreise agus 

comhghuaillíochtaí 

straitéiseacha pobail 

a fhorbairt 

 
 Ráiteas Straitéise nua 

a ullmhú 

 Níos mó cásanna 

de 

ghníomhaíochtaí 

cur chun cinn 

 
 Uasghrádú ar an 

suíomh gréasáin 

 
 
 Cuidiú le tionscadail 

ar luach níos mó ná 

€ 1 milliún 
 

 
 Bunaíodh naisc 

straitéiseacha eile 

 

 
 Straitéis i bhfeidhm 

don 5 bliana amach 

romhainn 

 Brandáil agus próifíl 

níos fearr 

 

 
 Méadú ar úsáid láithreán 

gréasáin agus ardáin meán 

sóisialta 

 
 Cuidiú le tionscadail a 

sheachadadh de réir 

mar a iarrann an ROS 

 
 

 Aighneachtaí chuig 
Pleananna Forbartha 
Contae agus 
rannpháirtíocht ar 
ghrúpaí straitéiseacha 

 

 Ráiteas Straitéise nua arna 
fhoirmiú faoi dheireadh 
Ráithe 4 2021 
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6. Forbhreathnú ar Sheirbhísí 2021 

 
6.1 Breisoideachas agus Oiliúint 
Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) raon 

leathan clár Breisoideachais agus Oiliúna éagsúil le dearbhú cáilíochta trína Ionaid BO i 

gCeatharlach agus i gCill Chainnigh. Maoinítear fiche clár aonair trí SOLAS, agus maoinítear 

tionscnaimh agus seirbhísí eile trí DCEDIY agus ROS. 

 
Cuireann an tSeirbhís BO cláir lánaimseartha agus pháirtaimseartha ar fáil atá creidiúnaithe ag QQI, 

City and Guilds, CIDESCO, ITEC agus comhlachtaí dámhachtana eile. Tá gach cúrsa agus clár ar fáil 

d’fhoghlaimeoirí brabhsáil orthu ar www.fetchcourses.ie. Tá an Straitéis nua BO, BO na Todhchaí: 

Foghlaim a Bhunathrú 2020 - 2024 mar bhonn agus mar thaca ag treo Sheirbhís Breisoideachais agus 

Oiliúna BOOCCC do 2020 agus ina dhiaidh sin. Tá Cuimsiú Gníomhach agus comhionannas deiseanna 

do gach foghlaimeoir lárnach do bhunluach BOOCCC. Leanfaidh an tSeirbhís BO ag tabhairt 

tosaíochta do na daoine sin atá scartha ón córas oideachais, ón oiliúint agus ón margadh saothair 

agus oibreoidh sí le páirtithe leasmhara áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta chun é seo a chur i 

bhfeidhm ar fud Cheatharlach agus Chill Chainnigh. 

 
De réir mar a fhanann fostaíocht corrach sa réigiún, cumasóidh roinnt clár atá dírithe ar fhostaithe 

tacaíocht agus athoiliúint dóibh siúd a bhfuil leibhéil scileanna níos ísle acu agus a dteastaíonn níos 

mó deiseanna uathu chun dul chun cinn ina saol oibre. Reáchtálann EXPLORE, Scileanna i gcomhair 

na hOibre agus Scileanna Chun Dul Chun Cinn agus Scileanna chun Dul san Iomaíocht cúrsaí 

scileanna ar leith a reáchtáil ar fud an dá chontae d’fhórsaí oibre Chill Chainnigh agus Cheatharlach. 

 
Tá caidreamh láidir oibre curtha le chéile ag Seirbhís BO BOOCCC le go leor gníomhaireachtaí 

reachtúla, neamhreachtúla agus páirtithe leasmhara ar leibhéil áitiúla agus náisiúnta le 

fostóirí, soláthraithe pobail agus deonacha agus grúpaí pobail éagsúla. 

Tá meamraim tuisceana ag BOO Chill Chainnigh agus Ceatharlach leis an DEASP, Oifigí Fiontair 

Áitiúla, Leabharlanna Áitiúla (Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil) agus tá ionadaíocht aige 

ar raon leathan eagraíochtaí ar nós Ghrúpaí Ceannaireachta/ Coistí Forbartha Pobail Áitiúla, Plean 

Gníomhaíochta an Oirdheiscirt do Phoist , Fóram Scileanna Réigiúnacha an Oirdheiscirt, Coistí 

Cúraim Leanaí an Chontae, Ionaid Acmhainní Teaghlaigh, na Cumainn Tráchtála agus Tascfhórsaí 

Áitiúla Drugaí, a gcomhoibríonn gach ceann acu chun riachtanais áitiúla fostaíochta agus oideachais 

a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu. Tá caidrimh eile le soláthraithe ann tríd an soláthar oiliúna 

ar conradh a dhéantar thar ceann na seirbhísí oiliúna, agus tá comhaontuithe maoinithe i bhfeidhm 

le hIonaid Oiliúna Pobail, Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla agus an Líonra Náisiúnta Foghlama. 

 

Leanann BOOCCC ag cur le spriocanna earnála náisiúnta BO lena n-áirítear: 

 Méadú ar líon na bhfoghlaimeoirí atá ag dul ar aghaidh chuig fostaíocht 

http://www.fetchcourses.ie/
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 Méadú ar líon na bhfoghlaimeoirí atá ag dul ar aghaidh chuig breisoideachas agus 
ardoideachas 

 Méadú ar dheimhniú 

 Méadú ar líon na ndaoine atá ag baint leasa as cúrsaí oiliúna agus printíseachta 
 
 

2021 Cláir 

Soláthar BO 
 Beartaithe 

Tairbhí 

Oiliúint Printíseachta 
Céim 2 Cill Chainnigh Céim 4 

& 6 Ceatharlach 
500 

Nasc-Chúrsaí agus Bun-Oiliúint Cill Chainnigh & Ceatharlach 50 

Ionaid Oiliúna Pobail Cill Chainnigh & Ceatharlach 200 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 
10 suíomh Cill Chainnigh & 

Ceatharlach 
100 

PLC Féach thuas 2,100 

Soláthraithe Sainoiliúna Cill Chainnigh 35 

Oiliúint Sainscileanna Cill Chainnigh & Ceatharlach 200 

Traenáil ar Chúrsaí Oiliúna Cill Chainnigh & Ceatharlach 100 

SDOG Cill Chainnigh & Ceatharlach 250 

Ógtheagmháil Cill Chainnigh & Ceatharlach 75 

Iomlán Lánaimseartha  3,610 

Grúpaí Litearthachta d'Aosaigh 
25 áit idir Cill Chainnigh 

agus Ceatharlach 
1,000 

Grúpaí an Tionscnaimh um Fhilleadh ar an 
 
Oideachas 

10  + suíomh Cill Chainnigh 

& Ceatharlach 

1,200 

BCTE Cill Chainnigh & Ceatharlach 250 

Uaireanta Comhoibrithe BO 10  + suíomh Cill Chainnigh 

& Ceatharlach 

600 

DOBA Cill Chainnigh & Ceatharlach 75 

Scileanna Chun Dul Chun Cinn / Scileanna 
le hobair 

10  + suíomh Cill Chainnigh 

& Ceatharlach 
400 

 
Teagasc Deonach Litearthachta 

 
Cill Chainnigh & Ceatharlach 

 
50 

Páirtaimseartha Iomlán  3,575 

Oideachas Pobail 
50  + suíomh Cill Chainnigh &  

Ceatharlach 
1,500 

Iomlán an tSoláthair Chláir  8,685 
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Chomh maith leis na cláir thuas, freastalóidh nó gheobhaidh 10,000 tairbhe breise 

tacaíocht trí dheontais ó BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach, tríd an Earnáil Seirbhísí 

Breisoideachais agus Oiliúna. Oibríonn an tSeirbhís Treorach agus Faisnéise d’Aosaigh, 

Seirbhísí Óige, agus Music Generation (Ceatharlach) go léir le raon éagsúil foghlaimeoirí ar 

fud roinnt áiteanna i gCill Chainnigh agus i gCeatharlach. 

6.2 Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta 

Tacaíonn an Stiúrthóireacht Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta (OSD) leis an 
bPríomhfheidhmeannach i seachadadh Rialachas Corparáideach agus seirbhísí bainistíochta 
ar fud BOOCCC, lena n-áirítear Acmhainní Daonna, Airgeadas, Seirbhísí Corparáideacha 
agus TFC, féach figiúr 6.2.1 thíos. 

 

Fíor 6.2.1 - Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta 
 
 

 
 

 
Tá sé mar aidhm ag an Stiúrthóireacht na struchtúir agus na córais chuí a fhorbairt chun 

seirbhísí den chaighdeán is airde a bhaint amach ar fud na heagraíochta. Déanfaidh an 

Stiúrthóireacht a dícheall na hacmhainní daonna, airgeadais agus bonneagair is gá a fháil 

chun a sheachadadh 

Forbairt  
Straitéise 

Bainistíocht 
Maoine 

Bainistíocht 
Athruithe 

Soláthar 

OSD 

AD & 
Pleanáil 

Lucht 
Saothair 

Rialachas & 
Comhlíonadh 

Bainistíocht 
Airgeadais 

Sláinte &  
Sábháilte

acht 

Tionsca
dail  

Chaipitil 
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Ráiteas Straitéise BOOCCC. 

 
Rialachas Corparáideach 

Tá ról suntasach ag Stiúrthóireacht OSD i rialachas corparáideach agus i gcomhlíonadh ar fud na 

heagraíochta. Leanfar ag feabhsú creataí rialachais chun bainistíocht riosca agus comhlíonadh riosca 

éifeachtach agus iomchuí a chinntiú in 2021. Déanfaidh Stiúrthóir OSD maoirseacht ar na 

gníomhartha seo a leanas in 2021: 

 Rialachas Gníomhach agus Bainistíocht Riosca; 

 Cláir Riosca - Covid 19, Corparáideach, OSD, BO agus Scoileanna; 

 Clár Iniúchta; 

 Dearbhuithe Gealltanais; 

 Mionteagaisc rialachais agus bainistíochta riosca don fhoireann; 

 An Coiste Iniúchta & Riosca; 

 Forbairt beartais agus nós imeachta; 

 Rannpháirtíocht agus éascú iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha; 

 Athbhreithniú ar sásraí rialaithe inmheánaigh; 

 Oiliúint don Bhord agus do choistí; 

 Socruithe oibre cumaiscthe agus cianda COVID-19; 

 Pleanáil um Leanúnachas Gnó. 

Seirbhísí Corparáideacha 

Soláthraíonn roinn na Seirbhísí Corparáideacha raon tacaíochtaí agus seirbhísí ar fud BOOCCC. 

Cuimsítear i gclár oibre na Seirbhíse Corparáidí an méid seo a leanas; 

 Caipiteal agus Foirgnimh 

In 2021 beidh dul chun cinn ar Champas Scoileanna Chill Chainnigh, tionscadal de €35m 

chun dhá iar-bhunscoil a thógáil ar shuíomh úrnua mar chuid d’fhorbairt Phurláin an Iarthair. 

Tá tionscadail chóiríochta breise le bheith críochnaithe ag Gairmscoil na Buiríse, cuireadh 

tús leis i gColáiste Grennan, Baile Mhic Andáin agus cuirfear tús leis an bpróiseas dearaidh i 

gColáiste Mhuire, Baile Sheáin. 

Tá Bainistíocht Fuinnimh agus Cláir Tógála Rochtana Míchumais le tosú in 2021. 

Déanfar athbhreithniú ar chothabháil agus bainistíocht leanúnach réadmhaoine faoi 

úinéireacht agus ar léas BOOCCC chun úsáid éifeachtach agus éifeachtúil de chistí poiblí a 

chinntiú. 

 Soláthar 

Tá Plean Soláthair Corparáideach BOOCCC i bhfeidhm in 2021. Gníomhófar comórtais 

tairisceana le haghaidh caiteachais neamhchomhlíontach a aibhsíonn an plean soláthair. 

 Rialachas Corparáideach 

Leanfaidh an chuid comhlíonta laistigh de Sheirbhísí Corparáideacha ag soláthar tacaíochta 

don bhord agus do choistí chomh maith le bainistíocht riosca, comhlíonadh agus 

maoirseacht a chomhordú ar fud BOOCCC. 
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 Cosaint Sonraí agus Saoirse Faisnéise 

Leanfaidh BOOCCC ar aghaidh le feabhas a chur ar bhainistíocht sonraí ar fud 

na heagraíochta agus ag tacú leis an bhfoireann ina n-oibleagáidí ina leith seo. 

 Forbairt Bheartais 

Forbróidh BOOCCC Creat Bainistíochta Beartais, Clár Beartais agus tabharfaidh sé 

isteach beartais agus nósanna imeachta nua agus nuashonraithe do 

phríomhghnéithe de sheirbhísí. 

 

TFC  
 Leanfaidh Seirbhísí TFC orthu ag tacú le gnó BOOCCC  

 Cuirfidh TFC tús le forbairtí chun moltaí an iniúchta inmheánaigh BOOCCC a chur 

chun cinn tuilleadh 

 

Acmhainní Daonna 

Leanfaidh an roinn Acmhainní Daonna ag soláthar seirbhísí agus tacaíochta AD agus IR ar 

fud BOOCCC. Cuimsítear sa chlár oibre Acmhainní Daonna an méid seo a leanas; 

 Earcú, roghnú agus ceapadh na foirne go léir; 

 Conarthaí fostaíochta; 

 Leithdháileadh agus úsáid foirne; 

 Bainistíocht saoire; 

 Beartais agus nósanna imeachta phearsanra; 

 Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána. 

Beidh an rannóg Acmhainní Daonna i gceannas ar rolladh amach na Seirbhísí Comhroinnte 

Párolla agus tabhairt isteach an chórais CORE HR. 

Airgeadas 
Soláthraíonn an rannóg Airgeadais raon tacaíochta agus seirbhísí airgeadais, pinsin 

agus párolla ar fud BOOCCC. Cuimsítear sa chlár oibre Airgeadais an méid seo a leanas; 

 Leithdháiltí buiséadaithe agus airgeadais do scoileanna agus d’ionaid ar fud BOOCCC; 

 Íocaíochtaí creidiúnaithe; 

 Íocaíochtaí SAP agus TAPS; 

 Taisteal agus cothú; 

 Párolla; 

 Pinsin; 

 CSE, SOLAS agus tuairisceáin Ranna eile: 

 Aistriú chuig córas bainistíochta airgeadais SUN le tosú 



30  

6.3 Scoileanna 

Soláthraíonn Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCCC) raon 

cuimsitheach clár oideachais ardchaighdeáin trína scoileanna dara leibhéal atá deartha chun 

freastal ar riachtanais daoine óga agus aosaigh. D'fhorbair sé raon soláthar oideachais chun 

aghaidh a thabhairt ar éilimh éagsúla agus athraitheacha mac léinn agus foghlaimeoirí. 

Reáchtálann BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach trí mheánscoil dhéag agus Coláiste 

Breisoideachais agus Oiliúna amháin a sholáthraíonn curaclam leathan agus raon cúrsaí iar-

ardteistiméireachta. D’fhorbair sé comhpháirtíochtaí fairsinge ag leibhéal áitiúil agus 

soláthraíonn sé raon tacaíochtaí oideachais chun an caighdeán dá sholáthar scoile a 

fheabhsú. 

 
Tá BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach freagrach as ceithre mheánscoil/ 

coláiste dhéag comhoideachais, ilchreidmheach. Is iad sin: 

 Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an 

Chalaidh 

 Coláiste Duiske, Gráig na Manach 

 Gairmscoil na Buiríse  Gaelcholáiste Cheatharlach 

 Institiúid BO Cheatharlach  Coláiste Grennan, Baile Mhic 
Andáin 

 Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn  Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh 

 Coláiste Eoin, Baile Haicéid  Coláiste Aindriu, Muine Bheag 

 Colaiste Mhuire, Baile Sheáin  Scoil Aireagail, Baile Héil  

 Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh  Coláiste Tyndall, Ceatharlach 

 
Is í aidhm na meánscoileanna oideachas iomlánaíoch cuimsitheach ar ardchaighdeán a 

sholáthar a chuirfidh ar chumas gach duine a lánacmhainneacht a bhaint amach ionas go 

mbeidh siad in ann saol sásúil a bhaint amach agus cur le forbairt na sochaí. Déanann pobail 

na scoile a ndícheall na haidhmeanna seo a bhaint amach trí: 

 curaclam fairsing, a fhreastalaíonn ar fhorbairt intleachtúil, fhisiciúil, shóisialta 

agus phearsanta na mac léinn 

 clár oideachais comhchuraclaim 

 clár tacaíochta tréadchúraim 

 
Bunaíodh na scoileanna / coláistí i BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach mar fhreagairt ar 

riachtanas oideachais áitiúil agus tá an traidisiún seo chun freastal ar riachtanais na mac 

léinn i láthair go síoraí ar fud phobal na scoile. Is léir nuálaíocht agus bainistíocht an 

athraithe ón raon clár atá á dtairiscint. 

 
Is príomhchoincheap í an chomhpháirtíocht i bhforbairt ár scoileanna / coláistí agus tá sí le 

feiceáil inár gComhairlí Mac Léinn gníomhacha agus inár gCumainn Tuismitheoirí. Oibrímid i 

gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara eile freisin, go háirithe sna hearnálacha óige, spóirt, 

reiligiúnacha, forbartha pobail agus gnó chun eispéiris oideachasúla ár gcuid mac léinn a 

fheabhsú. 
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Tairgeann gach scoil Cláir an Teastais Shóisearaigh agus an Ardteistiméireachta agus raon 

díobh seo a leanas: 

 
Scoileanna / Cláir 

Scoil Cláir a Tairgtear 

 J.C. J.C.S.P. T.Y. L.C. L.C.A. L.C.V. P P.L.C 

Coláiste Pobail na Mainistreach 

Port an Chalaidh 

√  √ √  √  

Gairmscoil na Buiríse √  √ √  √  

Coláiste Tyndall, Ceatharlach  √ √ √ √ √  

Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn √   √  √  

Coláiste Eoin, Baile Haicéid √  √ √  √  

Colaiste Mhuire, Baile Sheáin √ √ √ √ √ √  

Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh √  √ √  √  

Coláiste Duiske, Gráig na Manach  √ √ √  √ √ 

Gaelcholáiste Cheatharlach √  √ √  √  

Coláiste Grennan, Baile Mhic Andáin √  √ √  √  

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh  √ √ √ √ √ √ 

Coláiste Aindriú, Muine Bheag √ √ √ √    

Scoil Aireagail, Baile Héil √  √ √    

Institiúid Bhreisoideachais agus  

Oiliúna Cheatharlach 

      √ 

 
Clár Scoileanna Teastas Sóisearach (JCSP); Clár na hIdirbhliana (TY); Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach (LCA); Clár Gairme Ardteistiméireachta (LCVP); Iar-Ardteistiméireacht (PLC) 

 
Leanann Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach ag soláthar réimse 

leathan clár ar fud a scoileanna / choláistí. Chomh maith leis na Cláir Teastais Shóisearaigh 

agus Ardteistiméireachta cuireann scoileanna sainchláir ar fáil freisin ar nós Chlár na 

Scoileanna Teastais Shóisearaigh, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus Clár Gairme na 

hArdteistiméireachta. 
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Clárúcháin Mheán-Leibhéil 

Scoil 2020/2021 

Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh 941 

Gairmscoil na Buiríse 530 

Coláiste Tyndall 657 

Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn 138 

Coláiste Eoin, Baile Haicéid 254 

Colaiste Mhuire, Baile Sheáin 585 

Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh 207 

Coláiste Duiske, Gráig na Manach 146 

Gaelcholáiste Cheatharlach 361 

Coláiste Grennan, Baile Mhic Andáin 309 

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh 260 

Coláiste Aindriú, Muine Bheag 102 

Scoil Aireagail, Baile Héil 185 

Institiúid BO Cheatharlach n/b 

Iomlán 4,675 

 
Clárúcháin Iar-Ardteistiméireachta 

Scoil 2020/2021 

Coláiste Pobail na Mainistreach, Port an Chalaidh n/b 

Gairmscoil na Buiríse n/b 

Institiúid BO Cheatharlach 715 

Coláiste Cois Siúire, Móin Choinn n/b 

Coláiste Eoin, Baile Haicéid n/b 

Colaiste Mhuire, Baile Sheáin n/b 

Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh n/b 

Coláiste Duiske, Gráig na Manach 12 

Gaelcholáiste Cheatharlach n/b 

Coláiste Grennan, Baile Mhic Andáin n/b 

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh / Coláiste Breisoideachais  

Ormonde 
267 

Coláiste Aindriú, Muine Bheag 0 

Scoil Aireagail, Baile Héil 0 

Iomlán 994 

* Féadfar na figiúirí a choigeartú beagán tar éis don ROS iad a dhearbhú 

 
Freastalaíonn scoileanna BOO Chill Chainnigh agus Cheatharlach ar 5,669 dalta. 



33  

Freastalaíonn na háiseanna ar Champas Cheatharlach-Coláiste Tallall agus Institiúid 

Breisoideachais agus Oiliúna Cheatharlach ar 1,000 mac léinn agus tá an dá scoil / choláiste 

ag obair i dtreo áiteanna a rollú go hiomlán. 

Freastalóidh soláthar cóiríochta breise i roinnt scoileanna eile ar an líon mac léinn 

atá ag dul i méid. 

Tá tús curtha le hoibreacha tógála i gColáiste Grennan chun síneadh a sholáthar ina 

mbeidh 4 sheomra ranga ginearálta, 1 seomra eolaíochta / limistéar ullmhúcháin 

nua, seomra ceoil agus athlonnú an tseomra eacnamaíocht bhaile. 

Tá iarratais déanta do chóiríocht bhreise do Choláiste Mhuire agus do 

Ghaelcholáiste Cheatharlach. 

Cuireadh áiseanna breise ar aghaidh do mhic léinn le riachtanais speisialta in 2020 nuair a 

tógadh an t-aonad ASD i nGairmscoil na Buiríse atá le bheith i bhfeidhm faoi dheireadh na 

bliana acadúla 2020/2021. 

Ceadaíodh ranganna speisialta breise do Choláiste Mhuire agus do Choláiste Tyndall. 

Leanann scoileanna ar aghaidh ag pleanáil chun maireachtáil le COVID 19 agus tá athruithe á 

ndéanamh acu ar a gcuid foirgneamh chun a chinntiú go ndéanfar fadú fisiceach agus 

comhlíonadh Phlean Freagartha COVID um Athoscailt Scoileanna. 

Tá dul chun cinn á dhéanamh leis an bhfoireann deartha do champas Chill Chainnigh, atá ag 

Céim 2 den chéim dhearaidh agus sonraíochtaí dearaidh mionsonraithe á n-ullmhú ag na 

hailtirí. Freastalóidh Campas Chill Chainnigh ar fhoirgneamh nua do Choláiste Pobail Osraí 

agus scoil nua dara leibhéal don chathair ag teacht chun cinn ó Ghairmscoil Chathair Chill 

Chainnigh. 
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7. Fáltais agus Caiteachas Réamh-Mheasta 2021 
 

 

Leathanach 

Tagartha 

Bliain dar críoch 

31/12/2021 

Bliain dar 
críoch 

31/12/2020 

  € € 

FÁLTAIS    

Deontais na Scoileanna & na Ceannoifige 10 37,792,744 36,905,019 

Deontais Bhreisoideachais agus Oiliúna 11 25,694,050 24,359,254 

Deontais Sheirbhísí Óige 11 1,360,573 1,268,606 

Gníomhaireachtaí & Tionscadail 
Féinmhaoinithe 

12 3,500,000 3,360,041 

Caipiteal 13 2,243,819 3,176,791 

  70,591,186 69,069,711 

 
ÍOCAÍOCHTAÍ 

   

Scoileanna & An Phríomhoifig 14 37,792,744 35,837,264 

Breisoideachas agus Oiliúint 15 25,694,050 23,400,704 

Seirbhísí Óige 15 1,360,573 1,297,273 

Gníomhaireachtaí & Tionscadail 
Féinmhaoinithe 

12 3,500,000 2,817,969 

Caipiteal 13 4,387,369 2,675,385 

  72,734,736 66,028,595 

 
Barrachas Airgid / ( Easnamh) don 
Tréimhse 

  
(2,143,550) 

 
3,041,116 

Nóta: Tá toradh 2020 faoi réir iniúchta.    
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Scoileanna & An Phríomhoifig   

 Bliain dar 

críoch 31 

Nollaig 

2021 

Bliain dar 

críoch 31 

Nollaig 

2020 

Íocaíochtaí na Scoileanna & na Ceannoifige € € 

PÁ   

Teagasc 30,572,567 28,780,028 

Riarachán 2,632,209 2,787,729 

Cothabháil 837,040 801,334 

 34,041,816 32,369,091 

 
NEAMH-PHÁ 

  

Teagasc 521,800 506,672 

Riarachán 1,343,128 1,304,143 

Cothabháil 581,000 564,095 

 2,445,928 2,374,910 

 
CLÁIR BHAINTEACHA 

  

Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn 425,000 278,694 

Deontais COVID 19 400,000 404,268 

Deontais Leabhar - Daltaí Riachtanacha 140,000 137,324 

Deontas Coimhdeachta Bus 100,000 100,646 

Deontas Deis & Idirchaidreamh Scoile Baile 90,000 84,371 

Eile 150,000 149,676 

 1,305,000 1,154,979 

   

Iomlán 37,792,744 35,898,980 
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Breisoideachas agus Oiliúint   

 Bliain dar 
críoch 
31/12/2021 

Bliain dar críoch 
31/12/2020 

Íocaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna € € 

Soláthar PLC 5,115,694 4,793,841 

SDOG 3,095,000 2,846,545 

Printíseacht 3,025,000 2,305,767 

Ionaid Oiliúna Pobail 2,710,000 2,889,684 

Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas 1,631,856 1,171,795 

Ógtheagmháil 1,171,000 1,073,778 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 1,100,000 1,222,880 

Foireann & Oibríochtaí Ionad Oiliúna 1,010,000 942,671 

Litearthacht d'Aosaigh 1,000,000 970,640 

Cúrsaí oiliúna 1,000,000 502,761 

Foireann agus Oibríochtaí Breisoideachais  859,000 552,224 

Oiliúint Scileanna & Nasc-Chúrsaí 710,000 668,015 

Seirbhís Treorach um Oideachas d’Aosaigh 650,000 632,165 

Soláthraithe Sainoiliúna (STP) 400,000 421,013 

Oideachas Pobail 350,000 306,032 

Comhoibriú le Comhlachtaí eile 275,000 263,723 

Scileanna chun Dul Chun Cinn 250,000 135,920 

Clár do Dhídeanaithe 200,000 252,156 

Maoiniú COVID 182,500 264,677 

Scileanna don Obair 125,000 54,464 

Costais Cháilíochta Fíordheimhnithe Deimhniúcháin 110,000 118,090 

Measúnú QQI Ceaptha go hÁitiúil 108,000 98,782 

Caipiteal 100,000 458,499 

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta (TEL) 100,000 195,429 

Tionscadail Nuálacha 100,000 0 

Dian-theagasc 75,000 77,946 

Maoiniú Míchumais 75,000 40,284 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach 50,000 37,190 

Eile   116,000  103,733   

Iomlán 25,694,050 23,400,704 
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