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Réamhrá ón bPríomhfheidhmeannach 

 

 

 
 
Cúis áthais dom, mar Phríomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM), 
Tuarascáil Bhliantúil 2021 a chur i láthair.   
I dtús báire, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt d’obair ollmhór na foirne le linn na paindéime 

domhanda agus go háirithe ómós a thabhairt don fhoireann atá ag obair le fada an lá a d’imigh as an 

eagraíocht le linn na tréimhse deacra seo. Ba mhaith liom freisin mo chomhbhrón ó chroí a chur in iúl 

d'aon duine agus gach duine a d'fhulaing caillteanas nó drochshláinte le linn na tréimhse deacra seo. 

Chruthaigh athruithe déimeagrafacha agus fás daonra sa dá chontae le tréimhse an-spreagúil agus 

dúshlánach do BOOLM. Léiríonn an méadú ar an líon ar na rollaí agus iad siúd atá ag tosú ar scoileanna 

nua agus tionscadail tógála sa dá chontae na hathruithe seo. 

Thar ceann na Roinne Dlí agus Cirt, lean BOOLM de thacaíochtaí óstála a chur ar fáil do Bhord 

Forfheidhmithe Dhroichead Átha agus de bheith ag comhoibriú le gníomhaireachtaí reachtúla eile agus 

le grúpaí geallsealbhóirí ar son an phobail áitiúil. Bunaithe de bhun na Tuarascála Scópála ar 

Shábháilteacht agus Folláine Pobail i nDroichead Átha, tá obair an Bhoird Forfheidhmithe thar a bheith 

tábhachtach do Dhroichead Átha agus don cheantar máguaird, go háirithe ceantar na hInse-Baile an 

Bhiataigh. Chomh maith le forbairtí sa gheilleagar níos leithne agus sa phobal áitiúil, beidh ról lárnach ag 

idirghabhálacha oideachais, oiliúna agus oibre óige ar an rath a bheidh ar an mBord Forfheidhmithe. 

I ndiaidh fógra a fháil ón Aire Harris T.D., tá BOOLM ag dúil le dul chun cinn a dhéanamh ar “Coláiste na 

Todhchaí” a thógáil, colaiste breisoideachais saintógtha, den scoth, i nDún Búinne. Tá bród orm a 

thuairisciú gurbh é toradh an tionscnaimh seo an chéad Choláiste in Éirinn don Todhchaí. Cuireadh 

iarratas isteach chuig SOLAS ar mhaoiniú chun suíomh oiriúnach a fháil do Choláiste Breisoideachais Dhún 

Búinne agus tá sé i gceist go bhfaighidh BOOLM suíomh oiriúnach a fháil i mbliana. Tá súil ag BOOLM 

Foireann Dearaidh iomlán a fháil in 2022 chun an tionscadal seo a bhfuil géarghá lena chur chun cinn, rud  

a mbeidh infheistíocht chaipitil shuntasach san earnáil FET mar thoradh air. Ba mhaith liom an deis seo a 

thapú chun ómós a thabhairt dóibh siúd a bhfuil an fógra seo mar thoradh ar a gcuid buanseasmhachta 

agus físeanna. 

Tá BOOLM ag dúil le deiseanna forbartha spreagúla agus nuálaíocha sa réimse FET agus rinne siad forbairt 

shuntasach ar an Ionad Sármhaitheasa Oiliúna Ard-Déantúsaíochta agus Teicneolaíochta (AMTCE) i nDún 

Dealgan. Tá an AMTCE suite ar an gConair Eacnamaíoch ó Bhaile Átha Cliath go Béal Feirste agus 

soláthróidh sé na hardscileanna déantúsaíochta agus teicneolaíochta atá ag teastáil le haghaidh 

thodhchaí na déantúsaíochta go réigiúnach agus go náisiúnta. Cumasaíonn an t-ionad seo tionscail 

fiontraíochta agus déantúsaíochta chun leas a bhaint as próisis bharainneacha, déantúsaíocht bhreiseán, 

róbataic, uathoibriú, réaltacht fhíorúil agus réaltacht mhéadaithe. Táthar ag súil go gcuirfidh sé seo le 

táirgiúlacht agus le hiomaíochas na gcuideachtaí rannpháirteacha agus go dtacóidh sé le glacadh 

teicneolaíochtaí nua chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda/Breatimeacht agus chun 

suaitheadh domhanda a láimhseáil.  
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I mí na Nollag, sheol an tAire Ossian Smyth T.D. an chéad “Straitéis Uile-Rialtais don Gheilleagar Ciorclach” 

de chuid na hÉireann, ina leagtar amach fís d’aistriú na hÉireann chuig ciorclaíocht mar chuid den 

fhreagairt s’againe ar an éigeandáil aeráide. Ghlac BOOLM leis an straitéis seo agus tá ár gcaidreamh le 

Fastrack to Information Technology (FIT) tábhachtach chuige sin chun tacú leis an Circular Economy Skills 

Initiative (CESI) a thugann deis do mhná agus d’fhir ar ghairm bheatha nua spreagúil a bhfuil spéis acu i 

síneadh a chur leis an fhad a mhaireann ár n-earraí bána ar mhaithe le hinbhuanaitheacht, dramhaíl 

laghdaithe agus folláine comhshaoil. Tá Beko, Belling, Blomberg, Bosch, Candy, Haier, Hoover, Electrolux, 

Fisher & Paykel, Flavel, Grundig, Hotpoint, Leisure, Indesit, Miele, Neff, Siemens agus Whirlpool ag tacú 

leis an tionscadal nuálaíoch seo. Maireann an cúrsa CESI thar 26 seachtain, agus 12 sheachtain de 

shocrúchán oibre deimhnithe ina dhiaidh sin. Tá sé saor in aisce d’oiliúnaithe, le tacaíocht ó dheontas ó 

Chiste Nuálaíochta CIRCULÉIRE. Cuireadh tús lenár gcéad chlár i mí na Samhna mar thoradh ar 

chomhoibriú idir BOOLM, an White Goods Association (WGA), WEEE Ireland agus an ghníomhaireacht 

oiliúna teicniúla FIT, agus Ciste Nuálaíochta CIRCULÉIRE - an chéad líonra nuálaíochta faoi stiúir an 

tionscail in Éirinn atá tiomanta don gheilleagar ciorclach a luathú. Molaim freagra gasta na foirne, FIT 

agus na monaróirí earraí bána éagsúla ionas go n-éireodh go geal leis an tionscnamh CESI seo agus é mar 

chéad tionscnamh den chineál seo don earnáil chéanna. Admhaíonn BOOLM an tacaíocht a thug SOLAS 

don tionscnamh seo faoi cheannaireacht an Phríomhfheidhmeannaigh, an tUasal Andrew Brownlee. 

I mí Mheán Fómhair d’fhoilsigh an Rialtas a phlean tithíochta go dtí 2030 “Tithíocht do Chách – plean 

Tithíochta Nua d’Éirinn”. I measc aidhmeanna an phlean tá fórsa saothair na hearnála tógála a leathnú. 

Chun é seo a dhéanamh beidh gá le cur le deiseanna oideachais agus oiliúna, go háirithe i réimse na 

bprintíseachtaí. Tá gealltanas uaillmhianach sa Phlean Gníomhaíochta don Phrintíseacht 2021-25 chun 

líon na gclárúchán printíseachta a mhéadú go 10,000 sa bhliain, beagnach dhá oiread na hiontrála in 2020. 

Príomhsprioc do BOOLM is ea tacú leis sin, is é sin líon na rannpháirtithe i réimse na printíseachta 

ceardaíochta a mhéadú faoi dhó, go háirithe i réimsí ar nós an leictreachais agus uirlisí a dhéanamh. 

Cuirim fáilte roimh Athbhreithniú Tionscnaimh an QQI ar Dhearbhú Cáilíochta sna Boird Oideachais agus 

Oiliúna agus táim ag dúil le meastóireacht sheachtrach neamhspleách an QQI a fháil ar chur i bhfeidhm 

agus ar éifeachtacht na nósanna imeachta um Dhearbhú Cáilíochta sa tStiúrthóireacht Bhreisoideachais 

agus Oiliúna BOOLM. 

Cúis áthais is ea dom freisin gur roghnaíodh BOOLM mar phátrún ar scoil dara leibhéal nua 1,000 dalta, 

Coláiste Ríoga, i nDún Seachlainn agus cuirim fáilte roimh ár gcéad ghrúpa de dhaltaí a chuir tús lena gcuid 

oideachais dara leibhéal ansin Meán Fómhair seo caite. 

Chomh maith leis sin tá an-lúchair orm go bhfuil an conraitheoir i ndiaidh tosú ar an láthair ag Bunscoil 

Bush, agus bainfidh phobal na scoile uile leas as an mórshíneadh buan seo. Cuireadh tús freisin le hobair 

ar an Aonad um Riachtanais Speisialta 4 sheomra ranga ag Coláiste Naomh Peadar, Dún Búinne. Ceapadh 

Foirne Deartha agus tá siad ag dul ar aghaidh trí na réamhchéimeanna dearaidh le haghaidh síntí móra ar 

Choláiste Pobail Naomh Oilibhéir, Droichead Átha agus Coláiste Pobail Dhún Seachlainn, dhá cheann de 

na scoileanna is mó sa tír. 

I ndiaidh suíomh iontach a fháil san Uaimh do scoil nua bhuan 16 seomra ranga do Phobalscoil Ard Rí agus 

do Scoil Speisialta Naomh Ultan, tá BOOLM agus ár bhFoireann Dearaidh i dteagmháil leis an mbeirt 

phríomhoide agus iad ag dul ar aghaidh leis na scéimeanna atá beartaithe. Táim ag súil go mbeidh an 

tionscadal seo ag dul ar aghaidh trí na céimeanna dearaidh i mbliana. 

Tar éis comhphlé le hoifigigh sa Roinn Oideachais, rinneadh sceideal méadaithe cóiríochta a chomhaontú 

don cheanncheathrú corparáideach nua i nDroichead Átha. Tá tús curtha arís ag an bhFoireann Dearaidh 

leis an bpróiseas dearaidh agus bogfaidh siad go tapa chun cead reachtúil a fháil. 

Rinne BOOLM ionadaíocht chuig an Roinn do thionscadal tógála scoile nua Choláiste Uí Chearbhalláin, An 

Obair atá le bogadh anois chuig BOOLM in 2022. Táim sásta go mbeidh BOOLM in ann an tionscadal seo 

a fhorbairt go tapa chuig tógáil tríd an modh chun athrú a chur i bhfeidhm. 

Tá tionscadail bhuana scoile ag Coláiste na hInse, An Inse agus Coláiste Beaufort, an Uaimh ag dul ar 

aghaidh go tapa trí na céimeanna dearaidh agus táthar ag súil cead pleanála a fháil i mbliana. 
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Tá BOOLM ag leanstan ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta do scoileanna neamh-BOO lena dtionscadail 

tógála agus tá aonad ASD 3 rang á bhainistiú acu faoi láthair do Scoil Náisiúnta Naomh Muire, An Bóthar 

Buí; scoil nua 5 sheomra ranga do Scoil Náisiúnta Naomh Peadar, Dún Búinne; síneadh le Scoil Náisiúnta 

Naomh Proinsias, An Charraig Dhubh, Contae Lú, síneadh le Meánscoil Loreto, An Uaimh; agus Bunionad 

Riachtanais Speisialta Oideachais 4 sheomra ranga do Scoil Náisiúnta Educate Together na Sceirí, Co. 

Bhaile Átha Cliath. 

Cuireann na forbairtí seo deiseanna iontacha ar fáil do rollú méadaithe daltaí a mbeidh iar-thionchar acu 

ar dheiseanna fostaíochta múinteoirí méadaithe do réigiún Lú agus na Mí ag cinntiú go leanann BOOLM 

ar aghaidh mar an soláthraí oideachais is mó sa réigiún. 

Ar an dea-uair, fuaireamar tacaíocht ó Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais ag an am, an tUasal Seán Ó Foghlú 

agus a chuid oifigeach, mar aon le tacaíocht ón Uasal Jim Breslin, Ard-Rúnaí na Roinne Breisoideachais 

agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus an tUasal Andrew Brownlee, 

Príomhfheidhmeannach SOLAS. Chuir a dtacaíocht uathu uile le chéile ar ár gcumas áiseanna oideachais 

agus oiliúna den chéad scoth a chur ar fáil dár mic léinn agus dár bhfoghlaimeoirí go léir. Is mian liom 

aitheantas a thabhairt don obair a rinne an tUasal Ó Foghlú, ní hamháin do BOOLM, ach don earnáil 

oideachais agus oiliúna i gcoitinne le linn a thréimhse agus gach dea-shláinte a ghuí air agus é ar scor. 

Cuirim fáilte roimh agus táim ag tnúth le bheith ag obair leis an Ard-Rúnaí nua, Bernie Mc Nally Uasal, as 

Contae Mhuineacháin ó dhúchas, agus tapaím an deis seo chun comhghairdeas a dhéanamh léi agus gach 

rath a ghuí uirthi ina ról nua. 

Leanann BOOLM ag obair chun a dhualgas san earnáil a phoiblí a chur i gcrích maidir le comhionannas a 

thabhairt isteach ina chur chuige straitéiseach agus inár bpleanáil seirbhíse araon d'fhonn freastal ar an 

bhfoghlaimeoir ar an dóigh is fearr le haghaidh eispéireas oideachais agus oiliúna fadsaoil 

uilechuimsitheach. 

Tá BOOLM ag súil go muiníneach le leanúint ar aghaidh a bheith ag obair leis na pobail ar a 

bhfreastalaíonn sé le tacaíocht a Bhoird, a Choistí, a Bhoird Bhainistíochta, a mháthair-Ranna agus a 

mhaoinitheoirí. Bhí ról ríthábhachtach ag gach comhalta den Bhord, idir chomhaltaí reatha agus 

iarchomhaltaí, maidir le tacú le comhghnóthachtálacha BOOLM agus is tábhachtach an méid a chuir sé 

leis a aithint.. Tá mise, agus iadsan, ag dúil le go leor deiseanna tábhachtacha forbartha in 2022.  

Tá ardmholadh tuillte ag gach duine.  Is deis atá sa tuarascáil seo léargas a thabhairt ar an obair iontach 
atá á déanamh ag an bhfoireann ar fad a oibríonn go dícheallach chun oideachas den chéad scoth a chur 
ar fáil do leanaí agus d’aosaigh i Lú agus sa Mhí.  Táim ag súil le hathbhreithniú a dhéanamh ar níos mó 
forbairtí úra, nua agus spreagúla in 2022 agus ina dhiaidh sin agus na forbairtí sin a chur i bhfeidhm.   
   

   
Mr. Martin G. O’Brien  
Príomfheidhmeannach 
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Ráiteas Misin 

 “Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM) tiomanta 
do bharr feabhais agus nuálaíocht in oideachas agus in oiliúint 

foghlaimeoirí trí sheirbhísí dinimiciúla a sholáthar a chuireann baill 
foirne gairmiúla ar fáil. Cúis bhróid dúinn is ea freastal ar phobail Lú 

agus na Mí, a bheith ag obair lenár gcomhpháirtithe oideachais agus a 
bheith ag cur le forbairt agus fás an tsoláthair oideachais agus oiliúna 

sa réigiún. Is é an aidhm atá ag BOOLM a bheith ar an 
bpríomhsholáthraí oideachais agus oiliúna ardchaighdeáin i Lú agus sa 

Mhí trí réimse éagsúil de chláir inrochtana, fhorásacha agus 
fhreagracha a bhainistiú agus a sholáthar.” 
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Ráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí  

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí an 1 Iúil 2013 faoi fhorálacha an Achta um 
Boird Oideachais agus Oiliúna 2013 agus tá sé freagrach agus cuntasach as stiúradh agus rialú cuí a 
fheidhmeanna i limistéir údaráis áitiúil Lú agus na Mí. 
  
Comhlíonann Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí an Cód Cleachtais um Rialachas na mBord 
Oideachais agus Oiliúna, Ciorclán na Roinne Oideachais agus Scileanna 0002/2019. Is é cuspóir an chóid 
a chinntiú go gcuireann Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí prionsabail an dea-rialachais agus na 
bainistíochta i bhfeidhm. 
  
Feidhmeanna an BOO: 
  
Is feidhmeanna forchoimeádta iad na cinntí a ghlacann an Bord agus leagtar amach iad in Alt 12(2) den 
Acht um an mBord Oideachais agus Oiliúna 2013 agus i gCiorclán 0002/2019 Cód Cleachtais do Rialachas 
na mBord Oideachais agus Oiliúna, agus sceideal iomlán leagtha amach in Aguisín A den Chód. Meastar 
gur Feidhmeanna Feidhmiúcháin don Phríomhfheidhmeannach iad na cinntí nach bhfuil sonraithe sa 
Chód. Tá an Bord sásta go ndéanann an Príomhfheidhmeannach feidhmeanna a tharmligean nuair is cuí 
agus de réir an Achta um Bord Oideachais agus Oiliúna 2013 . 
  
Freagrachtaí an Bhoird: 
  
Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil lena nochtar, le cruinneas réasúnta 
ag tráth ar bith staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na 
Ráitis Airgeadais alt 51 d'Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013. Tá an Bord freagrach freisin as a 
chuid sócmhainní a chosaint, agus dá bhrí sin chun bearta réasúnta a ghlacadh chun calaois agus 
neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. Measann an Bord go dtugann na Ráitis Airgeadais Bhliantúla 
léargas ceart ar ioncam agus ar chaiteachas an Bhoird agus ar staid chúrsaí an Bhoird. 
  
Agus na cuntais sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar an mBord: 
  
(a) na polasaithe caighdeánacha chuntasaíochta a chur i bhfeidhm chun ráitis airgeadais BOO a ullmhú 
(b) breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama 
(c) aon imeachtaí ábhartha ó na polasaithe caighdeánacha cuntasaíochta a nochtadh agus a mhíniú 
  
Le linn 2021 d’fhaomh an Bord na doiciméid seo a leanas; 
  

· Glacadh leis an Tuarascáil Bhliantúil 
· Ráitis airgeadais 
· Glacadh leis an bPlean Seirbhíse 
· Glacadh le Ráiteas Straitéise do 2022-2026 
· Freastal údaraithe comhaltaí ar chomhdhálacha 
· Faomhadh talamh nó leas a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt de réir rialacháin RO 
· Cinntíodh go raibh taifid chruinne á gcoimeád ar chruinnithe agus ar chinntí 

 
 
 
Cruinnithe Boird: 
  
I rith na bliana tháinig an Bord le chéile 7 n-uaire, agus leagtar amach sonraí freastail sa tábla ar 
leathanach 13: 
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Cruinnithe an Choiste Airgeadais: 
  
I rith na bliana bhuail an Coiste Airgeadais le chéile 6 huaire, agus tá sonraí faoin tinreamh leagtha amach 
sa tábla ar leathanach 15.   

 

Cruinnithe an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca: 
  
I rith na bliana tháinig an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca le chéile 5 huaire, agus leagtar amach sonraí 
an tinrimh sa tábla ar leathanach 14.. 

 

Bainistíocht Riosca: 
  
Déanann an Bord maoirseacht ghníomhach ar bhainistíocht riosca agus deimhníonn sé go bhfuil measúnú 
déanta aige ar na príomhrioscaí, bearta maolaithe gaolmhara agus athbhreithniú ar éifeachtacht na 
mbeart sin in 2021. Bainistíonn an Bord riosca don eagraíocht trí chlár struchtúrtha bainistíochta riosca. 
Tugann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca cúnamh don Bhord ina fheidhm chun riosca a bhainistiú. 
Bíonn an Bord ag brath freisin ar an Aonad um Iniúchóireacht Inmheánach (IAU) agus ar a thuarascálacha, 
ar iniúchadh bliantúil an ARC&C agus ar aon Iniúchóireacht seachtrach ar nós iniúchóireacht CSE agus/nó 
Iniúchóireacht Ioncaim. Chomh maith leis sin, déantar athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha ar bhonn 
bliantúil. 
  
Is mír sheasta í Bainistíocht Riosca ag gach cruinniú Boird agus áirítear leis an mbreithniú: 
  
• Tuarascálacha riosca ón mbainistíocht shinsearach 
• Tuarascálacha an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca 
• Athruithe ar rátálacha riosca 
• Clár Iniúchta 
 
Tá sonraí ar na príomhrioscaí agus na bearta nó na straitéisí maolaithe a bhaineann leo san SIC mar chuid 
de na ráitis airgeadais iniúchóireachta a dhéanfar a fhoilsiú laistigh de mhí amháin i ndiaidh iad a fháil ó 
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus mar aguisín le Tuairisc Chuimsitheacht an Chathaoirligh. 

Córas rialaithe inmheánaigh: 
  
Deimhníonn an Bord go ndearnadh athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh agus 
go bhfuil an Ráiteas ar Rialú Inmheánach, atá faoi réir athraithe go dtí go gcríochnófar an iniúchóireacht 
sheachtrach, san áireamh sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla (AFS) don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 a 
fhoilseofar laistigh de mhí tar éis é a fháil ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus mar aguisín le 
Tuarascáil Chuimsitheach an Chathaoirligh a cuireadh faoi bhráid an Aire. 
  
 
 
Polasaí agus Nósanna Imeachta Soláthair: 
  
Deimhníonn an Bord go bhfuil an eagraíocht ag cloí leis na gnéithe ábhartha den Chód Caiteachais Phoiblí 
agus forbairt agus cur i bhfeidhm an Phlean Soláthair Chorparáidigh. 
  
Cánachas: 
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Bord BOOLM 

Tar éis toghcháin áitiúla i mBealtaine 2019, bunaíodh Bord nua de chomhaltaí is fiche de réir Chuid 3, Ailt 
30 agus 31 den Acht um Bord Oideachais agus Oiliúna 2013. Tugann an tábla seo a leanas sonraí faoi 
bhallraíocht an Bhoird le linn 2021: 

 

Bord BOOLM an 31 Nollaig 2021 Ainmnithe ag 
An Comhairleoir Eileen Tully  Comhairle Contae Lú 

An Comhairleoir Antóin Watters Comhairle Contae Lú 

An Comhairleoir Andrea McKevitt  Comhairle Contae Lú 

An Comhairleoir Marianne Butler Comhairle Contae Lú 

An Comhairleoir John Sheridan (Cathaoirleach) 
(6) 

Comhairle Contae Lú 

An Comhairleoir Maria Murphy  Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Amanda Smith (1) Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Wayne Harding (6) Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Gerry O’Connor (2) Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Nick Killian  Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Damien O’Reilly Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Paul McCabe (3)   Comhairle Contae na Mí 

Caroline Canny, Uasal (4) Foireann BOOLM  

An tUas. Barry McCourt  Foireann BOOLM  

Malgorzata Gilani  Tuismitheoirí daltaí 

An tUas.Damian Kearns (5) Tuismitheoirí daltaí  

An tUas.Bill Sweeney Gnó, Tionscal agus Fostóirí 

An tUas.Paul Dermody Gnó, Tionscal agus Fostóirí 

An tUas.Billy Doyle  Foghlaimeoirí 

Siobhán Greer, Uasal Bainistíocht ar, nó ceannaireacht i, scoileanna 
aitheanta 

Máirín Uí Fháinnín Uasal Neamhainmnithe 

Comhaltaí a d’fhág an Bord i rith na bliana: 

An Comhairleoir Emer Tóibín (1) Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Sharon Tolan (2) Comhairle Contae na Mí 

An Comhairleoir Deirdre Geraghty-Smith (3) Comhairle Contae na Mí 

Karen Tobin (4) Foireann BOOLM 
Nótaí 
(1) D’éirigh An Comhairleoir Emer Tóibín as an 8 Iúil 2021 agus tháinig An Comhairleoir Amanda Smith an 7 Meán Fómhair 2021 
(2) D’éirigh An Comhairleoir Sharon Tolan as an 5 Nollaig 2021 agus tháinig An Comhairleoir Gerry O’Connor ar 7 Nollaig 2021. 
(3) D’éirigh An Comhairleoir Deirdre Geraghty Smith as an 5 Iúil 2021 agus tháinig An Comhairleoir Paul McCabe ar an 5 Iúil 2021. 
(4) D’fhág Karen Tobin Uas. an Bord an 1 Meán Fómhair 2021 nuair a ceapadh ina Leas-phríomhoide í agus tháinig Caroline Canny, 
Uasal, ina hionad ar an 6 Nollaig 2021 tar éis próisis toghcháin foirne. 
(5) Ainmníodh an tUasal Damian Kearns mar ainmní na Máthairchuideachta an 27 Bealtaine 2021 in áit an Uasail Fabio De Araujo 
a d’éirigh as an 29 Meán Fómhair 2020. 
(6) Tháinig An Comhairleoir John Sheridan i gcomharbacht ar an gComhairleoir Wayne Harding ina Chathaoirleach ar an 18 
Samhain 2021 
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Cruinnithe Boird BOOLM/Freastal agus Táillí 

Tá sonraí na dtáillí nach mbaineann le tuarastal a íocadh i leith chomhaltaí an Choiste arna anailísiú de réir 
catagóire táillí san áireamh sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 a fhoilseofar 
laistigh de mhí amháin tar éis iad a fháil ó Oifig an Choiste Chomhairligh An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste. 
Sonraítear sa tábla thíos tinreamh comhaltaí boird ar chruinnithe le linn 2021. 

Bord BOOLM: Eanáir go 
Nollaig 2021 

1 
Feabhra 

25 
Feabhra 

31 Márta 27 
Bealtaine 

15 Iúil 16 Meán 
Fómhair 

18 
Samhain 

Líon na 
gCruinnithe Boird 
Ar Freastalaíodh 
orthu/Cáilithe le 

Freastal 

An Comhairleoir Eileen Tully  
✓ ✓  ✓ ✓   4/7 

An Comhairleoir Antóin 
Watters ✓ ✓ ✓ ✓    4/7 

An Comhairleoir Andrea 
McKevitt ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 5/7 

An Comhairleoir Marianne 
Butler ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

An Comhairleoir John Sheridan  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

An Comhairleoir Maria Murphy  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6/7 

An Comhairleoir Amanda Smith 
(1)      ✓ ✓ 2/2 

An Comhairleoir Wayne 
Harding  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

An Comhairleoir Gerry 
O'Connor (2)        0/0 

An Comhairleoir Nick Killian 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

An Comhairleoir Damien 
O'Reilly  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6/7 

An Comhairleoir Paul McCabe 
(3)     ✓ ✓ ✓ 3/3 

Caroline Canny, Uasal (4)        0/0 

An tUasal Barry John McCourt  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6/7 

Malgorzata Gilani, Uasal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6/7 

An tUasal Bill Sweeney 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6/7 

An tUasal Paul Dermody   ✓ ✓   ✓ 3/7 

An tUasal Billy Doyle  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6/7 

Siobhán Greer, Uasal  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7/7 

Mairín Uí Fháinnín, Uasal 
 ✓ ✓  ✓   3/7 

An tUasal Damian Kearns (5) 
    ✓  ✓ 2/3 

An Comhairleoir Emer Tóibín (1) ✓ ✓  ✓    3/4 

An Comhairleoir Sharon Tolan 
(2) ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  5/7 

An Comhairleoir Deirdre 
Geraghty Smith (3)        0/4 

Karen Tobin, Uasal (4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   5/5 

Nótaí 
(1) D’éirigh An Comhairleoir Emer Tóibín as an 8 Iúil 2021 agus tháinig an Clr. Amanda Smith an 7 Meán Fómhair 2021 

(2) D’éirigh An Comhairleoir  Sharon Tolan as an 5 Nollaig 2021 agus tháinig an Clr. Gerry O’Connor ar 7 Nollaig 2021. 

(3) D’éirigh An Comhairleoir Deirdre Geraghty Smith as an 5 Iúil 2021 agus tháinig an Clr. Paul McCabe ar an 5 Iúil 2021. 

(4) D’fhág Karen Tobin Uas. an Bord an 1 Meán Fómhair 2021 nuair a ceapadh ina Leas-phríomhoide í agus tháinig Caroline Canny, Uasal, ina 

hionad ar an 6 Nollaig 2021 tar éis próisis toghcháin foirne. 
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(5) Ainmníodh an tUasal Damian Kearns mar ainmní na Máthairchuideachta an 27 Bealtaine 2021 chun ionad an Uasail Fabio De Araujo a d’éirigh 

as an 29 Meán Fómhair 2020. 

(6) An Clr. Tháinig John Sheridan i gcomharbacht ar an gClr. Wayne Harding ina Chathaoirleach ar an 18 Samhain 2021. 

 
Coistí 

Tar éis bhunú an Bhoird reatha, bunaíodh roinnt coistí de réir an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 
2013. 

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 

Membership in 2021 

An tUasal Peter McGrath (Chairperson) Comhalta Neamh-Bhoird 

An tUasal Hugh Farrell (Deputy Chairperson) Comhalta Neamh-Bhoird 

An tUasal Brendan McKenna Comhalta Neamh-Bhoird 

An tUasal Paddy Malone (1) Comhalta Neamh-Bhoird 
An tUasal Bill Sweeney Comhalta Boird 

An Comhairleoir Wayne Harding  Comhalta Boird 
Nótaí 
(1) Tháinig an tUasal Paddy Malone in ionad Roisin Duffy Uasal an 25 Feabhra 2021 a d’éirigh as an gCoiste ar é a cheapadh 

mar bhall foirne chuig BOOLM ón 2 Samhain 2020. Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste Iniúchta agus Riosca 
BOOLM in 2021. Léiríonn an tábla thíos tinreamh chomhaltaí an choiste ar na cruinnithe sin. 

Ballraíocht 
in 2021 

Dáta an Chruinnithe Líon na 
gCruinnithe 

Ar 
Freastalaíodh 

orthu/ An 
Líon Cáilithe 
chun Freastal 

 12 Márta 16 Márta 8 Iúil 15 Meán 
Fómhair 

26 Samhain  

An tUasal Peter 
McGrath 
(Chairperson) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 5/5 

An tUasal Bill 
Sweeney 

✓ ✓ ✓  ✓ 4/5 

An tUasal Hugh 
Farrell (Deputy 
Chairperson) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

5/5 

An tUasal 
Brendan 
McKenna 

✓ 

 

  ✓ ✓ 
 

2/5 

An tUasal 

Paddy Malone 
(1) 

 ✓ 

 
 ✓ 

 
✓ 
 

3/5 

An 
Comhairleoir 
Wayne Harding 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
✓  4/5 

Nótaí 
(1) Tháinig an tUasal Paddy Malone in ionad Roisin Duffy Uasal an 25 Feabhra 2021 a d’éirigh as an gCoiste ar é a cheapadh 

mar bhall foirne chuig BOOLM ón 2 Samhain 2020. 
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Coiste Airgeadais 

Ballraíocht in 2021 

An tUasal Bill Sweeney (Cathaoirleach) Comhalta Boird 

An Comhairleoir Nick Killian Comhalta Boird 

An tUasal Billy Doyle  Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Hugh Farrell (Leas-Chathaoirleach) Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Brendan McKenna (Leas-Chathaoirleach) Comhalta Neamhbhoird 

Mary Oliver (McArdle), Uasal. Comhalta Neamhbhoird 
Nótaí 
(1) Tháinig an tUasal Billy Doyle in ionad Roisin Duffy, Uasal an 25 Feabhra 2021 a d’éirigh as an gCoiste nuair a ceapadh é mar 

bhall foirne chuig BOOLM ar an 2 Samhain 2020 
 
Bhí sé chruinniú ag Coiste Airgeadais BOOLM in 2021. Léiríonn an tábla thíos tinreamh chomhaltaí an 
choiste ar na cruinnithe sin. 

Ballraíocht 
in 2021 

Dáta an Chruinnithe Líon na 
gCruinnithe 

ar Ar 
Freastalaíodh 

orthu/ An 
Líon Cáilithe 
chun Freastal 

orthu 
 19 Feabhra 30 Márta 24 

Meitheamh 
08 Iúil 

13 Deireadh 
Fómhair 

15 Samhain  

An tUasal Bill 
Sweeney 
(Cathaoirleach) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
 

6/6 

An 
Comhairleoir 
Nick Killian 

✓ ✓  ✓ ✓ 
 

✓ 
 

5/6 

An tUasal Billy 
Doyle 

 ✓ 

 
✓ ✓ 

 
✓ 
 

 4/5 

An tUasal Hugh 
Farrell (Leas-
Chathaoirleach) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
 

6/6 

An tUasal 
Brendan 
McKenna 
(Leas-
Chathaoirleach) 

✓ ✓  ✓   3/6 

Mary Oliver 
(McArdle), 
Uasal. 

✓ 

 

✓ ✓  ✓ 
 

✓ 
 

5/6 

Nótaí 
(1) Tháinig an tUasal Billy Doyle in ionad Roisin Duffy, Uasal an 25 Feabhra 2021 a d’éirigh as an gCoiste nuair a ceapadh é mar 

bhall foirne chuig BOOLM ar an 2 Samhain 2020 
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An Coiste Talún agus Foirgintí 

Ballraíocht in 2021 
An tUasal Bill Sweeney (Cathaoirleach) Comhalta Boird 

An Comhairleoir John Sheridan  Comhalta Boird 

An Comhairleoir Maria Murphy  Comhalta Boird 

An Comhairleoir Nick Killian Comhalta Boird 

An Comhairleoir Sharon Tolan (1) Comhalta Boird 

An Comhairleoir Antóin Watters  Comhalta Boird 
Nótaí 
(1) D’éirigh an Comhairleoir Sharon Tolan as Bord BOOLM agus an Coiste Talún & Foirgnimh ar 5 Nollaig 2021. 

Bhí cúig chruinniú ag Coiste Talún agus Foirgnimh BOOLM in 2021 

 

Seirbhís Obair Óige 

Ballraíocht in 2021 
An Comhairleoir Marianne Butler (Cathaoirleach) Comhalta Boird 

An Comhairleoir Antóin Watters Comhalta Boird 

An Comhairleoir Maria Murphy Comhalta Boird 

Jenny D’Arcy, Uasal  Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Bernard McPhilips (Foróige) Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Leonard Callaghan (CYPSC/Tusla)  Comhalta Neamhbhoird 

Ger Hogarty, Uasal (Obair Óige Éireann) Comhalta Neamhbhoird 

Clodagh O’Mahony, Uasal (Ionadaí Pobail) Comhalta Neamhbhoird 

Garda Catherine Cronin (Oifigeach Idirchaidrimh an Gharda Síochána don Óige, 
Rannán Garda na Mí)  

Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Graham Russell (Comhpháirtíocht Spóirt Lú)  Comhalta Neamhbhoird 

Siun Smith, Uasal (1) Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Shane Kerr (1) Comhalta Neamhbhoird 

Nótaí:  
(1) Ainmníodh Sium Smith, Uasal agus an tUasal Shane Kerr chuig an gcoiste an 31 Márta 2021 mar ionadaithe Chomhairle na 
nÓg na Mí agus Lú faoi seach. 

Bhí sé chruinniú ag Coiste Obair Óige BOOLM in 2021. 
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Coiste Oideachais Aosaigh 

Ballraíocht in 2021 
An Comhairleoir Maria Murphy (Cathaoirleach) Comhalta Boird 

An Comhairleoir Eileen Tully Comhalta Boird 

An Comhairleoir Nick Killian Comhalta Boird 

Karen Tobin, Uasal (1) Comhalta Boird 

An tUasal Barry John McCourt  Comhalta Boird 

Malgorzata Gilani, Uasal Comhalta Boird 

An Comhairleoir Amanda Smith (1) Comhalta Boird 

Sarah Gates, Uasal (Ionad Mosney) Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Michael McDonagh (Tacaíocht don Lucht 
Siúil) 

Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Jackie Moran (Ionadaí Pobail) Comhalta Neamhbhoird 

 
Nótaí 
(1) Cuireadh an Comhairleoir Amanda Smith in ionad Karen Tobin i ndiaidh di a bheith ceaptha mar Phríomhoide an 1  Meán 

Fómhair 2021. 

 

D’eagraigh Coiste Oideachais Aosaigh BOOLM ceithre chruinniú  in 2021. 

 

 

Bord Bainistíochta Ógtheagmhála 

Ballraíocht in 2021 

Rúnaí BOM/ Fochoiste Sadie Ward McDermott 

Cathaoirleach An Comhairleoir Sharon Tolan, Ainmní BOOLM (1) 

 An Comhairleoir Nick Killian, Ainmní BOOLM (1) (2) 

Comhaltaí eile An Comhairleoir Damien O’ Reilly, Ainmní BOOLM 

 An Comhairleoir Wayne Harding, Ainmní BOOLM 

 Clodagh O’ Mahony, Uasal, Ionadaí Pobail 

 An Garda Anita O’ Shea, Oifigeach Idirchaidrimh don Óige, Rannán Garda 
Lú/na Mí 

 Maria Morgan, Uasal, Oideachas 

 Sean Manley, Ainmní Foirne 

 Jackie Branigan, Ainmní Foirne 
Nótaí 
(1) D’éirigh an Comhairleoir Sharon Tolan as an 26 Lúnasa agus tháinig an Comhairleoir Nick Killan ina háit an 10 Deireadh 
Fómhair 2021.  
(2). Ainmníodh Nick Killian mar Chathaoirleach an 18 Samhain 2021 

Bhí cúig chruinniú ag Bord Bainistíochta Ógtheagmhála BOOLM   in 2021. 
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An Coiste um Bronntanais, Iontaobhais agus Scoláireachtaí 

Ballraíocht in 2021 
An Comhairleoir Sharon Tolan (Cathaoirleach) 
(1) 

Comhalta Boird 

An Comhairleoir John Sheridan (Cathaoirleach) 
(1) 

Comhalta Boird 

An tUasal Bill Sweeney Comhalta Boird 

An Comhairleoir Andrea McKevitt  Comhalta Boird 

An Comhairleoir Amanda Smith Comhalta Boird  
Nótaí 
(1) D’éirigh an Comhairleoir Sharon Tolan as an gCoiste an 26 Lúnasa 2021 agus tháinig an Comhairleoir Amanda Smith ina háit 
an 16 Meán Fómhair 2021.  
(2). Ainmníodh John Sheridan mar Chathaoirleach an 16 Meán Fómhair 2021 in ionad an Chomhairleora Sharon Tolan. 

 

Bhí sé chruinniú ag an An gCoiste um Bronntanais, Iontaobhais agus Scoláireachtaí in 2021 

 

 

Ionad Sármhaitheasa Ard-Déantúsaíochta & Oiliúna (AMTCE) Bord Rialachais 

Ballraíocht in 2021 
An Comhairleoir Sharon Tolan (Cathaoirleach) (1) Comhalta Boird 

An Comhairleoir Wayne Harding (Cathaoirleach) (2) Comhalta Boird 

An Comhairleoir Maria Murphy (1) Comhalta Boird 

Mary Lyons, Uasal (Stiúrthóir Fiontar, Fostaithe & Scileanna – Ainmní SOLAS) Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Neil Kerrigan – Ainmní Fhiontraíocht Éireann Comhalta Neamhbhoird 

An Dr. Andrew Lynch, Príomhoifigeach Nuálaíochta, IMR Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Peter Davitt, Príomhfheidhmeannach, FIT Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Brendan Mackin, Cathaoirleach, Ionad Trádála Radharc an Phoirt Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Paddy Kavanagh, Ard-Rúnaí, Ceardchumann Connect Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Brian Cooney, Stiúrthóir Bainistíochta, Kuka Ltd. Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Michael Mulvey, Ph.D., Uachtarán, DKIT Comhalta Neamhbhoird 

An tUasal Jonathan McKenna, Bainisteoir Déantúsaíochta, Combilift Ltd. Comhalta Neamhbhoird 

Nótaí: 
(1) D’éirigh an Comhairleoir Sharon Tolan as Bord BOOLM an 5 Nollaig agus cuireadh an Comhairleoir Maria Murphy ina háit ón 

24 Feabhra 2022. 

(2). Chuaigh an Comhairleoir Wayne Harding in áit Sharon Tolan mar Chathaoirleach ón 24 Feabhra 2022 
(3) Bunaíodh Bord Rialachais AMTCE de bhun rún Bhord BOOLM an 25 Feabhra 2021 agus tionóladh dhá chruinniú in 2021. 
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Bainistíocht Shinsearach BOOLM 

Bainistíocht Shinsearach BOOLM  

An tUasal Martin G. O’Brien Príomhfheidhmeannach 

Fiona Kindlon, Uasal Stiúrthóirí Scoileanna 

Sadie Ward McDermott, Uasal Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna 

An tUasal Brian Murphy Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta 

 

Cúiteamh Príomhphearsanra Bainistíochta 

De réir Alt 6.4(v) agus Alt 6.4 (vi) den Chód Cleachtais do Bhoird Oideachais agus Oiliúna 2019, sonraí ar 
shochair luach saothair na príomhbhainistíochta i BOOLM, lena n-áireofaí an Príomhfheidhmeannach, 
agus sonraí faoin uimhir. na bhfostaithe ar laghdaigh a gcuid sochar fostaithe iomlán (gan costais phinsin 
an fhostóra san áireamh) don tréimhse tuairiscithe idir €0 agus €59,999 agus laistigh de gach banda pá 
de €10,000 ó €60,000 ar aghaidh agus soláthraítear figiúr iomlán do ranníocaíochtaí pinsin fostóra san 
Airgeadas Bliantúil Ráitis (AFS) don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 a fhoilseofar laistigh de mhí 
amháin tar éis iad a fháil ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.  
 

Covid 19 

Mar thoradh ar chomhairle sláinte poiblí agus bearta sábháilteachta tá athruithe bunúsacha agus gasta 
ar an timpeallacht oibre agus rialaithe agus cianobair agus oibriú fíorúil anois mar ghnáthchleachtas. 
D’imir gníomhaíochtaí nua, ath-thosaíocht oibre agus brú chun seirbhísí a sholáthar tionchar ar 
oibríochtaí agus ar fhoireann BOOLM. Cruthaíonn an timpeallacht nua seo roinnt dúshlán do BOOLM agus 
é ag leanúint ar aghaidh ag soláthar agus ag tacú le soláthar oideachais agus oiliúna d’fhoghlaimeoirí. Ní 
éireodh le BOOLM na dúshláin seo a shárú gan an fhoireann. Is cuma cé acu sa seomra ranga fíorúil nó 
maidir le tacaíocht, tá athléimneacht, solúbthacht agus feidhmiú léirithe ag an bhfoireann. Tharla an 
teagasc agus an fhoghlaim go cianda go dtí deireadh na bliana acadúla 19/20 agus ar feadh tréimhse ó 
thús na bliana 2021. Tá rochtain chianda ag baill foirne riaracháin ar líonra BOOLM agus baineann úsáid 
as Microsoft Teams chun comhoibriú agus cruinnithe a reáchtáil. Rinneadh obair mhór chun an baol a 
bhaineann le ráig Covid 19 maidir le hathoscailt scoileanna agus ionaid a mhaolú. Comhlíonann BOOLM 
le comhairle agus prótacail an Rialtais. Tá BOOLM ag cur obair i gcrích chun aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais spáis agus aerála i gcúrsaí riaracháin i ndomhan iar-phaindéimeach. Tá oibreacha ar siúl maidir 
le comharthaíocht, athruithe ar cheaintín, méadú ar líon na seomraí in úsáid agus fadhbanna a réiteach. 
Cuireadh suirbhé amach don fhoireann riaracháin an 1 Deireadh Fómhair 2021 chun tuairimí na foirne a 
fháil maidir le cianobair. Tabharfaidh BOOLM aird ar an reachtaíocht, ar an bpolasaí náisiúnta agus ar an 
gciorclán agus ar ár gcúinsí ar leith féin agus aon chinntí á ndéanamh maidir le cianobair i ndomhan iar-
phaindéimeach. De réir na rialachán sláinte poiblí reatha, ceadaíodh filleadh ar thinreamh fisiceach ar 
ionaid oibre ó Dé Luain 24 Eanáir 2022.  
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Léargas ar agus Résumé Seirbhísí 

Is údarás áitiúil reachtúil oideachais agus oiliúna é BOOLM atá freagracht as oideachas, obair óige agus 
raon feidhmeanna reachtúla eile. Bainistíonn agus oibríonn BOOLM: 
 

• 18 Scoil Dara Leibhéal agus ceann amháin acu a bhfuil soláthar PLC inti  

• 2 Choláiste PLC 

• 4 Phobalscoil Náisiúnta 

• 1 Ionad um Oideachas Eorpach 

• 1 Ionad Oiliúna 

• 1 Ionad Sármhaitheasa Ard-Déantúsaíochta & Oiliúna 

• 8 nIonad Ógtheagmhála 

• Réimse ionad breisoideachais agus oiliúna a sholáthraíonn cláir oideachais agus oiliúna 

• Comhphátrún ar 6 Phobalscoil ag: Baile Átha Fhirdhia, Ceanannas, Baile Átha Troim, Baile Átha 
Buí, Cill Dhéagláin agus Coláiste Bhaile Mhic Éinigh, Droichead Átha 

• 2 Chomhpháirtíocht Oideachais Cheoil 

 
Tá BOOLM gníomhach i bpobail áitiúla trí chláir oiliúna agus oideachais a sholáthar go díreach in Ionaid 
Oiliúna, Coláistí agus suíomhanna oiliúna agus oideachais eile. Tá BOOLM ag iarraidh fíordhifríocht a 
dhéanamh do shaol na ndaoine ar a bhfreastalaíonn sé. 

 
 

Scoileanna agus Coláistí 

Coláiste Beaufort, An Uaimh Iar-Bhunscoil na Sceiche, Dún Dealgan Coláiste De Lacy, Cill Dhéagláin 

Coláiste Chú Chulainn, Dún 
Dealgan 

Coláiste Clavin, Maigh Dearmhaí Coláiste na hInse, An Inse/Baile an 
Bhiataigh 

Coláiste na Mí, An Uaimh Coláiste Pobail, Ráth Chairn Coláiste Pobail Dhún Seachlainn 

Coláiste Ríoga, Dún Seachlainn*   

Coláiste Pobail an Bhóthair Bhuí Coláiste Uí Chearbhalláin, An Obair Coláiste Uí Fhiaich, Dún Dealgan 

Coláiste Ráth Tó Scoil Uí Mhuirí, Dún Léire Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar, 
Droichead Átha 

Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar, An 
Seanchaisleán 

Coláiste Pheadair, Dún Búinne Institiúid Breisoideachais 
Dhroichead Átha 

Institiúid Breisoideachais Dhún 
Búinne 

Pobalscoil Ard Rí, An Uaimh Pobalscoil Chill Dhéagláin 

Pobalscoil Dhún Seachlainn SNP Fhochaird, Faughart, Co. Lú Ionad um Oideachas Eorpach, Dún 
Seachlainn 

* Osclaíodh Coláiste Ríoga, Dún Seachlainn i Meán Fómhair 2021. 
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Breisoideachas agus Oiliúint 

Ionad Réigiúnach Scileanna agus Oiliúna Dún Dealgan 

 

Ionad Sármhaitheasa Oiliúna Ard-
Déantúsaíochta 

Dún Dealgan 

 

VTOanna (Scéimeanna Gairmoiliúna agus 
Deiseanna) 

Droichead Átha Dún Dealgan An Uaimh 

 

Ógtheagmháil Droichead Átha Dún Dealgan 

An Uaimh Baile Átha Troim 

Ceanannas Cill Dhéagláin 

An Inse/Baile an Bhiataigh Baile Átha Fhirdhia 

 

Seirbhísí Foghlama Aosaigh 
Treoir d’Aosaigh 
An Tionscnamh um Fhilleadh ar an 
Oideachas 
Oideachas Ollscoile 

Droichead Átha Dún Dealgan An Uaimh 

Baile Átha Troim Ceanannas An Seanchaisleán 

Maigh Muirí An Inse/Baile an 
Bhiataigh 

Dún Seachlainn 

Dún Búinne Baile Átha Buí Cill Dhéagláin 

Baile Átha Fhirdhia  

 

Soláthar Cúrsaí Oíche 6 Ionad i Lú agus sa Mhí 

 

Seirbhísí Óige Lú An Mhí 

 

Dearbhú Cáilíochta Lú An Mhí 

 
Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta 

Comhpháirtíocht 
Oideachais Cheoil (Glúin 
an Cheoil) 

Lú An Mhí 

Bord Forfheidhmithe 

Dhroichead Átha faoi 

Thuarascáil Geiran 

Lú 
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Stiúrthóireacht Scoileanna 

 

 

Briseadh síos ar CNS BOOLM agus Iar-bhunscoileanna de réir Contae 2021 

 

Bunscoil / Iar-Bhunscoil Lú An Mhí 

Bunscoil BOOLM Pátrún Aonair  1 3 

Bunscoil BOOLM Pátrún Aonair  5  
13* 

 
Ionad um Oideachas Eorpach 

- 1 

Pobalscoileanna BOOLM Comhphátrún  2 4 
Nótaí: 
* Osclaíodh Coláiste Ríoga, Iar-Bhunscoil nua de chuid BOOLM, i nDún Seachlainn i Meán Fómhair 2021. 
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Na Scoileanna Roghnacha do Thuismitheoirí/Chaomhnóirí – Cén fáth a bhfuil éileamh ard 
ar áiteanna ar BOOLM Scoileanna agus Coláistí 

 
1. Soláthar an tSármhaitheasa agus na Nuálaíochta san Oideachas i ngach Scoil agus Coláiste 

BOOLM  
2 Cuireann scoileanna agus coláistí BOOLM atmaisféar fáilteach ar fáil do dhaltaí, don 

fhoireann, do thuismitheoirí agus do na pobail áitiúla ina mbíonn siad ag feidhmiú.  
3.  Is é an t-eispéireas scoile/coláiste BOOLM eispéireas ina bhfuil caidreamh maith idir 

múinteoirí agus foghlaimeoirí agus ina mbíonn atmaisféar na gceachtanna dearfach agus 
a chuidíonn leis an bhfoghlaim. 

4.  Cuireann scoileanna agus coláistí BOOLM curaclam leathan cothrom ar fáil le raon éagsúil 
gníomhaíochtaí comhchuraclaim agus seach-churaclaim a bhfuil inniúlachtaí ndaltaí 
lárnach agus iad á gcur le chéile.  

5. Is dearfach ar fud an clú atá ar ar gach scoil agus coláiste BOOLM sna pobail áitiúla ina 
mbíonn siad ag feidhmiú agus leanann gach scoil ag baint sult as láithreacht láidir 
infheicthe agus caidreamh dearfach agus aiseolas ar bhonn áitiúil.  

6. Foireann cheannaireachta agus foirne atá ardoilte, le taithí agus tiomanta a dhéanann 
teagasc, foghlaim agus measúnú ar ardchaighdeán a éascú dár ndaltaí/bhfoghlaimeoirí. 

 7. Tá an t-éileamh ar áiteanna scoile i scoileanna agus coláistí BOOLM ag fás leis agus tá an 
t-éileamh ar áiteanna scoile níos mó ná an soláthar i go leor de na ceantair is mó ina 
bhfuil ár scoileanna agus ár gcoláistí suite. 

8. Déantar na scoláirí a spreagadh agus tugtar deiseanna dóibh a bheith ina rannpháirtithe 
gníomhacha agus freagrach ina gcuid foghlama féin. 

9. Cuireann ár scoileanna agus coláistí ardchaighdeáin iompair chun cinn atá dírithe ar 
mheas lena n-áirítear meas orthu féin, ar an bhfoireann, ar dhaltaí eile, ar chuairteoirí 
chun na scoile agus ar mheas ar mhaoin 

10 Caitheann daltaí atá ag freastal ar scoileanna agus ar choláistí BOOLM éide scoile a 
chruthaíonn muintearas do na daltaí le scoil faoi leith agus a chruthaíonn féiniúlacht sa 
phobal. 

11 Cuidíonn Leas-Phríomhoide I, Leas-Phríomhoide II, foirne teagaisc agus coistí 
inmheánacha le foirne na Bainistíochta Sinsearaí go maithe chun ceannaireacht den scoth 
don fhoghlaim a fhorbairt sa scoil. Tá foireann rúnaíochta, feighlíochta agus glantacháin 
ar fáil chun tacú le bainistíocht na scoile agus le tuismitheoirí/caomhnóirí i rith na bliana 
acadúla. 

12 Tá Bord Bainistíochta ag gach scoil agus coláiste BOOLM atá freagrach as caighdeáin arda 
rialachais sa scoil. Coimeádann an Príomhoide an Bord Bainistíochta ar an eolas go maith 
maidir le cúrsaí scoile. Cuirtear Tuarascáil Airgeadais ar fáil don Bhord Bainistíochta ag 
gach cruinniú le plé a dhéanamh ar airgeadas na scoile. Ag deireadh gach cruinnithe den 
Bhord Bainistíochta, cuireann an Bord tuarascáil chomhaontaithe le chéile agus scaiptear 
cóip scríofa de chuig na páirtithe leasmhara ábhartha.  
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go bhfuil córas an-éifeachtach forbartha agus 
athbhreithnithe polasaí i bhfeidhm agus go dtéitear i gcomhairle le gach páirtí leasmhar 
lena n-áirítear daltaí, baill foirne, tuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta maidir le 
ceapadh, forbairt agus athbhreithniú polasaí. 

13 Cuireann BOOLM oiliúint ar fáil do bhaill an Bhoird Bainistíochta chun cuidiú leo a ról mar 
bhaill de Bhord Bainistíochta na scoile a chomhlíonadh. Tá BOOLM tiomanta do réimse 
tacaíochta gairmiúla a chur ar fáil do Bhord Bainistíochta na scoileanna agus na gcoláistí 
sna réimsí Ceannaireacht Oideachais, Acmhainní Daonna, Airgeadais agus Riaracháin, 
Oibreacha Caipitil, Teicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide agus Rialachas 
Corparáideach agus Iniúchadh cúltaca agus tacaíocht.  
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14 Tá Ráitis um Chosaint Leanaí agus Measúnuithe Riosca soiléire i bhfeidhm ag scoileanna 
agus coláistí BOOLM agus iad ar taispeáint i ngach scoil/coláiste. Tá ainm an duine 
idirchaidrimh ainmnithe do chosaint leanaí ar taispeáint go feiceálach ag fáiltiú na scoile. 
Tá a fhios ag na múinteoirí go léir gur daoine sainordaithe iad agus eolas acu dá réir ar a 
bhfreagrachtaí ina leith sin 

15 Cuimsíonn an curaclam atá ar fáil i scoileanna agus i gcoláistí BOOLM réimse de 
mhodheolaíochtaí gníomhacha teagaisc, foghlama agus measúnaithe atá difreáilte chun 
freastal ar riachtanais na ndaltaí. Cuirtear deiseanna ar fáil sa seomra ranga chun an 
curaclam a dhéanamh beo agus chun réimse leathan agus éagsúil de ghníomhaíochtaí 
comhchuraclaim agus seach-churaclaim a chur ar fáil. 

16 Tá próisis éifeachtacha Féinmheastóireachta Scoile i bhfeidhm i scoileanna agus i gcoláistí 
BOOLM. Déanann an bhainistíocht agus an fhoireann mionanailís ar ghnóthachtáil na 
scoláirí agus pleananna gníomhaíochta a fhorbairt le haghaidh feabhsúcháin agus 
forbartha  

17 Tá an domhan ina mairimid athraithe mar gheall ar an teicneolaíocht dhigiteach agus ní 
mór do dhaltaí atá ag freastal ar scoileanna agus ar choláistí BOOLM a bheith ina 
smaointeoirí gníomhacha, ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha, ina bhforbóirí eolais agus ina 
saoránaigh dhomhanda le go mbeidh rath orthu sa tsochaí agus sa gheilleagar nua-
aimseartha. Déanann scoileanna agus coláistí BOOLM úsáid spriocdhírithe nuálaíoch na 
teicneolaíochta a éascú chun an teagasc, an fhoghlaim agus an measúnú a shaibhriú  

18 Déanann scoileanna agus coláistí BOOLM sraith seachtainí téamaí a éascú agus lena gcur i 
bhfeidhm le linn na bliana acadúla. Is é cuspóir na seachtaine seo ná cur le heispéiris 
teagaisc agus foghlama sa seomra ranga agus freisin feasacht a ardú ar théamaí agus ar 
ábhair éagsúla. 
 

19 Is acmhainn luachmhar iad Comhairlí Daltaí ag Scoileanna agus Coláistí BOOLM don 
bhainistíocht, don fhoireann agus do dhaltaí ar an ábhar go dtugann siad deis do Ghuth 
an Dalta agus cuireann siad ar chumas na ndaltaí ról gníomhach a bheith acu sna réimsí 
iomadúla a bhaineann leis an scoil lena n-áirítear polasaithe a cheapadh don scoil. Is 
meán cumarsáide iad Comhairlí na nDaltaí freisin idir na mic léinn, an fhoireann agus an 
bhainistíocht. Bíonn deiseanna ag na comhairlí plé a dhéanamh ar ábhair imniú a 
d’ardaigh scoláirí agus réitigh mholta a chur faoi bhráid na bainistíochta. Eagraíonn na 
comhairlí imeachtaí freisin chun airgead a thógáil, rud a ardaíonn feasacht agus airgead 
do charthanachtaí éagsúla. Cuirtear deiseanna ar fáil freisin do Chomhairle na nDaltaí 
bualadh leis an mBord Bainistíochta agus a gcuid pleananna don bhliain acadúil a phlé. I 
Scoileanna agus Coláistí BOOLM, oibríonn nascmhúinteoir le Comhairle na nDaltaí de 
ghnáth ar feadh na bliana acadúla. 

20 Agus ceannairí a fhorbairt don todhchaí, tá deiseanna ag daltaí atá ag freastal ar 
scoileanna agus ar choláistí BOOLM rólanna ceannaireachta eile a ghlacadh lena n-áirítear 
cláir mheantóireachta piaraí, Príomhbhuachaill, Príomhchailín, córas na maoir, coiste 
scoileanna glasa, coiste brat ómra, coiste brataí buí agus ceannairí digiteacha scoile.  

21 Is tosaíocht mhór é cúram do dhaltaí a dhéanann freastal ar scoileanna agus ar choláistí 
BOOLM. Tugann baill foirne i bpoist thábhachtacha mar mhúinteoirí ranga agus baill 
d'fhoireann na seirbhísí do dhaltaí, lena n-áirítear Treoirchomhairleoirí inár scoileanna, 
tacaíocht mhaith do struchtúir chúraim. Breithníonn scoileanna agus coláistí BOOLM 
freisin ar an dóigh a bhfuil pobal na scoile ag freagairt do riachtanais na ndaltaí agus go 
háirithe na daltaí sin a bhíonn ag déileáil le dúshláin ar leith. Leantar le comhpháirtíochtaí 
éifeachtacha a chothabháil leis an TESS, TUSLA, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta 
Oideachais (NEPS) agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE). 
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22 I ngach scoil agus coláistí BOOLM tá struchtúir éifeachtacha i bhfeidhm chun tacú le daltaí 
ag a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO). Bíonn samhlacha tacaíochta sa rang 
agus teagasc foirne á bhforbairt i gcónaí inár scoileanna agus inár gcoláistí. Déantar 
Comhaid Tacaíochta daltaí a fhorbairt do dhaltaí a bhfuil RSO acu i gcomhpháirtíocht le 
daltaí, baill foirne, tuismitheoirí agus gníomhaireachtaí seachtracha a oibríonn leis an 
dalta lena n-áirítear NCSE, FSS agus NEPS. 

23 Chun a chinntiú go dtugtar tacaíocht do gach dalta barr feabhais a bhaint amach téann 
scoileanna dul i mbun monatóireachta agus rianú leanúnach ar dhul chun cinn na ndaltaí 
le linn a gcuid ama sa scoil. Cuirtear tuairiscí rialta ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí 
chun iad a chur ar an eolas faoi dhul chun cinn acadúil. Bíonn oidí ranga, múinteoirí 
oideachais speisialta, an fhoireann tacaíochta cúraim agus Príomhoide Ionaid agus 
Príomhoide na scoile ar fáil i gcónaí chun comhairle a thabhairt do scoláirí agus dá 
dtuismitheoirí/caomhnóirí maidir le dul chun cinn go dtí seo, socrú spriocanna agus aon 
tacaíochtaí breise a bhíonn ag teastáil chun spriocanna sonracha a bhaint amach. 

24 Tá go leor deiseanna sceidealaithe i scoileanna agus coláistí BOOLM chun luach saothair a 
thabhairt do dhaltaí as a ngnóthachtálacha agus a n-éachtaí i rith na bliana acadúla. 
Cuireann an scoil rath agus gnóthachtálacha in iúl do thuismitheoirí trí mhodhanna 
éagsúla lena n-áirítear cártaí poist abhaile, searmanais bhronnta, searmanais bhronnta 
céime, nuachtlitreacha scoile, litreacha/nótaí molta a sheoltar abhaile agus 
nuashonruithe rialta ar shuíomh idirlín na scoile, ar leathanaigh Facebook agus/nó 
Twitter. I measc na ndámhachtainí rialta bíonn cinn ann a bhaineann le tinreamh, 
gnóthachtáil ábhair, gnóthachtáil seach-churaclaim, gnóthachtáil chomhchuraclaim, 
scoláire na bliana agus dámhachtainí ceannaireachta na ndaltaí. 

25 Is dlúthchuid de phobal na scoile iad na Cumainn na dTuismitheoirí. Cuireann Cumainn na 
dTuismitheoirí go mór le cur chun cinn, fás agus forbairt na scoile agus téitear i 
gcomhairle leo maidir le roinnt polasaithe scoile. Infheistíonn Cumann na dTuismitheoirí 
BOOLM cuid mhór dá gcuid ama saor, fuinnimh agus tiomantais chun gníomhaíochtaí 
tiomsaithe airgid a eagrú chun na hacmhainní atá ar fáil do dhaoine óga inár scoileanna a 
fheabhsú. Ceadaíonn Boird Bhainistíochta na scoile iarratais ar thiomsaitheoirí airgid agus 
déantar iad a dhoiciméadú i miontuairiscí na gcruinnithe.  

26  Tá Clár Inbhuanaitheachta á chur chun cinn ag Scoileanna agus Coláistí BOOLM le 
tacaíocht agus forbairt Choiste na Scoileanna Glasa i Scoileanna agus Coláistí BOOLM 
agus le réimse beart déanta i réimse na Bainistíochta Fuinnimh i bhFoirgnimh na 
Scoileanna. Tá BOOLM fós thar a bheith bródúil as tionscnaimh ár ndaltaí chun cur leis an 
gClár Glas go háitiúil, go réigiúnach agus go náisiúnta  

27 Cuirtear tacaíocht ar fáil do Scoileanna agus Coláistí BOOLM trí oifigí riaracháin 

BOOLM atá lonnaithe faoi láthair ar Bhóthar na Mainistreach, an Uaimh, Co. na Mí 

agus Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú. Tugann Stiúrthóir Scoileanna BOOLM 

tacaíocht freisin don fhoireann cheannaireachta agus don fhoireann ag scoileanna 

agus coláistí BOOLM i ngach ceann de na réimsí Ceannaireacht Teagaisc agus 

Foghlama, Rialachas agus Bainistíocht, Pleanáil Fórsa Saothair agus Bainistíocht 

Feidhmíochta agus comhordú Fhoireann Bainistíochta an BOO. Cuireann an BOOLM 

clár cuimsitheach FGL ar fáil d’Fhoireann Ceannaireachta na Scoileanna trí 

cheardlanna rialta, comhdhálacha agus cuairteanna scoile. Tá rochtain ag Foirne 

Ceannaireachta Scoile freisin ar an bhFóram Ceannaireachta Scoile BOOLM agus ar 

Ardán Ar Líne do Cheannairí Scoile chun tacú le teagasc, foghlaim agus measúnú 

ceannródaíoch inár scoileanna.  

28  D’éirigh thar barr le daltaí BOOLM sna Scrúduithe Stáit agus is iontach an toradh a bhí ar 
ár scoláirí scrúdaithe ar fad le chéile. Léiríonn gnóthachtálacha mar seo go bhfuil torthaí 
iontacha ag baint le tiomantas agus obair chrua na ndaltaí. Léiríonn na torthaí sármhaithe 
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seo freisin inniúlacht, saineolas agus taithí ár bhfoirne teagaisc a threoraíonn scoláirí i 
dtreo rathúlachta scrúduithe. Go ginearálta ar fud scoileanna agus coláistí BOOLM tá 
méadú suntasach ar líon na ndaltaí a thógann páipéir ardleibhéil i réimse ábhar agus is 
treocht é seo ar chóir leanúint ar aghaidh léi sa todhchaí. Baineadh torthaí den scoth 
amach i réimse ábhar agus go deimhin tuairiscíonn go leor ranna ábhar ar fud ár 
scoileanna torthaí thar na meáin náisiúnta.  Tá go maith os cionn 500 pointe bainte 
amach ag roinnt daltaí Ardteistiméireachta agus tá siad ag tabhairt faoi chúrsaí agus slite 
beatha i raon réimsí faoi láthair. Mar a cuireadh in iúl níos luaithe, chuidigh rianú scoláirí 
agus monatóireacht ar dhul chun cinn go mór le gach ball de phobal na scoile a chinntiú 
go bhfuil scoláirí ag obair chomh hard agus is féidir agus ag baint amach na dtorthaí atá 
tuillte acu.  

 
29 Tá an líon ard daltaí a ghnóthaíonn scoláireachtaí agus dámhachtainí le ceiliúradh i 

scoileanna agus i gcoláistí BOOLM. Tá sonraí breise ar a bhfuil bainte amach ina leith seo 
leagtha amach níos déanaí sa tuarascáil 
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Liosta de CNS BOOLM agus Iar-bhunscoileanna agus Príomhoidí & Leas-Phríomhoidí 
faoi dheireadh 2021 

 
 
 

1. Iar-Bhunscoileanna (18) 

Scoil Coláiste Beaufort, An Uaimh, Co. na Mí 

Príomhoide An tUasal Ken Flynn 

Leas-
Phríomhoide  

Anne Marie Mc Carrick, Uasal 
Karen Tobin, Uasal 

Guthán 046-9028915 

Suíomh 
Gréasáin 

www.beaufortcollege.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

 
Scoil Iar-Bhunscoil na Sceiche, Dún Dealgan, Co. Lú 

Príomhoide An tUasl Kevin Joyce 

Leas-
Phríomhoide 

Sinead Mc Donnell, Uasal 
Rosanna Hart, Uasal 

Guthán 042-9376246 

Suíomh 
Gréasáin 

www.bpps.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

 
Scoil Coláiste Chú Chulainn/Coláiste Lú, Dún Dealgan, Co. Lú 

Príomhoide An tUasal Thomas Sharkey 

Leas-
Phríomhoide 

An tUasal Richard Melaniphy  
Niamh O’ Neill, Uasal  

Guthán 042-9354553 

Suíomh 
Gréasáin 

www.colaistecc.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 
Scoil Coláiste Clavin, Maigh Dearmhaí, Co. na Mí   

Príomhoide Margaret Deegan, Uasal  

Leas-
Phríomhoide 

Orla Mc Bride, Uasal   

Guthán 046-955 5018 

Suíomh 
Gréasáin 

www.stfintinas.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

  

http://www.beaufortcollege.ie/
http://www.bpps.ie/
http://www.colaistecc.ie/
http://www.stfintinas.ie/
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Scoil Coláiste na hInse, An Inse, Co. na Mí 

Príomhoide Eilis Flood, Uasal 

Leas-
Phríomhoidí 

Sarah Ross, Uasal 
Gabrielle Harte, Uasal 
An tUasal Martin Mc Cabe 

Guthán 041-9813335 

Suíomh 
Gréasáin 

www.colaistenahinse.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

Scoil Coláiste na Mí, An Uaimh, Co. na Mí 

Príomhoide An tUasal Patrick Carr  

Leas-
Phríomhoide 

Gemma O’ Hart, Uasal 
An tUasal Michael Mc Carthy 

Guthán 046-9012130 

Suíomh 
Gréasáin 

www.colaistenami.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

Scoil Coláiste Pobail, Ráth Chairn, Co. na Mí 

Príomhoide Róisín Ní Dhúshláine, Uasal 

Leas-
Phríomhoide  

An tUasal Proinsias Ó Luachra  

Guthán 046-9432722 

Suíomh 
Gréasáin 

www.cprathcairn.ie   

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

Scoil Coláiste De Lacy, Cill Dhéagláin, Co. na Mí  

Príomhoide Janice Uí Bheoláin, Uasal 

Leas-
Phríomhoide 

Barry O’ Higgins, Uasal  
Stephanie Spillane, Uasal 

Guthán 01 - 5241075 

Suíomh 
Gréasáin 

www.colaistedelacy.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

Scoil Coláiste Ríoga, Dún Seachlainn, Co. na Mí   

Príomhoide Declan Clarke, Uasal 

Leas-
Phríomhoide 

Shabana Hussain Dowd, Uasal 

Guthán 087 - 6117987 

Suíomh 
Gréasáin 

www.colaisterioga.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

http://www.colaistenahinse.ie/
http://www.colaistenami.ie/
http://www.cprathcairn.ie/
http://www.colaistedelacy.ie/
http://www.colaisterioga.ie/
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Scoil Coláiste Pobail Dhún Seachlainn, Dún Seachlainn, Co. na Mí 

Príomhoide Bridget Bennett, Uasal  

Leas-
Phríomhoidí 

Cathy Byrne, Uasal 
An tUasal Kevin Joyce  
Marie Gaffney, Uasal 

Guthán 01-825 9137 

Suíomh 
Gréasáin 

www.dunshaughlincc.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

Scoil Coláiste Pobail an Bhóthair Bhuí  

Príomhoide An tUasal Shane Foley 

Leas-
Phríomhoide 

An tUasal Gordon Mc Donnell  

Guthán 086 0432500 

Suíomh 
Gréasáin 

www.enfieldcc.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

Scoil Coláiste Uí Chearbhalláin, An Obair, Co. na Mí  

Príomhoide An tUasal Cathal Rogers 

Leas-
Phríomhoide 

Helen Loftus, Uasal 

Guthán 046-905 2177 

Suíomh 
Gréasáin 

www.ocarolancollege.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

 

Scoil Coláiste Uí Fhiaich, Dún Dealgan, Co. Lú  

Príomhoide An tUasal Padraig Mc Govern 

Leas-
Phríomhoidí 

An tUasal John Caraher  
Audrey Flood, Uasal 
Conor Rafferty, Uasal 

Guthán 042-9331398 

Suíomh 
Gréasáin 

www.ofiaichcollege.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

 

Scoil Coláiste Ráth Tó, Ráth Tó, Co. na Mí  

Príomhoide An tUasal Seamus Meehan  

Leas-
Phríomhoidí 

An tUasal John Mc Carthy  
Donna Kelly, Uasal 
An tUasal Colm Connolly 

Guthán 01-8254102 

Suíomh 
Gréasáin 

www.ratoathcollege.ie  

http://www.dunshaughlincc.ie/
http://www.enfieldcc.ie/
http://www.ocarolancollege.ie/
http://www.ofiaichcollege.ie/
http://www.ratoathcollege.ie/
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DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

 
 

Scoil Scoil Uí Mhuirí, Dún Léire, Co. Lú  

Príomhoide Una Kirk, Uasal  

Leas-
Phríomhoide 

An tUasal Mark Flanagan 

Guthán 041-6851344 

Suíomh 
Gréasáin 

www.scoiluimhuiri.ie   

DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

 

Scoil Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar, An Seanchaisleán, Co. na Mí  

Príomhoide An tUasal Brendan Corcoran 

Leas-
Phríomhoide 

An tUasal Micheal Mc Cafferty  

Guthán 049-8541180 

Suíomh 
Gréasáin 

www.stoliverspps.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 

Scoil Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar, Droichead Átha, Co. Lú  

Príomhoide An tUasal John Halpin 

Leas-
Phríomhoidí 

An tUasal John Heeney 
Trudy Rossiter, Uasal 
An tUasal Ian Gardiner 

Guthán 041-9838390 

Suíomh 
Gréasáin 

www.socc.ie  

DEIS/Neamh-
DEIS 

DEIS 

 

Scoil Coláiste Pheadair, Dún Búinne, Co. na Mí  

Príomhoide Deirdre Maye, Uasal 

Leas-
Phríomhoidí 

Leonara Acton, Uasal 
Gretta Judge, Uasal  
Brian Mc Namara, Uasal  

Guthán 01-8252552 

Suíomh 
Gréasáin 

www.stpeterscc.ie   

DEIS/Neamh-
DEIS 

Neamh-DEIS 

 
 
  

http://www.scoiluimhuiri.ie/
http://www.stoliverspps.ie/
http://www.socc.ie/
http://www.stpeterscc.ie/
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2. Bunscoileanna (4) 

Scoil Pobalscoil Ard Rí, An Uaimh, Co. na Mí 

Príomhoide An tUasal Darragh Roe 

Leas-
Phríomhoide 

Emer Kavanagh, Uasal  

Guthán 087-1341007 

Suíomh 
Gréasáin 

www.ardricns.ie  

 

Scoil Pobalscoil Náisiúnta Fhochaird, Dún Dealgan, Co. Lú  

Príomhoide Jacqui Mc Cusker, Uasal  

Leas-
Phríomhoide  

Saoirse Ní Dhiarmada, Uasal 

Guthán 042-9371931 

Suíomh 
Gréasáin 

www.faughartcns.ie   

 

Scoil Pobalscoil Náisiúnta Dhún Seachlainn, Dún Dealgan, Co. Lú  

Príomhoide Yvonne Slevin, Uasal   

Guthán 086-852 2070 

Suíomh 
Gréasáin 

www.dunshaughlincns.ie   

 

Scoil Pobalscoil Náisiúnta Dhún Seachlainn, Dún Dealgan, Co. Lú  

Príomhoide Jenny Byrne, Uasal   

Leas-
Phríomhoide  

An tUasal Seamus Mc Carthy 

Guthán 086-8522068  

Suíomh 
Gréasáin 

www.ashbournecns.ie    

 
3. Scoil Eorpach (1) 

Scoil Ionad um Oideachas Eorpach, Dún Seachlainn, Co. na Mí 

Príomhoide Nollaig Gavin, Uasal  

Guthán 01-8259679 

Suíomh 
Gréasáin 

www.europeanschooling.eu  

 
4. Coláistí Iar-Ardteistiméireachta (PLC) (2) 

Coláiste PLC Institiúid Breisoideachais Dhroichead Átha (DIFE)  

Príomhoide Davy Mc Donnell, Uasal 

Leas-Phríomhoidí An tUasal Shane Williams  
An tUasal Ciaran O’ Donnell 
Barbara Cooney, Uasal   

Guthán 041-9837105 

Suíomh Gréasáin www.dife.ie 

 

Coláiste PLC Institiúid Breisoideachais Dhún Búinne (DCFE)  

Príomhoide An tUasal Denis Leonard 

http://www.ardricns.ie/
http://www.faughartcns.ie/
http://www.dunshaughlincns.ie/
http://www.ashbournecns.ie/
http://www.europeanschooling.eu/
http://www.dife.ie/
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Leas-Phríomhoide Emer Cloake, Uasal 
Irene Togher, Uasal 
Catherine Fox, Uasal 

Guthán 01-8026577 

Suíomh Gréasáin www.dunboynecollege.ie  

 
5. Scoileanna/Coláistí a bhfuil BOOLM mar Chomhphátrún orthu (6) 

Scoil Pobalscoil Bhaile Átha Fhirdhia, Baile Átha Fhirdhia, Co. Lú  

Príomhoide Mary Jackson, Uasal  

Guthán 041-685 3557 

Suíomh Gréasáin www.ardeecommunityschool.ie  

 

Scoil Pobalscoil Cill Dhéagláin, Cill Dhéagláin, Co. na Mí   

Príomhoide An tUasal Ciaran Stewart  

Guthán 01-835 3066 

Suíomh Gréasáin www.dunboynecollege.ie  

 

Scoil Pobalscoil Bhaile Átha Buí, Baile Átha buí, Co. na Mí    

Príomhoide An tUasal Anthony Leavy   

Guthán 046- 948 7894 

Suíomh Gréasáin www.athboycs.ie   

 

Scoil Coláiste Bhaile Mhic Éinigh, Droichead Átha, Co. Lú    

Príomhoide An tUasal Alan Mynes  

Guthán 041-980 2459 

Suíomh Gréasáin www.ballymakennycollege.ie   

 

Scoil Pobal Scoil na Bóinne, Baile Átha Troim, Co. na Mí   

Príomhoide Jean Ryan, Uasal  

Guthán 046-948 1654 

Suíomh Gréasáin www.boynecs.ie  

 

Scoil Pobalscoil Naomh Ciaráin, Ceanannas, Co. na Mí    

Príomhoide Cara O’ Sullivan, Uasal   

Guthán 046-924 1551 

Suíomh Gréasáin www.stciaranscs.ie  

 
 
 
  

http://www.dunboynecollege.ie/
http://www.ardeecommunityschool.ie/
http://www.dunboynecollege.ie/
http://www.athboycs.ie/
http://www.ballymakennycollege.ie/
http://www.boynecs.ie/
http://www.stciaranscs.ie/
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Scoileanna agus Coláistí BOOLM 

Líon ar an rolla amhail Meán Fómhair 2021 (Daonáireamh Bliantúil na Scoileanna CNS) 
agus Deireadh Fómhair 2021  

(Tuairisceáin Iar-Bhunscoileanna i nDeireadh Fómhair) 
 

Ainm Scoile Líon ar an rolla i nDeireadh Fómhair 2021 

SNP Ard Rí  286 

SNP Chill Dhéagláin 174 

SNP Dhún Seachlainn 28 

SNP Fhochaird 72 

Coláiste Beaufort 748 

Bunscoil na Sceiche 722 

Coláiste Chú Chulainn 702 

Coláiste Clavin 463 

Coláiste de Lacy 722 

Coláiste na hInse 998 

Coláiste na Mí 735 

Coláiste Pobail, Ráth Chairn 131 

Coláiste Ríoga 11* 

Coláiste Pobail Dhún Seachlainn 1,165 

Coláiste Pobail an Bhóthair Bhuí 138 

Coláiste Uí Chearbhalláin 510 

Coláiste Uí Fhiaich 257 

Coláiste Ráth Tó 1,113 

Scoil Uí Mhuirí 579 

Coláiste Naomh Peadar 1,229 

Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar 605 

Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar 1,466 

Iomlán (gan CES san áireamh) 12,854 

Ionad um Oideachas Eorpach (CES) 48 lena n-áirítear 29 dalta bunscoile agus 19 dalta 
iar-bhunscoile (iar-bhunscoil san áireamh i bhfigiúr 

Choláiste Pobail Dhún Seachlainn thuas) 

Iomlán (agus CES san áireamh) 12,883 
Nóta 
*Osclaíodh Coláiste Ríoga, Dún Seachlainn i Meán Fómhair 2021. Nuair a d’fhógair an Roinn Oideachais pátrúnacht na scoile 
nua, bhí próisis iontrála do scoileanna áitiúla eile thart, agus is é sin an fáth leis an líon níos ísle daltaí sa 1ú Bliain don bhliain 
acadúil 2021/2022.  
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Cláir na Roinne Oideachais atá ar fáil   

i Scoileanna agus Coláistí BOOLM don Bhliain Acadúil 2021/2022  

  
Scoil JC JCSP TY LC LCVP LCA 

Coláiste Beaufort Tá Tá Tá Tá Tá Tá 

Bunscoil na Sceiche   Tá Tá Tá Tá Tá Tá 

Coláiste Chú Chulainn Tá - Tá Tá Tá Tá 

Coláiste Clavin Tá Tá Tá Tá Tá Tá 

Coláiste na hInse Tá - Tá Tá - Tá 

Coláiste na Mí Tá - Tá Tá - Tá 

Coláiste Pobail Tá - Tá Tá - - 

Coláiste de Lacy Tá - Tá Tá - - 

Coláiste Ríoga Tá - - - - - 

Coláiste Pobail Dhún Seachlainn Tá - Tá Tá Tá - 

Coláiste Uí Chearbhalláin Tá Tá Tá Tá Tá Tá 

Coláiste Pobail an Bhóthair Bhuí Tá - - - - - 

Coláiste Uí Fhiaich Tá Tá Tá Tá Tá Tá 

Coláiste Ráth Tó Tá - Tá Tá - Tá 

Scoil Uí Mhuirí Tá Tá Tá Tá Tá Tá 

St. Oliver Post Primary School Tá - Tá Tá Tá Tá 

Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar Tá Tá Tá Tá Tá Tá 

Coláiste Naomh Peadar Tá - Tá Tá - Tá 

SNP Ard Rí Curaclam Bunscoile 

SNP Fhochaird Curaclam Bunscoile 

SNP Dhún Seachlainn Curaclam Bunscoile 

SNP Chill Dhéagláin Curaclam Bunscoile 

Ionad um Oideachas Eorpach  Tá daltaí a fhreastalaíonn ar an Ionad um Oideachas 
Eorpach cláraithe i mBunscoil Naomh Seachnall nó i 

gColáiste Pobail Dhún Seachlainn agus leanann siad cláir 
na scoileanna faoi seach. 
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Meán Teagaisc agus Éiteas  

i Scoileanna agus Coláistí BOOLM 2021 

  
Scoil Meán Teagaisc Éiteas 

Coláiste Beaufort Béarla Il-Sainchreidmheach 

Bunscoil na Sceiche   Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Chú Chulainn Béarla (agus Aonad Gaeilge 
ann) 

Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Clavin Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste na hInse Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste na Mí Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Pobail Gaeilge Il-Sainchreidmheach 

Coláiste de Lacy Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Ríoga Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Pobail Dhún 
Seachlainn 

Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Pobail an Bhóthair 
Bhuí 

Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Uí Chearbhalláin Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Uí Fhiaich Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Ráth Tó Béarla Il-Sainchreidmheach 

Scoil Uí Mhuirí Béarla Il-Sainchreidmheach 

Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Pobail Naomh 
Oilibhéar 

Béarla Il-Sainchreidmheach 

Coláiste Naomh Peadar Béarla Il-Sainchreidmheach 

SNP Ard Rí Béarla Il-Sainchreidmheach 

SNP Fhochaird Béarla Il-Sainchreidmheach 

SNP Dhún Seachlainn Béarla Il-Sainchreidmheach 

SNP Chill Dhéagláin Béarla Il-Sainchreidmheach 

Ionad um Oideachas Eorpach  Teangacha Éagsúla Il-Sainchreidmheach 
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Aonaid Riachtanas Speisialta (SNUanna) i 

Scoileanna agus Coláistí BOOLM i nDeireadh Fómhair 2021 

 
Bunscoil / Iar-
Bhunscoil 

 
Contae 

 

Scoil 

 
Líon SNUanna 

 

Iar-Bhunscoil Lú   Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar 2 

Iar-Bhunscoil Lú Scoil Uí Mhuirí, Dún Léire 2 

Iar-Bhunscoil  Lú Coláiste Chú Chulainn, Dún Dealgan 2 

Iar-Bhunscoil An Mhí Coláiste Uí Chearbhalláin, An Obair 1 

Iar-Bhunscoil An Mhí Coláiste na hInse, An Inse 3 

Iar-Bhunscoil An Mhí Coláiste Beaufort, An Uaimh 2 

Iar-Bhunscoil An Mhí Coláiste De Lacy, Cill Dhéagláin 2 

Iar-Bhunscoil An Mhí Coláiste Pheadair, Dún Búinne 2 

Iar-Bhunscoil An Mhí Coláiste Ráth Tó, Ráth Tó 3 

Iar-Bhunscoil  An Mhí  Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar, An 
Seanchaisleán  

2 

Iar-Bhunscoil An Mhí Coláiste Clavin, Maigh Dearmhaí  2 

 

 
Aonaid Riachtanas Speisialta Breise (SNUanna) i Scoileanna agus Coláistí BOOLM i Meán 

Fómhair 2021 

 
Bunscoil / Iar-Bhunscoil Suíomh   

Ainm Scoile 

Iar-Bhunscoil  Droichead Átha, Co. Lú   Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar 

Iar-Bhunscoil  An Uaimh, Co. na Mí  Coláiste Beaufort  
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Ró-liostáil le haghaidh Áiteanna Scoile ag Iar-Bhunscoileanna agus Coláistí BOOLM in 2021 

  
Scoil  

Contae  

Coláiste Beaufort An Mhí  

Coláiste na Mí An Mhí 

Coláiste Ráth Tó An Mhí 

Coláiste na hInse An Mhí 

Coláiste Pheadair, Dún Búinne An Mhí 

Coláiste Pobail Dhún Seachlainn An Mhí  

Iar-Bhunscoil na Sceiche, Dún Dealgan Lú  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



_____________________________________________________________________________________________ 
Tuarascáil Bhliantúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí 2021 

 37 
 

Cigireachtaí ón Roinn Oideachais  
i Scoileanna agus Coláistí BOOLM 2021 

  
Scoil Cineál Cigireachta 

Sonraí  

Coláiste Beaufort - 

Bunscoil na Sceiche   Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste Chú Chulainn - 

Coláiste Clavin Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste na hInse Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste na Mí - 

Coláiste Pobail - 

Coláiste de Lacy - 

Coláiste Ríoga Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste Pobail Dhún Seachlainn Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste Pobail an Bhóthair Bhuí - 

Coláiste Uí Chearbhalláin Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste Uí Fhiaich Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste Ráth Tó Cigireacht um Chosaint agus Cosaint Leanaí (CPSI) 

Scoil Uí Mhuirí Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar Cigireacht um Chosaint agus Cosaint Leanaí (CPSI) 

Coláiste Naomh Peadar -  

SNP Ard Rí -  

SNP Fhochaird - 

SNP Dhún Seachlainn - 

SNP Chill Dhéagláin - 

Ionad um Oideachas Eorpach  - 

CS na Bóinne (Comhphátrún) - 

Coláiste Bhaile Mhic Éinigh (Comhphátrún) - 

CS Bhaile Átha Buí (Comhphátrún) Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

CS Bhaile Átha Fhirdhia (Comhphátrún) Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Pobalscoil Naomh Ciaráin, Ceanannas 
(Comhphátrún) 

Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Pobalscoil Chill Dhéagláin (Comhphátrún) Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta   

Cuairteanna/Glaonna Comhairleacha ó Chigireacht na Roinne Oideachais COVID 19 & 
Féinmheastóireacht Scoile  

 
Choinnigh scoileanna agus coláistí BOOLM ag baint leasa as réimse tacaíochtaí ó Chigireacht na Roinne 
Oideachais le linn 2021 lena n-áirítear leas a bhaint as glaonna/cruinnithe comhairleacha (ar líne go leor 
den am) a bhaineann le Féinmheastóireacht Scoile agus Tacú le Filleadh ar Scoil go Sábháilte le linn 
COVID 19 agus nuair a bhíonn tacaíochtaí á meas do gach ball de phobal na scoile le linn tréimhsí 
éigeandála agus teagaisc cianfhoghlama. 
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Tacaíochtaí na Roinne Oideachais do Scoileanna le linn COVID 19 in 2021 

 
I measc na dtacaíochtaí a chuir an Roinn Oideachais ar fáil bhí Leithdháileadh Múinteoireachta 
Feabhsaithe (COVID 19), Cistí Feabhsaithe Maoirseachta, Cistí Glantacháin feabhsaithe, Deontas 
TCP, maoiniú TFC feabhsaithe COVID 19, Ionadaithe Oibrithe Ceannais le laghdú ar leithdháileadh 
uaireanta, cúnamh COVID le haghaidh ullmhúcháin chun filleadh ar scoileanna, roinnt tacaíochtaí 
breise le haghaidh Gráid Chreidiúnaithe na hArdteistiméireachta agus Measúnú an Teastais 
Shóisearaigh 2021 agus uaireanta na Scéime Foghlama agus Tacaíochta COVID (CLASS). 
 
 

 
 

 
Monatóirí C02 arna ndáileadh ar Scoileanna agus Coláistí BOOLM ag an Roinn Oideachais 

2021 
 

Primary Scoileanna (Seomraí Ranga) Monatóirí i ngach scoil 

1 Seomra Ranga 2 

2 go 4 Sheomra Ranga 3 

5 go 8 Seomra Ranga 5 

9 go 12 Seomra Ranga 7 

13 go 16 Seomra Ranga 9 

17 go 20 Seomra Ranga 11 

21 go 24 Seomra Ranga 13 

25 go 30 Seomra Ranga 17 

31 + Seomra Ranga 20 

 

Scoileanna Speisialta 
 

10 

Meánscoileanna 
<500 dalta 20 

501 go 750 dalta 25 

751 go 1000 dalta 30 

1000+ dalta 35 

 
 
 

Foirne Comhairleacha Sláinte Poiblí an Oirthuaiscirt COVID 19 

 
Chuaigh scoileanna agus coláistí BOOLM i dteagmháil le Foirne Tacaíochta na Scoileanna de chuid na 
Roinne Oideachais/Sláinte Phoiblí le linn na dtréimhsí céimnithe, lánfhillte agus cianfhoghlama 
éigeandála de chuid COVID 19 le linn 2021.  
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Oiliúint ar Microsoft Teams d’Fhoireann BOOLM le linn Covid 19 

 
Nuair a druideadh scoileanna gan choinne go luath in 2020 agus in 2021 mar gheall ar COVID 19, ba 
é tosaíocht na scoileanna agus na gcoláistí go léir Microsoft Teams a fhorbairt mar ardán ar líne 
BOOLM chun acmhainní teagaisc agus foghlama a uaslódáil, cruinnithe a sceidealú agus roghanna a 
chruthú le go mbeadh ranganna beo duine le duine ann. Caitheadh cuid mhór ama agus acmhainní 
ar oiliúint agus ar fhorbairt acmhainní in 2021, agus an rannóg TFC i gceannas air, BOOLM i 
gcomhpháirtíocht le Stiúrthóireacht na Scoileanna BOOLM.  

 

Grúpa Stiúrtha Réigiún an Oirthuaiscirt (NERSG) COVID 19  

 
Rinne an Stiúrthóir Scoileanna ionadaíocht ar BOOLM ar an NERSG le linn na paindéime COVID 19. 
Is éard a bhí sa NERSG ná pearsanra FSS, pearsanra na Comhairle Contae, An Garda Síochána, Óglaigh 
na hÉireann agus na Boird Oideachais agus Oiliúna i gcontaetha Lú, na Mí, an Chabháin agus 
Mhuineacháin. Chuir an Stiúrthóir Scoileanna tuarascálacha seachtainiúla ar fáil ó Earnáil an 
Oideachais agus ó scoileanna agus ó choláistí BOOLM agus chuir an Stiúrthóir Scoileanna comhairle 
ar scoileanna freisin maidir le bearta breise a bhí le cur i bhfeidhm ag an leibhéal áitiúil mar a d’iarr 
an NERSG lena n-áirítear meabhrúchán a dhéanamh ar gach ball den phobal scoile maidir le 
Comhairle Sláinte Poiblí.   
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Roghnú Cruinnithe agus FGL do Cheannairí Scoile 2021 

(ar siúl ar líne den chuid is mó mar gheall ar COVID 19 in 2021)  

  
 
Cineál Cruinnithe  

Ag freastal thar ceann 
BOOLM 
 

 
Ag freastal thar ceann Fhoireann 
Ceannaireachta na Scoileanna agus 
na Foirne 

Cruinnithe Príomhoidí CE, Triúr Stiúrthóirí agus 
Acmhainní Daonna, 
Airgeadas, TFC, Foirgnimh 
agus CES  

Príomhoidí 

Fóram Cheannairí na 
Scoileanna 

Stiúrthóirí Scoileanna  Príomhoidí agus/nó Leas-
Phríomhoidí 

Cruinnithe Airgeadais CE, Stiúrthóir Scoileanna 
agus Stiúrthóir OSD, APO 
Finance, Pearsanra 
Airgeadais, BOOLM 

Príomhoidí agus Leas-Phríomhoide 
nó Duine Riaracháin le freagracht as 
Cuntais 

Cruinnithe AD Stiúrthóir Scoileanna agus 
Acmhainní Daonna, 
BOOLM 

Príomhoidí agus/nó Leas-
Phríomhoidí 

Cruinnithe TFC Stiúrthóir Scoileanna agus 
Pearsanra TF, BOOLM 

Príomhoidí agus Leas-
Chomhordaitheoir TFC 

Ionduchtú do Cheannairí 
Scoile nua-cheaptha 

CE agus Stiúrthóirí 
Scoileanna 

Príomhoidí & Leas-Phríomhoidí 

 
Ionduchtú do Mhúinteoirí 
Nuacheaptha, do theagascóirí 
& do dhaltaí PME atá ag 
déanamh socrúcháin i 
Scoileanna agus i gColáistí 
BOOLM  

CE, Stiúrthóirí, Rannóg 
Pearsanra 

 
Múinteoirí agus teagascóirí 
nuacheaptha  

 
Cruinnithe Scoileanna DEIS  

 
Stiúrthóirí Scoileanna  

Príomhoidí DEIS  

 
Cruinnithe Rialachais an 
Bhoird Bainistíochta 

Stiúrthóirí Scoileanna Cathaoirligh an Bhoird Bainistíochta 
& Príomhoidí/Rúnaithe an Bhoird 
Bainistíochta  

Cruinnithe Soláthair Rannóg Soláthair BOOLM  Príomhoidí agus/nó Leas-Príomhoide 
agus/nó Duine Riaracháin agus/nó 
Sealbhóir Poist 

 
Polasaithe Iontrála  
 

Stiúrthóirí Scoileanna  Príomhoidí agus/nó Leas-Príomhoide  
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Roghnú Cruinnithe agus FGL do Cheannairí Scoile 2021 

(ar siúl ar líne den chuid is mó mar gheall ar COVID 19 in 2021)  

  
 
Cineál Cruinnithe  

Ag freastal thar ceann BOOLM 
 

 
Ag freastal thar ceann 
Fhoireann Ceannaireachta na 
Scoileanna agus na Foirne 

CPD um Chosaint Leanaí agus 
Cosaint Leanaí 

Stiúrthóirí Scoileanna   Príomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí  

Pleanáil chun Aonaid Riachtanas 
Speisialta a thabhairt isteach  

Stiúrthóirí Scoileanna  Príomhoidí agus/nó Leas-
Phríomhoidí scoileanna cuí  

An Ardteistiméireacht agus an 
Teastas Sóisearach, 2021 

Stiúrthóirí Scoileanna  Príomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí  

Cruinnithe Bainteach le COVID 
19  

Stiúrthóirí Scoileanna  Príomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí 

Poist Cheannaireachta agus 
Bainistíochta Scoile – 
Athbhreithniú ar Riachtanais 
agus Tosaíochtaí Scoile 

Stiúrthóirí Scoileanna  Príomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí 

Cruinniú le Príomhoidí 
Pobalscoileanna  

Stiúrthóirí Scoileanna Seisear Príomhoidí 
Pobalscoileanna 

 
Ceardlann maidir le 
Leithdháileadh agus Úsáid 
Múinteoirí   

Stiúrthóirí Scoileanna   
Príomhoidí & Leas-
Phríomhoidí   

 
Éascaitheoirí Croíluachanna i 
Scoileanna agus Coláistí BOOLM  

 
Stiúrthóir Scoileanna, 
Comhordaitheoir Éiteas, 
BOOLM  

Éascaitheoirí Croíluachanna  

 
Ceardlanna ar raon réimsí lena 
n-áirítear Cruinnithe Foirne, 
Iarratais ar Athchraoladh Bliain, 
Maoirseacht agus Ionadaíocht, 
Nós Imeachta Gearán do 
Thuismitheoirí BOOLM, 
uaireanta CLASS 

Stiúrthóirí Scoileanna Príomhoidí & Leas-
Phríomhoidí   
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Cruinnithe le Stiúrthóir Scoileanna agus Sealbhóirí Poist/Pearsanra Múinteoireachta i 
Scoileanna agus Coláistí BOOLM chun Pobail Chleachtais 2021 a thógáil (Ar Líne) 

Dáta  Cruinniú le  
 

Ag freastal thar ceann 
BOOLM 

13 Meán Fómhair 2021 Comhordaitheoirí RSO & ASO Fiona Kindlon, Stiúrthóirí 
Scoileanna 

5 Samhain 2021 Comhairleoirí Treorach Fiona Kindlon, Stiúrthóirí 
Scoileanna 

 
 

Scéim Aitheantais Gaeltachta Coláiste Pobail Ráth Chairn 

 
Lean Coláiste Pobail, Rath Chairn lena chuid pleananna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm mar chuid 
den Scéim Aitheantais Gaeltachta. Mar chuid den scéim, bhain an scoil leas as leithdháileadh breise 
teagaisc, deontas le haghaidh acmhainní teagaisc agus foghlama, seimineáir eolais agus imeachtaí 
FGL agus tacaíocht na Cigireachta. Leanann an coláiste ag obair leis an gcigireacht maidir lena bplean 
feidhmithe don scéim a chur chun cinn. 
 

 

Poist Cheannaireachta agus Bainistíochta i Scoileanna agus Coláistí BOOLM 

 
Lean fógraí agus agallaimh do phoist Cheannaireachta agus Bhainistíochta i scoileanna ar aghaidh le 
linn 2021 agus is cúis áthais é do BOOLM go bhfuil sealbhóirí poist API agus APII ceaptha anois agus 
go bhfuil dualgais tugtha amach faoi thimpeallacht na scoile do gach scoil agus coláiste. Le linn 2021 
rinneadh roinnt Athbhreithnithe ar Riachtanais agus Tosaíochtaí Scoile i scoileanna de réir na 
gCiorclán ábhartha a bhaineann le Poist Cheannaireachta agus Bainistíochta i Scoileanna.   
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Cláir na Roinne Oideachais agus Scileanna Clár Béilí Scoile i Scoileanna agus Coláistí 
BOOLM 2021 

  
Scoil DEIS/Neamh-DEIS Clár na mBéilte Scoile 

 

Coláiste Beaufort DEIS Tá 

Bunscoil na Sceiche   DEIS Tá 

Coláiste Chú Chulainn Neamh-DEIS Tá (Club Bricfeasta amháin) 

Coláiste Clavin DEIS Tá 

Coláiste na hInse Neamh-DEIS Níl 
 

Coláiste na Mí Neamh-DEIS Níl 

Coláiste Pobail Neamh-DEIS Níl 

Coláiste de Lacy Neamh-DEIS Níl 

Coláiste Ríoga Neamh-DEIS Níl 

Coláiste Pobail Dhún Seachlainn Neamh-DEIS Níl 

Coláiste Pobail an Bhóthair Bhuí Neamh-DEIS Níl 

Coláiste Uí Chearbhalláin DEIS Tá 

Coláiste Uí Fhiaich DEIS Tá 

Coláiste Ráth Tó Neamh-DEIS Níl 

Scoil Uí Mhuirí DEIS Tá 

Iar-Bhunscoil Naomh Oilibhéar Neamh-DEIS Níl 

Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar DEIS Tá 

Coláiste Naomh Peadar Neamh-DEIS Níl 

SNP Ard Rí Neamh-DEIS Níl 

SNP Fhochaird Neamh-DEIS Níl 

SNP Dhún Seachlainn Neamh-DEIS Níl 

SNP Chill Dhéagláin Neamh-DEIS Níl 

Ionad um Oideachas Eorpach  Neamh-DEIS Níl 

 
  
 

 
Ionadaithe BOOLM ar Choistí/Fóraim agus Coistí BOOLM ETBI le linn 2021 

 

Sonraí  Pearsanra BOOLM 

Éiteas agus Croíluachanna ETBI & 
BLOOM CPD 

John Halpin, Príomhoide, Coláiste Pobail San Oilibhéar, 
Droichead Átha 

Coiste Comhdhála Teagaisc & 
Foghlama BOOLM 

Anne Marie Mc Carrick, Uasal, Leas-Phríomhoide, Coláiste 
Pobail an Bhóthair Bhuí 
John Caraher, Leas-Phríomhoide, Coláiste Uí Fhiaich, Dún 
Dealgan 
Audrey Flood, Leas-Phríomhoide, Coláiste Uí Fhiaich, Dún 
Dealgan  

Líonra Fóram na bPríomhoidí ETBI Shane Foley, Príomhoide, Coláiste Pobail an Bhóthair Bhuí 

Líonra Fóram na bPríomhoidí ETBI CNS  An ceathrar Príomhoidí CNS BOOLM ar fad 

ETBI Líonra Gaeloideachais Róisín Ní Dhúshláine - Príomhoide - Coláiste Pobail Ráth 
Chairn  
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Cúrsaí Forbartha Gairmiúla Náisiúnta arna dtacú ag BOOLM le linn 2021 

Sonraí  Pearsanra BOOLM 

Dioplóma Iarchéime sa Treoirchomhairleoireacht Scoile 
Ollscoil Mhá Nuad  

Líon múinteoirí ó Scoileanna BOOLM  

Teastas Iarchéime i dTeagasc Ábhar bunaithe (TTA) san 

Iarbhunscolaíocht lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a 

rinneadh a fhorbairt i gcomhpháirtíocht le Boird 

Oideachais & Oiliúna Éireann, Coláiste Mhuire gan 

Smál, Luimneach, agus An Chomhairle um Oideachas 

Gaeltachta & Gaelscolaíochta 

Líon múinteoirí ó Scoileanna BOOLM 

Cúrsaí ASD, RSO agus Oideachas Uilechuimsitheach 
maoinithe ag an Roinn Oideachais  

Líon múinteoirí ó Scoileanna BOOLM  

Ag leibhéal na scoile aonair is féidir le múinteoirí teacht ar éagsúlacht imeachtaí FGL lena n-áirítear 
imeachtaí FGL Náisiúnta mar atá sceidealaithe ag Seirbhísí Tacaíochta na Roinne Oideachais agus 
imeachtaí FGL eile a bhaineann le forbairt curaclaim, tionscnamh, polasaithe, próisis agus tacaíochtaí 
do dhaltaí ag leibhéal na scoile e.g. cleachtais aisiríocha, cumhacht foghlama a fhorbairt. 
Ceannaireacht teagaisc, tionscnaimh folláine, srl. 

 
 

 
Ag Tuairisciú do Thuismitheoirí/Caomhnóirí le linn 2021 (COVID 19) 

 
In 2020, chuir an Roinn Oideachais comhairle agus treoir amach do scoileanna maidir le Cruinnithe 
Tuismitheoirí agus Múinteoirí agus chinntigh siad nár cheart aon Chruinnithe Tuismitheoirí 
Múinteoirí a bheith ar siúl do gach rang/bliainghrúpa mar gheall ar COVID 19. In 2021 mar gheall ar 
COVID 19 tugadh an chomhairle chéanna agus rinne scoileanna agus coláistí BOOLM roghanna 
éagsúla a mheas chun cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le dul chun cinn 
scoláirí lena n-áirítear tuairiscí breise a chur abhaile chun cur le réimse na ngnáththuairiscí a sheoltar 
amach go rialta le linn na scoilbhliana. Chuir roinnt Scoileanna agus Coláistí BOOLM cruinnithe 
píolótacha ar líne le tuismitheoirí agus múinteoirí le rátaí freagartha an-dearfach ó 
thuismitheoirí/chaomhnóirí agus ón bhfoireann teagaisc araon. Tá sé i gceist go bhféadfaí líon na 
gCruinnithe Tuismitheoirí Múinteoirí ar líne a mhéadú i Scoileanna agus Coláistí BOOLM i mblianta 
acadúla eile. 
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Oiliúint don Bhord Bainistíochta  

Seisiún 1: 5 Deireadh Fómhair 2021 6pm - 8pm 
Imeacht ar líne  

 
1 Réamhrá, Fáilte & Forbhreathnú ar BOOLM  

2 Comhdhéanamh an Bhoird Bhainistíóchta 

3 Feidhmeanna an Bhoird Bhainistíóchta 

4 Sceideal FGL an Bhoird Bainistíochta 

5 Ról Chathaoirleach an Bhoird Bainistíochta  

6 An méid ba cheart a phlé ag Cruinniú Bhoird Bainistíochta na Scoile BOOLM & an méid nár 
cheart a phlé ag cruinnithe den chineál sin  

7 Imscrúduithe um Chosaint Leanaí agus Cosaint agus Cosaint Leanaí (CPSIanna) 

8 Iontrálacha Scoileanna  

9 Cruinniú Bliantúil um Rialachas agus Comhlíonadh & Tuairisc chuig Bord BOOLM  

 
 

 
Oiliúint don Bhord Bainistíochta  

Seisiún 2: 2 Samhain 2021 6pm - 8pm 
Imeacht ar líne  

 
1 Réamhrá & Fáilte  

2 Slánaíocht do chomhaltaí an Bhoird Bhainistíochta 

3 Seicliostaí Rialála Féinmheastóireachta Scoile 

4 Polasaithe BOOLM, Teimpléid BOOLM & Polasaithe Scoilbhunaithe 

5 Forbairt Polasaí, Foirmiú, Comhairliúchán, Athbhreithniú & Daingniú   

6 Cigireachtaí na Roinne Oideachais agus ról an Bhoird Bainistíochta iontu  

7 Soláthar Curaclaim agus Úsáid Chuí as Leithdháileadh Múinteoirí 

8 Athbhreithniú Bliantúil ar Amchláir Múinteoirí  

9 Cód Iompraíochta na Scoile 

10 Polasaí um Fhionraí agus Dhíbirt BOOLM & teimpléad do Chruinniú Speisialta den Bhord 
Bainistíochta maidir le díbirt  
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Forbairt ar Thionscadal Píolótach Beartaithe do dhaoine óga 12 -15 bliana d’aois i gceantar 

Dhroichead Átha atá i mbaol tarraingt siar as an Oideachas 
 

I mí an Mhárta 2021, d’fhoilsigh an tAire Dlí agus Cirt, Helen Mc Entee Uasal, an tuarascáil Scóipeála, 
Droichead Átha: Creating a Bridge to a Better Future, Community Safety and Wellbeing in Drogheda. 
Ba é an tUasal Vivian Geiran a thug faoin gcleachtadh scóipe agus leagadh amach seachtó gníomh sa 
tuarascáil lena n-áirítear gníomhartha in Oideachas agus Oiliúint agus Leanaí agus Daoine Óga chun 
sábháilteacht agus folláine pobail a fheabhsú i nDroichead Átha. I mí Iúil 2021, cuireadh de chúram 
ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí (BOOLM) tacaíocht a thabhairt do Bhord 
Forfheidhmithe Dhroichead Átha, agus é a óstáil, Bord atá i gceannas ar an bplean forfheidhmithe chun 
tabhairt faoi na seachtó gníomh atá leagtha amach sa tuarascáil.  
 
Tá Stiúrthóir na Scoileanna, BOOLM ag obair go dlúth le Stiúrthóir FET, BOOLM, Príomhoide Choláiste 
Pobail Naomh Oilibhéar, Droichead Átha agus TESS TUSLA Personnel chun breathnú ar an gclár atá 
beartaithe do dhaoine óga 12 – 15 bliana d’aois i gceantar Dhroichead Átha atá i mbaol tarraingt siar 
ón Oideachas. Tá sé i gceist go ndéanfaí iarratas ar acmhainní agus ar mhaoiniú chuig an Roinn 
Oideachais don chlár seo le tosú le Coláiste Pobail Naomh Oilibhéir mar thionscnamh píolótach sa 
Bhliain Acadúil 2022/2023. 
 
Tagann na hábhair imní chun cinn maidir le dí-rannpháirtíocht a d’fhéadfaí a bheith in oideachas iar-
bhunscoile mar thoradh ar leibhéil ísle spéise san oideachas, easpa tacaíochta agus cur chun cinn 
oideachais ón mbaile, leibhéil arda fionraíochta agus/nó teagmhais thromchúiseacha a d’fhéadfadh 
a bheith ina gcúis le díbírtí  
 
Léirítear i dtaighde a rinne BOOLM i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Tacaíochta Oideachais TUSLA i 
gceantar Dhroichead Átha go bhfuil méadú ag teacht ar líon na ndaltaí sa chatagóir seo agus go bhfuil 
ardú, atá ina chúís imí, ar líon na ndaltaí, go háirithe daltaí mná, atá i mbaol tarraingt siar oideachas 
roimh an Teastas Sóisearach.  
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Tionscadal Croíluachanna/Éiteas ETBI i Scoileanna agus Coláistí BOOLM 2021 

 
I rith 2021, chuir BOOLM tús leis an bpróiseas chun Tionscadal Croíluachanna/Éiteas ETBI náisiúnta 
a leathadh amach ina scoileanna agus a choláistí go léir faoi threoir an Uasail John Halpin, 
Príomhoide, Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar, Droichead Átha.  
 
Tá Comhordaitheoir Éiteas BOOLM, an tUasal John Halpin, Príomhoide, Coláiste Pobail Naomh 
Oilibhéir i ndiaidh cur i láthair a éascú freisin do Chomhaltaí Boird BOOLM, Príomhoidí agus Leas-
Phríomhoidí BOOLM, Baill Bhord Bainistíochta BOOLM agus Múinteoirí Nuacheaptha, Teagascóirí 
agus mic léinn PME i Scoileanna BOOLM agus Coláistí.  
 
Tá Líonra Foghlama Gairmiúla BOOLM don Éiteas bunaithe, ar a bhfuil ionadaí amháin ó gach scoil 
BOOLM. Buaileann an grúpa seo go rialta leis an gComhordaitheoir Éiteas chun dea-chleachtas a 
roinnt. Chomh maith leis sin, tá Foireann Ceannaireachta Éiteas ag gach scoil a dhíríonn ar dtús ar 
fheasacht agus tuiscint ar éiteas BOO a ardú i measc gach ball de phobal na scoile.  
 
Tá forbairt ag teacht ar an phróiseas chun bunluachanna agus éiteas a aithint le deich mbliana anuas. 
Is scoileanna Stáit iad gach scoil de chuid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna, scoileanna 
Comhoideachais agus Ilchreidmheacha. Tá éiteas an Bhoird Oideachais agus Oiliúna bunaithe ar 
bhunluachanna an Fheabhas san Oideachas, sa Chúram, sa Mheas, sa Chomhionannas agus sa 
Phobal. I bhFómhar 2021, thosaigh scoileanna ag cur bearta i bhfeidhm chun a bpolasaithe agus a 
gcleachtais féin a fhiosrú agus a chinntiú go bhfuil siad seo ag teacht lenár gcroíluachanna.  
 
Is é éiteas ná an dóigh a mbímid ag maireachtáil, ag obair agus ag plé lena chéile inár bpobal scoile. 
Cé go gcuimsíonn sé an curaclam agus an dóigh a ndéantar é a theagasc, tá éiteas níos leithne ná 
seo. Baineann sé freisin le croíluachanna comhroinnte, leis an gcuraclam faoi cheilt, le próisis 
chinnteoireachta agus leis na caidrimh atá mar bhonn agus thaca ag saol laethúil na scoile.  
 
Cé go raibh na bunluachanna cúraim, measa agus comhionannais i gcónaí ag scoileanna aonair 
BOOLM, is féidir le gach scoil BOO labhairt go muiníneach faoi cé hiad féin agus cad a seasann siad 
dó. 
 
Beidh gach scoil BOOLM ag feidhmiú ar aon dul le héiteas an BOO ach tá saoirse acu fós a n-
uathúlacht a chur in iúl trína ráitis misin agus físe. Tá rath ar scoileanna BOO ar fud Lú agus na Mí 
sna pobail a ndéanann siad freastal orthu. Féachann ár scoileanna go léir le barr feabhais a bhaint 
amach sa teagasc agus san fhoghlaim. Aithníonn agus spreagann BOOLM gach scoil chun a 
bhféiniúlacht uathúil a fhorbairt de réir ár n-éiteas comhroinnte. 
 
Mar chuid den tionscadal Éiteas, tá Coláiste Pobail Naomh Oilibhéar i nDroichead Átha ag glacadh 
páirte i dtionscadal píolótach náisiúnta a scrúdaíonn feidhmiú phrionsabail na Féinmheastóireachta 
Scoile ar éiteas. Nuair a bhíonn sé curtha i gcrích, beidh an acmhainn agus an taithí seo ar fáil do 
gach scoil i BOOLM agus iad ag dul i mbun anailíse ar Chroíluachanna agus Éiteas. 
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Tionscadal Píolótach Ard-Déantúsaíochta Scoileanna AMTCE 2021 

 
I mí Dheireadh Fómhair 2021 sheol an Stiúrthóireacht Scoileanna BOOLM agus an tIonad 
Sármhaitheasa um Ard-Déantúsaíocht agus Oiliúna BOOLM (AMTCE) treoirthionscadal in Ard-
Déantúsaíocht do Scoileanna agus Coláistí BOOLM. Is iad aidhmeanna an tionscadail ná feasacht a 
mhéadú ar raon na ngairmeacha beatha i réimse na hArd-Déantúsaíochta, taithí phraiticiúil ar Ard-
Déantúsaíocht a sholáthar do dhaltaí agus cur le líon na ndaltaí ban a théann ar aghaidh chuig an 
réimse seo.  
 
Le linn na bliana acadúla 2021/2022, chuir ceithre Scoil agus Coláiste BOOLM, dhá cheann i gContae 
Lú agus dhá cheann i gContae na Mí tús leis an treoirthionscadal lena gcuid daltaí Idirbhliana. Is iad 
na ceithre scoil a ghlac páirt sa chlár píolótach: Iarbhunscoil na Sceiche, Dún Dealgan, Coláiste Pobail 
Naomh Oilibhéir, Droichead Átha, Coláiste na hInse, An Inse, Co. na Mí agus Coláiste Peadair, Dún 
Búinne, Co. na Mí  
 

Is é Ionad Taighde Déantúsaíochta na hÉireann (IMR) a sholáthraíonn an tionscadal scoile i Lú thar 
ceann an AMTCE. Soláthraíonn FIT an tionscadal scoile sa Mhí thar ceann an AMTCE.  

Is éard atá sa chlár ná foghlaim ghníomhaíocht-bhunaithe, Printéir 3D a thabhairt do gach scoil, 
oiliúint theagmhálach do mhúinteoirí, agus cuairteanna suímh do gach scoil chuig FIT (Dún 
Seachlainn) agus IMR (An Muileann gCearr).  
 

 

 

 
Ionduchtú do Mhúinteoirí/Teagascóirí Nua-Cheaptha/Teagascóirí/mic léinn PME ón 

gcruinniú deireanach den Bhord BOOLM  
(Lúnasa 2021) 

 
 
Dáta  

 
Am  

 
Sonraí 

 
Seisiúin/Ceardlanna 

17 Lúnasa 2021 09.00 – 16.00 Imeacht MS Teams 
POF & triúr Stiúrthóirí 
i láthair 
Breis agus 180 i láthair  
 

Forbhreathnú ar BOOLM, 
Cosaint Leanaí & Cosaint Leanaí, 
Polasaithe & Nósanna Imeachta 
BOOLM, Conarthaí AD, Pá, 
Pinsean, Bainistíocht Saoire, TFC, 
úsáid ríomhphoist BOOLM, 
bogearraí, AUP 
Seirbhísí Corparáideacha 
Oideachais, Saoráil Faisnéise, 
GDPR, S&S, Croíluachanna an 
BOO, Cuimsiú daltaí a bhfuil 
Riachtanais Bhreise Oideachais 
acu, Teagasc, Foghlaim agus 
Measúnú 
 
Pacáiste leantach seolta chuig 
gach duine trí ríomhphost  
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Scoláireachtaí do Dhaltaí agus Duaiseanna ó Chomórtais 2021 

 
Scoláireachtaí Gaeltachta Bronnta (BOOLM) Cuireadh iad seo siar le linn 2021 mar gheall ar 

shrianta agus dúnadh COVID 19 
 

Scoláireachtaí Ollscoile Bronnta 
 

Fuair daltaí ó Scoileanna agus Coláistí BOOLM 
Duaiseanna Scoláireachtaí Naughton, Duais 
Scoláirí UCD, Duaiseanna Ardghnóthachtálaithe 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Duaiseanna 
Iontrála Choláiste na Tríonóide, Duaiseanna 
Sármhaitheasa Gnó Ollscoil Mhá Nuad agus 
Duaiseanna Scoláireachtaí George Moore le linn 
2021. 

Duaiseanna Feabhais Acadúla BOOLM do 
dhaltaí na hArdteistiméireachta 2021 

Cuireadh iad seo siar le linn 2021 mar gheall ar 
shrianta agus dúnadh COVID 19 
 

 
 

 
Ábhair Bholscaireachta Stiúrthóireacht na Scoileanna forbartha in 2021 

 
1 Grafaic Faisnéise Stiúrthóireacht na Scoileanna 

2 Sraith sleamhnán le haghaidh Ardáin na Meán Sóisialta le grianghraf agus ráiteas faoi BOOLM 

3 Meirgí Stiúrthóireacht na Scoileanna le Ráiteas Misin BOOLM (Leagan Gaeilge amháin agus 
Leagan Béarla amháin do gach scoil) 

4 Eolaire Stiúrthóireacht na Scoileanna de BOOLM Scoileanna agus Coláistí  

5 Bileoga Bolscaireachta  

 

 

 
Tá Nuashonruithe a Bhaineann le Scoileanna Aonair ar fáil mar seo a leanas 

 
1 Miontuairiscí Chruinnithe Bhord Bainistíochta na Scoile 

2 Suíomh Gréasáin Scoile 

3 Cuntas Twitter Scoile 

4 Cuntas Facebook Scoile (nuair is iomchuí) 

5 Cuntas Instagram Scoile (nuair is iomchuí) 

6 Cáinéal YoutTube Scoile (nuair is iomchuí) 

 

 
  



_____________________________________________________________________________________________ 
Tuarascáil Bhliantúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí 2021 

 50 
 

Roghnú Príomhdhúshláin (Ginearálta) i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna agus 
Coláistí BOOLM 2021  

 
1 Soláthar Múinteoirí – easpa múinteoirí atá cáilithe go cuí i réimse ábhar lena n-áirítear Mata 

(Ardleibhéal na hArdteistiméireachta), Nuatheangacha Iasachta, Eolaíochtaí, RSO, Treoir, 
Eacnamaíocht Bhaile, Gaeilge agus Teicneolaíocht. Cuireann an easpa múinteoirí atá cáilithe 
go cuí agus atá in ann teagasc múineadh trí mheán na Gaeilge brú suntasach ar sholáthar 
oideachais trí mheán na Gaeilge i gColáiste Pobail, Rath Cáirn agus san Aonad i gColáiste Chú 
Chulainn, Dún Dealgan. 

2 Easpa múinteoirí ionadaíochta atá cáilithe go cuí a bheith ar fáil agus an riachtanas go 
ndéanfadh Ceannairí Scoile lena n-áirítear Príomhoidí agus Teachtaí Dála maoirseacht ar 
ranganna nó iad a theagasc. Laghdaíonn sé seo an t-am atá ar fáil chun teagasc, foghlaim 
agus measúnú a threorú i scoileanna agus bíonn tionchar aige freisin ar an am atá ar fáil do 
cheannairí scoile le haghaidh gnéithe riaracháin agus rialachais a bpoist. 

3 Tionchar COVID 19 ar thinreamh foirne agus daltaí.  In 2021, cuireadh brú breise ar 
scoileanna ar an ábhar go raibh baill foirne agus daltaí as láthair de bharr breoiteachta a 
bhaineann le COVID, a chuir srian lena ngluaiseachtaí, a n-aonrú agus/nó tinnis eile nó saoire. 
Chuir sé seo brú breise ar mhaoirseacht agus ar ionadaíocht agus nuair a tháinig dúshláin 
thromchúiseacha chun cinn a rinne BOOLM teagmháil go díreach leis an Roinn Oideachais 
maidir le cinntí a dhéanamh maidir le leanúnachas teagaisc agus foghlama ar an láthair do 
gach dalta. Ghlac an chumarsáid le Foirne Sláinte Poiblí agus Measúnuithe Riosca le foirne 
den chineál sin go leor ama i scoileanna agus i gcoláistí áirithe BOOLM. 

4 Níl aon chinneadh deiridh ar Rialachas Náisiúnta an Chláir Críochnaithe Scoile ag feidhmiú i 
Scoileanna DEIS BOOLM  

5 Méadú ar líon na ndaltaí a thagann isteach i scoileanna a bhfuil Saincheisteanna 
Meabhairshláinte orthu agus moill ar rochtain ar CAMHS 

6 Na costais a bhaineann lena chinntiú go ndéanann scoileanna a Riachtanais Sláinte agus 
Sábháilteachta a chomhlíonadh agus an tionchar a bhíonn aige sin ar bhuiséid na scoile. Sa 
chás go mbíonn scoileanna nua á dtógáil, cuireann na costais a bhaineann le conarthaí 
éigeantacha a bhaineann le Sláinte agus Sábháilteacht agus cothabháil foirgneamh go mór 
leis an gcaiteachas do scoileanna.   

7 Is mar a gheall ar Dhúnadh Scoile COVID 19/Tréimhsí Éigeandála Cianmhúinteoireachta agus 
Foghlama de bharr COVID 19 le linn 2021 a aistríodh go dtí cianfhoghlaim agus teagasc 
éigeandála. In ainneoin gach iarracht den scoth déanta ag Ceannairí Scoile BOOLM, foirne 
agus foirne tacaíochta daltaí, i líon beag cásanna níor ghlac daltaí páirt mar gheall ar 
cheisteanna áirithe a bhain le heaspa infreastuchtúr TFC sa bhaile, easpa spás sa bhaile 
oiriúnach don teagasc agus foghlaim agus i gcásanna áirithe easpa trealamh TFC. Leis na 
deontais bhreise TFC de chuid COVID-19, rinne BOOLM iarracht an cheist seo a réiteach de 
réir mar a chuaigh na seachtainí ar aghaidh, ach uaireanta ní raibh daltaí in ann teagmháil a 
dhéanamh ar líne mar gheall ar an easpa leathanbhanda i gceantar áirithe. 

8 Ualaí breise oibre do Phríomhoidí agus Teachtaí Dála maidir le pleanáil don fhilleadh ar scoil 
agus maidir le bainistiú a dhéanamh ar an bhfilleadh sin chun sláinte agus sábháilteacht gach 
ball de phobal na scoile a chinntiú. In ainneoin gur cuireadh fáilte roimh chúnamh COVID-19 
pleanáil á déanamh don fhilleadh ar scoil, bhí Ceannairí Scoile agus baill de phobal na scoile 
ar glao-dhualgas i gcónaí le linn na dtréimhsí lár téarma agus saoire eile mar gheall ar 
athghairmeacha iomadúla ar tháirgí a fuarthas m.sh. díghalrán lámh  
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Conclúid – 2021 – Bliain i Scoileanna agus Coláistí BOOLM  
 

  

1 Lean BOOLM ag leathnú a sheirbhísí oideachais nuair a osclaíodh Coláiste Ríoga, Dún 
Seachlainn, Co. na Mí   

2 Rinneadh roinnt ceapachán nua ar Fhoireann Cheannaireachta na Scoileanna ag leibhéal an 
Phríomhoide agus an Phríomhoide Ionaid  

3 Ceapadh foirne nua Leas-Phríomhoide I, Leas-Phríomhoide II agus Comhordaitheoirí Clár inár 
scoileanna agus inár gcoláistí.  

4 Tá líon na ndaltaí ag leibhéal an CNS agus scoláirí iar-bhunscoile ag méadú i gcónaí i BOOLM  

5 Fiú le COVID 19, d’oibrigh Ceannairí Scoile BOOLM, foirne agus foirne tacaíochta na ndaltaí go 
dian chun a chinntiú gur lean na caighdeáin arda teagaisc agus foghlama ar aghaidh do gach 
dalta le linn 2021. 

6 Aithníonn BOOLM an obair bhreise a rinne a bhfoirne scoile ar fad chun tacú lena chéile agus 
lena gcuid daltaí le linn 2021. Seoladh tuairiscí breise abhaile, cuireadh glaonna gutháin, 
seoladh ríomhphoist, seachadadh pacáistí teagaisc agus foghlama agus acmhainní don bhaile, 
leanadh le treoir, comhairleoireacht agus tacaíochtaí folláine ar líne. 

7 Chomhoibrigh gach Scoil agus Coláiste BOOLM go hiomlán le pleananna na Roinne Oideachais 
don Teastas Sóisearach 2021  

8 Chomhoibrigh gach Scoil agus Coláiste BOOLM go hiomlán le pleananna na Roinne Oideachais 
don Ardteistiméireacht 2021 lena n-áirítear Próiseas na nGrád Creidiúnaithe  

9 Lean barr feabhais na ndaltaí BOOLM i dtorthaí an Teastais Shóisearaigh agus na 
hArdteistiméireachta 2021 

10 Fuair roinnt Daltaí BOOLM Duaiseanna san Ardteistiméireacht agus scoláireachtaí bunaithe ar 
a gcuid torthaí in 2021 agus fuair roinnt daltaí an Teastais Shóisearaigh duaiseanna freisin  

11 Leanadh le duaiseanna do dhaltaí ar feadh 2021, in ainneoin gur ar líne iad    

12 Reáchtáladh searmanais céime ar líne do dhaltaí a d’fhág an iar-bhunscoil  

13 Bhí oícheanta oscailte fíorúla ar siúl agus forbraíodh roinnt físeán agus turas fíorúla chun na 
críche sin 

14 Lean láithreáin ghréasáin na scoile agus leathanaigh na meán sóisialta le doiciméadú a 
dhéanamh ar na rudaí dearfacha agus ar an rath a bhí ag tarlú i scoileanna   

15 Ba iad na Ceannairí Scoile agus a bhfoirne a bhainistigh an filleadh ar scoil agus na tréimhsí 
éigeandála cianfhoghlama in 2021 go gairmiúil agus go héifeachtach.  

16 Léiríodh i suirbhéanna ar thuismitheoirí agus ar dhaltaí le linn 2021 go raibh meas an-láidir acu 
ar leanúnachas an teagaisc agus na foghlama agus na tacaíochta do gach dalta le linn na 
paindéime COVID 19. Tá ardmheas ag Tuismitheoirí agus Caomhnóirí ar BOOLM i gcónaí mar 
phríomhsholáthraí an tsoláthair oideachais i gcontaetha Lú agus na Mí. 
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An Stiúrthóireacht Breisoideachais agus Oiliúna   

Réamhrá ar Sheirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOOLM 

Léirigh Breisoideachas agus Oiliúint in 2021 go bhfuil sé in ann a bheith freagrúil, lúfar agus nuálaíoch 
toisc go ndearna sé freastal ar riachtanais 22,564 foghlaimeoir i rith na bliana ar a raibh tionchar COVID 
19 uirthi go mór. In 2021, d’aistrigh FET BOOLM go héifeachtúil agus go héifeachtach go forálacha 
cianfhoghlama a agus cumaiscthe d’Fhoghlaimeoirí.   Bhí baill foirne ar fud FET ag cur le scileanna chun 
tacú le húsáid mhéadaithe an tsoláthair chumaisc agus ar líne agus d’éirigh leo aistriú go cláir a 
sholáthar go cianda gan stró chun leanúnachas seirbhíse a choinneáil agus críochnú cúrsaí a éascú agus 
deimhniú a bhaint amach do gach foghlaimeoir FET.  

Chuir foireann na seirbhíse tacaíochta FET, lena n-áirítear QA, TEL, Cumarsáid agus PD, na tacaíochtaí 
riachtanacha ar fáil chun tacú le seirbhís FET a sholáthar le linn 2021. Bhí tacaíocht gan staonadh ó 
chomhaltaí Bhord agus Fhochoistí BOOLM, go háirithe na fochoistí um Oideachas Aosach agus Seirbhísí 
Óige in éineacht le boird bhainistíochta, ríthábhachtach don aistriú rathúil chuig seirbhís a chur ar fáil 
go cianda. Choinnigh Ógtheagmháil, mar shampla, leanúnachas seirbhísí de réir mar a d’aistríomar na 
ceardlanna agus na cruinnithe go léir ar líne chun seachadadh a éascú le linn na paindéime agus ag an 
am céanna dea-rialachas agus maoirseacht a chothabháil. Le linn 2021 bhí tacaíocht leanúnach ónár 
bpríomh-mhaoinitheoir SOLAS a chuir na hacmhainní agus na tacaíochtaí riachtanacha go léir ar fáil go 
cianda chun tacú le seirbhís a sholáthar i gcúrsaí oideachais agus oiliúna in BOOLM. 

Soláthraíonn Seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna BOOLM deiseanna Breisoideachais agus Oiliúna atá 
cuimsitheach, solúbtha, creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe do níos mó ná 22,564 tairbhí gach 
bliain.  Cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha atá sna Cúrsaí/Cláir agus cuireadh ar fáil iad san 
Ionad agus go cianda le linn 2021. 

I measc na n-ionad FET ar fud Chontaetha Lú agus na Mí tá an tIonad Sármhaitheasa Oiliúna Ard-
Déantúsaíochta (AMTCE), an tIonad Oiliúna Scileanna Réigiúnach i nDún Dealgan, Coláistí Iar-
Ardteistiméireachta neamhspleácha (PLCanna) i nDroichead Átha agus Dún Búinne, campas roinnte ag 
O’Fiaich. An Institiúid Breisoideachais. Tá ionaid FET lonnaithe i nDroichead Átha, i nDún Dealgan, i 
gCeanannas, san Uaimh, i mBaile Átha Buí agus i mBaile Átha Troim. Cuirtear cúrsaí agus cláir ar fáil 
freisin ar an láthair in áiseanna pobail i gcomhpháirtíocht leis an bpobal áitiúil. Cuireann gach ionad 
sraith cúrsaí/clár ar fáil atá maoinithe agus/nó féinmhaoinithe is fearr a oireann do riachtanais 
aitheanta na bpobal áitiúil a ndéantar freastal air. Rinne cláir/cúrsaí a cuireadh a fáil agus a bhain úsáid 
as formáidí seachadta ar an láthair/cumaisc agus ar líne rannpháirtíocht leanúnach na bhfoghlaimeoirí 
a éascú. Tugann cláir/cúrsaí an meascán de scileanna agus inniúlachtaí acadúla don fhoghlaimeoir 
aosach atá riachtanach chun go bhféadfaidh an foghlaimeoir a spriocanna pearsanta a bhaint amach. 

Tá foghlaimeoirí FET an-ilchineálach.   Tá cúrsaí atá ar fáil deartha chun freastal ar an éagsúlacht 
riachtanas seo agus chun díriú ar dhaoine atá fostaithe ach atá ag iarraidh uas-sciliú/athoiliúint a bhaint 
amach chomh maith le freastal go cuí ar riachtanais éagsúla scileanna, inniúlachta agus eolais ár bpobail 
áitiúla. Cuirtear réimse leathan cúrsaí ar fáil, le roghanna foghlama solúbtha, atá oiriúnach do gach 
cúlra agus cumas. Áirítear leis na foghlaimeoirí: 

• Daoine a fhágann an scoil go luath ach ar mian leo filleadh ar oideachas agus Oiliúint, ar bhonn 
páirtaimseartha nó lánaimseartha. 

• Daoine fásta ar mian leo filleadh agus oideachas foirmiúil, dar leo, a chríochnú: an 
Ardteistiméireacht. 

• Daoine óga 16 bliana d’aois agus os a chionn, a bhfuil cúinsí pearsanta faighte acu go raibh 
dúshlán ag baint leis an scolaíocht agus mar sin a bhfuil idirghabháil de chineá eile uathu chun 
tacú le rannpháirtíocht agus coinneáil. 
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• Na daoine fásta sin a d’éirigh as an bhfostaíocht chun an teaghlach a thógáil, chun aire a 
thabhairt do bhaill den teaghlach agus atá anois ag iarraidh uas-sciliú nó oiliúint a fháil in 
athuair. Fostaithe a bhfuil tacaíochtaí de dhíth orthu chun oiliúint a fháil in athuair agus uas-
sciliú a dhéanamh chun tacú lena bhfostaíocht leanúnach nó lena ndul chun cinn. 

• Fostóirí a bhfuil riachtanais faoi leith aitheanta acu maidir le breisoiliúint/athoiliúint a chur ar 
an bhfoireann, chun iomaíochas a choinneáil agus chun tacú le fás. Tacaíonn sé seo leis na 
fostaithe agus leis an bpobal áitiúil ina bhfuil cuideachtaí lonnaithe. 

• Grúpaí ar an imeall a dtacaíonn idirghabhálacha saindírithe agus oiriúnaithe leo ar leibhéil 
éagsúla le forbairt scileanna agus inniúlachtaí pearsanta agus tacaíonn siad le rannpháirtíocht 
sa gheilleagar 

• Ag freagairt do riachtanais eacnamaíocha agus shóisialta an rialtais tugann BOOLM tacaíocht 
d’fhás agus forbairt i measc an phobail go ginearálta maidir le Scileanna Glasa, Printíseacht agus 
teicneolaíochtaí oiriúnaitheacha gan ach roinnt bheag a lua. 

• Náisiúnaigh choigríche a gcuirimid ranganna Béarla ar fáil dóibh do dhaoine nach cainteoirí 
Béarla (ESOL) iad chomh maith le réimse éagsúil clár d’fhoghlaimeoirí lena n-áirítear teaghlaigh 
dídeanaithe atá athlonnaithe sa phobal, iarrthóirí tearmainn a bhfuil cónaí orthu i Mosney 
Village agus gach duine a tháinig go hÉirinn le gairid chun cónaí agus chun a bheith ag obair in 
Éirinn. 

• Grúpaí pobail a n-áirítear lena gcuid aidhmeanna fás agus forbairt phearsanta na mball aonair 
chomh maith le dul i ngleic le riachtanais aitheanta an phobail áitiúil a ndéantar freastal air. 

• Tá BOOLM bródúil as an iarracht leanúnach atá ar bun aige freastal ar riachtanais iomadúla an 
tionscail agus na bhfostaithe ann, agus iad in iomaíocht agus ag fás gnólachtaí inár bpobal. 
Tugaimid tacaíocht freisin d’fhostaithe agus spreagaimid iad chun páirt a ghlacadh i ndeiseanna 
breisoiliúna de réir mar a bhaineann lena róil. 
 

            

       Clár Teicneolaíochta Innealtóireachta (DIFE)                     Clár Cócaireachta (Ógtheagmháil) 
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Áirítear le Deiseanna Breisoideachais agus Oiliúna: 

• Réimse leathan de chúrsaí/cláir ghairme creidiúnaithe lánaimseartha a chuirtear ar fáil trí 
chúrsaí Iar-Ardteistiméireachta, VTOS, agus Ógtheagmháil chomh maith le hIonaid Oiliúna 
Pobail (CTCanna), Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla (LTIanna), Printíseachtaí agus Oiliúnachtaí. 

• Cuirtear réimse leathan cúrsaí páirtaimseartha creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe ar fáil 
lena n-áirítear Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI,) Seirbhísí Litearthachta 
d’Aosaigh, soláthar Oideachas Pobail, an tIonad Sármhaitheasa Oiliúna Ard-Déantúsaíochta 
(AMTCE), soláthar don Óige, Scileanna chun Cinn, Scileanna chun Iomaíocht agus Cláir 
Scileanna chun Oibre. 

• Cláir Foghlama Aosaigh chun tacú le daoine fásta a bhféadfadh tacaíocht nó athnuachan a 
bheith de dhíth ar a gcuid scileanna lárnacha i réimsí lena n-áirítear léitheoireacht, 
scríbhneoireacht, uimhearthacht agus scileanna TFC. Cuirtear na cúrsaí ar fad ar fáil ar bhonn 
duine le duine nó i ngrúpaí beaga. Cuidíonn sé seo le soláthar agus tacaíonn sé le forbairt 
scileanna agus inniúlachtaí an Fhoghlaimeora. Cuirtear seirbhísí ar fáil sa phobal agus in ionaid 
FET láraithe. 

• Soláthar Oideachais Phobail in ionaid phobail áitiúla ar fud Lú agus na Mí chun fás agus forbairt 
grúpaí pobail áitiúla a chumasú agus a thacú. 

• Cúrsaí/cláir chreidiúnaithe bunaithe ar scileanna, mar aon le cúrsaí caitheamh 
aimsire/fóillíochta, a thacaíonn le folláine agus muinín phearsanta agus a chuirtear ar fáíl mar 
chuid de chláir chúrsaí oíche i scoileanna áitiúla. 

• Cúrsaí/cláir Iar-Ardteistiméireachta trí sholáthraítear sraith cúrsaí lánaimseartha ag Leibhéil 5 
agus 6 chun tacú le foghlaimeoirí de gach aois dul ar aghaidh go díreach i bhfostaíocht nó chuig 
printíseacht nó ardoideachas. 

• Oibríonn FET PLC i gcomhpháirtíocht le fostóirí chun soláthar a dhéanamh do riachtanais suas 
chun dáta an tionscail i raon réimsí éagsúla lena n-áirítear Eolaíocht, Innealtóireacht, Leighis, 
Miondíol, earnálacha seirbhíse, Fáilteachas / Lónadóireacht, Turasóireacht, 
Ealaíona/oidhreacht, TF agus Gnó. Cinntíonn PLCanna go léiríonn curaclaim riachtanais an 
tionscail, ionas gur féidir le céimithe bogadh gan stró go saol na hoibre ina réimsí ainmnithe. 
 

 
 

                          
    Clár Ealaíne Smididh (Coláiste Uí Fhiaich)                   Clár Eolaíochta Ainmhithe (Scileanna Saotharlainne) 
(DCFE)   
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• Printíseacht Cheardaíochta an-mhór ina gcuirtear deiseanna ar fáil go réigiúnach agus go 
náisiúnta do go leor daoine ‘a thuilleamh de réir mar a fhoghlaimíonn tú’ agus cáilíocht 
aitheanta idirnáisiúnta a bhaint amach i ndiaidh é a chríochnú. In 2021 d’fhreagair FET BOOLM 
go dearfach don riachtanas le soláthar sa réimse seo a mhéadú chun aghaidh a thabhairt ar 
riaráistí náisiúnta i réimsí ceardaíochta áirithe. 

• Deiseanna do dhaoine atá dífhostaithe agus atá ag lorg dóigheanna le hathoiliúint/uasoiliúint 
a fháil chun leas a bhaint as deiseanna fostaíochta sa réigiún, bíodh siad íoctha, deonach nó 
tacaithe. Tacaíochtaí don Tionscal trí chúrsaí agus cláir chuí a aithint, anailís a dhéanamh orthu 
agus iad a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar an riachtanas atá le scileanna fostaithe a 
fheabhsú chun iomaíochas a choinneáil i margadh dúshlánach. 

• Tá BOOLM, trí chomhoibriú le daoine eile agus uaireanta comhoibrithe a sholáthar ar réimse 
leathan clár a ag freastal ar riachtanais éagsúla na ngrúpaí cliant i bpobail áitiúla.   

• Réimse leathan seirbhísí do dhaoine óga idir 10 agus 24 bliana d’aois, i gcomhar leis an Roinn 
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige (DCEDIY). 

• An tSeirbhís Treorach agus Faisnéise um Oideachas Aosach. Cuireann an tseirbhís seo 
comhairle ar fáíl saor in aisce, faoi rún agus neamhspleách d’aon duine ar mian leo a roghanna 
oideachais agus oiliúna a fhiosrú. Oibríonn na seirbhísí Treorach i gcomhpháirtíocht le seirbhísí 
FET chun rochtain éasca agus aistriú foghlaimeoirí chuig seirbhísí cuí a chinntiú. 

 
Freisin: 

 
• In 2021, sheol BOOLM cúrsaí/cláir ar an CAO den chéad uair riamh, bliain phíolótach a bhí i 

gceist anseo, agus rinneadh breis forbartha uirthi in 2022. 
• Gné shuntasach de FET ba ea forbairt clár in 2021 chun soláthar a dhéanamh do riachtanais 

Fostóirí, Pobail agus Foghlaimeoirí i réigiún Lú na Mí. Bhí foirne ó raon leathan réimsí páirteach 
san obair seo. Rinne an AMTCCE cláir nuálacha a fhorbairt a ndearnadh treoirthionscadail orthu 
in 2021. Áiríodh leis seo Micricháilíochtaí nua i réimsí na hArd-Déantúsaíochta agus na 
Róbataic.  Oibríonn BOOLM i gcomhar le hionadaithe tionscail chun a chinntiú go bhfuil cláir 
oiriúnach don fheidhm agus go dtugann siad aghaidh ar riachtanais na bhfostaithe. 

• In 2021 cuireadh tús leis an Athbhreithniú Tionscnaimh ar dhearbhú cáilíochta.  Bhí baill foirne 
ar fud na heagraíochta páirteach i bpróiseas athbhreithnithe ar mhórscála maidir le gach 
cúrsa/clár QQI. Réimse shuntasach den obair a bhí anseo agus cuireadh chun cinn go cianda é 
den chuid is mó. Leanann an t-athbhreithniú tionscnaimh ar aghaidh go dtí 2022 

• Ghlac foirne BOOLM páirt ghníomhach i réimse clár FP/FGL a cuireadh ar fáil chun tacú leis an 
bhfoireann agus iad go gníomhach i dteagasc agus i bhfoghlaim ar líne agus cianda. Mar 
thoradh ar an obair seo, rinneadh go leor pobail chleachtais a fhorbairt a chumasaíonn piar-
thacaíocht d’fhoireann BOOLM agus d’fhoireann BOOLM. 

• Thacaigh seirbhísí tacaíochta le soláthar FET lena n-áirítear riarachán FET, TEL, QA, Cumarsáid 
agus PD.   Chuidigh na tacaíochtaí seo leis an bhfoireann dul i ngleic le soláthar ar líne le linn 
2021. 
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                       Gradam Oideachais (Buaiteoir Foriomlán 2021) – Institiúid Breisoideachais Dhroichead Átha 

 
 

      
                    BOOLM – Gradam Sármhaitheasa maidir le Seirbhísí Aosach a Sholáthar 2021 

 

➢ Le linn 2021, bhain cohóirt foghlaimeoirí agus Institiúidí/Ionaid FET éagsúla go leor amach a 

bhuíochas do thiomantas agus tacaíocht na foirne go léir.  
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                                                                     Soláthar FET  

Fuair BOOLM maoiniú de €47m ó SOLAS in 2021 agus thacaigh sé le breis agus 20,000 tairbhí thar raon na 
gclár FET, mar a leagtar amach sa tábla thíos.  
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, cé go ndearnadh gach iarracht tacú le rannpháirtíocht na foirne 
agus na bhfoghlaimeoirí in 2021, go raibh tionchar dosheachanta ag dúnadh COVID 19 ar líon na 
bhfoghlaimeoirí nua a ghlac páirt. Táthar ag súil go dtiocfaidh feabhas ar an scéal seo in 2022. 

Chríochnaigh 1,655 foghlaimeoir eile soláthar féinmhaoinithe do ranganna oíche freisin. Tá an cineál seo 
soláthair thar a bheith tábhachtach chun tacú le daoine aonair agus iad ag forbairt agus ag méadú scileanna 
agus inniúlachtaí chun oibriú i dtreo príomhspriocanna feabhsaithe pearsanta a bhaint amach. Díríonn 
cúrsaí/cláir ar dheiseanna a sholáthar do dhaoine fásta chun teacht ar cháilíochtaí a d’fhéadfadh tacú le 
hathrú fostaíochta agus/nó dul chun cinn in-chuideachta.  

Ina theannta sin, tairgtear sraith cúrsaí caitheamh aimsire agus fóillíochta chun tacú le sláinte agus folláine 
daoine fásta i Lú agus sa Mhí. 
 
 
 
 

 
 

D’fhógair an tAire Simon Harris Coláiste na Todhchaí FET nua do Dhún Búinne i gcuideachta na nAirí McEntee, 
Sasanach agus ionadaithe áitiúla agus BOOLM. 
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Tairbhithe 2021: Cláir FET 

Clár Líon tairbhithe foghlaimeora 2021 

Ionaid Oiliúna Phobail 57 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 171 

PLC 5,118 

Soláthraithe Oiliúna Speisialaithe 177 

Oiliúint i Scileanna Sonracha 1,805 

Oiliúint do Thraenálaithe 38 

Croí VTOS 172 

Printíseacht Céim 2, 4, 6 573 

Printíseacht Céim 7 129 

Ógtheagmháil 372 

Fo-Iomlán Lánaimseartha 8,612 

Grúpaí Litearthachta d’Aosaigh 1,605 

Oiliúint Idirlinne agus Bunús 7 

Grúpaí BTEI 2,013 

Oideachas Pobail 2,066 

ESOL 2,150 

Oiliúint san Oíche 79 

ITABE 215 

R-Choláiste ar Líne 5 

Athlonnú Dídeanaithe 27 

Maoiniú Eile 361 

Scileanna le haghaidh Fostaíochta 178 

Scileanna le haghaidh Dul Chun Cinn 849 

Scileanna le haghaidh Dul Chun Cinn 
Spréite 

6 

Teagasc Litearthachta Deonach 26 

Seirbhísí Foghlama Aosaigh 3,100 

Fo-Iomlán Páirtaimseartha  12,687 

Cláir Féinmhaoinithe  1,265 

Iomlán 22,564 
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Dearbhú Cáilíochta (QA) 

Tá roinnt príomhfhorbairtí i bpróisis agus nósanna imeachta um Dhearbhú Cáilíochta BOOLM in 2021 
leagtha amach thíos: 
Struchtúir Rialachais QA  
 
• Ceapadh Oifigeach QA ainmnithe do BOOLM i bhFeabhra 2021 
• Chomh maith leis an bhFochoiste Forbartha, Athbhreithnithe agus Measúnaithe Clár a bhí ann cheana, 

bunaíodh an dá fhochoiste seo a leanas: Fochoiste Cumarsáide agus Fo-Choiste um Dhearbhú 
Cáilíochta  

• Ceadaíodh leasuithe ar Théarmaí Tagartha (TORanna) gach ceann de na fochoistí cáilíochta.  
 
Athbhreithniú Tionscnaimh ar dhearbhú cáilíochta: 
 
• Cuireadh tús in 2021 le hullmhú BOOLM d’Athbhreithniú Tionscnaimh QQI ar QA in BOOLM.  Bunaithe 

ar dhoiciméadú treorach an QQI, i.e.Inaugural Review Handbook of QA in ETBs, BOOLM’s Self-
Evaluation Report and companion document, the Provider Profile was developed by BOOLM’s QQI 
Inaugural Review Working Group. Cheadaigh Grúpa Stiúrtha an Tionscnaimh Athbhreithnithe  
Cáilíochta Dearbhú  an dá dhoiciméad agus cuireadh faoi bhráid an QQI iad i bhformáid 
réamhfhoilsithe ar an 10 Nollaig 2021 agus cuireadh an leagan formáide deiridh isteach ar an 6 
Eanáir 2022. Tugtar sa Phróifíl Soláthraí faisnéis shainiúil chomhthéacsúil ar BOOLM. Tugtar 
sa Tuarascáil Féinmheastóireachta cuntas machnamhach agus criticiúil ar an 
dóigh a ndeimhníonn BOOLM go héifeachtach agus a bhfeabhsaíonn sé cáilíocht a ghníomhaíochtaí 
teagaisc, foghlama agus seirbhíse in FET ionas go bhféadfaí spriocanna straitéiseacha a bhaint amach.  

• Mar chuid den phróiseas Féinmheastóireachta, rinneadh comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara 
go léir, lena n-áirítear an fhoireann, foghlaimeoirí, fostóirí agus páirtithe leasmhara seachtracha, trí 
shuirbhéanna agus/nó grúpaí fócais. Cuireadh tús leis an bpróiseas comhairliúcháin foriomlán i 
mBealtaine 2021. Bhí gach comhairliúchán ar siúl ar líne, mar gheall ar shrianta COVID-19.  

• Thug an Oifig QA faoin ullmhúchán do chuairt an Phainéil Athbhreithnithe Sheachtraigh ar an 
tseachtain 21 – 25 Márta 2022 nuair a casadh painéal saineolaithe seachtracha a cheap an QQI ar 
fhoghlaimeoirí, baill foirne agus páirtithe leasmhara chun soiléiriú a fháil ar chur chuige reatha BOOLM 
agus ar nósanna imeachta maidir le bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar an éifeachtacht 
dearbhaithe agus feabhsú cáilíochta, de réir a riachtanas reachtúil. 

Forbairtí a bhaineann le measúnú:  

• Lean BOOLM ar aghaidh in 2021 ag cur i bhfeidhm treoirlínte ar mheasúnuithe malartacha, treoirlínte 
teagmhasacha do shocrúcháin oibre agus nósanna imeachta athbhreithnithe do nósanna imeachta IV 
agus EA, mar a bunaíodh mar fhreagra ar dhúnadh tosaigh ionaid/coláiste COVID-19 in 2020.   
 

• Le linn na srianta a bheith ann maidir le COVID-19 ina dhiaidh sin go luath in 2021, cheadaigh an 
QAGMC treoirlínte earnála QQI le haghaidh athruithe sealadacha ar dhuaiseanna an QQI, ag ligean 
do roghanna eile Taithí Oibre nuair nach raibh socrúcháin oibre indéanta. Féach Treoirlínte 
Teagmhasacha do Shocrúcháin Oibre BOOLM. 
 

• Cuireadh an chéad tuarascáil chomhaontaithe ón bPainéal Formheasa Torthaí (RAP) don tréimhse 
aighneachta i mí Dheireadh Fómhair 2021 faoi bhráid an fhochoiste QA lena breithniú agus ansin 
cuireadh le suíomh FET QA MS Teams é ionas go dtiocfadh le baill foirne FET scrúdú a dhéanamh air.  
Bhí tábhacht mhór in 2021 ag ról láraithe na hOifige QA maidir le heagrú agus freastal ar chruinnithe 
RAP chun cur chuige comhsheasmhach a chinntiú maidir le cur i bhfeidhm caighdeán ar fud an 
tsoláthair FET. Is é an tOifigeach um Chaighdeáin Oiliúna (TSO) san Ionad Oiliúna a thugann faoin ról 
seo.  

https://www.qqi.ie/sites/default/files/2021-10/review-handbook-inaugural-review-of-quality-assurance-in-etbs.pdf
https://www.lmetb.ie/wp-content/uploads/2022/01/LMETB-SER-FINAL-Page-to-view-with-back-page.pdf
https://www.lmetb.ie/wp-content/uploads/2022/01/LMETB-SER-FINAL-Page-to-view-with-back-page.pdf
https://www.lmetb.ie/wp-content/uploads/2022/01/LMETB-Provider-Profile-FINAL.pdf
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• Bhí sraith de thrí cheardlann a bhain le measúnú don fhoireann teagaisc, arna éascú ag an tSeirbhís 
Tacaíochta Breisoideachais (FESS), i bhFómhar 2021. 

 
Forbairt Chlár agus Tionscnaimh Athbhreithnithe  

Oibríonn BOOLM le páirtithe leasmhara lena n-áirítear BOOanna eile, ETBI, FESS, SOLAS, QQI, fostóirí, 
tionscail agus comhlachtaí gairmiúla chun cláir a fhorbairt agus a nuashonrú. In 2021, bhí baint ag BOOLM 
leis na tionscnaimh seo a leanas: 

• Iarratas chuig an QQI ar bhailíochtú difreálach ar na cáilíochtaí Luathfhoghlama & Cúraim Leanaí ag 
leibhéil 5 agus 6 (Soláthraí Ceannais BOTBACDL). Cheadaigh an QQI BOOLM mar sholáthraí do na 
cáilíochtaí seo. Ceadaíodh na polsaithe agus na nósanna imeachta gaolmhara seo a leanas i gcomhar 
leis na cáilíochtaí seo. 

• ELC Access, Transfer and Progression and RPL Toolkit  
• Policy on Professional Practice Placements in ELC Awards 
• ELC Programme Professional Practice Placement Handbook 
• BOOLM Policy on Assessments in the ELC programmes    

 
• Iarratas chuig an QQI ar BOOLM a thaifeadadh mar bhailíochtú chun cáilíocht sainchuspóra a thairiscint 

i Seirbhísiú Fearais Tí (6S5830). D’oibrigh BOOLM le páirtí leasmhar seachtrach, FastTrack to IT (FIT), 
chun an iar-chlár seo de chuid FÁS a mheas. 

• Ongoing micro-qualifications programme design, in conjunction with a local robotics company and 
BOOLM’s Advanced Manufacturing Training Centre of Excellence (AMTCE), in developing a special 
purpose award at Level 6 entitled ‘Utilising Robotics in Advanced Manufacturing’. 

• National Hairdressing Apprenticeship - LCETB is the coordinating provider for this apprenticeship and 
BOOLM is a collaborating provider with training being provided via the contracted training route. 

• BOOLM is building capacity for programme development and validation through making professional 
development opportunities available to staff. Several FET staff members have completed or are 
participating in a Postgraduate Certificate in Programme Design and Validation for Further Education 
and Training (Level 9) with Maynooth University. 

• In 2021, the QA Office initiated a review of FET centre course offerings, with a view to ensuring 
alignment of centre validation requirements. 

Communications in QA: 

A FET Quality Assurance Microsoft Teams site was developed in early 2021, providing a space for 
information dissemination and collaboration for staff. A separate MS Team has been set up for each sub-
committee to act as a point of contact, communication and as a repository of resources. 

• In 2021, BOOLM issued the following template to centres/colleges:  End of Course Evaluation 
Form and Mid-Course Evaluation Form (for NFQ levels 3-6) to all FET Centres. It is a key 
requirement of the BOOLM QA system to offer learners the opportunity to fill out mid-course and 
end-of-course evaluations to facilitate feedback on key aspects of the learning experience 
including course content and supports offered. 

• The QA section on BOOLM website was updated in late 2021 to ensure that policies and 
procedures relating to FET were easily accessible to staff, learners, and other interested 
stakeholders.  

 
 
 
 
 

https://www.lmetb.ie/wp-content/uploads/2021/10/ELC-Access-Transfer-Progression-and-RPL-Toolkit-April2021.pdf
https://www.lmetb.ie/wp-content/uploads/2021/10/Policy-on-Professional-Practice-Placements-in-ELC-April-2021.pdf
https://www.lmetb.ie/wp-content/uploads/2021/10/Early-Learning-and-Care-ELC-Programme-Professional-Practice-Placement-Handbook.pdf
https://www.lmetb.ie/wp-content/uploads/2021/10/LMETB-Policy-on-Assessments-in-the-Early-Learning-and-Care-ELC-programmes-V1-2021.pdf
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Creidiúnú 

Tá cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna BOOLM creidiúnaithe ag raon soláthróirí dearbhaithe cáilíochta. Is é 
Quality Qualifications Ireland (QQI) an príomhsholáthróir. Tá achoimre thíos ar staitisticí deimhniúcháin 
don bhliain 2021. Soláthraíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus City & Guilds deimhniúchán freisin. 
Soláthraíonn comhlachtaí tionscal-shonracha áirithe deimhniúchán freisin lena n-áirítear: ITEC, MOS, 
ADOBE, srl. 

 

 

 
                                                                              Fíor 1: Leibhéal Dámhachtain NFQ 
 

       
          Fíor 2:  Dámhachtain de réir insnce                                                                        Fíor 3: Leibhéal Dámhachtana 

465

4,659

866

527

509 224

Dámhachtainí QQI:

Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

Dámhachtainí QQI: 

Bríseadh síos Líon na nDámhachtain 

Leibhéal 6 465 

Leibhéal 5 4,659 

Leibhéal 4 866 

Leibhéal 3 527 

Leibhéal 2 509 

Leibhéal 1 224 

Dámhachtainí QQI: 7,250 
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Léiríonn na Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha idir SOLAS agus na sé déag Bord 
Oideachais agus Oiliúna an comhthéacs, na tosaíochtaí straitéiseacha agus ionchur an BOO, chun 
na spriocanna náisiúnta is mó idir 2018-2020 a bhaint amach san earnáil Bhreisoideachais agus 
Scileanna  
 
Chuir sé síos ar an ngealltanas ag an BOO chun tacú le réimse polasaithe náisiúnta agus straitéisí 
a chur i bhfeidhm, a bheadh ina chuidiú le soláthar an FET. D’aimsigh sé rioscaí agus dúshláin agus 
caithfear dul i ngléic leo le bheith cinnte go mbeidh na comhaontuithe seo curtha i bhfeidhm go 
rathúil. Tháinig an comhaontú seo amach as an-chomhairliúchán idir SOLAS agus BOOLM, chomh 
maith le hionchúr neamhspléach ó phainéal saineolaithe sa chóras BOO. 
 
Bhí dul chun cinn suntasach le feiceáil sna spriocanna náisiúnta a leagadh amach sna 
Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha 2018-2020, mar shampla, ag tacú le foghlaimeoirí 
post a fháil, ag tacú le soláthar riachtanais phríomhscileanna agus samplaí de sholáthar nua. 
Chuaigh BOOLM thar na spriocanna aontaithe maidir le fostaíocht, dul chun cinn agus tras-
scileanna agus bhain siad na spriocanna amach maidir le foghlaim fad saoil, cáilíochtaí 
príomhscileanna agus clárúcháin i gcúrsaí oiliúna. I measc na mbuaicphointí ná: 
Sprioc 1 -  Toradh an Mhargaidh Fostaíochta: 
De réir riachtanas an Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha (CFS), d’éirigh le BOOLM na 
spriocanna sa réimse seo a bhaint amach, mar atá: 1,545 i 2018; 1,009 i 2019 agus 703 i 2020. 
Sprioc 2: Dul chun cinn: 
D’aontaigh BOOLM agus SOLAS go mbeidh méadú de 13% i ráta deimhniúcháin thar 3 bhliain, i 
gcúrsaí bainte go príomha le forbairt tras-scileanna (soghluaiseacht shóisialta). Fiú gan na figiúirí 
dul chun cinn PLC a chur san áireamh, sháraigh BOOLM an sprioc aontaithe go mór. Tá clú ar chláir 
BOOLM toraidh dearfacha a bhaint amach d’fhoghlaimeoirí, mar go gcuireann siad deiseanna ar 
fáil bogadh ar aghaidh chuig breisoideachais agus ardoideachais, agus mar sin, bíonn fostaíocht 
ann mar gheall air sin, agus tacaíonn sin leis an ghealltanas le dul i ngléic le bearnaí sa mhargadh 
fostaíochta. 
 
Sprioc 3: Cuimsiú Gníomhach & Forbairt Tras-scileanna: 
Mar chuid den Chomhaontú Feidhmíochta Straitéiseacha (CFS), gheall BOOLM go mbeidh méadú 
de 13% i ráta deimhniúcháin thar 3 bhliain i gcúrsaí bainte go príomha le forbairt tras-scileanna 
(soghluaiseacht shóisialta). D’éirigh le BOOLM an sprioc a bhaint amach, agus níos mó ar a bharr 
taobh istigh den chéad bhliain, mar dhírigh siad ar chúrsaí a chur ar fáil a bhaineann le tras-
scileanna (leibheál 1-3). Déanann BOOLM cinnte go bhfuil forbairt ag dul ar aghaidh ar na 
scileanna is tábhachtaí d’fhoghlaimeoirí le bheith ag feidhmniú go héifeachtach i sochaí agus post 
a fháil. 
 
Sprioc 4: Foghlaim Fad Saoil agus Uasoil san Ait Oibre: 
Le linn an tréimhse CFS, d’fhás gníomhaíocht BOOLM go mór sa mhargadh páirtaimseartha, in 
oideachas pobail/BTEI, i gcláir féinmhaoinitheacha, i rannpháirtíocht le fostóirí chun tacú le 
tionscnaíochtaí earcaíochta d’oibrithe nua agus tacaíocht FGL. Tá, agus beidh ionchorpú múnlaí 
seachadta solúbtha do BOO iontach tábhachtach i bhforbairt foghlaim fad saoil sa todchaí. Beidh 
an eagraíocht ag díriú ar fhás leanúnach de sholáthar foghlaim chumaisc, mar fhreagra de 
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riachtanáis athruithe ag foghlaimeoirí agus fostóirí. Go sonrach, meadóidh BOOLM úsáid an 
fhoghlaim chumaisc agus forbóidh siad ábaltacht na foirne úsáid a bhaint as teicneolaíocht do 
theagasc agus foghlaim, le sráith tionscnaíochta ar fhorbairt ghairmiúil a chur ar fáil. 
 
Sprioc 5: Cáilíochtaí cuí d’earnálacha a bhfuil riachtanáis scileanna bhreithiúnacha ann: 
Cuireann BOOLM cúrsaí ar leith ar fáil a bhfuil baint acu leis an mhargadh fostaíochta agus a 
fhorbaíonn cleachtas in áiteanna oibre an reigiúin, go háirithe i ngnéithe teicniciúla nó rialála. 
Rinne na gnéithe seo cinnte gur sáraíodh na spriocanna go furasta. Déanann BOOLM 
athbhreithniú go rialta ar gach soláthar lánaimseartha agus páirtaimseartha, le cad iad na cláir is 
fearr a bhuaileann leis na riachtanais scileanna atá ag athrú sa reigiún agus déanann siad iarracht 
tionscnaíochtaí nua a thabhairt isteach agus más féidir, a bhfuil gné foghlama iontu atá lonnaithe 
san áit oibre. Beidh seo ar fáil de réir mar a thagann an éileamh. 
 

 
Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha Nua 2022-2024 
Beidh na Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha nua don tréimhse 2022-2024, críochnaithe 
i Meitheamh 2022. Déanfaidh na bunprionsabail seo  fráma nua an chomhoibriú agus 
chomhdhearadh i SOLAS agus leis na BOO: 
1 Cruthaithe agus ailínithe mar chuid de na Colúin Straitéiseacha an Straitéis BOO; 
2 Spriocanna an Chórais Náisiúnta mar chuid de; 
3 Na téamaí a bhaineann le Toradh an Chórais (agus athbhreithniú déanta orthu) a choinneáil 
4 Beidh tionchar ag Plé Straitéiseach air; 
5 Tacóidh saineolas neamhspléach leis 
6 Curtha i bhfeidhm mar chuid de Bhainistíocht Tionscadail éifeachtach, agus déanfar 
monatóireacht air 
7 Ag tacú le hathrú ag úsáid modhanna friseáilte. 
 
Tá BOOLM ag dúil go mór leis an chomhaontú seo a chur i bhfeidhm go rathúil, agus beidh an 
comhaontú seo: 
- chun tosaigh ag cur Straitéis an BOO i bhfeidhm 
- bunaithe ar thoraidh 
- bunaithe ar bhonneagar shonra níos fearr 
- dírithe ar éisteacht le guth an fhoghlaimeora 
- cuidithe ag ráthú caighdeáin an BOO, ag athbhreithniú QQI agus ag measúnaithe féinluachála 
 
 

 Grúpa Pobail – Cumann Cathaoireacha Rothaí na 
hÉireann      
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 Grúpa Pobail – Bothán Fear Baile Shláine               
 
 
 
 
 

Services to Business 

Geallann BOOLM go gcomhoibróidh siad le hearnáil na tionsclaíochta, Grúpaí Ghréasáin Fhostóra agus 
Gníomhaireachtaí Rialtais, go réigiúnach agus go náisiúnach. Oibríonn BOOLM go dlúth le gnóthaí chun 
bearnaí phríomhscileanna a aimsiú, chun deiseanna a chur ar fáil uasoil agus athsciliú a dhéanamh agus 
chun tacú le fostóirí le céimithe sároilte. Tá Fóram Scileanna Réigiúnacha  an Oirthear Láir agus an 
Oirthuaisceart, Comhlachais Tráchtála, Udaráis Áitiúla, OFÁ LEO’s, DSP, SLMRU , GFT, Fíontraíocht Éireann 
agus go leor grúpaí eile i measc na comhpháirtíochta. 
 
Tá cúrsaí agus cláir ghnó comhtháite i soláthar an BOO, go lánaimseartha agus go páirtaimseartha. 
 
Tá tuilleadh eolais ar fáil thíos maidir le príomhghnéithe an soláthair. 
 
Tionscnaíocht ar Scileanna le dul chun cinn. 
Le linn 2021, chuir an Tionscnaíocht ar Scileanna le dul chun cinn deiseanna uasoil agus athsciliú ar fáil,  
agus ghlac 1,093 fostaí páirt iontu in ionaid BOO i mBOOLM. Fuair 238 fostaí san iomlán oideachas agus 
oiliúint le linn an lá oibre, agus i ngnéithe bainte le riachtanas an chomhlachta mar gheall ar an anailís 
déanta le comhlachtaí ar a riachtanas oiliúna.  
 
Cruthaíodh Dioplóma sa Mhaoirseacht Fháilteachais agus Ceannasaíocht, agus go leor eile, mar gheall ar 
na riachtanais seo san earnáil tionsclaíochta, le tacú le hEarnáil an Fháilteachais, earnáil a mhothaigh an-
tionchar mar gheall ar an phaindéim. Cuireann an Dioplóma seo leis na cúrsaí atá ar fáil chéanna féin, mar 
shampla, Teicnící Chócaireachta, Bácáil Thaosráin agus Milseoga agus Oiliúint Barista. 
 
Bhí méadú ar an éileamh ar chúrsaí i Scileanna Duine le Duine agus Failtiú chomh maith le cúrsaí i 
Margaíocht Dhigiteach, Párolla agus Leabharchoimeád. Thacaigh cosc agus rialú ionfhabhtuithe leis na 
hearnálacha, go háirithe na gnóthaí ag athoscailt arís i ndiaidh dóibh tréimhse níos faide a chaitheamh 
druidte, iardhianghlasáil. Bhí méadú ar an éileamh ar chúrsaí i Scileanna Chúraim, Cúram na Seandaoine 
agus Bainistíocht Maoirseachta i Séirbhísí Sláinte chomh maith, le tacú le riachtanais in earnáil na sláinte, 
agus bhí éileamh níos mó ar chúrsaí mar Chúntóir Riachtanais Speisialta (léibhéal 5 &6) agus Staidéar ar 
Mhíchumas Intleachta fosta. 
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I 2021, go háirithe, bhí suim suntasach i gCláir Bainistíochta uileghábhalacha, mar shampla, ag Stiúradh trí 
Athrú, Bainistíocht AD, ag Bainistiú Daoine, Modúil Cóitseála an Chleachtais, Tionscadal Bainistíochta 
Prince 2, Bainistíocht Maoirseachta agus Aithint agus Anailís ar Riachtanais Oiliúna. 
 
Tá an Fhoireann Rannpháirtíochta Fostóra i gcónaí ag comhoibriú le fostóirí chun na roghanna oiliúna a 
fhorbairt, chomh maith le réitigh oiliúna atá saincheaptha mar thoradh ar Anailís agus Comhairliúchán ar 
Riachtanais Oiliúna. 
 

Cláir Printíseachta: 

Tá réimse leathan cláir Phrintíseacht Ceardaíochta ar fáil ó Shéirbhísí Oiliúna, mar chuid de BOOLM. Chuir 
seo deis ar fáil do 72 foghlaimeoir páirt a ghlacadh in oiliúint scileanna Dearbhú Cáilíochta, céim 2-7, i 2021. 
Caithfidh printísigh ‘Oiliúint ar an Obair’ a dhéanamh, agus mar sin, bíonn BOOLM ag comhoibriú le cuid 
mhaith fostóirí, leis an chlár Printíseachta a chur ar fáil. Déanann na hOifigigh Údaraithe bainistíocht ar 
chuid mhaith den chomhoibriú idir Fostóirí agus BOOLM, ar son na BOOLM. 

Tá ceathrar Oifigeach Údaraithe ag BOOLM, a oibríonn le fostóirí agus a bprintísigh amháin. Le chéile, tá 
caidreamh oibre acu le níos mó na 1,200 fostóir. Cuireann Oifigigh Údaraithe BOOLM eolas agus comhairle 
ar fáil maidir le oiliúint agus oideachas na bprintíseach. 

 

                                
   Printíseacht san Oibriú Miotail                                            Printíseacht san Uirliseoireacht 
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Printíseacht san Fheistiú Píobáin 

 
Tionscnaíocht ar Scileanna don Obair 
Ofráiltear an Tionscnaíocht ar Scileanna don Obair (TSO) i contae Lú agus contae an Mhí, trí shéirbhís 
BOOLM ar Foghlaim Aosach. I 2021, thug teagascóirí an BOO 32 cúrsa do 179 foghlaimeoir san iomlán, ag 
obair le roinnt comhlachtaí. I measc na gcláir a chuireadh chun cinn mar chuid den soláthar seo, ná, 
Séirbhísí Custaiméirí, Ullmhuchán Gairme (dóibh siúd a chuireadh ar iomarcaíocht ar na mallaibh), 
Scileanna Pearsanta agus Idirphearsanta, Aipeanna do ríomhairí nó gutháin cliste, MOS Excel agus Word, 
Scileanna Idirlinne, Roghanna Cothaithe agus Sláintiúla, Béarla Gnó, agus Béarla do chainteoirí teangacha 
eile. I gcomhpháirtíocht le fostóirí, cuidíonn an TSO  le huasoil agus tacaíocht a thabhairt do bhall foirne a 
bhfuil tacaíocht litearthachta, uimhearthachta nó BCTE de dhíth orthu i gcomhlachtaí, agus le fostaíocht 
leanúnach agus agus dul chun cinn a choinneáil sa chomhlacht. 
An Clár Fiosrúcháin 
Ag comhoibriú le Fóram Scileanna Réigiúnacha  (an Oirthear Láir agus an Oirthuaisceart), cuireann BOOLM 
clár oiliúna ar inniúlacht dhigiteach ar fáil, faoi scáth ‘Fiosrúchán’. Tá fostóirí ábalta, mar sin, deiseanna 
uasoiliúna a thabhairt da bhfostaithe. Tá cur chuige comhoibríoch i gceist leis an tionscnaíocht seo, mar go 
bhfuil an deis ag fostóirí/fostaithe cuairt a thabhairt ar áitreabh eile agus próisis táirgthe in earnálacha 
difriúla a fheiceáil. 
 
Le linn 2021, rinneadh níos mó forbartha ar an chlár seo, chun inbhunaitheacht agus uasoiliúint éifeachtúil 
chomh maith le scileanna ar inniúlacht dhigiteach a chur san áireamh. Nuair atá sé réidh, agus i 
gcomhpháirtíocht leis an Fhóram Scileanna Réigiúnacha ofrálfar ‘Digi-Eco’ do chomhlachtaí, agus 
tabharfaidh seo deis sa bhreis uasoiliúint a dhéanamh ar a bhfoireann sa ghné ríthabhachtach seo. 
 
Le tuilleadh eolais agus comhairle a fháil ar thionscnaíochtaí dírithe ar an fhostaíocht a chuideoidh le do 
chomhlacht, gabh i dteagmháil lenár bhfoireann Rannpháirtíocht Fostóra ag: skillstoadvance@BOOLM.ie  
 
  

 

 Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha  BOOLM/SOLAS 

Léiríonn na Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha idir SOLAS agus na sé déag Bord Oideachais agus 
Oiliúna an comhthéacs, na tosaíochtaí straitéiseacha agus ionchur an BOO, chun na spriocanna náisiúnta 
is mó idir 2018-2020 a bhaint amach san earnáil Oideachas Leanúnaigh agus Scileanna. 

mailto:skillstoadvance@lmetb.ie
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Chuir sé síos an gealltanas ag an BOO chun tacú le réimse polasaithe náisiúnta agus straitéisí a chur i 
bhfeidhm, a bheadh ina chuidiú le soláthar an OLS. D’aimsigh sé rioscaí agus dúshláin agus caithfear dul i 
ngléic leo le bheith cinnte go mbeidh na comhaontuithe seo curtha i bhfeidhm go rathúil. Tháinig an 
comhaontú seo amach as an-chomhairliúchán idir SOLAS agus BOOLM, chomh maith le ionchar 
neamhspléach ó phainéal saineolaithe sa chóras BOO. 
 
Bhí dul chun cinn suntasach le feiceáil sna spriocanna náisiúnta a leagadh amach sna Comhaontuithe 
Feidhmíochta Straitéiseacha 2018-2020, mar shampla, ag tacú le foghlaimeoirí post a fháil, ag tacú le 
soláthar riachtanáis phríomhscileanna agus samplaí de sholáthar nua. 
Chuaigh BOOLM thar na spriocanna aontaithe maidir le fostaíocht, dul chun cinn agus tras-scileanna agus 
bhain siad na spriocanna amach maidir le foghlaim fad saoil, cáilíochtaí príomhscileanna agus clárúcháin i 
gcúrsaí oiliúna. I measc na mbuaicphointí ná:  

 

Sprioc 1 -  Toradh an Mhargaidh Fostaíochta: 
De réir riachtanas an Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha (CFS), d’éirigh le BOOLM na spriocanna 
sa réimse seo a bhaint amach, mar atá: 1,545 i 2018; 1,009 i 2019 agus 703 i 2020. 
Sprioc 2: Dul chun cinn: 
D’aontaigh BOOLM agus SOLAS go mbeidh méadú de 13% i ráta deimhniúcháin thar 3 bhliain, i gcúrsaí 
bainte go príomha le forbairt tras-scileanna (soghluaiseacht shóisialta). Fiú gan na figiúirí dul chun cinn PLC 
a chur san áireamh, sháraigh BOOLM an sprioc aontaithe go mór. Tá clú ar chláir BOOLM toraidh dearfacha 
a bhaint amach d’fhoghlaimeoirí, mar go gcuireann siad deiseanna ar fáil bogadh ar aghaidh chuig 
breisoideachais agus ardoideachais, agus mar sin, bíonn fostaíocht ann mar gheall air sin, agus tacaíonn 
sin leis an ghealltanas le dul i ngléic le bearnaí sa mhargadh fostaíochta. 
 
Sprioc 3: Cuimsiú Gníomhach & Forbairt Tras-scileanna: 
Mar chuid den Chomhaontú Feidhmíochta Straitéiseacha (CFS), gheall BOOLM go mbeidh méadú de 13% 
i ráta deimhniúcháin thar 3 bhliain i gcúrsaí bainte go príomha le forbairt tras-scileanna (soghluaiseacht 
shóisialta). D’éirigh le BOOLM an sprioc a bhaint amach, agus níos mó ar a bharr taobh istigh den chéad 
bhliain, mar dhírigh siad ar chúrsaí a chur ar fáil a bhaineann le tras-scileanna (leibheál 1-3). Déanann 
BOOLM cinnte go bhfuil forbairt ag dul ar aghaidh ar na scileanna is tábhachtaí d’fhoghlaimeoirí le bheith 
ag feidhmniú go héifeachtach i sochaí agus post a fháil. 
 
Sprioc 4: Foghlaim Fad Saoil agus Uasciliú san Ait Oibre: 
Le linn an tréimhse CFS, d’fhás gníomhaíocht BOOLM go mór sa mhargadh páirtaimseartha, in oideachas 
pobail/BTEI, i gcláir féinmhaoinitheacha, i rannpháirtíocht le fostóirí chun tacú le tionscnaíochtaí 
earcaíochta d’oibrithe nua agus tacaíocht FGL. Tá, agus beidh ionchorpú múnlaí seachadta solúbtha do 
BOO iontach tábhachtach i bhforbairt foghlaim fad saoil sa todchaí. Beidh an eagraíocht ag díriú ar fhás 
leanúnach de sholáthar foghlaim chumaisc, mar fhreagra de riachtanáis athruithe ag foghlaimeoirí agus 
fostóirí. Go sonrach, meadóidh BOOLM úsáid an fhoghlaim chumaisc agus forbóidh siad ábaltacht na foirne 
úsáid a bhaint as teicneolaíocht do theagasc agus foghlaim, le sráith tionscnaíochta ar fhorbairt ghairmiúil 
a chur ar fáil. 
 
Sprioc 5: Cáilíochtaí cuí d’earnálacha a bhfuil riachtanáis scileanna bhreithiúnacha ann: 
Cuireann BOOLM cúrsaí ar leith ar fáil a bhfuil baint acu leis an mhargadh fostaíochta agus a fhorbaíonn 
cleachtas in áiteanna oibre an reigiúin, go háirithe i ngnéithe teicniciúla nó rialála. Rinne na gnéithe seo 
cinnte gur sáraíodh na spriocanna go furasta. Déanann BOOLM athbhreithniú go rialta ar gach soláthar 
lánaimseartha agus páirtaimseartha, le cad iad na cláir is fearr a bhuaileann leis na riachtanais scileanna 
atá ag athrú sa reigiún agus déanann siad iarracht tionscnaíochtaí nua a thabhairt isteach agus más féidir, 
a bhfuil gné foghlama iontu atá lonnaithe san áit oibre. Beidh seo ar fáil de réir mar a thagann an éileamh.  
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Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha Nua 2022-2024 
Beidh na Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha nua don tréimhse 2022-2024, críochnaithe i 
Meitheamh 2022. Déanfaidh na bunprionsabail seo  fráma nua an chomhoibriú agus chomhdhearadh i 
SOLAS agus leis na BOO: 
1 Cruthaithe agus ailínithe mar chuid de na Colúin Straitéiseacha an Straitéis BOO; 
2 Spriocanna an Chórais Náisiúnta mar chuid de; 
3 Na téamaí a bhaineann le Toradh an Chórais (agus athbhreithniú déanta orthu) a choinneáil 
4 Beidh tionchar ag Plé Straitéiseach air; 
5 Tacóidh saineolas neamhspléach leis 
6 Curtha i bhfeidhm mar chuid de Bhainistíocht Tionscadail éifeachtach, agus déanfar monatóireacht air 
7 Ag tacú le hathrú ag úsáid modhanna friseáilte. 

 

Tá BOOLM ag dúil go mór leis an chomhaontú seo a chur i bhfeidhm go rathúil, agus beidh an 
comhaontú seo: 
- chun tosaigh ag cur Straitéis an BOO i bhfeidhm 
- bunaithe ar thoraidh 
- bunaithe ar bhonneagar shonra níos fearr 
- dírithe ar éisteacht le guth an fhoghlaimeora 
- cuidithe ag ráthú caighdeáin an BOO, ag athbhreithniú QQI agus ag measúnaithe féinluachála 

 Grúpa Pobail – Cumann Cathaoireacha Rothaí na 
hÉireann      

 

 Grúpa Pobail – Bothán Fear Baile Shláine               
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Services to Business 

Geallann BOOLM go gcomhoibróidh siad le hearnáil na tionsclaíochta, Grúpaí Ghréasáin Fhostóra agus 
Gníomhaireachtaí Rialtais, go réigiúnach agus go náisiúnach. Oibríonn BOOLM go dlúth le gnóthaí chun 
bearnaí phríomhscileanna a aimsiú, chun deiseanna a chur ar fáil uasoil agus athsciliú a dhéanamh agus 
chun tacú le fostóirí le céimithe sároilte. Tá Fóram Scileanna Réigiúnacha  an Oirthear Láir agus an 
Oirthuaisceart, Comhlachais Tráchtála, Udaráis Áitiúla, OFÁ LEO’s, DSP, SLMRU , GFT, Fíontraíocht Éireann 
agus go leor grúpaí eile i measc na comhpháirtíochta. 

Tá cúrsaí agus cláir ghnó comhtháite i soláthar an BOO, go lánaimseartha agus go páirtaimseartha. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil thíos maidir le príomhghnéithe an soláthair.. 

Tionscnaíocht ar Scileanna le dul chun cinn. 
Le linn 2021, chuir an Tionscnaíocht ar Scileanna le dul chun cinn deiseanna uasoil agus athsciliú ar fáil,  
agus ghlac 1,093 fostaí páirt iontu in ionaid BOO i mBOOLM. Fuair 238 fostaí san iomlán oideachas agus 
oiliúint le linn an lá oibre, agus i ngnéithe bainte le riachtanas an chomhlachta mar gheall ar an anailís 
déanta le comhlachtaí ar a riachtanas oiliúna.  
 
Cruthaíodh Dioplóma sa Mhaoirseacht Fháilteachais agus Ceannasaíocht, agus go leor eile, mar gheall ar 
na riachtanais seo san earnáil tionsclaíochta, le tacú le hEarnáil an Fháilteachais, earnáil a mhothaigh an-
tionchar mar gheall ar an phaindéim. Cuireann an Dioplóma seo leis na cúrsaí atá ar fáil chéanna féin, mar 
shampla, Teicnící Chócaireachta, Bácáil Thaosráin agus Milseoga agus Oiliúint Barista. 
 
Bhí méadú ar an éileamh ar chúrsaí i Scileanna Duine le Duine agus Failtiú chomh maith le cúrsaí i 
Margaíocht Dhigiteach, Párolla agus Leabharchoimeád. Thacaigh cosc agus rialú ionfhabhtuithe leis na 
hearnálacha, go háirithe na gnóthaí ag athoscailt arís i ndiaidh dóibh tréimhse níos faide a chaitheamh 
druidte, iardhianghlasáil. Bhí méadú ar an éileamh ar chúrsaí i Scileanna Chúraim, Cúram na Seandaoine 
agus Bainistíocht Maoirseachta i Séirbhísí Sláinte chomh maith, le tacú le riachtanais in earnáil na sláinte, 
agus bhí éileamh níos mó ar chúrsaí mar Chúntóir Riachtanais Speisialta (léibhéal 5 &6) agus Staidéar ar 
Mhíchumas Intleachta fosta. 
 
I 2021, go háirithe, bhí suim suntasach i gCláir Bainistíochta uileghábhalacha, mar shampla, ag Stiúradh trí 
Athrú, Bainistíocht AD, ag Bainistiú Daoine, Modúil Cóitseála an Chleachtais, Tionscadal Bainistíochta 
Prince 2, Bainistíocht Maoirseachta agus Aithint agus Anailís ar Riachtanais Oiliúna. 
 
Tá an Fhoireann Rannpháirtíochta Fostóra i gcónaí ag comhoibriú le fostóirí chun na roghanna oiliúna a 
fhorbairt, chomh maith le réitigh oiliúna atá saincheaptha mar thoradh ar Anailís agus Comhairliúchán ar 
Riachtanais Oiliúna.  
 
 

Cláir Printíseachta:  

Tá réimse leathan cláir Phrintíseacht Ceardaíochta ar fáil ó Shéirbhísí Oiliúna, mar chuid de BOOLM. Chuir 
seo deis ar fáil do 72 foghlaimeoir páirt a ghlacadh in oiliúint scileanna Dearbhú Cáilíochta, céim 2-7, i 2021. 
Caithfidh printísigh ‘Oiliúint ar an Obair’ a dhéanamh, agus mar sin, bíonn BOOLM ag comhoibriú le cuid 
mhaith fostóirí, leis an chlár Printíseachta a chur ar fáil. Déanann na hOifigigh Údaraithe bainistíocht ar 
chuid mhaith den chomhoibriú idir Fostóirí agus BOOLM, ar son na BOOLM. 
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• Tá ceathrar Oifigeach Údaraithe ag BOOLM, a oibríonn le fostóirí agus a bprintísigh amháin. Le chéile, 
tá caidreamh oibre acu le níos mó na 1,200 fostóir. Cuireann Oifigigh Údaraithe BOOLM eolas agus 
comhairle ar fáil maidir le oiliúint agus oideachas na bprintíseach.  
 

                                
   Printíseacht san Oibriú Miotail (RSTC)                                            Printíseacht san Uirliseoireacht (RSTC) 
 
 

 
Printíseacht san Fheistiú Píobáin (RSTC) 

 
 
 

Tionscnaíocht ar Scileanna don Obair: 
Ofráiltear an Tionscnaíocht ar Scileanna don Obair (TSO) i contae Lú agus contae an Mhí, trí shéirbhís 
BOOLM ar Foghlaim Aosach. I 2021, thug teagascóirí an BOO 32 cúrsa do 179 foghlaimeoir san iomlán, ag 
obair le roinnt comhlachtaí. I measc na gcláir a chuireadh chun cinn mar chuid den soláthar seo, ná, 
Séirbhísí Custaiméirí, Ullmhuchán Gairme (dóibh siúd a chuireadh ar iomarcaíocht ar na mallaibh), 
Scileanna Pearsanta agus Idirphearsanta, Aipeanna do ríomhairí nó gutháin cliste, MOS Excel agus Word, 
Scileanna Idirlinne, Roghanna Cothaithe agus Sláintiúla, Béarla Gnó, agus Béarla do chainteoirí teangacha 
eile. I gcomhpháirtíocht le fostóirí, cuidíonn an TSO  le huasoil agus tacaíocht a thabhairt do bhall foirne a 
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bhfuil tacaíocht litearthachta, uimhearthachta nó BCTE de dhíth orthu i gcomhlachtaí, agus le fostaíocht 
leanúnach agus agus dul chun cinn a choinneáil sa chomhlacht. 
 
  
An Clár Fiosrúcháin 

• Ag comhoibriú le Fóram Scileanna Réigiúnacha  (an Oirthear Láir agus an Oirthuaisceart), cuireann 
BOOLM clár oiliúna ar inniúlacht dhigiteach ar fáil, faoi scáth ‘Fiosrúchán’. Tá fostóirí ábalta, mar sin, 
deiseanna uasoiliúna a thabhairt da bhfostaithe. Tá cur chuige comhoibríoch i gceist leis an 
tionscnaíocht seo, mar go bhfuil an deis ag fostóirí/fostaithe cuairt a thabhairt ar áitreabh eile agus 
próisis táirgthe in earnálacha difriúla a fheiceáil.    

 
Le linn 2021, rinneadh níos mó forbartha ar an chlár seo, chun inbhunaitheacht agus uasoiliúint 
éifeachtúil chomh maith le scileanna ar inniúlacht dhigiteach a chur san áireamh. Nuair atá sé 
réidh, agus i gcomhpháirtíocht leis an Fhóram Scileanna Réigiúnacha ofrálfar ‘Digi-Eco’ do 
chomhlachtaí, agus tabharfaidh seo deis sa bhreis uasoiliúint a dhéanamh ar a bhfoireann sa 
ghné ríthabhachtach seo. 
Le tuilleadh eolais agus comhairle a fháil ar thionscnaíochtaí dírithe ar an fhostaíocht a 
chuideoidh le do chomhlacht, gabh i dteagmháil lenár bhfoireann Rannpháirtíocht Fostóra ag: 
skillstoadvance@BOOLM.ie  
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Ionad Sármhaitheasa Oiliúna Ard-Déantúsaíochta (AMTCE) 

D’éirigh le BOOLM tacaíocht a chinntiú ó SOLAS, DoE agus Fiontraíocht Éireann (faoi chiste nuálaíocht 

Brexit) chun an Ionad Ard-Oiliúna Déantúsaíochta Barr Feabhais (AMTCE) a bhunú i mí Eanáir 2021. Tá an 

t-ionad ann chun freastal ar riachtanais oiliúna na hard-déantúsaíochta in Éirinn.   

Tá athrú iomlán digiteach á dhéanamh ar earnálacha ar nós innealtóireacht, cógaisíocht, bia agus dí agus 

feistí leighis a bhuí le glacadh teicneolaíochtaí tionscal 4.0.  

 Tá na hathruithe seo ag cruthú riachtanas do chomhlachtaí agus a gcuid fostaithe uasoiliúint a dhéanamh 

ar a gcuid scileanna  chun tacú le glacadh le príomhtheicneolaíochtaí ar nós róbataic, déantúsaíocht 

breiseán, Intleacht Shaorga, cibearshlándáil srl. Cruthaíonn an glacadh le teicneolaíochtaí nua deiseanna 

úra do phrintíseachtaí agus d'oiliúnaithe a bhfuil na scileanna seo acu atá á lorg ag an tionscal.  

Bunaíodh AMTCE atá suite i bPáirc Teicneolaíochta Xerox i nDún Dealgan ar chonair MI Bhaile Átha 

Cliath/Bhéal Feirste,  agus tá sé suite go straitéiseach le bheith ina ionad bairr feabhais ‘Uile-Oileáin’, mar 

sin is féidir leis freastal ar an gconair Thuaidh Theas agus ar an gcúlchríoch.   

Mar chuid dá obair phleanála leathan , chruthaigh AMTCE comhghuaillíochtaí tábhachtacha le líonraí 

fostóirí agus le príomhpháirtithe leasmhara sa Tuaisceart agus sa Deisceart araon agus chuige seo tá 

ionadaithe ó Thuaisceart Éireann tar éis dul isteach le hionadaithe ó dheas ar Bhord an AMTCE. D'fhorbair 

an t-ionad roinnt Comhpháirtíochtaí straitéiseacha chomh maith, trí mheabhrán tuisceana (MOUanna) a 

shíniú le Taighde Déantúsaíochta na hÉireann (IMR), Ionad Trádála Portview, Catalaíoch Connection 

(Pittsburgh, SAM) agus Grúpa AM (RA) chun rochtain a sholáthar ar léargais ar threochtaí tionsclaíocha i 

dteicneolaíocht Ard-déantúsaíochta agus i bhforbairt riachtanais oiliúna.  

Tá an trealamh is déanaí faighte ag an Lárionad  mar atá Róbataic/Cóbaitic, Rialú Tionsclaíoch, beacht-

innealtóireacht agus líne oiliúna Tionscal 4.0. Chomh maith leis seo uile,  tá Déantúsaíocht Bhreisithe  ann 

lena n-áirítear Clódóireacht Mhiotail Róbait 3D agus Táthú Réaltachta Fíorúla. Cuireann seo an t-eispéireas 

foghlama praiticiúil is fearr ar fáil, atá seachadta ag príomh-oiliúnóirí  sa tionscail a úsáideann modhanna 

seachadta solúbtha mar fhreagra ar riachtanais atá aitheanta sa tionscail. Sna cásanna  nach mbíonn  an 

curaclaim ar fáil tá BOOLM/AMTCE tar éis bogadh chun curaclaim a fhorbairt a úsáideann meáin éagsúla, 

lena n-áirítear tionscadal micreacháilíochtaí i réimse na Róbataic. 

Is í Fís an AMTCE:  

• Tacú le déantúsóirí Éireannacha chun glacadh le dearadh, nuálaíocht, teicneolaíochtaí, próisis agus 

cleachtais cheannródaíocha.  

• Chun Córas oideachais agus oiliúna na hÉireann a chur in áit chun an eolais agus na scileanna taca a 

theastaíonn ón bhfórsa oibre amach anseo a sholáthar. Déanfar seo  trí ról na bprintíseachtaí, na dtréimhsí 

oiliúna agus na hoiliúna fostaithe a neartú trí fhorbairt scileanna a bhunú chun an earnáil déantúsaíochta 

a chur chun cinn in Éirinn.  

• Acmhainní a chur ar fáil don sealbhú scileanna riachtanacha, do chláir oiliúna, do thacaíochtaí agus do 

sheirbhísí chun cur ar chumas déantúsóirí Éireannacha lucht saothair ardoilte a mhealladh, a fhorbairt agus 

a choinneáil amach anseo.  

• Déantúsaíocht a dhéanamh mar ghairm chéad rogha d'iontrálaithe nua agus d'oibrithe oilte a bhfuil taithí 

acu a thairgeann gairmeacha ardluacha  daingne atá láidir ó thaobh na teicneolaíochta de.  
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• Éagsúlacht an lucht saothair déantúsaíochta a mhéadú trí shainchláir spriocdhírithe a chur ar fáil.  

• Is Príomhfhócas  é d' AMTCE  oiliúint a chur ar fáil d'fhórsaí saothair reatha agus d'fhórsaí saothair sa 

todhchaí. Bainfidh an oiliúint seo le trealamh agus ar phróisis úrscothacha atá ábhartha don tionscal a 

thacóidh le comhlachtaí  a athrú chuig oibríochtaí atá bunaithe ar thionscal 4.0.  

Cuireann an AMTCE oiliúint ar fáil thar raon leathan teicneolaíochtaí a bhaineann le hoibríochtaí 

déantúsaíochta reatha agus leo siúd a theastaíonn in oibríochtaí atá tiomáinte ag an tionscal 4.0.Tá an 

oiliúint dírithe ar fhoghlaim ó thaithí trí thaithí phraiticiúil a thabhairt leis an trealamh is déanaí atá á 

dtreorú ag cleachtóirí oiliúna tionscail chun eispéireas foghlama iontach a chinntiú.  

• Mol gnó a bheith ann, ina gcuirtear aiseanna fréamhshamhla/ ionsamhlúcháin ar fáil d’earnáil na hArd-

Déantúsaíochta. Tacóidh saineolas teicniúil ar an láthair in AMTCE le comhlachtaí chun rioscaí agus 

deiseanna a mheas/a cheistiú a chuireann an poitéinseal infheistíochta i ngléasra/trealaimh i dtimpeallacht 

atá tacúil agus fiosrach araon.  

  

• Bainfidh an t-ionad úsáid as modhanna  seachadta  atá nuálach agus solúbtha, lena n-áirítear: Ceardlanna 

oiliúna ar líne, cumaiscthe, fíorúil agus  beo, duine le duine, ar an láthair ag baint úsáide as na 

teicneolaíochtaí ríomhfhoghlama is déanaí.  

• Táthar ag súil go gcabhróidh  cúrsaí teicneolaíochta déantúsaíochta atá éifeachtach, dearbhaithe 

cáilíochta agus creidiúnaithe leis an aistriú d’oibrithe fireanna agus d’oibrithe baineanna leochaileacha 

chun fostaíocht a fháil agus a choinneáil i róil a chuimsíonn Innealtóireacht, Déantúsaíocht, 

Leictreonaic, Leictreach/Meicniúil, rialaitheoirí loighic Cláir agus riachtanais ghaolmhara cláir tionscail 

S&S 

Is tionscadal fíor-nuálach é an AMTCE i ngach gné agus  Is tionscadal  é atá ag dul ó neart go neart. Is 

lárionad suaitheanta in Éirinn é an AMTCE, agus beidh sé mar lárionad suaitheanta amach 

anseo. Tacaíonn SOLAS/DFHERIS leis seo 

            
An tAire Sláinte, TD Heather Humphreys, An Taoiseach, Michael Ó Mairtín agus príomhfheidhmeannach BOOLM, 
Martin G. O’Brien  
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Timpeallacht Foghlama Digiteach: 

Timpeallacht Foghlama Digiteach : 

Ba é Sprioc Straitéiseach 3 de Ráiteas Straitéise BOOLM 2017-2021 ná “soláthar leanúnach teagaisc agus 
foghlama nuálaíoch ardchaighdeáin a chinntiú i Scoileanna & Coláistí BOOLM.” Bhí comhtháthú TFC sa 
phróiseas teagaisc agus foghlama ina phríomhghné d’fheidhmiú na sprice seo ag FET BOOLM.  
 Tá an eagraíocht tiomanta do theicneolaíocht a úsáid chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú agus chun 
teicneolaíocht dhigiteach a neadú go gníomhach i gcláir chun deiseanna foghlama níos tarraingtí agus níos 
solúbtha a thairiscint d'fhoghlaimeoirí.  Is príomhsprioc é go mbeidh foghlaimeoirí oilte agus muiníneach 
in úsáid na teicneolaíochta mar chuid dá saol oibre, saol staidéir agus saol baile.  
  
Déanann Ráiteas Straitéise BOOLM 2022-26 Sprioc Straitéiseach 1 tagairt don aidhm “Eispéireas 
Ardchaighdeáin d’Fhoghlaimeoirí” a sholáthar, le gníomh gaolmhar aitheanta mar “Tacaíocht a thabhairt 
dár bhfoghlaimeoirí i ndomhan iar-COVID-19 trí leanúnachas oideachais, oiliúna agus measúnaithe a 
chinntiú..”  
Tá roinnt croí-ardán digiteach bunaithe ag BOOLM agus tacaíonn BOOLM leo a chur ar fáil saor in aisce do 
gach foghlaimeoir agus ball foirne in BOOLM FET, lena n-áirítear Office 365, Moodle, agus Microsoft Teams. 
Baineann an eagraíocht leas as na buntáistí a bhaineann leis na gnáthuirlisí seo chun nuálaíocht a chruthú 
i gcleachtais mheasúnaithe,  chun aiseolas a sholáthar d’fhoghlaimeoirí agus chun ábhair foghlama a 
roinnt. Cuireann an tsraith Office 365 neart gnéithe inrochtaineachta ar fáil d'fhoghlaimeoirí a thugann 
smacht breise acu ar a n-eispéireas foghlama.  

Bonneagar TFC (Tacaíocht TF): 

Mar gheall ar phointí rochtana breise, cáblaí agus uasghrádú WIFI  in ionaid breisoideachais agus oiliúna 
(FET) tá soláthar leathanbhanda tapa iontaofa ann i ngach seomra ranga (Ionaid Oideachais Leanúnacha 
Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha, Ógtheagmháil Chill Dhéagláin agus an tIonad Réigiúnach Scileanna 
agus Oiliúna, Dún Dealgan).  
Lean riarachán Scéim Iasachta um Ghléasanna TFC d’fhoghlaimeoirí FET in 2021, de réir chistiú DFHERIS 
agus maoiniú MAEDF, le feabhas a chur ar rochtain foghlama do dhaoine aonair agus do ghrúpaí pobail. 
 
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach : 
Ceannaíodh ceadúnais Wriggle Connect lena n-úsáid ag foireann FET chun scileanna teicneolaíochta 
digiteacha a fheabhsú don teagasc. Tá tógáil ar inniúlacht dhigiteach an fhoghlaimeora agus cumas do 
shochaí digiteach ag croílár Straitéis FET do Thodhchaí SOLAS.  
  
 Soláthraíonn ceadúnais rochtain ar ardán oiliúna ar líne, le foghlaim féin-luas chun a chinntiú go 
mothaíonn foireann FET muiníneach agus compordach in úsáid na teicneolaíochta.  
  
Dearadh Uilíoch don Fhoghlaim (UDL): Ghlac cleachtóirí foghlama ó gach cearn den FET páirt i gClár 
Suaitheantas Digiteach UDL náisiúnta 10 seachtaine i dTeagasc agus i bhFoghlaim, forbartha agus curtha 
ar fáil ag AHEAD agus Rochtain & Foghlaim ar Feadh an tSaoil UCD. Is sraith prionsabal é UDL maidir le 
forbairt curaclaim a thugann deiseanna comhionanna foghlama do gach duine.  
 
Cuireadh ceardlanna Inrochtaineachta agus Cuimsithe ar fáil do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí araon, 
a léiríonn an dóigh a chuidíonn uirlisí teicneolaíochta cúnta le gach foghlaimeoir leas a bhaint as roghanna 
foghlama méadaithe. Tá uirlisi teicneolaíochta cúnta páirteach ionsuite in Office 365 ar nós Léitheoir 
Tumoideachais, Dictate agus Fotheidil Iata. Ag teacht le prionsabail UDL, léirítear an fhoghlaim 
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Clár PEACE IV 

In 2021 bhí baint ag BOOLM le dhá chlár ar leith a sholáthar, le tacaíocht ó mhaoiniú ó PEACE IV.  
• Idirghabhálacha Cruthaitheacha  
• Clár na nDeontas Beag   

  
Idirghabhálacha Cruthaitheacha  
Chruthaigh Tionscadal ‘Idirghabhálacha Cruthaitheacha’ BOOLM caidreamh níos fearr trí chlár 
cruthaitheachta a chur i bhfeidhm le spriocghrúpaí sonracha, mar shampla, leanaí agus daoine óga, pobail 
nua, grúpaí mionlaigh creidimh ar nós an Phobail Mhoslamaigh, iarphríosúnaigh pholaitiúla agus daoine 
óga faoi mhíbhuntáiste i Muirtheimhne Mór. + Diméin an Choscaigh.  
In 2021 trí úsáid a bhaint as an Chruthaitheacht mar ghné bhunúsach i gcothú na síochána, chuir an 
tionscadal cúrsaí agus ceardlanna ar fáil sna suíomhanna seo a leanas:  

 

• Rinne 2 rang Idirbhliana ó Scoil Naomh Uinseann an cúrsa REACH Out in Aibreán 2021.   

• De bharr srianta COVID ní raibh muid in ann an Cúrsa Cuilteála a chríochnú  
Ionad Pobail Mhuirtheimhne Mór go dtí an samhradh nuair a athosclaíodh an t-ionad.  

• Cuireadh cúrsa TF ar Líne ar fáil do 12 Mac Léinn Moslamach.   

• Ghlac 51 dalta sa Ghaelscoil páirt sa Tionscadal PEACE Star Weaving.  

• Reáchtáladh Cúrsaí Eile Reach Out i bhfómhar 2021 i bPobalscoil Bhaile Átha Fhirdhia, Iar-
Bhunscoil 
na Buaise agus roinnt mhaith daltaí ag glacadh páirte ann.  
 

chuimsitheach sa dóigh is go mbíonn rochtain ag gach foghlaimeoir, beag beann ar a stádas 
míchumais, ar na huirlisí céanna.  
  
Ghlac baill foirne páirt i gcúrsaí i bhFoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta ag leibhéil 6, 7 agus 8 CNC, a 
chuirtear ar fáil go náisiúnta. Chuir NCI agus OÉG na cáilíochta seo ar fáil.   - Ag Foghlaim Ábhar agus 
Dearadh Clár.  
  
Mar chuid de chlár píolótach meantóireachta TEL ( Foghlaim le cuidiú teicneolaíochta), d’fhreastail baill 
foirne FET ar chlár 6 seachtaine a chuir Teach Nimble ar fáil chun scileanna a fheabhsú maidir le cláir agus 
ábhair a dhearadh  le haghaidh foghlama cumaisc. Dhírigh an clár seo ar an dóigh le teicneolaíocht a úsáid 

in éineacht le straitéisí maithe teagaisc agus foghlama.  
Ceannaíodh ceadúnais bhogearraí don chlár comh ar líne Padlet d’fhoireann FET. Ligeann an uirlis TEL seo 
do mhic léinn comhoibriú le chéile, smaointe a roinnt, topaic a phlé, nó íomhánna oibre a uaslódáil.  

Eile:  

Cuireann BOOLM cultúr chun cinn ina ndéantar dea-chleachtais agus piar thacaíocht a roinnt. ‘TEL Talks’ 
an t-ainm a bhí ar sheisiúin faoi cheannas na cleachtóirí. Seisiúin a bhí dírithe ar eispéiris a roinnt agus/nó 
ar úsáid uirlisí digiteacha don teagasc agus don bhfoghlaim a léiriú. Cuirtear taifeadtaí na seisiún seo ar fáil 
ar an bhFoireann FET TEL & Forbartha Gairmiúla. 
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Cuiteáil – Clár Mhuirtheimhne Mór                                       Mic léinn Idirbhliana CC Naomh Oilibhéar – Clár 
Idirchultúrtha 
 

Rinne an tionscadal gearrscannán de na cúrsaí thuas a taispeánadh ag an imeacht deiridh ar 10 Nollaig 
2021 in Ionad Oriall i bPríosún Dhún Dealgan. 
Bailíodh agus rinneadh anailís ar na foirmeacha monatóireachta ar fad do na ranganna go léir agus ansin 
fágadh iad le PEACE IV dá dtaifid bhunachar sonraí agus dá n-anailís féin. Rinneadh gach íocaíocht ó SEUPB 
trí Chomhairle Contae Lú agus tháinig deireadh leis an tionscadal ar 30 Nollaig 2021. 934 rannpháirtí a 
chríochnaigh an clár, rud a sháraigh an sprioc de 720. Bhí an t-aiseolas ó na rannpháirtithe an-dearfach go 
háirithe ó sheisiún aiseolais ar líne leis an gComhphobal Moslamach a chuir in iúl tháinig an cúrsa i 
dtarrtháil air mar phobal le linn na paindéime. Dúirt Príomhoide Naomh Uinseann go raibh sé ar cheann 
de na cúrsaí is fearr a eagraíodh sa scoil riamh. 
Rinneadh na cúrsaí a sholáthar do réimse leathan rannpháirtithe ó leanaí óga scoile go grúpaí gníomhacha 
a bhí ar scor. Ba dhaoine bána an cúlra eitneach is mó (81.3%) agus b’ionann grúpaí eile Dubha, Áiseacha 
agus Taistealaithe Éireannach) agus 9.8% de na rannpháirtithe. Bhí na céatadáin fear/baineann beagnach 
cothrom le 48.2% fireann agus baineann 51%. 
Maidir leis an miondealú ó thaobh creidimh de, bhí an céatadán is airde rannpháirtithe ó na rannpháirtithe 
sin a chuir in iúl gur ón bPobal Caitliceach iad.  Dílseoir Aontachtach Protastúnach (PUL) a bhí in 2.6%; Eile 
6.33% agus anaithnid 12.9%. Bhí cuid de na rannpháirtithe Eile ó na heaglaisí pobail nua cosúil le Grace 
Fellowship. Chomh maith leis sin, comhfhreagraíonn na figiúirí do fhigiúirí Dhaonáireamh 2016 le Caitlicigh 
(83.7%) de dhaonra Lú. Tá Eaglais na hÉireann ag 1.7% agus Preispitéireach ag .5%. Pobal Moslamach 1.5% 
agus Ortadocsach 1.2%. Ní raibh aon chreideamh ag 7.8%. 
Bhain na rannpháirtithe go léir sult as an tionscadal. Mar sin féin, ba í an cheist is mó ná caidreamh níos 
fearr a thógáil ar an leibhéal áitiúil. Bhain tionscadal é sin amach, rud a léirítear leis an gcaidreamh 
leanúnach níos dlúithe idir an Pobal Moslamach agus Muirtheimhne Mór. Tá obair thábhachtach bainte 
amach tríd an bPobal Moslamach agus Pobal Muirtheimhne a thabhairt chun oibriú le chéile ar 
thionscadail. Is ionann é seo agus a rá go mbeidh naisc chumarsáide leanúnacha ag an dá phobal agus an 
tionscadal seo thart chun aon cheisteanna amach anseo a réiteach má thagann siad chun cinn. Aistríonn 
sé pobail níos mó isteach i suíomh príomhshrutha chomh maith trí gan a bheith iargúlta. 
Tá an dá thionscadal ag obair le BOOLM anois taobh amuigh den Tionscadal um Idirghabhálacha 
Cruthaitheacha i gClár Oideachais Pobail BOOLM agus léiríonn sé seo tomhas inbhuanaitheachta. Ar an dul 
céanna, tá an clár ceoil a bhí ar siúl i roinnt scoileanna anois á chur san áireamh ag dhá scoil: Coláiste Rís 
agus Coláiste Naomh Uinseann mar bhuan-theagmhais dá gClár Idirbhliana.  
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              Muslim Group Dundalk                                                                         Cross Border Orchestra 

Clár na nDeontas Beag: (Forbhreathnú) 
Rinne BOOLM Clár Deontais Bheaga PEACE IV Lú thar ceann Chomhairle Contae Lú agus fuair sé tacaíocht 
ó Chlár PEACE IV an Aontais Eorpaigh, atá á bhainistiú ag Comhlacht na gClár Speisialta AE (SEUPB). Chuir 
an Oifig Feidhmiúcháin i dTuaisceart Éireann agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail sa Phoblacht 
maoiniú meaitseála ar fáil. 
Rinneadh Clár na nDeontas Beag a láinseáil i mí Iúil 2020 le ciste iomlán de €307,357. Bhí dualgas ar an 
gClár 10 dtionscadal ar a laghad a mhaoiniú le dámhachtainí idir €4,500 agus €70,000. Fuair an Clár 
iarratais ó 40 tionscadal ar luach iomlán de bhreis agus €1,000,000. 
Bronnadh €302,885 ar ghrúpaí ar an iomlán ar fud Lú trí chlár deontas beag, faoin téama – Caidreamh 
Dearfach a Fhorbairt. Tháinig deireadh leis an gClár i mí na Nollag 2021. Bhronn an Clár maoiniú ar 22 
tionscadal san iomlán faoi dhá ghlao ar mhaoiniú. Rinne na 20 grúpa a fuair maoiniú ionadaíocht ar chuid 
leathan den tsochaí agus bhí siad lonnaithe go cothrom timpeall Chontae Lú ag ligean do gach pobal deis 
a fháil a bheith páirteach in PEACE IV.   

 

Rannpháirtithe   
D’oibrigh an Clár le thart ar 500 rannpháirtí faoi mhí na Samhna 2021. Bhí na rannpháirtithe roinnte go 
cothrom ó thaobh inscne le níos mó rannpháirtithe Caitliceacha Éireannacha ná déimeagrafaic eile ag léiriú 
próifíl an daonáirimh do Chontae Lú. 
 

Fíricí agus Figiúirí 

• 22: Tá maoiniú bronnta ar thionscadail ar fud Chontae Lú. 
• 500: Ghlac rannpháirtithe páirt 
• 2020/2021: Amlíne - bhí an Clár ar siúl ó Eanáir 2020 go Nollaig 2021 
• 16 – 80: Bhí raon aoise idir na rannpháirtithe ó dhéagóirí go luath go grúpaí gníomhacha 
scoir. 
• €302,885: Méid maoinithe bronnta 
• Inscne: 50% baineann, 41% fireann agus 9% i gcatagóirí eile. 
• Cúlra: 61% C/N/T, 6% P/U/L agus 27% i gcatagóirí eile 

 
Tionchar COVID 19 maidir le clár na ndeontas beag 
Seoladh an Clár le linn Covid19 agus léiríodh é seo sa dóigh ar oibrigh na tionscadail. Bhain an grúpa úsáid 
as teicneolaíocht chun na srianta a bhainistiú. Cheadaigh cruinnithe fíorúla níos mó cruinnithe trasteorann, 
bhí aoichainteoirí le breis ceardlanna agus léachtaí a chur ar fáil ar an ábhar go raibh níos lú tiomantais 
ama ann mar gheall ar chruinnithe ar líne agus rinneadh cumarsáid a éascú trí ardáin TF a ndearna ceannairí 
tionscadail monatóireacht agus bainistiú orthu. 
 
Conclúid agus Oidhreacht  
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Gan aon amhras, is acmhainn dhearfach é an Clár do ghrúpaí i gContae Lú. Léirigh an ró-shuibscríobh sa 
phróiseas iarratais an t-éileamh ar thionscadail a chothaíonn caidreamh tógála sa cheantar. Ba léir go raibh 
fonn ar na ceannairí tionscadail agus na grúpaí úsáid a bhaint as an maoiniú chun deiseanna a sholáthar 
do rannpháirtithe nach mbeadh ar a gcumas bualadh le pobail trasteorann nó trasteorann gan PEACE IV 
murach sin. 
Chruthaigh srianta COVID 19 roinnt moilleanna ach réitigh nuálacha trína mbaintear úsáid as 
teicneolaíocht chun moilleanna a shárú agus a chinntiú go gcloíonn tionscadail leis na hamlínte 
comhaontaithe a chuireann ar chumas Chlár na nDeontas Beag fanacht ar an sceideal. 
Gan PEACE IV ní bheadh na tionscadail seo in ann maoiniú a fháil in áit eile. Chuidigh Clár na nDeontas 
Beag ó thaobh ligean do ghrúpaí díriú ar thionscadail a chothaíonn caidreamh dearfach trasna pobail agus 
trasteorann. Bhí an t-aiseolas ó rannpháirtithe thar a bheith dearfach agus tá roinnt tionscadal ag lorg 
bealaí chun leanúint ar aghaidh i ndiaidh chlár na nDeontas Beag. Tá suim léirithe ag rannpháirtithe freisin 
i mbreisoideachas i réimse a gcuid tionscadal. Clúdaíonn sé seo teicnící tarrthála beatha go dtí na 
heolaíochtaí ríomhaireachta. 
 

        
         Harp Programme – Gaelscoil                                                                    Songlines Programme 

 

      Tionscadail a maoiníodh i mBabhta a hAon Tionscadail a maoiníodh i mBabhta a Dó 

1. Tionscadal Cábla (Foróige): Tionscadal 
Feabhsaithe Scileanna Trasphobail Óige   
2. Diméin an Choscaigh (2): Tionscadal 
Scileanna Saoil agus Tionscadal Ceoil  
3. Ionad Acmhainní Teaghlaigh Connect 
Tionscadal Scileanna & Ceannaireachta na 
mBan   
4. Tarrtháil Iascairí na Bóinne: Tionscadal 
Oiliúna Scileanna Tarrthála Idirchultúrtha  
5. DeeHub: Tionscadal Oidhreacht 
Trasteorann New Leaf   
6. Dundalk Select Vestry: Clár Taighde, 
Suíomh Gréasáin & Turais Oidhreachta   
7. Outcomers Dundalk: Tionscadal Idirphlé 
Oscailte Thuaidh/Theas  
8. Coiste Oidhreachta Bhaile Átha Fhirdhia: 
Tionscadal Taighde, Suíomh Gréasáin agus 
Leabhar  
9. Áit na nDaoine: Tionscadal Feasachta 
Tráma  

1. Culture Connect: Traenáil Ambasadóra 
Chultúrtha  
2. Clann Naofa: Tionscadal Dornálaíochta    
3. Pobal Moslamach Dhún Dealgan: 
Tionscadal Teicneolaíochta   
4. SBG Dhroichead Átha Tionscadal Ealaíona 
Meabhrach agus Ealaín Chomhraic  
5. LADTA Dhroichead Átha: Ceardlanna 
Téamacha/Cainteanna/Clár Meabhairshláinte  
6. Iontaobhas Cathartha Dhroichead Átha: 
Clár Síochána agus Athmhuintearas 
Teicneolaíochta agus ar Líne   
7. Obair Óige Éireann Lú Tionscadal Peile  
8. Obair Óige Éireann Lú Campaí Samhraidh  
9. Cooley Connect Well: Garraíodóireacht 
orgánach trasteorann/ballaí/cainteanna    
10. Club Seoltóireachta Chairlinn: Clár Teicnící 
Seoltóireachta  
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10. Comhairle Pobail Muirtheimhne Mór (2) 
– Cúrsa teicneolaíochta Óige i gCroí agus 
tionscadal dídeanaithe & iarrthóirí 
tearmainn   

   
 
Samplaí de thionscadail mhaoinithe: 

 

Tionscadail Dhiméin an Choscaigh - Dún Dealgan  
D’oibrigh Clár na nDeontas Beag ar 2 thionscadal le Diméin Cox i nDún Dealgan. Dhírigh an chéad tionscadal 
Tionscadal Dhiméin an Choscaigh ar chaidreamh a chothú le daoine ar imeall na sochaí trí oiliúint a chur 
orthu ar scileanna saoil chun cuidiú leo iad a úsáid i measc a bpobail féin. 
Dhírigh an dara tionscadal Tionscadal Ceoil Dhiméin an Choscaigh – Teicneolaíocht an Cheoil dírithe ar 
dheireadh a chur le ciníochas sa cheantar trí pháistí agus déagóirí a mhúineadh chun bogearraí ceoil a úsáid 
mar mhodh cumarsáide lena chéile. D’éirigh thar barr leis an tionscadal ceoil agus rinne na rannpháirithe 
físeáin inar léirigh siad a scileanna cruthaitheacha agus a gcomhoibriú.  
   
The Dee Hub  
Díríodh an Tionscadal Oidhreachta New Leaf ar chaidrimh a chothú i measc pobail ar an dá thaobh den 
teorainn, trí chainteanna agus ceardlanna a óstáil le déagóirí, chun tuiscint a fháil ar imeachtaí polaitiúla 
sóisialta, san am a chuaigh thart agus san am i láthair. 
Thug an tionscadal deis d’aos óg an cheantair bualadh le pobail nach mbeadh siad ag idirghníomhú leo de 
ghnáth, agus foghlaim faoin dóigh a bhfuil a gcuid tuairimí riachtanach chun an tsochaí ina maireann siad 
a mhúnlú. 
Tá cáipéis á cur le chéile ag ceannairí an tionscadail anois, nuair a bheidh an tionscadal críochnaithe, ionas 
gur féidir úsáid a bhaint as an méid a foghlaimíodh as seo amach. 

 

 
 
 
 

Feidhm Oibre Óige BLOOM 

In ainneoin na ndúshlán a bhaineann le COVID-19, thacaigh BOOLM leo seo a leanas in 2021 trína 
Fheidhm Oibre don Aos Óg: 
 
Scéim Your Place Your Space UBU: 
I ngeall ar Scéim Your Place Your Space UBU is féidir le heagraíochtaí maoinithe seirbhísí óige atá 

dírithe ar an duine óg, pobalbhunaithe agus lasmuigh den scoil a sholáthar do dhaoine óga a bhfuil 

tacaíocht de dhíth orthu. 

Leithdháileadh Bliana Iomlán UBU 2021: €625,453 

8 dtionscadal UBU: 6 thionscadal i gCo. Lú/2 thionscadal i gCo. na Mí 

Tionscnamh um Athléimneacht agus Éifeachtúlacht UBU 2021: 
Tá Tionscnamh Athléimneachta agus Éifeachtúlachta UBU ceaptha chun dul i ngleic le cuid de na 
brúnna costais a bhí ar Eagraíochtaí a mhaoiníonn UBU le tamall anuas, agus chun cuidiú le 
heagraíochtaí beaga a bhfuil níos lú ná dhá WTE acu seirbhís níos cuimsithí a sholáthar do dhaoine 
óga. 
Ba é leithdháileadh DCEDIY faoin Tionscnamh seo ná €23,143, rud a mhéadaigh bunmhaoiniú UBU do 

cheithre Eagraíocht Óige, chun dul i ngleic le brúnna costais nó chun soláthar seirbhíse do dhaoine 

óga a fheabhsú. 
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1. 1. Seirbhís Nua UBU: Obair d’Ógra Éireann  - Tionscadal na Mí na hUaimhe Thiar 
Bhí BOOLM ar cheann de ocht mBord Oideachais agus Oiliúna in 2021 ar bronnadh maoiniú orthu 
chun seirbhís óige nua a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais daoine óga atá faoi 
mhíbhuntáiste, imeallaithe nó i mbaol. 
Is iad Obair d’Ógra Éireann na Mí an rogha mar sholáthróir don tseirbhís óige nua san Uaimh 
Thiar. 
Cuireadh buiséad de €120,000 in aghaidh na bliana ar fáil faoin scéim maoinithe UBU Your Place 
Your Space don tseirbhís óige nua seo. 
Cuireadh tús le seirbhís óige nua UBU ar an 8 Samhain 2021. 
Tá an tionscadal nua UBU seo á bhunú ar aon dul leis an scéim UBU Your Place Your Space atá 
maoinithe ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha & Óige (DCEDIY). 
Déanfaidh Seirbhís UBU Obair d’Ógra Éireann na Mí/ na hUaimhe Thiar freastal ar na riachtanais 
seo a leanas: 
Daoine óga atá faoi mhíbhuntáistí eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha idir 16-24 bliana d’aois 
Daoine óga idir 10-16 bliana d’aois atá ina gcónaí sna ceantair a aithníodh atá faoi mhíbhuntáiste 
go mór, go háirithe Daoine óga a bhfuil leibhéil arda andúile nó fadhbanna andúile teaghlaigh acu 
Daoine óga idir 17-24 bliana d’aois atá ina gcónaí a aithníodh atá faoi mhíbhuntáiste go mór, go 
háirithe Daoine óga a bhfuil leibhéil arda andúile nó fadhbanna andúile teaghlaigh acu 
 
  
Leithdháileadh iomlán scéime UBU in 2021: €656,410 ( leithdháileadh UBU / Athléimneacht agus 
Éifeachtúlacht UBU / Tionscadal Nua UBU na hUaimhe Thiar  
 

2. Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla (LYCG) 
Tacaíonn Scéim Deontais Chlubanna Óige Áitiúla le gníomhaíochtaí club óige/grúpa faoi stiúir 
oibrithe deonacha ar leibhéal áitiúil trí chúnamh deontais a sholáthar i dtreo na gcostas a 
bhaineann le clubanna/grúpaí a reáchtáil. Is é príomhfhócas na Scéime ná cabhrú le 
clubanna/grúpaí óige áitiúla faoi stiúir oibrithe deonacha a chuireann clár gníomhaíochtaí oibre 
óige ar fáil do dhaoine óga. 
Leithdháileadh DCEDIY: €149,426.00 
Lú: 40 club óige; An Mhí; 45 club óige 
Iomlán: Fuair 85 club LYCG in 2021 
  

3. Scéim Deontais Chaipitil  
Tacaíonn an Scéim Deontais Chaipitil le trealamh a cheannach, gan Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide san áireamh, agus tugtar maoiniú do thionscadail athchóirithe caipitil ar scála beag. 
Leithdháileadh Deontais Chaipitil DCEDIY: €71,677 
7 n-iarratas tionscadail UBU: 48 iarratas ó Chlubanna Óige Áitiúla: 
Tarraingt anuas BOOLM ó DCEDIY (de réir threoir an DPER ar mhaoiniú poiblí): €56,537.2 
  

4. Scéim Miondeontais Covid 19  
Tacaíonn Scéim Miondeontais Covid 19 le seirbhísí óige agus clubanna óige chun freastal ar 
chostais a tabhaíodh ó bhearta freagartha Covid-19 agus an costas a bhaineann leis an athoscailt 
tar éis mhaolú na srianta le déanaí. 
Leithdháileadh DCEDIY: €34.910  
3 Iarratas ar Thionscadail UBU: €11,850; 23 Iarratas ó Chlubanna Óige Áitiúla €9,015.45 
Iomlán: €20,865.45 
 

5. LADTI+ 
Scéim Seirbhíse Óige LADTI+; Is é cuspóir leis an maoiniú seo ná tacaíocht a thabhairt do 
sholáthar sainseirbhíse don óige LADTI+ le béim faoi leith ar infhaighteacht agus rochtain ar 
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sheirbhísí óige do dhaoine óga LADTI+ i gceantair thuaithe. 
Tá sé mar aidhm ag an scéim soláthar a dhéanamh d’uaireanta oibrithe óige breise atá 
tiomnaithe go sonrach do thacú le daoine óga LADTI+ i gceantair thuaithe. 
Leithdháil an DCEDIY €7,000 ar BOOLM faoin scéim LADTI+. D’éirigh le Outcomers, Dún Dealgan 
Scéim Seirbhíse Óige LGBTI+ 2021 a fháil  
 

6. Tionscnamh Tacaíochta Infhostaitheachta Óige Spriocdhírithe 
Tá an Tionscnamh Tacaíochta Infhostaitheachta don Aos Óg 2021_2022 dírithe ar dhaoine óga idir 
15 agus 24 bliana d’aois (san áireamh), nach bhfuil fostaithe, sa chóras oideachais ná in oiliúint faoi 
láthair, arna maoiniú ag na Cuntais Dhíomhaoine. Tá an Tionscnamh seo dírithe ar dhaoine óga a 
bhfuil sé deacair teacht orthu ó sheirbhísí príomhshrutha eile le fócas ar scileanna boga agus a nasc 
le hinfhostaitheacht. D’éirigh le hObair d’Ógra Éireann Lú é seo a fháil. Is é an leithdháileadh iomlán 
thar an dá bhliain ná €46,640. 

  

Lean Coiste um Obair don Aos Óg ag BOOLM ag tacú le cur i bhfeidhm an Phlean Oibre don Aos Óg 

2020-2022 a bhfuil sé mar aidhm aige a chinntiú go n-éireoidh leis an BOO maidir lena fhreagrachtaí 

chun tacú le soláthar, comhordú, riarachán agus measúnú seirbhísí oibre óige i réigiún Lú agus na Mí. 
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An Stiúrthóireacht Tacaíochta agus Forbartha Eagraíochta   

Music Generation Lú 

Music Generation Lú 

Bunaíodh Music Generation Lú in 2011 mar sheirbhís oideachais ceoil a chuireann réimse éagsúil deiseanna 
ar fáil ar fud an chontae do pháistí agus do dhaoine óga chun ceol a fhoghlaim.  

Tá sé mar chuid de Music Generation, Clár Oideachais Ceoil Náisiúnta na hÉireann, arna thionscnamh ag 
Music Network, arna chómhaoiniú ag U2, Ireland Funds & an Roinn Oideachais. Faigheann an clár tacaíocht 
airgeadais go háitiúil ó Create Louth agus ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí. Cuireann 
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan tacaíocht chomhchineáil ar fáil. Tá Music Generation Lú á 
bhainistiú ag Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Lú, grúpa comhairleach don fheidhmeannacht a bhíonn ag 
tuairisciú do Choiste Obair Ógra BOOLM faoi Alt 44 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013.  Tá 
an tseirbhís á stiúradh ag an Oifigeach Forbartha Ceoil Gemma Murray, le tacaíocht ó bheirt bhall foirne 
acmhainne lánaimseartha agus riarthóir lánaimseartha amháin ag obair ó Ionad Music Generation Lú ag 
BOOLM, Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan.  D’fhostaigh an clár fiche oideoir ceoil páirtaimseartha chun cabhrú 
le clár is fiche a sholáthar in 2021. 

Chomh maith le teagasc ceoil iarscoile a chur ar fáil i réimse uirlisí agus stíleanna ceoil ag moil i nDún 
Dealgan (Campas BOOLM, Sráid an tSéipéil) agus Droichead Átha (Coláiste Pobail Naomh Oilibhéir), 
cuireann Music Generation Lú go leor clár amhránaíochta agus uirlise inscoile ar fáil ionas go mbíonn 
rochtain níos fearr ag leanaí agus daoine óga ar chumadh an cheoil. Tá roinnt ensemble bunaithe aige 
freisin a chuireann eispéireas soch-chultúrtha ar sheinm ceoil le chéile do leanaí agus do dhaoine óga. I 
measc ensemble faoi stiúir MG Lú tá clár ceolfhoirne sreangáin, ensemble cruite, cór óige Young Voices 
Louth, a bunaíodh i gcomhpháirtíocht le Sing Ireland, agus ceolfhoireann tíre óige Nos Nua, arna bhunú 
agus arna seachadadh i gcomhpháirtíocht le hIonad Oiriall, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Dún Dealgan . 
Ghlac 2,2,732 leanbh agus duine óg páirt i gcláir Music Generation Louth le linn na tréimhse Eanáir go 
Nollaig 2021.  In ainneoin na ndúshlán a bhí mar thoradh ar an bpaindéim Covid 19, choinnigh Music 
Generation Louth a leibhéal ard gníomhaíochta agus rannpháirtíochta bliantúil.  Mar fhreagra ar chúinsí a 
bhí mar thoradh ar an bpaindéim, mar fhorbairt ar an mbliain roimhe sin, lean céatadán ard de chláir 
inscoile ar líne le linn na tréimhse Eanáir go Feabhra nuair a dúnadh na scoileanna. Aistríodh gníomhaíocht 
iarscoile (teagasc agus cleachtaí) go héifeachtach ar líne, mar a rinneadh in 2020 roimhe seo. I measc na 
n-aschur a rinneadh in 2021 bhí taibhiú físe a d’ullmhaigh Ensemble Cruite Music Generation Lú leis na 
ceoltóirí áitiúla Zoe Conway agus John McIntyre mar cheiliúradh ar Lá Náisiúnta na Cruite 2021.  Arna 
choimisiúnú ag Cruit Éireann, bhí an taibhiú ar cheann de go leor a roghnaigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha 
dá roghchlár de thaibhithe cultúrtha digiteacha do Lá Fhéile Pádraig. Ba é taibhiú físe Lú an rogha is 
coitianta i measc ambasáidí agus consalachtaí na hÉireann ar fud an domhain le fiche misean á roghnú le 
cur ar a gcláir ar líne.  
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Music Generation Lú 2021 2020 2019 2018 2017 

Líon na gClár 22 15 15 14 14 

Rannpháirtíocht (Cailíní) 1,754 1,756 1,884 1,830 930 

Rannpháirtíocht (Buachaillí) 978 1,030 1,283 1,462 918 

Rannpháirtíocht (aois 

bhunscoile) 

1,970 2,140 2,478 2,725 1,483 

Rannpháirtíocht (aois iar-

bhunscoile) 

762 646 689 567 365 

Rannpháirtíocht Iomlán 2,732 2,786 3,167 3,292 1,848 
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Ensemble Cruitirí Ag Ullmhú físeán Cruit Éireann i gCuaille  

 

 
Senior Strings 
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Ceolfhoireann Dhúchais Óige Nós Nua 

 

 

Senior Strings os comhair an cheamara @ Trá na Carraige Duibhe  
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Music Generation - An Mhí 

Faoi cheannaireacht BOOLM, tá an Mhí ag glacadh páirte anois i Music Generation, Clár Oideachais Ceoil 
Náisiúnta na hÉireann.  

Faigheann Music Generation na Mí tacaíocht ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí agus ó 
Chomhairle Contae na Mí. Thosaigh sé le leathadh amach an chláir i Meán Fómhair 2020,á stiúradh ag an 
Oifigeach Forbartha Ceoil Aoife O’Connell le tacaíocht ó riarthóir lánaimseartha amháin atá lonnaithe in 
oifigí BOOLM, Bóthar na Mainistreach, an Uaimh. 

Mar chuid de na cláir atá á soláthar ag Music Generation na Mí i mbliana tá cláir uirlisí scoile, cór leanaí 
agus cór óige san Uaimh agus i gCill Dhéagláin, léiriú ceoil agus teicneolaíocht ag Abbey Road Sounds, 
giotár agus amhránaíocht Ógtheagmhála, amhránaíocht na hIdirbhliana agus Tech, uirlis iarscoile agus 
amhránaíocht ag Mol Ceoil na hUaimhe. Mol agus Ceolfhoireann Sreangáin Bhaile Iúiliáin.   

D’oibrigh 16 Oideachasóir Ceoil le MGM i mbliana.   

Seoladh scéim Cíosa Uirlisí Leabharlann na Mí, atá bunaithe i Leabharlann Chill Dhéagláin, i Meán Fómhair 
2021. Website link:  https://musicgenerationmeath.ie/ 

 
MUSIC GENERATION - AN MHÍ 2021 2020 
Líon na gClár   32 8 
Rannpháirtíocht (Cailíní)   1,252 339 
Rannpháirtíocht (Buachaillí)   1,134 279 
Rannpháirtíocht (aois bhunscoile)   1,792 546 
Rannpháirtíocht (aois iar-bhunscoile)   594 72 
Rannpháirtíocht Iomlán  2,386 618 
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Oideoirí Ceoltóirí 
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Clár scoile veidhlín ag Baile Bháigh 
 
 

 
 

 

 
Cór Leanaí Chill Dhéagláin um Nollaig 
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An Nollaig ag Mol Ceoil na hUaimhe 
 

 
Ucailéilí ag clár scoile Educate Together na hUaimhe 
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Ráitis Airgeadais do 2021 
Tá an Ráiteas Airgeadais Bliantúil don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 faoi réir iniúchta ag Oifig 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (ARC&C) tráth foilsithe na Tuarascála Bliantúla don bhliain 
2021. Foilseoidh BOOLM na ráitis airgeadais iniúchta laistigh de mhí amháin tar éis iad a fháil ó 
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Cistel.  

Cód Caiteachais Phoiblí  
Athdhearbhaíonn BOOLM, rún R. 08/05/2022 a thiomantas do chomhlíonadh na gceanglas go léir a 
bhaineann le gnéithe ábhartha den Chód Caiteachais Phoiblí agus dearbhaíonn sé freisin, tar éis 
athbhreithniú a dhéanamh air, go bhfuil siad sásta gur chloígh an Bord leis na gnéithe ábhartha den chód 
sin in 2021 agus tá réimsí tugtha faoi deara acu le tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh i Ráiteas ar Rialú 
Inmheánach 2021. 

Oibleagáidí Faoin Dlí Cánach 
Deimhníonn BOOLM gur chomhlíon sé a oibleagáidí faoin dlí cánach. Rinneadh Nochtadh Cáilitheach 
Neamhspreagtha in 2021 maidir le híocaíochtaí CBL laistigh den phobal. Fuarthas litir ó na Coimisinéirí 
Ioncaim an 6 Deireadh Fómhair 2021 ag dearbhú gur cuireadh an fiosrúchán i gcrích. Tá sonraí leagtha 
amach sa Ráiteas ar an gCóras Rialaithe Inmheánaigh.  

Polasaí agus Nósanna Imeachta Soláthair  
Athdhearbhaíonn BOOLM, rún R. 09/05/2022 a thiomantas do chomhlíonadh na gceanglas go léir a 
bhaineann le beartais agus nósanna imeachta soláthair ábhartha agus deimhníonn sé, in 2021, agus a 
phlean soláthair chorparáidigh á chur i bhfeidhm (mar a thug an Bord faoi deara ar an 16 Meán Fómhair 
2021) go ndéanfaidh sé. chloígh leis na gnéithe ábhartha de na polasaithe agus nósanna imeachta sin. 

Staitisticí maidir le híocaíochtaí 
 

Cineál Íocaíochta Ritheanna Íocaíochta Idirbhearta 

 2021 2020 2019 2018 2017 2021 2020 2019 2018 2017 

Creidiúnaithe 72 61 56 53 57 18,292 19,256 21,306 20,961 21,100 

Creidiúnaithe RSTC 48 54 119 104 115 677 753 1,159 1,279 2655 

Taisteal agus 
Cothabháil 

11 11 11 11 15 310 310 1,542 1,452 950 

Liúntais VTOanna 53 53 52 52 52 2,206 2,660 4,057 4,514 5,270 

Liúntais Ógtheagmhála 53 53 52 52 52 7,234 9,021 10,974 7,864 10,500 

Liúntais Oiliúna RSTC 89 74 51 51 50 13,642 15,450 27,853 25,160 25,459 

Íocaíochtaí Tuarastail *  
 

26 31 27 26 * * 13,807 12,025 33,400 

Íocaíochtaí Tuarastail 
gach mí 

* 12 22 30 12 * * 33,319 45,434 13,560 

* Íocaíochtaí tuarastail aistrithe go ESBS in 2020 
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Líon Fostaithe 
 

Líon Fostaithe 2021 2020 2019 2018 2017 
Iomlán 2,679 2,469 2,461 2,394 2,296 

 

 

Costais Tuarastail 

De réir Alt 6.4(v) agus Alt 6.4 (vi) den Chód Cleachtais do Bhoird Oideachais agus Oiliúna 2019, sonraí ar 
shochair luach saothair na príomhbhainistíochta i BOOLM, lena n-áireofaí an Príomhfheidhmeannach, 
agus sonraí faoin uimhir. na bhfostaithe ar laghdaigh a gcuid sochar fostaithe iomlán (gan costais phinsin 
an fhostóra san áireamh) don tréimhse tuairiscithe idir €0 agus €59,999 agus laistigh de gach banda pá 
de €10,000 ó €60,000 ar aghaidh agus soláthraítear figiúr iomlán do ranníocaíochtaí pinsin fostóra san 
Airgeadas Bliantúil Ráitis (AFS) don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 a fhoilseofar laistigh de mhí 
amháin tar éis iad a fháil ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. 

Cloígh nó Mínigh 

Féadfar díolúintí ó na forálacha sonracha sa Chód Cleachtais a chosaint i gcásanna áirithe ar choinníoll 
gur féidir cuspóirí na bhforálacha sin a bhaint amach le bearta rialachais eile. Más rud é nach bhfuil sé ar 
intinn ag bord  cloí le foráil den Chód, ní mór an cinneadh seo agus míniú mionsonraithe a chur san 
áireamh i dtuarascáil an Chathaoirligh. Tá tuarascáil an Chathaoirligh do 2021 curtha ar fáil don Aire leis 
an tuarascáil seo.  

Táillí nach mbaineann le tuarastal a íoctar le comhalta Boird 

Tá sonraí na dtáillí nach mbaineann le tuarastal a íocadh i leith chomhaltaí an Bhoird arna n-anailísiú de 
réir catagóire táillí san áireamh sna Ráitis Airgeadais Bhliantúla (RAB) don bhliain dar críoch 31 Nollaig 
2021 a fhoilseofar laistigh de mhí amháin ón dáta a bhfaighfear iad ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste.  
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Polasaithe BOOLM 

Thug an Bord na polasaithe BOO seo a leanas faoi deara le linn 2021: 

1. Polasaí Fionraí agus Díbirt - luaite 

2. Polasaí Soláthair - leasaithe agus luaite 

3. Polasaí Pasfhocail - luaite 

4. Polasaí Úsáide Inghlactha Teicneolaíochta - luaite 

5. Polasaí Úsáide Inghlactha Idirlín - luaite 

6. Polasaí Ríomhphoist - luaite 

7. Plean Leanúnachais Gnó OSD - luaite 

8. Plean Aisghabháil Tubaiste OSD - luaite 

9. Polasaí agus Nósanna Imeachta ETBI um Chosaint Aosach FET - luaite 

10. Polasaí Scoláireachtaí Gaeltachta 2022-2024 - leasaithe agus luaite 

11. Polasaí Beir Leat Do Ghléas Féin TF - luaite 

12. Polasaí Criptithe TF - luaite 

13. Creatbheartas TFC - luaite 

14. Polasaí um Fhoinsiú allamuigh agus Fáltas TF - luaite 

15. Polasaí um Chianrochtain TF - luaite 

16. Beartas um Úsáid Saoráide - leasaithe agus luaite 

17. Polasaí Bronntanais, Iontaobhais agus Scoláireachtaí - leasaithe agus luaite 

 

 

Córas rialaithe inmheánaigh: 

Rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh ag a chruinniú an 24 Márta 2022. Ag an gcruinniú seo, rinne an Coiste conclúid gur oibrigh 
córas rialaithe inmheánaighBOOLM go héifeachtach le linn na tréimhse tuairiscithe (2021) agus go 
dtugann an córas tuairiscithe inmheánaigh luath-rabhadh ar theipeanna rialaithe inmheánaigh agus 
rioscaí atá ag teacht chun cinn agus mhol sé go ndéanfaí an dréacht Ráiteas ar an gCóras Rialaithe 
Inmheánaigh a cheadú ag an mBord faoi réir téacs ar sholáthar a chur san áireamh mar a iarrann an C&AG.  
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Soláthar  
 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Líon na gComórtas Creatlaí 27 25 16 16 15 

Líon na dTairiscintí a fógraíodh ar OJEU 25 19 6 1 2 

Líon na dTairiscintí a fógraíodh ar etenders 45 42 37 21 17 

Iarratas ar 5 mheastachán 12 29 26 26 46 

Líon na gConarthaí a bronnadh 43 42 18 31 29 

Iomlán 152 157 103 95 109 
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Tionscadail Chaipitil 

Cineálacha 
Tionscadal 

Tionscadail 2021 2020 2019 2018 2017 

Scoileanna Nua Coláiste Uí 

Chearbhalláin, 

An Obair 

4 3 4 3 3 

 Scoil Náisiúnta 
Naomh Peadar, 
Dún Búinne 
(scoil neamh-
BOO) 

     

 Coláiste Dhún 
Búinne don 
Todhchaí 

     

 Pobalscoil Ard 
Rí, An Uaimh 
agus Scoil 
Speisialta 
Naomh Ultán, 
An Uaimh 

 

     

Mórthionscadail Ionad 
Sármhaitheasa 
Oiliúna Ard-
Déantúsaíocht
a  
Dún Dealgan 

13 13 8 8 8 

 Iar-Bhunscoil 
na Sceiche, 
Dún Dealgan 

     

 Coláiste 
Beaufort, An 
Uaimh, 
Síneadh Buan 
agus Aonad um 
Riachtanas 
Speisialta 

     

 Coláiste De 
Lacy, Cill 
Dhéagláin, 
Céim II, 
Síneadh Buan 
Mór (faoi stiúir 
DoE) 

     

 Coláiste na 
hInse, An Inse, 
Síneadh Buan 
agus Aonad um 
Riachtanas 
Speisialta 

     

 Coláiste na Mi, 
An Uaimh, 
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Mórshíneadh 
Buan Céim II 

 Coláiste Pobail 
Dhún 
Seachlainn, 
Síneadh Buan  

     

 Meánscoil 
Loreto, An 
Uaimh (scoil 
neamh-BOO), 
Síneadh Buan 
agus Aonad um 
Riachtanais 
Speisialta 

     

 Coláiste Ráth 
Tó, síneadh 
mór Buan 

     

 Scoil Uí Mhuirí, 
Dún Léire, 
Síneadh Mór 
buan 

     

 Pobalscoil 
Naomh Ciarán, 
Ceanannas 
(scoil neamh-
BOO), Síneadh 
Buan agus 
Aonad um 
Riachtanais 
Speisialta 

     

 Scoil Náisiúnta 
San Proinsias, 
An Charraig 
Dhubh, Lú 
(Scoil neamh-
BOO), Síneadh 
Buan agus 
Aonad um 
Riachtanais 
Speisialta 

     

 Coláiste Pobail 
Naomh 
Oilibhéar, 
Droichead 
Átha, Síneadh 
Buan agus 
Aonad um 
Riachtanais 
Speisialta 

     

Tionscadail Níos 
Lú - Síntí Beaga, 
Aonaid um 
Riachtanais 
Speisialta, 
Cóiríocht 
Shealadach, etc. 

Pobalscoil Ard 
Rí, An Uaimh, 
Cóiríocht 
Shealadach  

8 9 11 15 7 
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 Pobalscoil 
Náisiúnta Chill 
Dhéagláin, 
Cóiríocht 
Shealadach  

     

 Pobalscoil na 
Bóinne, Baile 
Átha Troim 
Cóiríocht 
Shealadach 
(Scoil neamh-
BOO) 

     

 Coláiste na Mí, 
An Uaimh, 
Cóiríocht 
Shealadach 

     

  SN Naomh 
Proinsias, An 
Charraig 
Dhubh, 
Cóiríocht 
Shealadach 

     

 Scoil Náisiúnta 
Naomh Muire, 
An Bóthar Buí  
Aonaid um 
Riachtanais 
Speisialta (Scoil 
neamh-BOO) 

     

 Coláiste 
Pheadair, Dún 
Búinne,  
Aonaid um 
Riachtanais 
Speisialta  

     

 Scoil Náisiúnta 

Educate 

Together na 

Sceirí (scoil 

neamh-BOO), 

Aonad um 

Riachtanais 

Speisialta 

 
 

 

     

Tionscadail 
Oibreacha 
Samhraidh 

Coláiste Pobail, 

Ráth Chairn, 

Oibreacha 

Uasghrádú 

Teirmeach 

5 3  6 5 4 

 Coláiste Pobail 

Dhún 

Seachlainn, 
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Uasghrádú ar 

Dhoirse Amach 

 Ionad 

Réigiúnach 

Scileanna & 

Oiliúna, Córais 

Sábháilteachta 

Saoil 

     

 Iarbhunscoil 
Naomh 
Oilibhéar, 
Uasghrádú ar 
Dhoirse 
Dóiteáin 

     

 
Coláiste 
Naomh Peadar, 
Dún Búinne, 
Uasghrádú 
Leictreach 

   
 

 

Tionscadail 
Oibreacha 
Éigeandála 

 
2 3 4  5 2 

 
 

     

 Coláiste Uí 
Fhiaich, Dún 
Dealgan, 
Oibreacha 
Sábháilteachta 
Dóiteáin 

     

 Ógtheagmháil 
Baile Átha 
Troim, 
Uasghrádú 
Meicniúil 

     

Eile 
 

1 5 12 12 10 

 Ceannoifig 
BOOLM, 
Droichead 
Átha, Oifigí 
Nua Riaracháin 

     

Iomlán  33 36 45 48 34 
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Léasanna/Comhaontuithe Gearrthéarmacha Cíosa 

Líon na gComhaontuithe Léasanna/Comhaontuithe Gearrthéarmacha Cíosa 

2021 38 

2020 42 

2019 35 

2018 33 

2017 27 
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Úsáid Saoráidí 

 

Líon 
 

Iarratais a próiseáladh 

2021 33 

2020   13* 

2019 36 

2018 39 

2017 27 
*Bhí líon na n-iarratas ar úsáid saoráidí BOOLM le linn 2020 níos ísle ná mar a bhí sna blianta roimhe sin mar gheall ar 
Phaindéim COVID 19. 

 

 
Oiliúint 

Shocraigh foireann na Roinne Seirbhísí Corparáideacha oiliúint don fhoireann ar bhainistíocht sócmhainní, 
soláthar, SharePoint, Foirne, OneDrive, Láithreáin Ghréasáin, gléasanna soghluaiste, Sláinte agus 
Sábháilteacht, Saoráil Faisnéise agus Cosaint Sonraí, Scéim na dTeangacha Oifigiúla agus Oiliúint 
Ghairmiúil Gaeilge. D’fhreastail foireann na Roinne Seirbhísí Corparáideacha ar oiliúint ar Rialachas 
Corparáideach, Sláinte agus Sábháilteacht, Iniúchtaí Gléasra, Cosaint Sonraí, TF, Saoráil Faisnéise, 
Soláthar, déileáil le Covid 19 agus Bainistíocht Riosca. Soláthraíodh faisnéisithe don fhoireann 
nuacheaptha chuig poist bhainistíochta. Sannadh dualgas oifigigh oiliúna go foirmiúil do bhall foirne in 
2021. 

SEAI 

Tá tiomantas iomlán ag BOOLM do na spriocanna agus na cuspóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta fuinnimh 
agus aeráide atá leagtha amach ag an Rialtas a bhaint amach. Tá BOOLM i gcomhpháirtíocht le clár 
Comhpháirtíochta Earnála Poiblí an SEAI atá ar an bhfód le roinnt blianta anuas. Tá spriocanna 
éifeachtúlachta fuinnimh feabhsaithe 50% agus sprioc nua laghdaithe 51% ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa le baint amach ag comhlachtaí san earnáil trí bhealaí astaíochtaí a mhúnlú faoi dheireadh na bliana 
2030. 
  
Tá Foireann Fuinnimh curtha ar bun ag BOOLM le baill nua a oibríonn go dlúth le Bainisteoir Tacaíochta 
Cláir an SEAI chun pleananna agus polasaithe fuinnimh a fhorbairt agus a nuashonrú, chun a chinntiú go 
gcomhlíontar na ceanglias tuairiscithe agus monatóireachta feidhmíochta fuinnimh (M&R) reatha agus 
chun tionscnaimh inár scoileanna agus ionaid a chur chun cinn. Tá Oifigeach Feidhmíochta Fuinnimh 
ceaptha ag BOOLM ag leibhéal na Foirne Bainistíochta Sinsearaí agus tá an fhoireann ag freastal ar chúrsaí 
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fuinnimh chun cur lena gcuid eolais. Is clár oiliúna bainistíochta fuinnimh ISO 50001 ceann acu, is é sin 
Energy Map Training, a dhírigh ar fheabhsú leanúnach agus ar oiliúint bhunúsach feasachta agus 
iarfheistithe NZEB. Creat réamhghníomhach atá ann chun monatóireacht a dhéanamh ar thomhaltas, 
deiseanna feabhsúcháin a aithint, athruithe brí agus intomhaiste a dhéanamh, agus foghlaim ó 
éifeachtacht na n-idirghabhálacha sin. I measc na gclár oiliúna bainistíochta fuinnimh eile ar fhreastail an 
fhoireann orthu tá Bunús Fuinnimh / Carbóin, Fuinneamh san Oideachas agus Rannpháirtíocht Daoine an 
SEAI - Clár Luasaire Rannpháirtíochta Foirne. Tá an Bhainistíocht Shinsearach tiomanta d'fheabhsú 
leanúnach ar fheidhmíocht fuinnimh agus cinnteoidh siad go bhfuil na hacmhainní riachtanacha chun a 
cuspóirí agus a spriocanna fuinnimh a bhaint amach i bhfeidhm. 
  
Tá gnóthachain éifeachtúlachta á mbaint amach trí chlár struchtúrtha bainistíochta fuinnimh a chur i 
bhfeidhm, trí straitéis fuinnimh agus plean gníomhaíochta a chur ar bun, trí iarfheistiú, trí uasghrádú ar 
fhoirgnimh agus ar shaoráidí agus ar an iomlán, trí fheasacht agus athrú iompraíochta san eagraíocht. 
Feabhsóidh suiteáil phleanáilte monatóirí chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach trí 
mhonatóireacht agus rianú a dhéanamh ar ár n-úsáid áirgiúlachta i bhfíor-am in 2022 ár sonraí fuinnimh 
agus beifear in ann fíor-athrú a dhéanamh bunaithe ar an sonraí seo a bhailiú san fhíor-am. Ónár sonraí 
bonnlíne feidhmíochta fuinnimh M&T an SEAI go sonraí 2021 léirigh ár bhfigiúirí feidhmíochta fuinnimh 
laghdú 29.6% ar an úsáid fuinnimh tríd is tríd, áfach, bunaithe ar ár dtáscaire feidhmíochta fuinnimh do 
2021 tá feabhas de 40.7% ag teastáil ónár sprioc faoi 2030 agus mar sin tá obair na gcapall fós le déanamh. 
  
Cinntíonn BOOLM go gcomhlíonann gach soláthar agus tógáil nua na treoirlínte dochta atá sonraithe i 
nDoiciméid Treorach Teicniúla na Roinne Oideachais maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus cáilíocht na 
tógála agus sáraíonn siad iad. Táimid ag dúil le tuilleadh treorach fuinnimh ón Roinn Oideachais tar éis an 
scéim phíolótach do scoileanna a thabhairt chun críche maidir leis an gcleachtas is fearr maidir le 
hinfheistíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh i scoileanna lena mbaineann iarfheistiú meánach agus 
iarfheistiú ollmhór. Spreagann BOOLM scoileanna, coláistí agus ionaid bhreisoideachais atá ag feidhmiú 
faoi shainchúram na heagraíochta iarratais ar mhaoiniú a chur isteach nuair a bhíonn deiseanna 
infheistíochta/scéimeanna infheistíochta ar fáil chun leictreachas a uasghrádú - go príomha uasghrádú 
an chórais soilsithe go LED, insliú an fhoirgnimh - lena n-áirítear insliú cuasbhalla, líneáil thirim, insliú 
seachtrach. , insliú áiléir, insliú dín, agus aerdhíonacht, bearta fabraic tógála a chur i bhfeidhm - lena n-
áirítear doirse agus fuinneoga, córais mheicniúla a uasghrádú - lena n-áirítear athsholáthar coirí, criosú 
na gcóras téimh, rialuithe téimh laistigh de gach seomra ranga, insliú píopaí, rialuithe coire agus caomhnú 
uisce, Córas Bainistíochta Foirgnimh (BMS) a shuiteáil chomh maith le haon tionscadal eile a laghdódh a 
lorg carbóin. 
  
D’fhreastail rannóg soláthair na heagraíochta ar oiliúint ar sholáthar glas agus inbhuanaithe agus tá siad 
ag éileamh níos mó fianaise doiciméadaithe ó sholáthróirí mar chuid de chonarthaí a bhronnadh ar an 
dóigh a bhfuil soláthraithe tionscnaimh atá neamhdhíobhálach don chomhshaol san áireamh ina bpróisis 
reatha. Tá BOOLM tiomanta do chosaint an chomhshaoil agus is iad a chuspóirí acmhainní nádúrtha a 
chaomhnú, spreagtar gníomhaíochtaí chun dramhaíl chuig líonadh talún a laghdú agus rátaí athchúrsála 

a mhéadú. 
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Árachas 
Líon Éilimh Nua Éilimh Socraithe Éilimh Socraithe  Iomlán 

2021 0 9 14 23 

2020 5 10 23 38 

2019 10 16 24 50 

2018 6 20 23 49 

2017 12 7 30 49 

 

Sláinte agus Sábháilteacht 

Teagmhais a Tuairiscíodh don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta 

 2021 10 

2020 2 

2019 9 

2018 11 

2017 10 
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Bainistíocht Riosca 

Míreanna Riosca a Taifeadadh ar Chlár Riosca BOOLM 

 Míreanna 
Ardriosca 

Míreanna 
Meánriosca 

Míreanna 
Ísealriosca 

Gan measúnú Iomlán 

2021 10 13 2 0 25 

2020 8 14 2 0 24 

    2019 (1) 5 14 9 0 28 

2018 10 44 23 0 77 

2017 8 36 18 10 72 

Nóta 
(1) In November 2019 a review of the BOOLM risk register took place resulting in some risks being transferred to sub registers 

for O.S.D, F.E.T and Schools.   

 

Tá measúnú déanta ag an mBord ar phríomhrioscaí an BOO.  

In 2015 dheimhnigh bord BOOLM gur feidhm de chuid an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca é an 
forbhreathnú ar bhainistiú riosca. Dhearbhaigh an Coiste Iniúchta agus Riosca, ina thuarascáil don Bhord 
maidir le Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2021 agus an Ráiteas ar an gCóras Rialaithe Inmheánaigh “BOOLM’s 
system of internal control operated effectively during the reporting period (2021) and that the system of 
internal control givers early warning of internal control failures and emerging risks.”  
Is mír sheasta í bainistíocht riosca ar chláir chruinnithe an bhoird agus soláthraítear cláir riosca achomair 
agus mhionsonraithe do chomhaltaí an bhoird.  

Tháinig an Coiste Iniúchta agus Riosca le chéile cúig huaire in 2021: 12 Márta, 16 Márta, 8 Iúil, 15 Meán 
Fómhair agus 26 Samhain agus rinne siad athbhreithnithe mionsonraithe ar an gclár riosca. Cuirtear 
miontuairiscí chruinnithe an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca agus tuarascálacha scríofa orthu sin ar 
fáil don Bhord. Faigheann an Coiste Iniúchta agus Riosca tuarascálacha iniúchta agus litreacha 
bainistíochta eisithe ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, IAU agus iniúchóirí eile. Tá córas rianaithe 
moltaí á chothabháil agus ag BOOLM freisin agus monatóireacht a dhéanamh air freisin, mar chóras. 
Áirítear leis na bearta a cuireadh i bhfeidhm mar fhreagra ar riosca tá árachas, oiliúint, rialuithe 
inmheánacha breise a chur i bhfeidhm, idirchaidreamh leis an Roinn Oideachais agus SOLAS, forbairt agus 
cur i bhfeidhm leanúnach polasaithe, neartú na foirne i bpríomhréimsí lena n-áirítear soláthar agus pinsin, 
cur i bhfeidhm moltaí iniúchta, rannpháirtíocht mhéadaithe le comhairleoirí dlí agus maoine agus cur i 
bhfeidhm na mbeart cuí. 
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Mhol Coiste Iniúchta agus Riosca BOOLM faomhadh ar Ráiteas um Ghoile Riosca an 14 Nollaig 2020 agus 
d’fhormheas Bord BOOLM é an 25 Feabhra 2021. 

                                         Scéim Teanga Oifigiúil /Official Language Scheme 2021 

 
Tá BOOLM tiomanta d'fheidhmiú na dtiomantas atá ina Scéim Theanga. In 2021, rinne an tUas. Jack Chambers T.D, 
Aire na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán Scéim Theanga Oifigiúil BOOLM 
2021-2024 a fhaomhadh. Tá BOOLM ag leanúint den chomhoibriú dlúth leis an gCoimisinéir Teanga chun go 
gcomhlíonfar na riachtanais uile atá inár Scéim Theanga. I measc na riachtanas seo tá feabhsú seirbhíse trí mheán na 
Gaeilge don phobal. Cheap BOOLM Gaelchultúr mar an soláthraí oiliúna d'aon bhall foirne riaracháin ar suim leo dul 
i mbun 'Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil' atá creidiúnaithe ag QQI. Le linn 2021, chuir ochtar déag den fhoireann 
riaracháin leibhéil éagsúla QQI den 'Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil' i gcrích le Gaelchultúr. Is oiliúint luachmhar í seo 
agus d'aidhm léi acmhainn BOOLM seirbhís trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil agus is léiriú é ar dhíograis bhaill foirne 
BOOLM an Ghaeilge a chur chun cinn ar an láthair oibre. Leanfar den oiliúint seo a chur ar fáil ar bhonn bliantúil do 
bhaill foirne riaracháin agus de rogha acu dul chun tosaigh i dtreo Teastas QQI Leibhéal 6. 

 

 

Nochtadh faoi Chosaint 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Líon 0 0 0 0 0 
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TFC 

Cineálacha 
Tionscadal 

2021 2020 2019 2018 2017 

Mórthionscadail 24 28 22 18 10 

Aga fónaimh córais 
(measta) 

99.0% 99.0% 93.5% 98% 98% 

Fiosruithe bainistithe ón 
deasc chabhrach 

7,669 6,463 6,152 6,117 5,120 

 

 

                                                                 Tuarascáil Bhliaintúil 2021 

Lean 2021 ar aghaidh ar an dóigh chéanna a bheag nó a mhór le 2020 do roinn TFC BOOLM. Ba é an phaindéim 

leanúnach Covid-19 ar an ní ba mhó a tharla sa chéad leath den bhliain agus lean daltaí agus baill foirne ag cur in 

oiriúint do thimpeallacht foghlama agus oibre chumaisc. 

 

D’éirigh sraith feidhmchlár Microsoft 365 agus go háirithe Foirne Microsoft ina n-uirlisí criticiúla laethúla do gach 

úsáideoir agus is dócha go bhfanfaidh siad mar sin de réir mar a thiocfaimid amach as na leibhéil éagsúla dianghlasála. 

 

Leanadh ar aghaidh gan bhriseadh le tacaíocht chianda agus ar an láthair do scoileanna agus ionaid i rith na bliana 

agus réitíodh líon gan fasach ticéid TFC in 2021. Mhéadaigh infhaighteacht seirbhísí TFC i seomraí ranga go rialta de 

réir mar a d’fhorbair scoileanna agus ionaid a spásanna chun freastal go sábháilte ar dhaltaí agus ar fhoireann. 

 

Mar thoradh ar infheistíochtaí leanúnacha na Roinne i TFC mhéadaigh go leor scoileanna líon na ngléasanna 

digiteacha a bhí acu do dhaltaí agus chuir siad gléasanna soghluaiste ar fáil do mhúinteoirí agus a mbíonn níos mó 

solúbthachta sa seomra ranga mar thoradh orthu. 

 

Ba é an t-ionsaí Cibearshlándála ar FSS ba mhó ba mhó ina chúis imní leis an dara leath de 2021 agus an tionchar a 

d’imir sé ar beagnach gach eagraíocht. 

 

D'fhreagair BOOLM an fhorbairt seo trí oibriú lena phríomh-chomhpháirtithe TFC chun staid shlándála na 

heagraíochta a athbhreithniú. Mar gheall ar na laigí a aithníodh a fheabhsú agus réitigh chúltaca breise a chur i 

bhfeidhm, tá BOOLM i riocht níos láidre chun iarracht a dhéanamh sáruithe slándála a chosc agus freagairt dóibh. 

Cuirfidh an réaltacht go bhfuil cibearbhagairtí i láthair de shíor agus de shíor ag athrú iachall ar ár n-eagraíocht dul sa 

tóir go réamhghníomhach ar laigí agus freagairt níos tapúla ar bhagairtí atá ag teacht chun cinn. 
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Bronntanais, Iontaobhais agus Scoláireachtaí 

Forálann Acht BOO 2013 gur feidhm fhorchoimeádta de chuid an Bhoird é bronntanais, iontaobhais agus 
scoláireachtaí a cheadú. Bunaíodh an Coiste Bronntanais, Iontaobhais agus Scoláireachtaí i mí Eanáir 2019 chun 
cabhrú leis an mBord é seo a chur i bhfeidhm. 

Ceanglaítear ar BOO le hAlt 29 d’Acht 2013, ina thuarascáil bhliantúil, sonraí faoi aon bhronntanais a nglacann sé 
leis os cionn méid atá sonraithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna. Is é tuiscint BOOLM nach bhfuil aon mhéid 
sonraithe fós ag an Aire agus gur cheart bronntanais de mhéid ábhartha a chur san áireamh sa tuarascáil bhliantúil. 
Ag a chruinniú ar 10 Eanáir 2019, rith Bord BOOLM rún go nochtfaí bronntanais os cionn €5,000 sa tuarascáil 
bhliantúil. 

Fuarthas bronntanas amháin den sórt sin in 2021. Bhí sé seo chun trí thionscadal a mhaoiniú a thacaíonn le tuairim 
is 1,500 foghlaimeoir trí chrua-earraí agus oiliúint a chur ar fáil. 

 

Riarachán Párolla 

 
2021 

Tosaitheoirí a taifeadadh in 2021: 435 

Lucht fágála a taifeadadh in 2021: 173 

Iarratais ar Chreidmheas Incriminteach 2021: 51 

Ráitis Seirbhíse 2021: 143 

Líon na n-idirbheart a próiseáladh PG105 (gach coicís): 33,361 

Líon na n-idirbheart a próiseáladh PG106 (gach coicís): 8,375 

Líon na n-idirbheart a próiseáladh PG304 (PTT gach mí): 4,920 

Iomlán 47,458 

Bhog párolla BOOLM chuig ardán seirbhísí comhroinnte i mí Aibreáin 2020. 

 

  



_____________________________________________________________________________________________ 
Tuarascáil Bhliantúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí 2021 

 108 
 

Bainistíocht Saoire 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Iarratais ar shaoire 
mháithreachais 

148 127 120 121 105 

Iarratais ar shaoire do 
thuismitheoirí 

84 66 80 59 61 

Iarratais ar shos gairme ceadaithe 35 39 40 21 20 
Iarratais postroinnte ceadaithe 58 52 48 36 37 
Saoire Atharthachta 27 26 20 25 17 
Saoire Thuismitheoirí 88         
Iasacht 11 15 17 16 15 
Iomlán 451 325 345 278 255 

 

 

Earcaíocht  
2021 2020 2019 2018 2017 

Poist a fógraíodh 577 485 532 515 330 

Iarratais a fuarthas 3,165 6,087 2,389 3,232 2,914 

Comórtais Agallaimh a 
reáchtáladh 

331 284 255 365 282 

Poist a líonadh 410 439 405 403 330 

Iomlán 4,483 7,295 3,581 4,515 3,856 

 

255 278

345 325

451

0

100

200

300

400

500

2017 2018 2019 2020 2021

Bainistíocht Saoire

Total



_____________________________________________________________________________________________ 
Tuarascáil Bhliantúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí 2021 

 109 
 

 

Pinsin 
 

2021 2020 2019 2018 2017 

Pinsin a bronnadh 14 41 32 33 29 
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Aguisín 

Aguisín 1 – Feidhmeanna Forcoimeádta an Bhoird 

 
Deir alt 12(2) d’Acht 2013: 
 
(2) Is feidhmeanna forchoimeádta gach ceann díobh seo a leanas: 
(a) iarratas ó bhord oideachais agus oiliúna ar ainm faoina bhféadfaidh an bord tuairisc a thabhairt air 
féin chun críocha oibríochtúla faoi alt 9(3); 
(b) príomhfheidhmeannach a cheapadh de réir alt 14; 
(c) príomhfheidhmeannach a chur ar fionraí de réir alt 17; 
(d) scoláireacht a bhunú faoi alt 24; 
(e) tuairim a thabhairt faoi alt 27(4)(h) agus ráiteas straitéise a ghlacadh (fara nó d'éagmais 
modhnuithe) faoi alt 27; 
(f) tuarascáil bhliantúil a ghlacadh faoi alt 28; 
(g) bronntanais a ghlacadh nó iad a chomhdhéanamh mar iontaobhaí faoi alt 29; 
(h) cinneadh chun a údarú do chomhalta freastal ar chomhdháil, ar sheimineár, ar chruinniú nó ar 
imeacht faoi alt 38; 
(i) i ndáil le coiste arna bhunú faoi alt 44 — 

(i) an coiste a bhunú nó a dhíscaoileadh, 
(ii) na téarmaí tagartha a chinneadh agus nósanna imeachta an choiste a rialáil, 
(iii) comhalta (lena n-áirítear an cathaoirleach) den choiste a cheapadh nó a chur as oifig, agus 
(iv) gníomh de chuid an choiste a dhaingniú; 

(j) plean seirbhíse bliantúil a ghlacadh faoi alt 47; 
(k) an chumhacht chun airgead a fháil ar iasacht faoi alt 49; 
(l) cuntais a choimeád de réir alt 51; 
(m) i ndáil le coiste airgeadais agus coiste iniúchóireachta— 

(i) na coistí sin a bhunú, 
(ii) comhalta (lena n-áirítear an cathaoirleach) de na coistí sin a cheapadh agus a chur as oifig, 
agus 
(iii) tuarascáil a d'ullmhaigh gach ceann de na coistí sin a fháil agus a chinneadh cén beart (más 
ann) ba cheart a dhéanamh mar thoradh ar thorthaí aon tuarascála den sórt sin; 
agus 

(n) talamh, nó aon leas i dtalamh, a fháil, a shealbhú agus a dhiúscairt, faoi mhír 3 de Sceideal 3. 
 




