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Sprid na Scoile   

Bunscoil Lán-Ghaelach is ea Gaelscoil Chill Mhantáin.  Is é An Foras Pátrúnachta pátrún na scoile. 

Bunaíodh Gaelscoil Chill Mhantáin i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar i gCill 

Mhantáin agus sa cheantar máguaird.   

Ba í Gaelscoil Chill Mhantáin an chéad Ghaelscoil idirchreidmheach – le comhsprid Chaitliceach agus 

Phrotastúnach – sa tír.  Is scoil chomhoideachais í chomh maith. 

An Bord Bainistíochta 2015 – 2019     

Tá obair an Bhoird Bainistíochta bunaithe ar Lámhleabhar Rialachais do Bhunscoileanna 2015-2019 

(An Roinn Oideachais agus Scileanna) agus le tacaíocht ón bPátrún, An Foras Pátrúnachta. 

 

Cathaoirleach Marie Dunphy  

Ainmnitheach an Phátrúin (2) Séadna Mac Seoin  

Cisteoir Gearóidín Ni Loingsigh  

Ainmnitheach ón bPobal (2) Pádraig Ó Dé  

Rúnaí (Príomhoide) Seán Ó Briain  

Ainmnitheach na nOidí Anne Mannion  

Ainmnitheach na dTuismitheoirí -Máthair Katie Reville 

Ainmnitheach na dTuismitheoirí -Athair Gerry Walsh 

 

Toghadh Katie Reville mar Ainmnitheach na dTuismitheoirí – Máthair ar an 23ú Samhain 2016. 

 

 Cruinnithe 2016-2017  

Bhí cruinnithe ag an mBord ar na dátaí seo a leanas i rith na bliana: 6ú Meán Fómhair, 11ú Deireadh 

Fómhair, 29ú Samhain, 17ú Eanáir, 14ú Feabhra, 28ú Márta, 23ú Bealtaine, 20ú Meitheamh.  

Bhí córam ag gach cruinniú. Bhí an clár scaipthe seacht lá roimh gach cruinniú. Cuireadh tuairisc ón 

bPríomhoide agus ón gCisteoir os comhair an Bhoird ag gach cruinniú. 

Cuirtear tuairisc ó gach Cruinniú Boird ar suíomh idirlín na scoile. 

Beartais agus Athbhreithniú ar Bheartais     

1. Athbhreithniú Bliantúil ar an bPolasaí um Chaomhnú Leanaí   

2. Athbhreithniú Bliantúil ar an mBeartas Iontrála   



3. Athbhreithniú ar an mBeartas Teagmhais Chriticiúil, Saoire Pearsanta Múinteoirí, Turais Scoile, 
agus Polasaí Feitheoireachta.  
   

Scrúduithe Caighdeánacha   
 
 
Thíos taispeánann na graif na torthaí a bhí ar na scrúduithe caighdeánacha do ranganna 1 – 6 sa 
Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Mhata. Taispeánann an líne ghorm go bhfuil an scoil ag déanamh go 
maith i gcomparáid leis an gcaighdeán náisiúnta (líne dhonn). Taispeánann na cairteacha go bhfuil 
daltaí na scoile ag feidhmiú thar an gcaighdeán náisiúnta sa réimse meánach – ard, agus faoin 
gcaighdeán náisiúnta sa réimse meánach – íseal. Taispeánann sé seo go bhfuil daltaí na scoile ag 
déanamh go maith sna hábhair sin agus go bhfuil níos lú daltaí ag streachailt leis na hábhair i 
gcomparáid leis an gcaighdeán náisiúnta. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Tinreamh Scoile   School Attendance 
 
Thíos tá an meán tinreamh scoile míosúil don bhliain 2016/17. De ghnáth tá ardchaighdeán tinrimh 
ag an scoil ach mar a fheiceann sibh tá dhá mhí ina dtiteann an céatadán faoi 90% agus is iad sin 
Eanáir (de bharr tinnis) agus Meitheamh (de bharr laethanta saoire). 
 
 



 
 

Éachtaí Scoile 2016-17    

               Rinne an scoil comóradh 20 Bliain  

               Bhuaigh foireann peile buachaillí an sraith pheile    

 Bhuaigh foireann peile na gcailíní an sraith pheile   

 Bhuaigh  foireann sacar na scoile sraithchomórtas Chill Mhantáin agus shroicheadar babhtaí 

ceannais Laighean Theas 

 Bhuaigh foireann cispheile comórtas cispheile áitiúil i Rathnaoi 

 Ainmníodh an scoil ar an ngearrliosta don chóiréagrafaíocht is fearr sa chomórtas 

Amharclainne Bord Gáis 

 Bhronnadh duais ar an scoil ó Amnesty toisc gur bhailigh an scoil an méid is mó airgid sa tír 

leis na bráisléid chairdis 

 Fuair an scoil an Gradam Feabhais in Eolaíocht agus i Mata ó Aimsigh Eolaíocht  

 

Comhghairdeachas do na páistí agus do na múinteoirí a chabhraigh leo sna himeachtaí seo.  

 
 
Airgeadas   
 
1. Buiséad   

Ghlac an Bord leis an mBuiséad Bliantúil ar an 20ú Meitheamh agus cuireadh ar aghaidh chuig an 
bhForas Pátrúnachta ansin é.  

 

Buiséad  2017 – 2018 

Ioncam Réamh-mheasta 

 

Caiteachas Réamh-mheasta 

 



Deontais  €114,909 Oideachas  €  50,027 

Ioncam Scoile          €  37,550 Deisiúcháin/ Cothabháil/ Ionad  €  83,790 

Tiomsú Airgid / Tabhartais  €  29,000 Riarachán  €  42,000 

 
 Teagmhas  €    8,642 

Iomlán l €181,459 Iomlán  €184,459 

 
2. Aladdin agus íocaíocht ar-líne   

Rinne fo-choiste den Bhord, le tuismitheoirí san áireamh, a chuir a gcuid ainmneacha ar aghaidh 
ag an gcruinniú i Mí na Samhna 2015, imscrúdú ar chláir chun íocaíochtaí scoile a dhéanamh ar-
líne. Shocraigh an coiste ar chlár atá ceangailte leis an gcóras ALADDIN atá in úsáid ag an scoil 
cheana féin do thinreamh scoile agus coimeád taifid. Tháinig an córas seo i réim i Meán Fómhair 
2016. Seoltar gach bille chuig tuismitheoirí ar ríomhphost nó i dtéacs agus is féidir le 
tuismitheoirí ansin íoc ar-líne ar chlár sábháilte ag baint úsáide as cárta dochair nó cárta 
creidmheasa. Cuireadh roinnt ceisteanna ar an scoil mar gheall ar shábháilteacht an córas ríomh-
íocaíochta seo. Tá sé curtha in iúl ag Aladdin go n-úsáideann siad bearta slándála den scoth chun 
an t-eolas a chuireann tú féin agus an scoil isteach a chosaint. Stóráiltear sonraí agus 
próiseáiltear iad ag cloí go docht le dlíthe Éireannacha um chosaint sonraí. Is iad Elavon 
Merchant Services a phróiseálann na cártaí creidmheasa agus na cártaí dochair go léir. Tá 
infheistiú déanta acu i ndianrialú urrúis agus i mbonneagar chun clár próiseála íocaíochta atá 
slán agus iontaofa a chur ar fáil chun do shonraí a chosaint.  
  
 

3. Síntiús Clainne   
Rinne an fo-choiste imscrúdú chomh maith ar an Síntiús Clainne. D’aontaigh an fo-choiste an 
méid a choimeád ag €100 an chlann.   
 

4. Tuairisc Bhliantúil   
 

Iarmhéid tosaigh  Iarmhéid deiridh  

01-09-2016 31-08-2017 

€98,576.08 €80,368.83 

 

Ioncam  Caiteachas  

Deontais  €125,178.21 
 

Oideachas  
€  80,623.18 



Ioncam Scoile          

 
€  48,761.97 Deisiúcháin/ Cothabháil/ Ionad  €  71,269.11 

Tiomsú Airgid / Tabhartais  €  19,764.00 
 

Riarachán  
€  60,019.14 

 
   

Iomlán  €193,704.18 Iomlán  €211,911.43 

 
 

Tiomsú Airgid/Tabhartais   

Thóg an Bord an cinneadh i 2015 an síntiús clainne a laghdú go €100 an chlann agus é seo a bhailiú i 

rith na bliana seachas ag tús na scoilbhliana. Tiomsaíodh €5,514 i 2016-2017. Do 2017-2018, 

d’aontaigh an Bord an síntiús a choimeád ag €100 agus é a chur isteach sna híocaíochtaí a lorgaítear 

ag tús na scoilbhliana. Leis an gcóras íocaíochta ar-líne nua is féidir le tuismitheoirí an t-am ag a n-

íoctar suimeanna a roghnú. Baineann Aladdin agus Elavon úsáid as bearta slándála den scoth chun 

an t-eolas a chuireann tú féin agus an scoil isteach a chosaint. Stóráiltear sonraí agus próiseáiltear 

iad ag cloí go docht le dlíthe Éireannacha um chosaint sonraí. 

Chomh maith leis seo fuair an scoil tabhartais flaithiúla de €4,200 ó Atlantic Philanthropies agus 

€10,000 ó iarChumann na dTuismitheoirí i rith na scoilbhliana. D’úsáid muid é seo agus cistí 

buiséadta eile chun cláir ActivBoard Touch a cheannach in ionad roinnt Cláir Bána Idirghníomhacha. 

Leanfaidh muid ar aghaidh ag ceannach cláir nua de réir mar atá an t-airgead againn. Is mian leis an 

mBord aitheantas a thabhairt d’ Atlantic Philanthropies as ucht an tacaíocht fhlaithiúil atá faighte ag 

an scoil uathu. 

Fo-choiste Tiomsú Airgid 2017-2018   

Shocraigh an Bord Bainistíochta i Meán Fómhair 2017 fochoiste a bhunú chun cinneadh a dhéanamh 

mar gheall ar chuspóirí thiomsú airgid idir 2017 agus 2019. Cuirfidh an fochoiste plean thiomsú airgid 

os comhair an Bhoird agus déanfaidh an Bord an plean a dhaingniú. 

Cúrsaí agus Traenáil  Courses and Training 

 D’fhreastail an Cisteoir agus an Príomhoide ar chúrsa traenála a d’eagraigh An Foras 
Pátrúnachta.  

 D’fhreastail an Príomhoide, an Príomhoide Tánaisteach agus Múinteoir Fiona ar Chomhdháil 
Ghaeloideachais.  

 Sholáthraigh CAPP cúrsa um Chaomhnú Páistí don Bhord agus don fhoireann.  
 

Foirgnimh (Reatha)  
Thug an Bord aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas i rith na bliana: 

 Saincheisteanna tráchta ag am oscailte agus ag am dúnta na scoile  

 Teas 

 Costais Uisce 
o Fiosrú ag Leaks Ireland 
o Teagmháil le hUisce Éireann 



 Cothabháil Ardaitheora agus Sábháilteacht 

 Sláinte agus Sábháilteacht   
o Clós Súgartha na Scoile  
o Saincheisteanna sábháilteachta eile a eascraíonn as oscailteacht suíomh na scoile  

 Soláthar ActivBoard Touch in áit chláir bána idirghníomhacha  

 Cothabháil Ghinearálta leis an KWETB 
o Díon ag sceitheadh uisce  
o Teas 
o Costas uisce 
o Fuinneoga Briste  

 
Cumann na dTuismitheoirí   
 

Coiste na dTuismitheoirí    
Cathaoirleach               Edward Horgan 
Leas-chathaoirleach    Orla Hartley 
Rúnaí                    Sarah Delaney 
Cisteoir                      Sinead Lane 

 

Ionadaithe Ranga    

Naíonáin Shóisearacha    Barry Hurley 

Naíonáin Shóisearacha    Nicola Mc Manus 

Naíonáin Shinsearacha     Orla Hartley 

Rang 1      Sarah Delaney 

Rang 2      Una Spillane 

Rang 2-3                   Tina Daly 

Rang 3      Teresa Scanlon/Joanne Dignam 

Rang 4      Edel Levins 

Rang 5      Joanne Byrne 

Rang 5-6                   Aileen Keating 

 

 
Ag Cruinniú na dTuismitheoirí i Mí na Samhna 2016 toghadh Coiste nua Tuismitheoirí. Ní 
dhaingníodh an Bunreacht Chumann na dTuismitheoirí a bhí athbhunaithe i 2015. Tá Bunreacht 
Chumann na dTuismitheoirí le bheith daingnithe ag Cruinniú na dTuismitheoirí 2017. 
 
Bhuail an Cathaoirleach, an Príomhoide agus Ainmneach Tuismitheoirí ón mBord Bainistíocht leis an 
gCoiste nua roimh Oíche Thraenála ón NPC ar an 11ú Eanáir. 
 
Rinne Coiste na dTuismitheoirí a lán oibre i rith na bliana idir airgead a bhailiú ar son na scoile agus 
ócáidí sóisialta a eagrú. Cuireadh a lán ama agus obair isteach chun airgead a bhailiú ar son na scoile 
agus gabhaimid an-bhuíochas leo. Bhí laethanta iontacha ag pobal na scoile ag an bPictiúrlann 
Rothaíochta, agus an 20k Drop agus bhí lá oscailte iontach eagraithe ag deireadh na bliana. Ghlac an 
scoil páirt sa pharáid ar Lá Fhéile Pádraig agus bhí slua mór ann ar son na scoile ar an lá. Gabhaimid 
buíochas le gach duine a chabhraigh leis na béilí comóradh Céad Comaoineach, Cóineartú, 
Comóradh 20 Bliain na scoile agus Gradam Rang a 6 a eagrú agus gach duine a chabhraigh ar na 
laethanta sin. 
 



 
 
D’ardaigh Coiste na dTuismitheoirí na ceisteanna seo a leanas leis an mBord Bainistíochta:     
 
 
Soláthar Iar-scoile  
Rinne an Bord daingniú ar bheartas Úsáid na Scoile do Chúram Iar-scoile i nDeireadh Fómhair 2016. 
Tá an beartas ar fáil ar suíomh idirlín na scoile. Tá iarratais faighte ó dhaoine ag a bhfuil suim a 
bheith páirteach agus tá an Bord ag déileáil leis na hiarratais ag an am seo. 
 
 
Scéim do Leabhair ar Cíos   
Tá Scéim do Leabhair ar Cíos curtha i bhfeidhm ag Gaelscoil Chill Mhantáin óna blianta tosaigh, agus 
d’aontaigh an Bord Bainistíochta le Coiste na dTuismitheoirí gurbh am maith a bhí ann chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú na Scéime. 
Sa téarma samhraidh 2015, rinne an Bord daingniú ar cheannach ábhair nua léitheoireachta Béarla. 
Rinne an fhoireann teagaisc athbhreithniú ar na scéimeanna difriúla léitheoireachta agus 
roghnaíodar na leabhair le ceannach. Ceannaíodh iad seo agus clúdaíodh iad réidh le húsáid ó 
Mheán Fómhair 2015. I ndiaidh é seo, d’aontaigh an Bord i 2016 an rud céanna a dhéanamh do na 
leabhair léitheoireachta Gaeilge. Arís rinne an fhoireann teagaisc athbhreithniú ar na leabhair 
Gaeilge a bhí ar fáil agus rinneadar cinneadh ar na cinn a bhí le ceannach. D’aontaigh an Bord go n-
úsáidfí an t-airgead a bhí bailithe ag coiste na dTuismitheoirí chun an t-ábhar léitheoireachta seo a 
cheannach. Chuir an méid airgead a bhí bailithe ar chumas na scoile breis leabhair a cheannach le 
cur leis an Scéim do Leabhair ar Cíos. Freisin, rinne an Príomhoide athbhreithniú ar chostaisí na 
liostaí leabhair, rud a shábhail tuilleadh airgid ar thuismitheoirí. Tar éis an dul chun cinn seo 
shocraigh an Bord Bainistíochta i Meán Fómhair 2017 fochoiste a bhunú chun comhairle a thabhairt 
don Bhord - ag tógaint riachtanais na scoile agus ciorcláin na Roinne Oideachais san áireamh - ar 
conas an Scéim do Leabhar ar Cíos a reáchtáil sa todhchaí.  
 
 
An Scoil Nua/Suíomh Buan     
       Bhí teagmháil leanúnach le hAonad Tógála an ROS  

 Bhí teagmháil leanúnach leis an bhFoireann Deartha trí Oppermann Associates  

 Bhuail an Príomhoide agus an Cathaoirleach le Príomhoidí agus Cathaoirligh SN Naomh Iósaf 
agus SN Naomh Ernan, Ráth Naoi ar an 14ú hAibreán 2016. Bíonn teagmháil leanúnach ag an 
bPríomhoide le Príomhoide SN Naomh Coen, Ráth Naoi 

 Choimeád Oppermann Associates an Bord ar an eolas mar gheall ar dhul chun cinn an iarratais 
pleanála don scoil nua  

 Bhí an Bord i gcumarsáid leis an bhForas Pátrúnachta mar gheall ar dhul chun cinn an chláir 
tógála 

 
 
Uasdátú   
Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna anois tar éis cead a thabhairt don fhoireann deartha bogadh 
ar aghaidh go dtí Stad a 3 den phróiseas tógála. Tá an fhoireann deartha Oppermann Associates ag 
ullmhú le tairiscintí a lorg chun ár scoil nua a thógaint. 
 

 
Buíochas   
 
Gabhann an Bord Bainistíochta buíochas le Príomhoide agus le Foireann Ghaelscoil Chill Mhantáin as 



ucht a gcuid tiomantais don scoil, do dhaltaí na scoile, do phobal na scoile agus do phrionsabail na 

Gaelscoile. Is mian linn aitheantas a thabhairt chomh maith do na tuismitheoirí agus na caomhnóirí, 

do choistí na dtuismitheoirí, don Fhoras Pátrúnachta agus don Roinn Oideachais agus Scileanna as 

ucht a gcuid rannpháirtíochta suntasacha agus buíochas freisin do chách a thugann tacaíocht don 

scoil agus a chabhraíonn le forbairt na scoile. 

Mar Chathaoirleach, is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na Baill Bhoird uile go léir as ucht a 

gcuid tiomantais fhlaithiúil don scoil; as ucht a gcuid ama agus a gcuid saineolais; agus as ucht a 

gcuid iarrachtaí chun a chinntiú go gcuirtear na hacmhainní is fearr agus na háiseanna is fearr ar fáil 

do dhaltaí agus do theaghlaigh Ghaelscoil Chill Mhantáin. 

Deireadh Fómhair 2017 

 

 

 

 


