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Clár feabhsúcháin ag teacht le critéir theanga-bhunaithe chun críche 

aitheantais mar bhunscoil /scoil speisialta Ghaeltachta: Ráiteas achomair 

 

  
ACHOIMRE AR AN BPLEAN GNÍOMHAÍOCHTA FEABHSÚCHÁIN SCOILE UILE 

 

 
Spriocanna feabhsúcháin 
 
Spriocanna ginearálta:  

1. An luathtumoideachas a chur i bhfeidhm i ranganna na naíonáin de réir a chéile- luathtumoideachas tosaithe Méan Fómhair 2017 (critéir 1, 3 ) 
2. Clár lánthumtha trí Ghaeilge a chur i bhfeidhm i ngach rang sa scoil de réir a chéile agus eispéiris oideachais ardchaighdéan trí Ghaeilge a chur ar fáil do na 

daltaí (an Ghaeilge a usáid go hiomlán sa scoil i ngach ngné de shaoil na scoil (critéir 2, 3, 8) 
3. Gach iarracht foireann teagaisc agus choimhdeach na scoile a bheith líofa sa Ghaeilge, agus suim acu sa theanga agus i gcultúr an Ghaeltacht (critéir 13) 
4. Acmhainní Gaeilge a usáid chun tacú le teagasc i ngach abhár (critéir 7) 
5. Tús áite a thabhairt don Ghaeilge i gcumarsáid le pobal na scoile, an phobal áitiúil, páirtithe eile, chomh maith le tacaíocht a thabhairt sa phróiseas pleanála 

teanga sa Ghaeltacht Láir, (critéir 9, 10) 
6. Plean gníomhaíochta feabhsúcháin scoile uile a fhorbairt (critéir 4) 
7. Nasc a bhunú leis na naíonraí aitiúla, na scoileanna aitiúla agus an mhéanscoil sa cheantar (critéir 8, 11, 12)  

 

 

Comhtheacs na scoile: Is scoil tuaithe í Scoil Taobhóige atá suite ar imeall Ghaeltacht Láir Dhún na nGall. Is scoil DEIS muid. Tá 3 múinteoir ranga agus múinteoir 
oideachais speisialta sa scoil atá uilig líofa sa Ghaeilge. ach tá muid ag cailleadh múinteoir i mí Méan Fómhar mar gheall ar laghdú uimhreacha, rud atá muid iontacht 
buartha faoi agus muid i dul i mbun an chlár feabhsúcháin seo. Tá beirt chuntóir riachtanais speisialta agus cuntóir teanga páirtaimseartha amháin sa scoil.  

 

Tá 43 dalta sa scoil. Níl Gaeilge ó bhaile ag aon dalta a thagann fhad linn. Níl Gaeilge ag 98% de na tuismitheoirí.  Thóg muid isteach an luathtumoideachas mí Meán 
Fómhair 2017 le naíonáin bheaga, agus ní raibh Béarla ar bith da mhúineadh le Naíonáin Bheaga.  I mí Méan Fómhair 2018, beidh muid ag leathnú amach seo go dtí clár 
luaththumoideachas 2 bhliain.  
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Gníomhartha a bhaineann le sain-spriocanna: 

 

 
     Sain-spriocanna 

 
Gníomhartha a rachaidh i ngleic le 

sain-spriocanna 

 
*Critéir ratha 

 
      Cé?  

 
   Ról 
ceannais                                                         
ag? 

 
  Cén 
uair? 

 
 Acmhainní? 

 
 
1. An luathtumoideachas a 
chur i bhfeidhm i ranganna 
na naíonáin de réir a 
chéile- luathtumoideachas 
tosaithe Méan Fómhair 
2017 (critéir 1, 3) 
 
(a) Go mbeidh sé ar 
chumus na ndaltaí a bheith 
abálta cumarsáid a 
dhéanamh i nGaeilge 
 
(b) Go mbeidh sé ar 
chumas na naíonáin an 
churaclam a thuiscint tré 
mhéan na Gaeilge.  
 
(c)  Go mbeidh muinín ag 
na daltaí an Ghaeilge a 
labhairt  
 
(d) Chun scileanna agus 
torthaí foghlama na ndaltaí 
a fhorbairt 
 

 
 
Na tuismitheoirí agus pobal na scoile a 
choinneáil ar an eolas maidir leis an 
tumoideachas agus Polasaí Oideachas 
Gaeltachta 2017-2022 
 
Cruinniú a eagrú sa scoil do tuismitheoirí 
agus pobal na scoile 
 
Litir eolais a chur amach faoin 
tumoideachas 
 
Cruinniú gach bliain le tuismitheoirí 
naíonáín úra le insint dóibh faoin polasaí 
lán tumoideachas fríd an scoil 
 
Cuireadh a thabhairt do na tuismitheoirí 
freastal ar chruinniú sa cheantar le COGG 
le eolas a fháil faoin bPolasaí Gaeltachta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tuismitheoirí agus 
pobal na scoile ag 
freastal ar 
chruinnithe sa scoil 
agus sa cheantar 
chun eolas a fháil ar 
an polasaí agus an 
luathtumoideachas.  
 
Tuismitheoirí ag tacú 
leis an scoil maidir 
leis an luath 
tumoideachas 
 
Tús a chur leis an 
luathtumoideachas 
le Naí Bheaga i Mí 
Meán Fómhair 2017 
 
 
 

 
 
An Príomhoide 
 
Múinteoir na 
naíonáín 
 
An Runaí 
 

 
 
An 
Príomhoide 

 
 
Téarma 3 
2016/17 ar 
aghaidh   

 
 
Bileog eolas faoin 
pholasaí 
 
Eolas faoi COGG 
 
Cainteoirí O 
COGG 
 
Bileog eolais do 
thuismitheoirí úra 
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(e) Chun na cuspóirí 
foghlama atá i gCuraclam 
Teanga agus i bpleanáil an 
mhúintéora a bhaint amach 
 
 

      

Gan aon Bhéarla a bheith a dteagasc don 
dhá rang naíonáin  - naíonáin bheaga agus 
naíonáin mhóra 

Cuntas Míosúil  
 
Torthaí scrúdaithe 
 
Snás tagtha ar an 
Gaeilge labhartha 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 le 
naíonáin 
bheaga 
agus ó 
2018 ar 
aghaidh, 
beidh sé i 
bhfeidhm 
ag an dhá 
rang 
naíonáin 
 

Áiseanna Gaeilge 
mar atá luáite 
thuas 
 
Cuntóir teanga 
 
Múinteoir 
tacaíocht 
foghlama 

Na cláracha Féasta Focail, 
Túsfhuaimeanna agus Fonn Fonaice a chur 
i bhfeidhm sa seomra naíonáin 
  

Stór maith focail ag 
na daltaí  
 
Scrúídaithe an 
mhúinteoir 
 
Cuntas Míosúil 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017  ar 
aghaidh 

Áiseanna Féasta 
Focail, Fonn 
Fonaice agus 
Túsfhuaimeanna  
 
ríomhairí 
idirlíon 
earphones 

An clár Aistear a usáid chun focail a 
mhúineadh go neamhfhoirmiúil  
 
- seiclíostaí leis an fóclóir nó an éiseamláirí 
teanga a bhaineann le gach téama nó 
staitsiún agus iad a ticeáil de réir mar a 
eiríonn leis an pháiste 

Plean an mhúinteora  
 
Snás tagtha ar an 
Gaeilge labhartha 
bunaithe ar na 
teamaí eagsúla 
  

Múinteoir na 
Naíonáin 
 
cuntóir riachtanais 
speisialta 

Múinteoir na 
Naíonáin 
 
cuntóir 
riachtanais 
speisialta 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 

Plean an 
mhúinteora  
 
aiseanna Aistear 
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-notaí mionsonraithe le glacadh ag an 
múinteoir maidir le rannphairtíocht an 
pháiste le linn ceacht aistear ag leiriú dul 
chun cinn atá déanta nó easpa dul chun 
cinn 
 
-Taifead ar na páistí agus iad i mbun 
comhráithe 
 
 

 

Beidh an cuntóir teanga ag tabhairt 
tacaíocht don mhúinteoir ag ceanglú 
isteach le plean an mhúinteora 
 

Plean an mhúinteora  
-liostaí déanta le na 
foclóir nó na 
éiseamláirí teanga a 
bhaineann le gach 
téama.  
 
Cruinniú idir an 
chúntóir agus an 
mhúinteoir go rialta 

cúntoir teanga 
 
Múinteoir na 
Naíonáin 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 

Áiseanna Gaeilge 
 
cúntóir teanga 
 
pleananna an 
mhúinteora 
 
 

Timpeallacht Gaeilge a chruthú i seomra 
na naíonáin agus thart fán scoil 
 

Stór mór foicle 
Gaeilge a bheith le 
féiceáil sa seomra 

Múinteoir na 
Naíonáin 
 
cuntóir riachtanais 
speisialta 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 

Luas chartaí 
 
Pictiúirí ar na 
ballaí 

Téacsleabhair tré mhéan na Gaeilge a 
usáid go hiomlán 

Cuntas míosúil 
 
Cruinniú múinteoirí 
 
Cruinniú múinteóirí 
agus tuismitheoirí 

Múinteoir na 
Naíonáin 
 
An príomhoide 

An 
príomhoide 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 

Téacsleabhair i 
nGaeilge  
 
catalógaí ó na 
foilsitheoirí 
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Béim ar dhramaí, amhráin agus dántaí 
Gaeilge leis na naíonáin  

Cuntas míosúil 
 
Daltaí ag fail sult as  
 
Stór mór amhráin, 
dantaí, dramaí, 
ranntaí ag na páistí 
 
 

Múinteoir na 
Naíonáin 
 
Cúntóir teanga 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 

Stór amhráin, 
dántaí agus 
dramaí oiriúnach 
do rang na 
naíonáin 

Duaiseanna a thabhairt do na daltaí chun 
iad a mhealladh le Gaeilge a labhairt 
 

Níos mó gaeilge a 
chloisteaíl thart fán 
scoil agus sna 
ranganna, idir daltaí 
agus idir daltaí 
/foireann  
 

Na foireann scoile 
uilig 

Leas 
phríomhoide 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 

Mirlíní 
 
duaiseanna 

2. Clár lánthumtha trí 
Ghaeilge a chur i bhfeidhm 
i ngach rang sa scoil de réir 
a chéile agus agus eispéiris 
oideachais rdchaighdéan 
trí Ghaeilge a chur ar fáil 
do na daltaí (an Ghaeilge a 
usáíd go hiomlán a scoil i 
ngach ngné de shaoil na 
scoil (critéir 2, 3, 8) 
 
 
(a) Go mbeidh sé ar 
chumus na ndaltaí a bheith 
abálta cumarsáid a 
dhéanamh i nGaeilge 

Scileanna fonaic na ndaltaí i rang 1 go 
háirithe a aistriú ón Ghaeilge go dtí an 
Bhéarla 
 
An clár fonaic ‘Mar a déarfá’  a chur i 
bhfeidhm fríd an scoil 

Seicliostaí leis na 
fonaic, agus iad a 
ticeáil de réir mar a 
eiríonn leis an 
pháiste 

Múinteoir Rg 1 Múinteoir Rg 
1 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2019 

Cúrsa in-seirbhíse 
 
tacaíocht ó PDST 
/ NCCA  
 
clár mar a déarfa 
 
clár bán 
idirghníomhach 
 

Timpeallacht Gaeilge a chruthú i ngach 
seomra ranga agus thart fán scoil 

Stór mór foicle 
Gaeilge/ abáirtí 
Gaeilge a bheith le 
féiceáil sna seomraí 
agus thart fán scoil 
 

Múinteóirí ranga 
 
cuntóir riachtanais 
speisialta 

Múinteóirí 
ranga 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2018 

Luas chartaí 
 
Pictiúirí ar na 
ballaí 
 
clár fógraí 
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(b) Go mbeidh sé ar 
chumas ag na ndaltaí an 
churaclam a thuiscint, 
agus  go mbeidh siad abálta 
scríobh, léamh agus cur 
síos a dhéanamh ar aon 
ábhar tré mhéan na 
Gaeilge.  
 
(c)  Go mbeidh muinín ag 
na daltaí an Ghaeilge a 
labhairt le cuairteoirí chun 
go mbeadh siad abálta 
pairt a ghlacadh in 
imeachtaí trí ghaeilge 
 
 
(d) Chun scileanna agus 
torthaí foghlama na ndaltaí 
a fhorbairt 
 
(e) Chun na cuspóirí 
foghlama atá i gCuraclam 
Teanga agus i bpleanáil an 
mhúintéora a bhaint amach 
 
(f) Go mbeidh leagan 
amach an churaclam 
Gaeilge soiléír ó naíonáín – 
rg 6 le leanunachas 
  
 

Téacsleabhair tré mhéan na Gaeilge a 
usáid go hiomlán 

nuair a bheas na 
daltáí ag baintusáíd 
as téacsleabhair 
gaeilge in áit béarla 

Múinteóirí ranga Múinteóirí 
ranga 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2019 

Téacsleabhair 
Gaeilge 
 
Samplaí leabharaí 
óna comhluchtaí 
foilsithe 
 

An foclóir a bhaineann leis na habhair a 
scríobh ón churaclam ó thaobh teanga na 
habhair, go céimíoch fríd gach rang 
 

 Múinteóirí ranga Múinteóirí 
ranga 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2018 

Leabharaí an 
churaclam 
 

Botúin labhartha gramadaí na ndaltaí a 
cheartú chun cruinneas an teanga a neartú 

Cuntas míosúil  
 
 

Múinteóirí ranga Múinteóirí 
ranga 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2017 

Áiseanna Gaeilge 
faoi ghramadaí 
 
 
 
 

Clár leanúnach Gaeilge a chur i bhfeidhm 
fríd an scoil uilig.  
Athbhreithniú a dhéanamh ar an phlean 
Ghaeilge sa scoil  tré cruinniú a bheith ag 
an foireann scoile uilig 

Plean Gaeilge  Na múinteóirí 
ranga  

An 
Príomhoide 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2018 

Plean Gaeilge 
 
clár gaeilge 
 

 
Athbhreithniú ar an polasáí gaeilge sa scoil  

nuair a bheas an 
polasí 
athbhreathnaithe 
agus i gcló 

foireann foireann 
iomlán 

Téarma 1 
2018 

tacaíocht ó PDST, 
NCCA curaclam 
arlíne 

Foclóir na habhair a chruthú do 
tuismitheoirí na scoile 

nuair a bheas na 
foclóir foilsithe ag an 
scopil 

foireann iomlan PO agus runaí Téarma 3 
2017/18- 
mata  
 
 

curaclam scoile 
 
teacsleabhair 
scoile 
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(g) Go dtabharfar tacaíocht 
do thuismitheoirí sa 
Ghaeilge go háirithe le 
obair bhaile 
 
(h) Na páistí a spreagadh le 
bheith páirteach in 
imeachtaí Gaeilge taobh 
amuigh den scoil  
 
(i) breathnoireacht sa 
chlós.  go bhfuil na páistí 
abalta trasna a dhéanamh 
leis na héiseamláirí teanga 
agus iad a úsáid i 
suíomhanna eile nó i 
gcomhtéacs difriúla 
 

Na daltaí a spreagadh chun pairt a 
ghlacadh i bhFéile Dramaíochtaí, peil, ceol  
- Scór na nÓg srl i nGaeilge 

nuair a bheas daltaí 
ag glacadh páirt sna 
gníomhaíochtaí sin 
cosúil le scór na nÓG 

An fhoireann 
iomlán 

PO Méan 
Fómhair 
2017 

tuismitheoirí 
 
Múinteoirí 
 

3. Gach iarracht foireann 
teagaisc agus 
choimhdeach na scoile a 
bheith líofa sa Ghaeilge, 
agus suim acu sa theanga 
agus i gcultúr an 
Ghaeltacht (critéir 13) 
 
(a) Foireann iomlán scoile a 
earcú a bhfuil suim acu i 
bhforbairt an Ghaeilge 
 

Ionadaí le ard –chaighdéan gaeilge le 
bheith fostaithe sa scoil. 

go mbeidh ard- 
chaighdéan Gaeilge 
ag achan múinteoir 
agus ionadaí san 
scoil. 

An príomhoide 
agus an runaí 

an 
príomhoide 

2018 ar 
aghaidh  

liosta ionadaithe 
a bhfuil Gaeilge 
acu  
 
fón 

Fograíocht agus agallaimh a bheith trí 
mhéan na Gaeilge 
 

corás marcála na 
hagallaimh  

príomhoide 
Bord agallamh  

bord 
bainistíochta 

2018  ar 
aghaidh  

corás marcala 
éifeachta 
 
 

4. Acmhainní Gaeilge a 
usáid chun tacú le teagasc i 
ngach abhár (critéir 7) 
 

Iniúchadh a dhéanamh ar aiseanna Gaeilge 
& cluichí boird sa scoil agus cur leis, mas 
gá 
 

Nuair a bheas go 
leor áiseanna ag 
achán rang  

An runaí An 
Príomhoide 

Téarma 2 
2017-18 

Veáin COGG 
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(a) Acmhainní de ard-
chaighdéan, atá suimiúil a 
chur ar fail fríd an scoil do 
gach abhár, ach an Bhéarla 
 

Scairt a chur ar COGG le veáin áiseanna a 
fháil chuig an scoil lá 

Leabharaí i nGaeilge a fháil don 
leabharlann  

Go leor leabharaí ar 
fail sa leabharlann 
de gach saghas 

Múinteoir na 
Naíonáin 
 
An runaí 

Múinteoir na 
Naíonáin 

Ag tosnú 
Meán 
Fómhair 
2018 

Leabharaí Gaeilge 
a cheannach agus 
a fháil ar iasacht ó 
Leabharlann 
Bhealach Feich 
 

5. Tús áite a thabhairt don 
Ghaeilge i gcumarsáid le 
pobal na scoile, an phobal 
áitiúil, páirtithe eile, 
chomh maith le tacaíocht a 
thabhairt sa phróiseas 
pleanála teanga sa 
Ghaeltacht Láir (critéir 9, 
10) 
 
(a) Tús áite a thabhairt don 
Ghaeilge i gcursaí 
cumarsáide ón scoil 
 

Tuismitheoirí a spreagadh chun Gaeilge a 
labhairt lena gcuid páistí agus le múinteoirí 
scoile má tá an Ghaeilge acu, nó fiú an 
cúpla focal ata acu a úsáid go rialto 
 

Tuismitheoirí ag 
úsáíd na cúpla focal 
atá acu 
ranganna Gaeilge a 
chur ar fail do 
tuismitheoirí  

An Príomhoide 
agus an Boird 
Bainistíochta 

An 
Príomhoide 

Roimh 
2019 

Seomra sa scoil  
 
Cuidiú ó COGG 
 
Cainteoirí Dúchais 
chun an rang a 
chur ar fáíl 

Cinntiú go bhfuil comhfhreagach na scoile/ 
tuismitheoirí uilig i nGaeilge (litreacha 
agus nótáí abhaile, suíomh scoile srl. 
 
 

Foclóir/ leabhar 
bheag a chur le 
chéíle bunaithe ar 
na nuachtlitreacha 
srl chun cúidiú a 
thabhairt do na 
tuismitheoirí agus 
iad ag léamh na 
litreacha, nótaí srl. 

An leas príomhoide 
 
An runaí 

An leas 
príomhoide 

Méan 
Fómhair 
2018 

Ríomhaire 
 
leabharaí beaga 

Cruinnithe an Bhord Bainistíochta trí 
mhéan na Gaeilge 
 

nuair a bhéas 
crunnithe agus 
muintuairiscí na 
gcrunnithe i 
nGaeilge 

Bord Bainistíochta  Cathaoirleach 
an Bhoird 

roimh 
meitheamh 
2022 

inseirbhís do 
bhaill an bhord 
bainistíochta a 
bheith ar fáíl 
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Cuidiú a thabhairt don Pleanáil Teanga sa 
Ghaeltacht lár 

an príomhoide mar 
bhaill den Choiste 
Pleanáíl Teangaí an 
Ghaeltacht lár agus 
ag tabhairt tacaíocht 
don choiste 

príomhoide príomhoide 2016 ar 
aghaidh 

cruinnithe  Coiste 
Pleanáíl Teangaí 
an Ghaeltacht lár 

6. Plean gníomhaíochta 
feabhsúcháin scoile uile a 
fhorbairt (critéir 4) 
 
(a) Plean scoile a chur le 
chéile don Ghaeilge atá 
bunaithe ar riachtanais 
chumarsáide na ndaltaí 

Plean scoile a chur le cheile don Ghaeilge 
ata bunaithe ar riachtabais chumarsáide 
na bpáistí sa scoil. 
 
Múinteoirí chun plean gníomhaíochta 
feabhsúcháin scoile a fhorbairt i 
gcomhpháirt le pobal na scoile 

an plean a bheith 
curtha i bhfeidhm sa 
scoil agus páistí 
tuismitheoirí agus 
pobal na scoile sásta 
go bhfuil sé i 
bhfeidhm agus go 
bhfuil dul chun cinn 
a dhéanamh maidir 
leis an ghaeilge 

bord bainistíochta, 
príomhoide, 
múinteoirí na scoil, 
tuismitheoirí agus 
pobal na scoile 

bord 
bainistíochta  
priomhoide 

2018 Laethanta 
Pleanála chun 
tabhairt faoi se oi 
gceart nó am le 
linn am scoile 
chun deis a 
thabhairt do 
mhúinteoirí 
teacht le cheile 
chun seo a phlé 
agus a fhorbairt 

7. Nasc a bhunú leis na 
naíonraí aitiúla, na 
scoileanna aitiúla agus an 
mhéanscoil sa 
cheantar (critéir 8, 11, 12)  
 
(a) Nasc a chruthú le 
naíonraí, bunscoileanna 
agus an Ghairmscoil sa 
cheantar chun forbairt a 
dhéanamh, tré comhoibriú, 
ar an Ghaeilge agus ar 
cultúr na Gaeilge  
 

 

Ceangal a dhéanamh le scoileanna 
gaeltachta ( le na naíonraí, agus 
méanscoileanna eile sa cheantar agus sa 
limeastar pleanala teanga (cúrsaí spóirt, 
dramaí, ocáidí soisialta srl) 

múinteoirí agus na 
daltaí ag labhairt an 
Ghaeilge lena chéile 
agus atmaiphéar 
dearfach le tabhairt 
faoi deara 

leas príomhoide leas 
príomhoide 

Méan 
Fómhair 
2018 ar 
aghaidh 

uimhir teagmháil 
na scoileanna eile 
sa cheantar 



Clár feabhsúcháin ag teacht le critéir theanga-bhunaithe chun críche 

aitheantais mar bhunscoil /scoil speisialta Ghaeltachta: Ráiteas achomair 

Monatóireacht:  
✓ ag gach cruinniú foirne/uair Páirc an Chrócaigh in aghaidh na míosa  
✓ go neamhfhoirmiúil agus go rialta idir na múinteoirí ranga  
✓ ag cruinnithe na dtuismitheoirí uair sa bhliain  
✓ Ag cruinniú an Bhord Bainistíochta ag deireadh na bliana 
✓ cruinnithe an Choiste Pleanáil Teangaí 
✓ Meastóireacht na múinteoirí 
✓ Obair na bpáistí 
✓ Féin mheastóireacht na bpáistí 
✓ Aiseolas ó phobal na scoile  
✓ Trialacha (m.sh. Drom Conrach agus trialacha múinteoirí) 
✓ Aiseolas na gCigirí 

 

 
Meastóireacht ghinearálta: 
 

✓ Go bhfuil sé le feiceáil go bhfuil gach ábhar seachas an Bhéarla a mhúineadh trí Ghaeilge 
✓ Foireann iomlán líofa agus ag múineadh tri mheán na Gaeilge chomh maith le cuiditheoirí  seach-churaclam. 
✓ Pobal iomlán na scoile ag labhairt nó ag déanamh iarracht an Ghaeilge a labhairt.  
✓ An Ghaeilge agus an chultúr le cloisteáil agus a fheiceáil taobh istigh agus lasmuigh den scoil agus sa phobal. 
✓ Ag  athbhreathnú ar na spriocanna sa Féinmheastoireacht Scoile agus Plean Feabhsucháin . 
✓ Ag baint úsáid as Trialacha Drom Conrach gach bliain chun dul chun cinn na bpáistí a mheastóireacht agus na torthaí a roinnt leis na tuismitheóirí agus an Bord. 
✓ Ag glacadh páirt i gcomórtaisí teanga agus cultúr 

 

 


