
 

 

 

Plean Gníomhaíochta Molta do Mhúinteoirí Uaireanta Bainistíochta Acmhainní (Nithe le déanamh) 
Mí Gníomhaíochtaí Molta √ 

Lúnasa 
Meán 
Fómhair 

Tairseach Chlárúcháin SSM na scoile a nuashonrú: múinteoirí nua, múinteoirí ar saoire 

agus MGOnna (Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas) 

Seiceáil isteach le múinteoirí / Foireann Cheannaireachta Shinsearach 

Bualadh le múinteoirí a bhfuil baint acu le Clár Folláine na scoile le haghaidh 

nuashonruithe 

Plé le húsáideoirí Bhunachar Sonraí ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (BSLIB) do scoile lena 

chinntiú go mbíonn sonraí na n-iontrálaithe nua curtha isteach i gceart 

Nuair is gá, aistriú oifigiúil a éascú don mhúinteoir UAB nua agus doiciméid ábhartha a 

thabhairt dóibh 

A chinntiú go mbíonn cur amach ag gach múinteoir ar fhéilire MRB agus AFMÁ na scoile 

(bunaithe ar dhátaí a dháileann an CNCM) 

A chinntiú go mbíonn cur amach ag gach scoláire  / tuismitheoir / caomhnóir ar fhéilire 

MRB 

Ionchur ag an gcéad chruinniú foirne na scoile 

Plé le múinteoirí ábhartha maidir le pleanáil don tuairisciú ar ghnóthachtáil na scoláirí i 

réimsí na Folláine agus Réimsí Foghlama Eile 

Suíomh gréasáin SSM a sheiceáil le haghaidh nuashonruithe / acmhainní / nuachta 

Seiceáil isteach le d'Fhoireann Réigiúnach TFSS (féach https://www.jct.ie/jcis/regions) 

  

Deireadh 
Fómhair 

An fhoireann a chur ar an eolas faoi sceideal imeachtaí ar líne SSM an Fhómhair  

Clárú agus freastal ar an imeacht/imeachtaí EFE TFSS an Fhómhair mar is cuí 

A sheiceáil go bhfuil sonraí na múinteoirí ceart ar https://jctregistration.ie/ 

Seiceáil isteach le múinteoirí / Foireann Cheannaireachta Shinsearach 

Plé le múinteoirí OSSP / OSPS maidir le FGL  

Tosú ag ullmhú do Shearmanas Teastais / Bronnta PGSS na scoile 

Clárú chun freastal ar chruinniú an Phobail Chleachtais do Mhúinteoirí Uaireanta 

Bainistíochta Acmhainní 

  

Samhain Imeachtaí FGL inscoile nó ar líne a sceidealú 

Suíomh gréasáin SSM a sheiceáil le haghaidh nuashonruithe / acmhainní / nuachta 

Seiceáil isteach le d'Fhoireann Cheannaireachta Shinsearach 

Seiceáil isteach le d'Fhoireann Réigiúnach TFSS 

  

Nollaig Maoirseacht a dhéanamh ar na nósanna imeachta tuairiscithe do 

thuismitheoirí/chaomhnóirí ar an Measúnú Rangbhunaithe (MRB) d'ábhair, CFL1anna/ 

CFL2nna agus gearrchúrsaí  

Seiceáil isteach le d'Fhoireann Cheannaireachta Shinsearach 

Cabhrú leis an bPríomhoide / Leas-Phríomhoide le pleanáil, le cumarsáid agus le 
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hionadaíocht a eagrú do mhúinteoirí a bhíonn ag freastal ar chúrsaí inseirbhíse 

Ionchur ag cruinniú foirne na scoile 

Clárú chun freastal ar chruinniú an Phobail Chleachtais do Mhúinteoirí Uaireanta 

Bainistíochta Acmhainní 

Eanáir 
Feabhra 
Márta 
Aibreán 

Seiceáil isteach le múinteoirí/Foireann Cheannaireachta Shinsearach 

Seiceáil isteach le scoláirí (RFE) 

Eanáir – Márta 2022 (an trí mhí san áireamh): Cnuaslaethanta Ábhair SSM 2021/2022. Bí 

cinnte múinteoirí a chur ar an eolas nuair a chláraítear iad d'aon cheardlann ábhair. 

An fhoireann a chur ar an eolas faoi sceideal imeacht foghlama SSM an Earraigh ar líne 

(SPRING SOLE) 

https://jctregistration.ie/ a sheiceáil chun sonraí a fháil faoi na ceardlanna OSSP agus 

OSPS ar líne 

Oíche Oscailte / Lá Oscailte: cur i láthair a thabhairt do scoláirí atá ag teacht isteach faoin 

tSraith Shóisearach agus / nó do thuismitheoirí / caomhnóirí (Acmhainní ar 'Cumarsáid le 

tuismitheoirí’ ar fáil ag https://www.jct.ie/leagangaeilge/leadership/resources_ga) 

  

Bealtaine Maoirseacht a dhéanamh ar na nósanna imeachta tuairiscithe do 

thuismitheoirí/chaomhnóirí ar an Measúnú Rangbhunaithe (MRB) d'ábhair, CFL1anna/ 

CFL2nna agus gearrchúrsaí  

Seiceáil isteach le d'Fhoireann Réigiúnach TFSS chun pleanáil agus féinmheastóireacht 

scoile uile do scoile a chur in áirithe do Lá Feidhmithe na Sraithe Sóisearaí don bhliain seo 

chugainn  

Bailigh RFE ón Tríú Bliain / Machnamh RFE don Chéad agus don Dara Bliain  

Plé le múinteoirí / Foireann Cheannaireachta Shinsearach faoi fhéilire MRB agus AFMÁ na 

bliana seo chugainn 

A chinntiú go bhfuil cur amach ag an gcohórt scoláirí atá ag dul isteach sa dara / tríú bliain 

den tSraith Shóisearach ar riachtanais na MRBnna ábhartha 

Ionchur ag cruinniú foirne deireanach na scoile 

Athbhreithniú a dhéanamh ar an mbliain le Foireann Cheannaireachta Shinsearach na 

scoile agus tosaíochtaí a aithint don bhliain seo chugainn 

Clárú chun freastal ar chruinniú an Phobail Chleachtais do Mhúinteoirí Uaireanta 

Bainistíochta Acmhainní  

Suíomh gréasáin SSM a sheiceáil le haghaidh nuashonruithe / acmhainní / nuachta 

Seiceáil isteach le d'Fhoireann Réigiúnach TFSS 

  

Meitheamh Seicphointe le múinteoirí/Foireann Cheannais Shinsearach 

Bailchríoch a chur ar fhéilire MRB agus AFMÁ na bliana seo chugainn (bunaithe ar dhátaí a 

dháileann an CNCM)  

Tuairisc a ullmhú do BB do scoile ag díriú ar ghníomhaíochtaí / imeachtaí na bliana  
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Suíomhanna Gréasáin Úsáideacha 
Creat don tSraith Shóisearach (2015) https://ncca.ie/ga/an-tsraith-sh%C3%B3isearach/creat-don-tsraith-

sh%C3%B3isearach/ 

Sonraíochtaí ábhair, treoirlínte measúnaithe 
agus príomhdhátaí 

https://www.curriculumonline.ie/Junior-cycle/Junior-Cycle-
Subjects/?lang=ga-ie 

Acmhainní do cheannairí scoile agus do 
Mhúinteoirí 

https://www.jct.ie/leagangaeilge/leadership/leadership_ga 

Treoirlínte CNCM maidir le Cruinnithe 
Athbhreithnithe ar Fhoghlaim Ábhair agus ar 
Mheasúnú (AFMÁ) 

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-
sh%C3%B3isearach/meas%C3%BAn%C3%BA-agus-
tuairisci%C3%BA/cruinnithe-afm%C3%A1/ 

Ag Breathnú ar an Scoil Againne: Creat 
Cáilíochta d'Iar-Bhunscoileanna 

https://www.jct.ie/perch/resources/leadership_ga/ag-breathnu-ar-
an-scoil-againne-2016-creat-cailiochta-diar-bhunscoileanna.pdf 

Suíomh Gréasáin Féinmheastóireacht Scoile 
(Iar-bhunscoil) 

http://schoolself-evaluation.ie/post-primary/ga/sse-2016-2020/ 

 


