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Achoimre ar Aimsithe Féinmheastóireacht Scoile
Láidreachtaí na Scoile:
- Is í an Ghaeilge príomhtheanga chumarsáideach phobal
-

-

-

-

na scoile.
Tugann pobal uile na scoile tús áite don chultúr Gaelach.
Tá pobal na scoile tiomnaithe d’fhorbairt, do dheaoiliúint agus d’fheabhas acadúil an dalta.
Tá scoláirí na scoile tugtha don scoil agus spreagtha go
hard sa scoil, le cabhair ó Chomhairle na Mac Léinn atá
an-gníomhach sa scoil.
Tá gnothú acadúil na ndaltaí an-ard. Tá uimhir na ndaltaí
théann ar aghaidh go oideachas tríú leibhéal I bhfad os
cionn an mheáin. Is iomaí dalta go mbronntar
scoláireachtaí ollscoile orthu.
Glactar le daltaí chéad bliana go cothrom agus ní
dháiltear áiteanna ar bhonn ardchumais. Freastalaítear
ar dhaltaí ar éagsúlacht leathan cumais.
Tugtar uaireanta an chloig riachtanaisí speisialta d’aon
dalta atá i dteideal a leithéad.
Tugtar togha na haire do dhaltaí na scoile. Tá córas
tréadach an-maith i bhfeidhm sa scoil, le Múinteoirí
Ranga, Múinteoirí Bliana, Comhordaitheoir ar
Riachtanaisí Speisialta, Comhairleoir Treoir agus
Bainistíocht na scoile.

- Athnaítear agus déantar céiliúradh gaiscí na ndaltaí i
measc pobal na scoile, ar an suíomh scoile, i nuachtlitir
na scoile, ar chlár fógraí agus ar challaire na scoile.
- Tá réimse leathan d’imeachtaí eischuraclaime ar fáil do
dhaltaí na scoile, tar éis am scoile agus ag am lóin. Tá
foireann leathan múinteoirí gafa lena leithéad d’imeachtaí.

- Tá traidisiún láidir do dhaltaí cónaithe sa scoil.
- Tá córas iontach teicneolaíochta ag an scoil agus
soláthraíonn an scoil trealamh teicneolaíochta ar
ardchaighdeán do na múinteoirí, chomh maith leis an
dtraenáil chuí.
- Tugann an Bord Bainistíochta maraon le Cumann na
dTuismitheoirí lánthacaíocht d’fhorbairt agus dul chun
cinn na scoile.
- Lorgaíonn an scoil aiseolas go minic ó dhaltaí, ó
thuismitheoirí, ó mhúinteoirí agus ó phobal na scoile i
gcoitinne maidir lena mbuarthaí. Cabhraíonn an córas
seo le pobal uile na scoile barr a gcumais a bhaint
amach.

ACHOIMRE AR STRAITÉIS FEABHSÚCHÁIN SCOILE

Tá an t-uafás ama caite ag an scoil ar laigí na scoile a aithint ó
scoilbhliain 2014/15 i leith. D’aontaigh pobal na scoile ar
phríomhriachtanaisí na scoile agus ar an ord príorachta go
dtabharfaí faoi bharr feabhais a chur ar laigí na scoile. Fuair
an scoil tacaíocht agus comhairle ón PDST agus ó chigire na
roinne thar na mblianta. Aontaíodh go ndíreofaí ar na nithe
seo a leanas:

2014/15 Cúrsaí Litearthachta agus Uimhearthachta
2017/18 Cúrsaí Cruinnis
2018/19 Córas Measúnuithe an Teastais Shóisearaigh
Tá na straitéisí thuasluaite i bhfeidhm sa scoil go leanúnach.
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