Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Tuarascáil Bhliantúil 2020

Tá conair ann do gach foghlaimeoir
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1. Teachtaireacht ó Chathaoirleach Bhord Oideachais
agus Oiliúna Chorcaí
Mar Chathaoirleach ar BOO Chorcaí, is cúis mhór bróid dom Tuarascáil Bhliantúil BOO
Chorcaí do 2020 a chur i láthair. Tá taithí mhaith ag BOO Chorcaí mar eagraíocht ar
athrú agus ar a chuid seirbhísí a thabhairt chun cinn, lena chinntiú go bhfreastalaítear ar
riachtanais oideachais agus oiliúna a fhoghlaimeoirí agus an phobail i gcoitinne, chun an teolas agus na scileanna a sholáthar a theastaíonn chun leanúint ar aghaidh, agus aghaidh a
thabhairt ar an ardoideachas nó ar dhomhan na hoibre.
Ag breathnú siar, ba bhliain í 2020 a bhí dúshlánach maidir le hoideachas a sholáthar, agus
an riachtanas maidir le cianobair mar fhreagairt ar an ngéarchéim náisiúnta de COVID 19.
Léiríonn rannpháirtíocht na foirne i dtionscnaimh áitiúla chun tacú le pobail agus lenár
bhfoghlaimeoirí solúbthacht agus inoiriúnaitheacht na heagraíochta maidir le haon dúshlán a
shárú.
Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leis an mBord agus leis an
bPríomhfheidhmeannach as a dtacaíocht le linn na bliana 2020 a bhí thar bheith dúshlánach.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl freisin d’fhoireann agus d’fhoghlaimeoirí BOO
Chorcaí as a gcuid oibre crua, a ngairmiúlachta agus a dtiomantas maidir leis an rogha
soláthraí san Oideachas agus san Oiliúint a dhéanamh de BOO Chorcaí.

______________________
An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy
Cathaoirleach
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2. Brollach ón bPríomhfheidhmeannach
Ar mhachnamh, ba bhliain gan fasach í 2020 ar leibhéal pearsanta agus gairmiúil. Ba dhúshlán
don eagraíocht í an paindéim dhomhanda de COVID-19 agus cinntí a rinne an Rialtas i mí an
Mhárta 2020 agus go háirithe dár bhfoghlaimeoirí agus dár bhfoireann modhanna seachadta
a oiriúnú agus a athrú thar thréimhse ama an-ghearr. Chuaigh an sciobthacht a bhog an
eagraíocht i bhfeidhm orm chomh maith le tiomantas na foirne a chinntiú go gcoinnítear an
raon seirbhísí a sholáthraíonn BOO Chorcaí do mhuintir Chorcaí.
Léiríonn na torthaí a sainaithníodh sa Tuarascáil Bhliantúil an dul chun cinn agus an fás
leanúnach atá á dhéanamh bliain ar bhliain trí thagairt dár bPleananna Seirbhíse. Ina theannta
sin, tá go leor gníomhaíochtaí agus seirbhísí ann nach bhfuil mionsonraithe sa Tuarascáil toisc
gur cláir agus seirbhísí iad seo a leanann ag forbairt de réir a chéile mar fhreagairt ar an
timpeallacht athraitheach, eacnamaíoch agus sóisialta ina n-oibrímid.
Lean BOO Chorcaí, le linn 2020, ag glacadh páirte agus ag comhdhlúthú a róil mar
chomhpháirtí oideachais agus sóisialta laistigh de Fhóram na Cathrach agus an Chontae. Mar
fhreagairt ar COVID-19, ghlac BOO Chorcaí páirt réamhghníomhach i dtionscnaimh áitiúla
agus náisiúnta chun tacú lenár bhfoghlaimeoirí agus lenár bpobail le linn tréimhsí
dianghlasála.
Ar leibhéal pearsanta, táim thar a bheith bródúil as gairmiúlacht, inoiriúnaitheacht agus
tiomantas na foirne don eagraíocht agus dá foghlaimeoirí. Leis an bhfreagra ar COVID-19,
léirigh BOO Chorcaí gur eagraíocht oiriúnaitheach, sofhreagrach, réamhghníomhach í a
chinntíonn seachadadh na dtorthaí thar aon rud eile.
Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl d’fhoireann uile Bhord Oideachais agus Oiliúna
Chorcaí, do Chathaoirleach agus do Chomhaltaí an Bhoird agus do chomhaltaí Bhoird
Bainistíochta agus Grúpaí Comhairleacha as a gcuid oibre crua agus tacaíochta chun a
chinntiú go gcomhlíonfaimid ár dtosaíochtaí, agus go leanaimid ar ár ndícheall le seirbhísí
ardchaighdeáin cuí a sholáthar d’fhoghlaimeoirí chun tacú lena n-aistear foghlama ar feadh an
tsaoil.

___________
Denis Leamy
Príomhfheidhmeannach
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3. Ráiteas Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí faoin Acht um Boird Oideachais agus
Oiliúna, 2013 agus tá sé freagrach agus cuntasach as treoir agus rialú ceart a fheidhmeanna
i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí agus Chomhairle Contae Chorcaí.
Comhlíonann Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí an Cód Cleachtais um Rialachas na
mBord Oideachais agus Oiliúna, Ciorclán 0002/2019 na Roinne Oideachais agus Scileanna.
Is é cuspóir an chóid a chinntiú go gcuireann BOO Chorcaí prionsabail an dea-rialachais
agus na bainistíochta i bhfeidhm.
Feidhmeanna an Bhoird:
Feidhmeanna forchoimeádta iad na cinntí a dhéanann an Bord agus leagtar amach iad sa
reachtaíocht aguisín i gCiorclán 0002/2019 An Cód Cleachtais chun Boird Oideachais agus
Oiliúna a Rialú, agus leagtar sceideal iomlán amach in Aguisín A den Chód. Meastar gur
Feidhmeanna Feidhmiúcháin don Phríomhfheidhmeannach iad cinntí nach sonraítear sa
Chód.Tá an Bord sásta go ndéanann an Príomhfheidhmeannach feidhmeanna a tharmligean
nuair is cuí agus i gcomhréir leis an Acht um Boird 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 gcuirtear ioncam agus caiteachas an Bhoird agus staid chúrsaí an
Bhoird i láthair i gceart sna Ráitis Airgeadais Bliantúla
Agus na cuntais sin á n-ullmhú aige, ceanglaítear ar an mBord:
(a) na polasaithe cuntasaíochta caighdeánacha a chur i bhfeidhm chun ráitis airgeadais BOO
a ullmhú
(b) breithiúnais agus meastacháin chuntasaíochta atá réasúnta agus stuama a dhéanamh
(c) aon imeacht ábhartha ó na polasaithe caighdeánacha cuntasaíochta a nochtadh agus a
mhíniú

Le linn 2020 d’fhaomh an Bord na cáipéisí seo a leanas:
•
•
•
•
•
•

Glacadh leis an Tuarascáil Bhliantúil
Ráitis Airgeadais
Glacadh leis an bPlean Seirbhíse
Freastal údaraithe na mball ag comhdhálacha.
Éadáil, sealbhú agus diúscairt talún nó leasa a faomhadh de réir rialachán RO.
A chinntiú go gcoinnítear taifid chruinne ar chruinnithe agus ar chinntí.

Cruinnithe Boird
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Tháinig an Bord le chéile sé huaire i rith na bliana, agus leagtar amach sonraí tinrimh sa
tábla thíos.
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Cruinnithe an Choiste Airgeadais
Tháinig an Coiste Airgeadais le chéile ceithre huaire i rith na bliana, agus leagtar amach
sonraí tinrimh sa tábla thíos.
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Cruinnithe an Choiste Iniúchta agus Riosca
Tháinig an Coiste Iniúchta agus Riosca le chéile cúig huaire i rith na bliana, agus leagtar
amach sonraí tinrimh sa tábla thíos.
Clár Tinrimh & Minicíocht Chruinnithe an Choiste Iniúchta & Riosca
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Bainistíocht Riosca:
Coinníonn an Bord maoirseacht ghníomhach ar bhainistíocht riosca agus dearbhaíonn sé go
ndearna sé measúnú ar na príomhrioscaí, na bearta maolaithe gaolmhara, agus rinne sé
athbhreithniú ar éifeachtacht na mbeart seo in 2020. Déanann an Bord bainistíocht ar riosca
don eagraíocht trí chlár bainistíochta riosca struchtúrtha. Faigheann an Bord cúnamh ina
fheidhm bainistíochta riosca ón gCoiste Iniúchta agus Riosca. Braitheann an Bord freisin ar an
Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí (an AII) agus a chuid tuarascálacha, ar iniúchadh bliantúil
an ARCC agus ar aon Iniúchadh seachtrach, ar nós iniúchadh an CSE agus/nó iniúchadh na
gCoimisinéirí Ioncaim. Ina theannta sin, déantar athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha a
dhéantar ar bhonn bliantúil.
Is mír bhuan í Bainistíocht Riosca ag gach cruinniú Boird agus áirítear an méid seo a leanas
leis na nithe a bhreithnítear:
• Tuarascálacha riosca ón mbainistíocht shinsearach lena n-áirítear an Príomhoifigeach
Riosca (CRO)
• Tuarascálacha an Coiste Iniúchta & Riosca
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• Athruithe ar rátálacha riosca
• Clár Iniúchta

Tá sonraí faoi na príomhrioscaí agus na bearta nó na straitéisí maolaithe gaolmhara curtha
san áireamh sa SIC mar chuid de na ráitis airgeadais iniúchta a fhoilseofar laistigh de mhí
amháin tar éis iad a fháil ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus mar aguisín le
Tuarascáil Chuimsitheach an Chathaoirligh.

Córas rialuithe inmheánacha:
Deimhníonn an Bord go ndearnadh athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe
inmheánaigh agus gur cuireadh an Ráiteas ar Rialú Inmheánach, a d’fhéadfadh athrú go dtí
go gcríochnófar an t-iniúchadh seachtrach, 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 Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus mar aguisín le Tuarascáil Chuimsitheach an
Chathaoirligh a cuireadh faoi bhráid an Aire.

Beartas agus Nósanna Imeachta Soláthair:
Deimhníonn an Bord go bhfuil an eagraíocht ag cloí leis na gnéithe ábhartha den Chód
Caiteachais Phoiblí agus le forbairt agus cur i bhfeidhm an Phlean Soláthair Chorparáidigh.

Cánachas:
Deimhníonn an Bord gur chomhlíon an BOO a chuid oibleagáidí faoin dlí cánach.

Ráitis Airgeadais 2020
Tháinig deireadh leis an Ráiteas Airgeadais Bliantúil don bhliain ar 31st Nollaig 2020 faoi réir
iniúchta ag Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG) tráth fhoilsithe na Tuarascála
Bliantúla 2020. Foilseoidh an BOO na ráitis airgeadais iniúchta laistigh de mhí tar éis iad a
fháil ón ARC & C.

Tá sonraí airgeadais maidir leo seo a leanas san áireamh sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil:
•
•

•
•

Sonraí faoi tháillí nach mbaineann le tuarastal a íocadh i leith Comhaltaí Boird arna nanailísiú de réir catagóire táillí
Sonraí comhiomlána maidir le cúiteamh na príomhbhainistíochta arna anailísiú de réir
na gcatagóirí seo a leanas lena n-áirítear cúiteamh bainistíochta san iomlán;
o Tuarastail agus sochair ghearrthéarmacha fostaí
o Sochair iarfhostaíochta
o Sochair foirceanta
Príomhchúiteamh bainistíochta más ann dó;
Sonraí faoi líon na bhfostaithe ar thit a sochar iomlán fostaí (gan costas pinsin fostóra
san áireamh) don tréimhse tuairiscithe idir €0 agus €59,999 agus laistigh de gach
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banda pá de €10,000 agus €60,000 nó níos airde agus figiúr foriomlán do
ranníocaíochtaí pinsin fostóra iomlána.

Sínithe:

Dáta: 27ú Bealtaine 2021

An Comhairleoir Patrick Gerard Murphy
Cathaoirleach, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
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4. Próifíl Bhord Oideachais agus Oiliúna Chontae
Chorcaí
Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí (dá ngairtear BOO Chorcaí anseo feasta)
faoin Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 agus tá sé freagrach agus cuntasach as
treoir agus rialú ceart a fheidhmeanna i limistéir údaráis áitiúil Chomhairle Cathrach Chorcaí
agus Chomhairle Contae Chorcaí.
Is é BOO Chorcaí an t-aon chomhlacht reachtúil i gCorcaigh a bhfuil sé de fhreagracht air
oideachas agus oiliúint a sholáthar thar raon leathan seirbhísí. Leis na seirbhísí a chuirtear ar
fáil, bíonn dúshláin ann don eagraíocht nuair a dhéantar iad a chomhcheangal le líon na
bhfoghlaimeoirí agus le héagsúlacht na n-ionchais atá ag foghlaimeoirí. Is iad seo a leanas
líon na bhfoghlaimeoirí agus na rannpháirtithe atá páirteach in oideachas, oiliúint agus
gníomhaíochtaí BOO Chorcaí:
Daltaí Bunscoile
395
Daltaí Iarbhunscoile
12,269
Mic Léinn Breisoideachais (PLC)
3,056
Oiliúint Printíseachta
252
Ionaid Oiliúna Pobail
67
Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla
224
Soláthraithe Sainoiliúna
156
Oiliúint Sainscileanna
447
Traenáil ar Chúrsaí Oiliúna
144
Ógtheagmháil
587
Grúpaí Litearthachta d'Aosaigh
2,294
Grúpaí an Tionscnaimh um Fhilleadh ar an 838
Oideachas
BCTE
776
Oiliúint um Thráthnóna
996
DOBA
186
Scileanna don Obair
165
Scileanna chun Dul Chun Cinn
151
Oideachas Pobail
1,665
Teagasc Deonach Litearthachta
11
Aitheantas Réamhfhoghlama
0
Maoiniú Eile
102

Oiliúint Chumaisc
IOMLÁN

1,010

25,791

Foinse Sonraí: Fuarthas na sonraí ar fad ó Bhunachar Sonraí an CTCF, seachas na Scoláirí Bunscoile, IarBhunscoile agus Breisoideachais a fhaightear ó thuairisceáin a dhéantar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna.
Is í 2020 an bhliain thagartha do na sonraí go léir.
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Léarscáil Gheografach de BOO Chorcaí
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5. Ráiteas Seirbhísí mar atá mínithe i bPlean Seirbhíse
2020
Cuireann BOO Chorcaí gach gné de Spriocanna Ardleibhéil Forbartha Inbhuanaithe na
Náisiún Aontaithe chun cinn agus leagann sé béim ar leith ar Sprioc 4, is é sin oideachas
ardchaighdeáin a chur ar fáil agus foghlaim fad saoil do chách a chur chun cinn agus
tabharfaidh BOO Chorcaí faoi roinnt tionscnamh, i gcomhar le hinstitiúidí oideachais agus
údaráis áitiúla eile i gCorcaigh, chun próifíl na foghlama ar feadh an tsaoil a ardú agus
feasacht a mhéadú ar Chorcaigh mar Chathair agus Contae Foghlama.
Cinnteoidh BOO Chorcaí, trína rannpháirtíocht leis an ROS, curaclam leathanbhunaithe a
sholáthar chun a chinntiú go rachaidh ár gcuid mac léinn ar aghaidh ón mBunscoil agus ón
Iarbhunscoil le hoideachas ardcháilíochta atá bunaithe ar luach na gcomhdheiseanna do
gach leanbh.
Leanann BOO Chorcaí de bheith ag comhoibriú le SOLAS maidir le haidhmeanna
straitéiseacha a fhorbairt chun Breisoideachas agus Oiliúint a fhorbairt mar fheithicil
forbartha agus uasoiliúna. Déanfar é sin trí shainchúrsaí, cúrsaí oiliúna, printíseachtaí,
oideachas litearthachta agus oideachas pobalbhunaithe a chur ar fáil trína mbeidh daoine
d’aois nó cúlra ar bith ábalta dul ar aghaidh go dtí ardoideachas nó dul chun cinn a
dhéanamh i saol na hoibre.
Mar gheall ar thionchar COVID-19, cé go raibh sé dúshlánach, bhí gá le gluaiseacht ar scála
mór de gach teagasc, foghlaim agus riarachán chuig seachadadh ar líne agus/nó cianda.
Choinnigh BOO Chorcaí cur chuige gnó mar is gnách le fócas ar a chinntiú go ndearna gach
foghlaimeoir / mac léinn a gcuid scrúduithe / measúnuithe oideachais agus oiliúna.
Rinneadh an cur chuige seo a mhacasamhlú san fheidhm riaracháin le fócas ar ionracas
oibríochta a choinneáil agus tionscadail shonracha a sainaithníodh do 2020 a chur i gcrích.
Ina cháil mar chomhlacht reachtúil a bhfuil freagracht air as oideachas agus oiliúint
ardchaighdeáin a chur chun cinn agus a sheachadadh i gCorcaigh, cinntíonn rannpháirtíocht
ghníomhach ar bhoird éagsúla go leanann BOO Chorcaí ag cur agus ag fás go dearfach le
forbairt Chorcaí mar Chathair agus Contae Foghlama le heacnamaíocht láidir agus todhchaí
sochaíoch amach romhainn. Cuirtear leis sin mar gheall ar chomhoibriú gníomhach le go
leor eintiteas cosúil le Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí (a bunaíodh mar Ollscoil
Teicneolaíochta na Mumhan an 1 Eanáir 2021), Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Comhairle
Contae Chorcaí, Cumann Chomhlachais Tráchtála Chorcaí, Boird Comhpháirtíochtaí, Coistí
Forbartha Pobail Áitiúil, UNESCO, Fóram an ECFE maidir le Fostaíocht Áitiúil agus Forbairt
Gheilleagrach.
Faoi théarmaí an Chomhaontaithe Seachadta Feidhmíochta idir an Roinn Oideachais &
Scileanna agus BOO Chorcaí, sainaithníodh na haidhmeanna agus na tosaíochtaí seo a
leanas do 2020.
Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí sonracha chun na tosaíochtaí seo a bhaint amach,
mar aon leis na táscairí feidhmíochta agus na spriocanna gaolmhara atá le seachadadh;
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Sprioc

Tosaíocht

Gníomh

Táscaire
Feidhmíochta

Eispéireas na
nDaltaí / an
Fhoghlaimeora a
Bharrfheabhsú

Eispéireas dearfach foghlama a Díríonn BOO Chorcaí ar theagasc Cigireachtaí Ábhair
sholáthar do gach foghlaimeoir, agus foghlaim ardchaighdeáin a
Tuarascálacha WSE MLL
lena n-áirítear foghlaimeoirí ó
fhorbairt mar chroíghníomhaíocht.
ghrúpaí imeallaithe
Úsáidfimid taighde náisiúnta agus
idirnáisiúnta chun dea-chleachtas a
aithint agus chun dul i mbun pobail
láidre foghlama a thógáil agus chun
dul i dteagmháil le tionscadail agus
tionscnaimh náisiúnta agus
idirnáisiúnta chun cur go dearfach
le pobail den sórt sin.

Cuireadh cigireachtaí ábhair
agus WSE ar fionraí in 2020
mar gheall ar Covid 19.

Curaclam leathanbhunaithe a
sholáthar

Thacaigh BOO Chorcaí le
scoileanna an soláthar
curaclaim a uasmhéadú
laistigh de na hacmhainní
atá ar fáil.
Bhí an bhéim do 2020 ar a
chinntiú go seachadfadh
scoileanna raon iomlán an
churaclaim le linn na
paindéime.

Soláthraíonn BOO Chorcaí
Obair leanúnach
curaclam leathanbhunaithe thar
gach réimse soláthair bunaithe ar
riachtanais ár gcuid mac léinn agus
foghlaimeoirí. Chomh maith leis na
forálacha curaclaim atá leagtha
síos ag ROS agus SOLAS
Corcaigh, bíonn BOO Chorcaí i
dteagmháil go réamhghníomhach le
QQI, SOLAS agus le fostóirí chun
cláir nua atá á dtiomáint ag an
earnáil a fhorbairt
Córais Dearbhaithe Cáilíochta a Leanfaidh BOO Chorcaí ag cinntiú Obair leanúnach
chur i bhfeidhm
córais láidre dearbhaithe cáilíochta
trí leanúint leis na hacmhainní

Sprioc / Toradh

Measadh gur lean gach
scoil de chuid BOO Chorcaí
a ndearnadh cigireacht
orthu faoi “Tacú le Soláthar
Sábháilte Scolaíochta” gach
nós imeachta agus go raibh
siad sábháilte.
Ghlac BOO Chorcaí páirt i
staidéar píolótach Cigireacht
DES “Meastóireacht ar
Chianteagasc agus
Foghlaim, (EORTL)”.

Le linn 2020 mar fhreagairt
ar COVID-19 chuir Oifig
Dearbhaithe Cáilíochta BOO
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foirne a shanntar chun an réimse
seo a bhainistiú

Tacú le daltaí/foghlaimeoirí atá i
mbaol míbhuntáiste oideachais
de réir an bheartais náisiúnta
reatha

Cuireann BOO Chorcaí cláir
Cigireachtaí Ábhair
éagsúla i bhfeidhm agus
Tuarascálacha WSE MLL
soláthraíonn sé tacaíochtaí do mhic Pleanáil DEIS
léinn trí raon seirbhísí cosúil leis an Tuarascálacha Coinneála
gClár Críochnaithe Scoile, daoine SCP
Idirchaidrimh Pobail Baile-Scoile, Úsáid a bhaint as
tionscnaimh DEIS agus teagasc
Leithdháileadh Teagaisc
acmhainní agus leanfaidh sé orthu Acmhainní
ag glacadh páirte go
réamhghníomhach sa réimse seo

Seirbhísí treorach agus
comhairleoireachta a sholáthar

Déanann BOO Chorcaí
athbhreithniú ar a sholáthar
treorach gach bliain lena chinntiú
go bhfuil na seirbhísí riachtanacha i
bhfeidhm

Úsáid a bhaint as
Leithdháileadh Teagaisc
Treorach
Tuarascálacha WSE MLL
Tuarascálacha
Cigireachta Ábhair

Chorcaí tacaíocht agus
treoir leanúnach ar fáil do
gach réimse lena chinntiú
go gcoinnítear sláine ár
gcórais dearbhaithe
cáilíochta
Le linn 2020 agus
ghéarchéim Covid 19,
cuireadh tacaíochtaí
suntasacha TF ar fáil
d’fhoghlaimeoirí faoi
mhíbhuntáiste, lena náirítear ríomhairí glúine a
sholáthar chun ligean
d’fhoghlaimeoirí leanúint de
bheith ag plé le seachadadh
ar líne le linn dianghlasála.
Chomh maith le gairis
dhigiteacha a sholáthar,
chuir scoileanna tacaíocht
ar fáil do mhic léinn a raibh
fadhbanna nascachta acu
nó a raibh breisoiliúint ag
teastáil uathu san fhoghlaim
dhigiteach.
Obair leanúnach
Bhí seirbhísí Treorach ag
gach Scoil de réir a
Leithdháilte Teagaisc. Chuir
Scoileanna / Coláistí
straitéisí i bhfeidhm a bhí
dírithe ar thacú le
foghlaimeoirí aonair a raibh
sé deacair orthu dul i
dteagmháil le foghlaim ar
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líne agus / nó a raibh
tacaíocht bhreise
mhothúchánach /
shíceolaíoch ag teastáil
uathu.
Saoráidí foghlama/oiliúna ar
ardchaighdeán a sholáthar

Leanfaimid orainn ag aithint
Spriocanna seachadta
feabhsuithe ar fhoirgnimh agus ar foirgneamh agus saoráidí
shaoráidí BOO Chorcaí agus
scoile a bhaint amach
déanfaimid iad seo a fhorbairt de
réir riachtanais an fhoghlaimeora
agus an chláir agus an maoiniú
riachtanach á lorg agus á chur ar
fáil.
Oideachas amuigh faoin spéir a Feidhmíonn BOO Chorcaí 2 ionad Obair leanúnach
chur chun cinn agus a fhorbairt oideachais lasmuigh agus leanfaidh
siad ag cur chun cinn agus ag
forbairt oideachas lasmuigh trí na
hionaid seo.

Pleanáil le haghaidh
déimeagrafaic i mbun athraithe

Leanann BOO Chorcaí ag
déanamh iarratais ar Ranna
ábhartha maidir le
feabhsúcháin ar fhoirgnimh
agus ar shaoráidí

Bhí tionchar ag COVID 19
agus na srianta a ghabhann
leis ar chumas BOO
Chorcaí seirbhís iomlán a
sholáthar sna hionaid seo,
tá monatóireacht á
déanamh i gcónaí ar an
staid
Glacfaidh BOO Chorcaí páirt i
Páirt a ghlacadh i
Ní raibh BOO Chorcaí san
gComórtais Pátrúnachta. Sna
gcomórtais phátrúnachta iomaíocht i gcomórtas
ceantair Iar-Bhunscoile agus FET, i mar a d’fhógair ROS agus pátrúnachta in 2020
gcomhar le ROS agus SOLAS,
páirt ghníomhach a
déanann BOO Chorcaí iarracht
ghlacadh i dtionscnaimh
pleanáil a dhéanamh do threochtaí ag ROS agus SOLAS
sa todhchaí laistigh de shrianta
maidir le pleanáil don
náisiúnta maidir le hacmhainní.
todhchaí

Dul i dteagmháil go héifeachtach Forbraíonn BOO Chorcaí BOO
le fostóirí
Chorcaí feidhm rannpháirtíochta
fostóirí an BOO a fhorbairt trí bhaill
foirne a athshannadh i róil

Foireann ag obair ar
Leanadh den obair in 2020
bhonn comhordaithe chun chun an Clár Scileanna
feasacht a mhéadú ar
chun Dul Chun Cinn a chur
sheirbhísí BOO Chorcaí chun cinn agus rinneadh an
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shonracha rannpháirtíochta fostóirí agus ar riachtanais
chun riachtanais fostóirí a
fostóirí
chomhlíonadh maidir le breisoiliúint
agus athoiliúint daoine i
bhfostaíocht de réir fhorálacha an Raon na gclár agus na
tionscnaimh Scileanna chun Dul
dtionscnamh Scileanna
Chun Cinn. Chun bealaí
chun Dul Chun Cinn a
cumarsáide éifeachtacha a fhorbairt fhorbairt agus a
d’fhostóirí agus d’fhostaithe agus sheachadadh le fostóirí
leo. Leanfaidh BOO Chorcaí ag cur d’fhostóirí atá ann
feabhas ar theagasc agus ar
cheana
fhoghlaim ar chláir atá bunaithe
cheana trí chláir spriocdhírithe
scáthfhoghlama oibre don
fhoireann
Cláir oiliúna agus phrintíseachta Leanann BOO Chorcaí ag dul i
Méadú ar líon na gcúrsaí
a sholáthar agus a fhorbairt
dteagmháil le SOLAS, QQI agus
oiliúna agus printíseachta
Fostóirí chun cláir oiliúna agus
atá á dtairiscint
printíseachta a sholáthar agus a
fhorbairt

obair go léir go cianda agus
ar líne de réir threoirlínte an
Rialtais
Forbraíodh agus
seachadadh cláir ar líne
chun scileanna digiteacha
riachtanacha a sholáthar
d’oibrithe chun cur ar a
gcumas dul in oiriúint
d’athruithe forchurtha ag
Covid 19 in áiteanna oibre

Bhí tionchar ag Covid 19 ar
na cláir oiliúna agus
printíseachta agus díríodh
ar thacaíocht a thabhairt
dóibh siúd atá ar chláir
cheana féin
Cuireadh tús le printíseacht
ghruagaireachta.
Cuireadh tús le printíseacht
bhúistéireacht cheirde
Cuireadh tús le printíseacht
cibearshlándála

A chinntiú go bhfuil na bearta
cosanta leanaí riachtanacha go
léir i bhfeidhm de réir na
Nósanna Imeachta um Chosaint
Leanaí do Bhunscoileanna agus
Iar-Bhunscoileanna 2017

Tá Nósanna Imeachta um Chosaint
Leanaí do Bhunscoileanna agus
Iar-Bhunscoileanna 2017 i
bhfeidhm ag BOO Chorcaí i ngach
scoil

Cigireacht Scoile CPI

Ghlac BOO Chorcaí Beartas
Corparáideach um Chosaint
Nuair a thagann
Leanaí le tacaíochtaí
saincheist cosanta leanaí aitheanta ón bPríomhoifig
chun cinn tá gá go
chun a chinntiú go leantar
gcloítear leis an nós
nósanna imeachta iomchuí i
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Tosaíochtaí STEM / STEAM i
scoileanna

Tacaíochtaí foghlama TFC ar
ardchaighdeán a sholáthar i
scoileanna/ionaid

imeachta iomchuí i ngach gcónaí maidir le
cás agus eisítear fógraí saincheisteanna Cosanta
ábhartha de réir na
Leanaí.
Nósanna Imeachta
Leanann Scoileanna BOO Chorcaí Scoileanna Chorcaí le
Lean Scoileanna Chorcaí
orthu ag glacadh páirte i gcur chun leanúint ar aghaidh ag
orthu ag glacadh páirte i
cinn ábhar STEM / STEAM
glacadh páirte sna
gcur chun cinn ábhar STEM
tionscnaimh / imeachtaí / STEAM agus d’éirigh go
éagsúla a bhíonn ar siúl maith leo i Taispeántas
chun iad sin a chur chun Eolaí Óg BT
cinn, lena n-áirítear
Taispeántas Eolaí Óg BT
Úsáid TFC mar uirlis foghlama a
Ionaid Tacaíochta /
I mí an Mhárta 2020 bhog
chur chun cinn trí chonradh feistí
Scoileanna agus Seirbhísí gach scoil chuig foghlaim ar
arna mbainistiú ag BOO Chorcaí in trí róil Tacaíochta TEL
líne agus fíorúil le méadú ar
éineacht le Grúpa um Foghlaim le agus soláthar PD chun dul fheistí a ceannaíodh agus
Cuidiú Teicneolaíochta BO (TEL) a i dteagmháil le hinniúlacht ardáin foghlama iomchuí a
aithint. Rinne scoileanna a
dhéanfaidh athbhreithniú ar
dhigiteach, muinín i
bplean digiteach a
mheicníochtaí chun Moodle agus measc na foirne
Office 365 a úsáid mar ardáin dóibh seachadta agus chun í a nuashonrú chun an gá le
cianfhoghlaim a chur san
siúd agus a fhorbróidh samhlacha fhorbairt, chun líon na
de an cleachtas is fearr maidir le
scoileanna a ghlacann le áireamh. Cuireadh
tacaíochtaí ar fáil
comhroinnt chun tacú le plean
seirbhísí gléas
d’fhoireann teagaisc agus
foghlama cumaiscthe agus
soghluaiste a mhéadú
feidhmithe
agus méadú ar ábhar ar d’fhoghlaimeoirí ag leibhéal
ardáin foghlama
na scoile / an ionaid.
Cuireadh ceann ar fáil do
gach múinteoir a raibh
feiste dhigiteach de dhíth
air. Cuireadh oiliúint ar líne
ar fáil don fhoireann go léir
bunaithe ar riachtanais
aonair. Tacaíodh le líon
sainithe VLEanna le gach
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scoil / ionad ag úsáid VLE
amháin.
Tacaíocht Foirne Earcú agus coinneáil foirne

Tacaigh leis an bhfoireann i
bhforbairt ghairmiúil leanúnach

A chinntiú go ndéantar gach post
folamh a fhógairt agus a líonadh.
Tá cur chuige réamhghníomhach
ag BOO Chorcaí maidir le
hearcaíocht agus tá roinnt straitéisí
i bhfeidhm aige chun tionchar na
ganntanas scileanna atá ann ar
bhonn náisiúnta a íoslaghdú thar
roinnt príomhphost, lena n-áirítear
poist teagaisc.

Déantar gach folúntas a
fhógairt agus a líonadh
laistigh de chreat ama
réasúnta agus tá an
fhógraíocht oiriúnach
agus tráthúil

I mí an Mhárta 2020
cuireadh socruithe i
bhfeidhm chun go bhféadfaí
agallaimh ar líne a
dhéanamh chun a chinntiú
go líonfaí gach folúntas go
tráthúil. Cé gur tháinig moill
tosaigh air seo i rith mhí
Aibreáin chun gur féidir
nósanna imeachta agus
tástáil na gcóras a chur i
gcrích, cheadaigh an
próiseas gach folúntas a
líonadh in am. Le linn 2020
d’fhógair BOO Chorcaí 405
post agus phróiseáil siad
3,514 iarratas.

Tá an Bhainistíocht Shinsearach i
ngach réimse den soláthar
freagrach as deiseanna FGL a
aithint agus a chur chun cinn ar
leibhéal corparáideach / scoile /
lárionaid agus tá tionscnaimh FGL
faoi réir corparáideach, suíomh
agus sainiúil don duine aonair.

Méadú ar líon na gclár
FGL spriocdhírithe a
sheachadtar i ngach
réimse soláthair

Le linn 2020 díríodh ar
oiliúint agus uasoiliúint
COVID 19 maidir le
riachtanais FSS agus
athruithe ar chleachtais
oibre chun leanúnachas gnó
a chinntiú le linn srianta.
Eagraíodh oiliúint ag
leibhéal na Scoile / an
Ionaid / na Roinne do réimsí
speisialaithe m.sh.
• Pinsin
• Airgeadas
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•
•

TEL / Moodle
Earcaíocht ar Líne

Leanadh ag tacú le
hiarratais aonair FGL de réir
an bheartais Foghlama agus
Forbartha
Ceannaireacht ardchaighdeáin a Cruinnithe rialta de ghrúpaí
thacú agus a fhorbairt san BOO bainistíochta sinsearaí éagsúla le
bheith sceidealta don bhliain le
cruinniú sceidealta chun
feidhmíocht a mheasúnú agus ba
cheart go n-áireofaí sainaithint den
FGL riachtanach

Tionóltar cruinnithe de réir Tionóladh cruinnithe rialta
an sceidil agus cuirtear
de ghrúpaí ardbhainistíochta
measúnuithe ar aghaidh go cianda le linn 2020 trí
chuig an
Fhoirne a úsáid. Rinne na
bhFeidhmeannas / Bord grúpaí bainistíochta
agus sainaithnítear
sinsearaí seo a leanas
tionscnaimh fhorbartha
athbhreithniú ar
nuair is gá
éifeachtúlacht agus chuir
siad athruithe i bhfeidhm;
• Feidhmeannach
• An Fhoireann
Ardbhainistíochta
• Foireann na
bPríomhoidí
• Foireann
Bhainistíochta
Riaracháin
Feasacht ar shláinte agus ar
Ráiteas Sláinte agus
Ráiteas agus teimpléid le Cuireadh tús leis an obair in
shábháilteacht a chur chun cinn Sábháilteachta nua le teimpléid
cur i bhfeidhm i ngach
2020 ach bhí tosaíocht ag
tacaíochta le rolladh amach ar fud ionad le FGL curtha ar fáil socruithe H&S COVID 19
na heagraíochta
do bhainisteoirí
agus chomhlíon na
sinsearacha chomh maith scoileanna / ionaid uile
le hIonadaithe Sláinte
treoirlínte an Rialtais / HSA
agus Sábháilteachta
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Timpeallacht oibre dearfach agus Leanann BOO Chorcaí ag dul i
Obair leanúnach
Leanann BOO Chorcaí ag
tacúil a sholáthar
dteagmháil le Córas Sláinte Ceirde
cur chun cinn agus ag plé le
agus soláthraíonn sé Clár Cúnaimh
soláthraithe OHS agus EAP.
d'Fhostaithe don Fhoireann
Tacú le folláine na foirne
Tionscnaimh folláine le sainaithint Laistigh de na hacmhainní Eagraíodh imeachtaí ar Lá
de réir suímh agus eagraíochta
atá ar fáil gach láthair /
Náisiúnta Folláine chun
ionad chun tionscnaimh airgead a bhailiú do
don fhoireann a chur chun Charthanais. Tá sraith
cinn agus a aithint
podchraoltaí folláine ar fáil
ar ardán Workvivo
Communications le
himeachtaí eagrúcháin a
shainaithint agus a roinnt
chun baill foirne a
mhealladh. Réimse
tionscnamh a bhaineann go
sonrach le suíomh. M.sh.
tionóladh sosanna caife
fíorúla, srl
Ó thús 2020, tá creat nua
EAP, Spectrum Life ar fáil
do gach ball foirne a
thairgeann raon seirbhísí
chun tacú le folláine na
bhfostaithe.
Rialachas

Struchtúir agus córais
eagrúcháin a fhorbairt chun
freastal ar riachtanais
athraitheacha na heagraíochta

Laistigh de na hacmhainní agus na A mhéid is féidir lena
srianta atá ar fáil chun athbhreithniú chinntiú go leanann BOO
leanúnach a dhéanamh ar
Chorcaí ag feidhmiú go
oiriúnacht struchtúir agus córas
héifeachtach agus ag
freagairt do rioscaí /
athruithe sa timpeallacht
mar a chuirtear i láthair
iad

Leanann BOO Chorcaí ag
déanamh monatóireachta
agus ag freagairt do rioscaí
a sainaithníodh, an rud is
suntasaí in 2020 ná an
riosca a bhaineann le
bogadh chuig cianobair /
foghlaim. Leasaíodh an SIC
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chun na rioscaí a bhaineann
leis a chur san áireamh
agus leanadh den chlár
riosca a nuashonrú gach
ráithe.
Airgeadas agus riosca a
bhainistiú go héifeachtach

Réamh-mheastacháin rialta ar
shreabhadh airgid a ullmhú agus
saoráidí rótharraingthe iomchuí a
chur i bhfeidhm.

Sreabhadh airgid
leordhóthanach chun
íocaíochtaí a íoc

Buiséid a leithdháileadh ar
Tosaíocht ar úsáid
scoileanna, ionaid, cláir agus
acmhainní airgeadais.
tionscadail trí phróiseas
comhaontaithe agus trédhearcach.
Tuarascálacha bainistíochta
míosúla a sholáthar do shealbhóirí Tuairisciú tráthúil don
buiséid agus monatóireacht a
eagraíocht mhaoinithe
dhéanamh ar athraitheas.

Úsáid éifeachtúil d’acmhainní

Cuir na hathbhreithnithe
riachtanacha faoi bhráid SOLAS
agus caiteachas réamhaisnéise
deireadh na bliana ag R2 agus R3.
Tuarascálacha Airgeadais a
sholáthar don ROS agus do
dhaoine eile de réir mar is gá.
Monatóireacht leanúnach ar
Déantar seirbhísí a
acmhainní agus iad a úsáid
bhainistiú agus leanann
siad ag fás agus ag
leathnú chun freastal ar
ionchais ár n-úsáideoirí
seirbhíse

Chríochnaigh BOO Chorcaí
uasghrádú SUN in 2020
agus soláthraíonn sé
tuarascálacha míosúla do
shealbhóirí buiséid.
Níor tuairiscíodh aon
neamhrialtachtaí airgeadais
in 2020.
Comhlíonadh na
spriocdhátaí airgeadais go
léir a leag an Roinn /
SOLAS amach le haghaidh
tuarascálacha 2020

Déanann BOO Chorcaí
athbhreithniú leanúnach ar
acmhainní agus cuireann sé
i bhfeidhm go cuí iad chuig
Ranna ábhartha lena
chinntiú go leanann
seirbhísí ag fás agus ag
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forbairt chun freastal ar
ionchas ár n-úsáideoirí
seirbhíse
Cumarsáid éifeachtach a
dhéanamh

Modhanna cumarsáide iomchuí a Suíomh gréasáin inlín na I mí Dheireadh Fómhair
bheith i bhfeidhm leis an bhfoireann foirne a athdhearadh agus 2020 sheol BOO Chorcaí a
go léir. Foireann cumarsáide a
a athsheoladh le béim ar Ardán Cumarsáide
bhunú chun BOO Chorcaí a
chumarsáid, plean
Inmheánaí agus Inlín,
fhorbairt agus a chur chun cinn mar cumarsáide / cur chun
MyCETB, faoi thiomáint ag
bhranda roghnaithe mar Sholáthraí cinn a fhorbairt
Workvivo. Is córas
Oideachais
idirghníomhach é faoi stiúir
rannpháirtíocht agus
rannpháirtíocht na foirne. Ó
seoladh é tá 1,744 úsáideoir
gníomhach ann. Tá
Foireann Chumarsáide
curtha ar bun freisin le
rannpháirtíocht ar fud na
seirbhísí go léir le fócas ar
bhranda comhtháite a
fhorbairt don eagraíocht.

Comhaontuithe Leibhéal
Córas a bheith i bhfeidhm chun a
Seirbhíse a fhorbairt le páirtithe chinntiú go bhfuil CLSanna i
leasmhara seachtracha
bhfeidhm le páirtithe leasmhara
seachtracha

Leanúint ar aghaidh ag
athnuachan CLSanna atá
ann de réir mar a bheidh
siad dlite agus go bhfuil
CLS i bhfeidhm leis na
páirtithe leasmhara nua
go léir
Leanúint le monatóireacht a
Athbhreithniú ar na
dhéanamh ar chomhlíonadh RGCS nósanna imeachta atá le
agus tá na nósanna imeachta
déanamh ag an Oifigeach
cothrom le dáta
RGCS

Tugadh teimpléad CLS nua
isteach in 2020 agus eisíodh
é do na páirtithe leasmhara
go léir i soláthar Aosach
agus Pobail.

Cosaint éifeachtach sonraí a
chinntiú

Leanann BOO Chorcaí ag
cur luach ard ar RGCS
agus ag déanamh
monatóireachta air. Leantar
le hathbhreithniú a
dhéanamh ar nósanna
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imeachta i bhfianaise
COVID 19 agus cianobair
Dul i dteagmháil go héifeachtach Leanfaidh BOO Chorcaí de bheith
le páirtithe leasmhara agus
ag plé leis na páirtithe leasmhara
comhpháirtíochtaí a fhorbairt
go léir ag gach leibhéal áitiúil agus
náisiúnta

Dea-chleachtas i soláthar a
leanúint

Tá ionadaíocht iomchuí Tá BOO Chorcaí ina bhall
ag BOO Chorcaí ar gach gníomhach de chomhlachtaí
Bord, áitiúil agus
áitiúla agus náisiúnta agus
náisiúnta. Ag imeachtaí go háirithe de thionscnaimh
DES / SOLAS agus
áitiúla maidir le freagairt
tionscnaimh / imeachtaí agus tacú lenár bpobail le
eile a mbíonn tionchar acu linn COVID 19
ar sholáthar seirbhísí ag
BOO Chorcaí.
Anailís ar chaiteachas 2019 agus Réimsí a shainaithint a
MAPP curtha isteach in am
ullmhú MAPP le cur faoi bhráid
dteastaíonn próisis
le Plean Soláthair
BOOÉ.
soláthair ar fud na
Corparáideach 2020 agus
Plean Soláthair Corparáideach
heagraíochta ina leith.
plean gníomhaíochta
2020 - 2021 a ullmhú.
soláthair do 2020-2021.
Cur chuige struchtúrtha i Úsáidtear creataí ar OGP
Tacú le cur i bhfeidhm Nósanna
leith tosaíochtaí soláthair. agus HEANet le fócas ar
Imeachta Soláthair ar fud na
chomhlíonadh soláthair a
heagraíochta agus oiliúint
mhéadú.
leanúnach a sholáthar de réir mar is Méadú a chur ar
gá.
chomhlíonadh soláthair.
Leanúint ar aghaidh ag glacadh
páirte i Líonra Soláthair BOOÉ.

A chinntiú go gcomhlíontar na
Leanann BOO Chorcaí ag
ceanglais reachtúla agus rialála déanamh monatóireachta lena
chinntiú go gcomhlíontar na
ceanglais reachtúla agus rialála a
mhéid is féidir agus laistigh den
acmhainn atá ar fáil

Coinnigh suas chun dáta
le forbairtí i soláthar
poiblí.
Rannpháirtíocht le
Chomhlíon BOO Chorcaí na
hiniúchtaí éagsúla, go
ceanglais reachtúla agus
hinmheánach agus go
rialála go léir in 2020
seachtrach,
monatóireacht ar mholtaí
agus táirgeadh
tuarascálacha reachtúla
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Cláir Chosanta

laistigh de na frámaí ama
riachtanacha
A chinntiú go gcomhlíontar go Tá Nósanna Imeachta um Chosaint Nuair a thagann
hiomlán
leis
na
Nósanna Leanaí do Bhunscoileanna agus
saincheist cosanta leanaí
Imeachta um Chosaint Leanaí do Iar-Bhunscoileanna 2017 i
chun cinn is gá go
Bhunscoileanna
agus
Iar- bhfeidhm ag BOO Chorcaí i ngach ndéantar teagmháil le
Bhunscoileanna 2017
scoil. Tá trí phointe teagmhála i
duine de na daoine cuí sa
bhfeidhm sa Cheannoifig do
Cheannoifig agus go
Scoileanna chun teagmháil a
gcloítear leis an nós
dhéanamh leo maidir le haon imní imeachta iomchuí i ngach
faoi chosaint leanaí a thagann chun cás agus eisítear fógraí
cinn agus chun comhlíonadh iomlán ábhartha de réir na
na nósanna imeachta a
Nósanna Imeachta.
chinntiú. Tá BOO Chorcaí i
dteagmháil le BOOÉ chun nósanna
imeachta a fhorbairt d’fhoireann
neamhtheagaisc.
Cuidiú leis an ROS, de réir mar
is gá, freastal ar na riachtanais a
éiríonn as Clár Cosanta
Dídeanaithe na hÉireann agus
soláthar d’iarratasóirí cosanta
idirnáisiúnta

Chuir BOO Chorcaí Beartas
Cosanta Leanaí a
comhaontaíodh go náisiúnta
i bhfeidhm don earnáil a
chuimsíonn gach ball foirne
san eagraíocht

Chomh maith leis na haidhmeanna agus na tosaíochtaí a comhaontaíodh go náisiúnta thuas, cuirfear tús nó seachadadh na tosaíochtaí
straitéiseacha seo a leanas do BOO Chorcaí le linn 2020 chun a chinntiú go gcuirfear an Ráiteas Straitéise foriomlán chun cinn.

Sprioc

Córais TFC
Feabhsaithe

Tosaíocht

Gníomh

Suíomh inlín foirne a fhorbairt
Dul i mbun an phróisis chun
agus a thabhairt isteach le fócas soláthróir oiriúnach a fhoinsiú
láidir ar chumarsáid agus ar
nascadh luachanna.

Táscaire Feidhmíochta

Sprioc

Déantar dul chun cinn
Seoladh Workvivo i
gníomhach ar an obair lena mí Dheireadh
chinntiú go bhfuil córas
Fómhair 2020
oiriúnach don fheidhm agus
dinimiciúil chun an fhoireann
a mhealladh
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Seirbhísí Párolla Ullmhacht a chinntiú in oirchill
Athbhreithniú leanúnach ar
Roinnte SCGO imirce na dtonnta agus na
ghlanadh sonraí, sonraí stairiúla
hamanna a leithdháiltear ar BOO agus teagmháil le SCGO maidir le
Chorcaí
feidhmiúlacht

Aistriú rathúil íocaíochtaí
foghlaimeora chuig SCGO

Plean a fhorbairt chun na
D’aistrigh BOO
sonraí reatha a ghlanadh
Chorcaí go dtí an
agus chun dul i dteagmháil go leagan is déanaí de
réamhghníomhach le SCGO CORE le linn 2020
lena chinntiú go ndéantar
agus leanann siad ar
tástáil ar gach réimse feidhme aghaidh ag plé go
i BOO Chorcaí sula ndéantar réamhghníomhach le
uasghrádú / aistriú
SCGO mar
ullmhúchán don
Oibriú le SCGO ar údarás dearaidh
imirce i 2022
agus grúpa stiúrtha don tionscadal Aistriú rathúil íocaíochtaí
seo
foghlaimeora chuig SCGO
Printísigh a Aistriú i
Márta 2020 agus
foghlaimeoirí eile an
Ionaid Oiliúna Meán
Fómhair 2020.
Leantar den obair ar
íocaíochtaí
Ógtheagmála agus
SDOCG

Sármhaitheas trí Tús a chur le teagmháil le
Dhaoine
Sármhaitheas trí Dhaoine

Chun scóip a fhorbairt plean do
BOO Chorcaí aighneacht a
dhéanamh

Plean chun an measúnú
tosaigh a chur i gcrích agus
sainréimsí forbartha a
shainaithint

Comhlíonadh
Airgeadais

Athbhreithniú a dhéanamh ar
nósanna imeachta oibríochta
airgeadais agus iad a nuashonrú
chun an cleachtas is fearr
aitheanta, ioncam agus
comhlíonadh reachtach a léiriú.

Tuiscint shoiléir ar úsáid agus Cuireadh oiliúint ar
oiliúint arna seachadadh de fáil de réir mar is gá i
réir mar is gá.
rith 2020

Leanúint le comhlíonadh na
gceanglas reachtúil airgeadais
agus ioncaim a chur chun cinn.

Cuireadh obair ar an
tionscadal seo ar
athló mar fhreagairt
ar obair thionscadail
bhreise agus
tosaíochtaí COVID19
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Bonneagar
Foirgníochta
Cuí

Tionscadail Tógála Caipitil a
Sheachadadh in 2020.

Sainchomhairleoirí, Foirne
Dearaidh, Seirbhísí Bainistíochta
Tionscadal agus Conraitheoirí a
Sholáthar.

Críochnaigh Mór-Oibreacha
Tógála:
• Coláiste Pobail Cholmáin,
Mainistir na Corann
• Coláiste Pobail Chloich na
Coillte
Bainistíocht agus riarachán
Tionscadal reatha agus amach
• Coláiste Davis Mala
anseo de réir Threoirlínte Teicniúla • Coláiste Eoin
ROS.
Próiseáil ar mhaoiniú iarratas agus
sruthanna maoinithe a bhainistiú
d’Oibreacha Tógála Caipitil.

Críochnaigh Cóiríocht
Shealadach ag:
• Scoil Mhuire, Cill na
Mallach
• Scoil Chliodhna, Carraig
Thuathail
• Coláiste Pobail Charraig
Thuathail

Tugadh MórEisínteachtaí Nua i
gColáiste Naomh
Colmáin, Coláiste
Chloich na Coillte
agus Coláiste Davis
ar an sceideal i mí na
Nollag 2020.
Athchóiriú Mór ar
Choláiste Eoin tugtha
ar láimh i mí na
Samhna 2020.
Gach Cóiríocht
Shealadach tugtha ar
láimh de réir an
sceidil i mí Lúnasa
2020.

Foirne Deartha d’Áth
an Chóiste, Brogan
An Próiseas Tairisceana
Naofa & Coláiste
Comhlánaithe do
Ghobnatan i
Mhórthionscadail ag:
bhfeidhm do mhí
• Coláiste Áth an Chóiste
Mheán Fómhair
• Brógáin Naofa, Droichead 2020. Ar an gcaoi
na Bandan
sin, cuireadh tús le
• Coláiste Ghobnatan,
céim Dhearaidh na
Baile Mhuirne
dTionscadal Mór seo.
Iarratais a
Críochnaíodh agus a
Cuireadh faoi bhráid
an ROS in 2020.
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Iarratais ar Dhul Chun Cinn le
haghaidh cóiríochta breise le
haghaidh:
• Coláiste Choilm, Baile an
Chollaigh
An Scéim Oibreacha Samhraidh,
• Coláiste Fionnchua, Baile
Oibreacha Éigeandála agus
Próiseáil de réir riachtanais iarratais
Mhistéala
Tionscadail Mion-Oibreacha
agus seachadta ROS.
• Coláiste Daibheid,
Seachadtar gach
Cathair Chorcaí
Foirgníochta a sheachadadh i
Tionscadal Scéime
2020.
• Scoil Mhuire, Cill na
Oibreacha
Mallach
Samhraidh,
Oibreacha
A chinntiú gur féidir le
Éigeandála agus
Scoileanna / Ionaid leanúint Mionoibreacha
ar aghaidh ag oscailt agus
Tógála de réir an
oibriú i dtimpeallacht
sceidil, ag cinntiú ar
shábháilte.
an gcaoi sin go
bhfanfadh
Scoileanna / Ionaid
oscailte agus
sábháilte.
Scoileanna

Déanfaidh BOO Chorcaí
teagmháil réamhghníomhach le
roghanna curaclaim nua cosúil
leis an t-ábhar nua
Ríomheolaíochta ag leibhéal na
hArdteistiméireachta

Táimid i dteagmháil go gníomhach D'éirigh leis na hábhair seo a
leis an PPLLI ag iniúchadh an
thabhairt isteach ag leibhéal
bhféidearthacht Sínis a thabhairt
na hArdteistiméireachta i
isteach mar rogha ábhair i gcuid dár roinnt dár scoileanna
scoileanna. Leanaimid orainn ag
tacú lenár scoileanna sa chéim
réamhrá den Eolaíocht
Ríomhaireachta agus
Corpoideachas mar ábhair
scrúdaithe Ardteistiméireachta

Tugadh
Ríomheolaíocht agus
PEd isteach i roinnt
scoileanna de chuid
BOO Chorcaí.
Mar gheall ar Covid
19 tá an fráma ama
don réamhrá sínte
agus beimid ag díriú
anois ar dháta
tosaithe bliana
acadúil 2022/23.
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Scoileanna

Leanfaimid orainn ag forbairt
I gcomhpháirtíocht leis an
Comhairliúchán rathúil leis an
caidrimh lenár ngeallsealbhóirí gComhairle Mhúinteoireachta táimid gComhairle Mhúinteoireachta
bunaithe ar chomh-mheas agus ag fiosrú conas a thabharfaimid an agus plean i bhfeidhm, más
ar ghairmiúlacht chomhroinnte ar clár nua Beacons isteach
iomchuí
mhaithe le leas ár
bhfoghlaimeoirí

Breisoideachas Leanfaimid orainn, trí phróisis
& Oiliúint
athbhreithnithe inmheánacha
agus seachtracha, go
Dea-chleachtas agus réimsí le
feabhsú a aithint mar chuid dár
gcóras Dearbhaithe Cáilíochta
comhtháite a fhorbairt

BO

ÓIGE

Dul i mbun féinmheastóireachtaí
seirbhíse aonair agus lárionaid mar
chuid rannchuiditheach den
Athbhreithniú Reachtúil foriomlán,
agus réimsí Feabhsúcháin agus
dea-chleachtais ar fud an ionaid /
seirbhíse agus ETB a shainaithint,
trí phleananna feabhsúcháin agus
dea-chleachtais ar fud an ionaid /
seirbhíse.
Leanúint ar aghaidh ag
Réimsí breise le haghaidh
athbhreithniú na saoráidí, na n- feabhsúcháin / forbartha a aithint.
áitreabh agus na seirbhísí atá ar Déan athbhreithnithe sláinte agus
fáil le haghaidh seachadadh clár sábháilteachta ar gach ionad FET
FET agus infheistiú in oibreacha
feabhsúcháin uasghráduithe

Críochnú an phróisis
athbhreithnithe reachtúil a
rinne Painéal Saineolaí
Seachtrach QQI, agus
tuarascáil athbhreithnithe
dearfach.

• Ionad Westside a
chríochnú
• Cuireadh tús le
huasghrádú ar ionad FET
Mhala
• Uasghrádú ar Fhoréigean
Óige Mhaigh Chromtha
• Cuireadh tús le
huasghrádú áiseanna
Altranais Tréidliachta agus
Grianghrafadóireachta
Naomh Eoin

Chuir an Cuncil
Teagaisc moill ar
chur i bhfeidhm an
tionscnaimh seo mar
gheall ar Covid 19.
Tá an dáta cur chun
feidhme fós le
críochnú.
Cuireadh tús le
hAthbhreithniú
Reachtúil in 2020,
cuireadh an
bailchríoch siar go
2021 mar gheall ar
COVID-19

Infheistíocht
leanúnach in
uasghrádú
foirgneamh trí 2020
ag úsáid saoráidí
FET agus uasghrádú
foirgneamh. Stopadh
forbairt chaipitil
Fcailities FET i Mala
go dtí go ndéanfar
athbhreithniú ar
SOLAS / DFHERIS
ar chlár caipitil FET.

Leanfaimid orainn ag tacú le
Ag tacú leis an gcur i bhfeidhm de Athbhreithniú rathúil ar
Cuireadh socruithe
soláthar, forbairt agus measúnú UBU, “Do Áit, Do Spás” i gcomhar thionscadail atá ann cheana, maoinithe UBU i
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seirbhísí oibre don óige ar fud
Chorcaí trí acmhainní iomchuí,
spriocdhírithe a sholáthar

le soláthraithe agus gníomhaire
pleananna seirbhíse
bhfeidhm go
Seirbhíse Óiges ag gníomhú ar son comhaontaithe agus curtha i céimneach agus
bhfeidhm do gach tionscadal / aistríodh seirbhísí go
BOOC
réimse spriocdhírithe, le
samhail UBU i lár na
tosaíochtaí agus fócas
bliana 2020.
comhaontaithe
Soláthar tacaíochta
oiriúnaithe do
dhaoine óga i
samhradh 2020
(Dúshlán Óige
Chorcaí) chun roinnt
tionchair a bhaineann
le Covid 19 a mhaolú
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6. Forbhreathnú ar Sheirbhísí Breisoideachas, Oiliúint
agus Corparáideacha
SCOILEANNA

Bunscoileanna
Tá BOO Chorcaí mar phátrún ar 2 Scoil Náisiúnta Pobail (SNP).
•
•

Scoil Náisiúnta Phobail Scoil Aonghusa, Mala
Scoil Náisiúnta Phobail Scoil Chlíodhna, Carraig Thuathail

Soláthraíonn BOO Chorcaí comhairle agus tacaíocht oideachais, airgeadais, acmhainní
daonna agus tógála do gach ceann de na scoileanna seo chomh maith le tacaíocht dá
rialachas agus bainistíocht fhoriomlán.

Iar-bhunscoileanna
Tá BOO Chorcaí mar phátrún ar 24 gcoláiste iar-bhunscoile. Ainmnítear dhá cheann déag de
na coláistí seo mar choláistí Pobail ina bhfuil comhaontú leis an Easpag Caitliceach
Rómhánach áitiúil maidir le rannpháirtíocht deoise i rialachas an choláiste. Soláthraíonn
BOO Chorcaí raon seirbhísí do na scoileanna seo lena n-áirítear airgeadais, acmhainní
daonna, foirgnimh, TFC, tacaíocht rialachais chomh maith le tacaíocht phleanála
oideachais.
Tá BOO Chorcaí ina chomhphátrún freisin le deoise nó ord rialta de 12 Scoil Pobail agus
Chuimsitheach i gCorcaigh.
Ina theannta sin, soláthraíonn BOO Chorcaí roinnt suíomhanna oideachais de chineál iarbhunscoile chun tacú le soláthar oideachais iar-bhunscoile do mhic léinn nach bhfuil sa
soláthar príomhshrutha. Aonaid sainchúraim, ardtacaíochta agus cúraim cónaithe atá sna
suíomhanna sin, is iad sin Coláiste Ard Álainn, Ospidéal Stiofáin, Gleann Maghair agus Éist
Linn, An Dúcharraig, Corcaigh.

BREISOIDEACHAS & OILIÚINT

Coláistí Breisoideachais
Tá 4 Choláiste Breisoideachais tiomnaithe ag BOOC a leanann ag seachadadh raon agus
próifíl de chúrsaí Iar-Ardteistiméireachta atá cosúil go mór leo siúd a seachadadh an bhliain
roimhe sin. Cé go ndearna coláistí, nuair ab fhéidir, cúrsaí a oiriúnú agus a mhodhnú chun
freastal ar riachtanais an mhargaidh saothair agus foghlaimeoirí áitiúla, tá srian fós ar an
gcumas laistigh den BOO soláthar a dhéanamh d’fhorbairt agus do thabhairt isteach cúrsaí go
hiomlán nua, mar gheall ar neamhábaltacht sainfhoireann bhreise a earcú, toisc go raibh níos
mó múinteoirí ag an scéim ná a leithdháileadh múinteora.
De réir na riachtanas ó SOLAS agus ó Chomhaontú Pleanála Straitéisí an BOO, rinneadh
gach cúrsa PLC a chatagóiriú go foirmiúil i dtéarmaí a bhfócas ar iontráil sa mhargadh saothair
(fostaíocht) nó ar dhul ar aghaidh chuig breisoideachas nó ardoideachas.
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Leanann an earnáil Iar-Ardteistiméireachta de bheith ag plé le tabhairt isteach Printíseachtaí
agus Oiliúna agus d’éirigh léi an rud sin a thabhairt isteach sna Coláistí.

Ionad Oiliúna Chorcaí (Seirbhísí Oiliúna)
Is é Ionad Oiliúna Chorcaí, atá suite ar Ascaill Rosa, Baile an Easpaig, an t-ionad oibríochta
agus an mol do na seirbhísí oiliúna go léir a sholáthraíonn BOOC faoi Bhreisoideachas agus
Oiliúint. Cé gurb é an t-ionad an áit seachadta do raon printíseachta lena n-áirítear oiliúint
lasmuigh den ionad oibre (Céim 2), freastalaíonn an t-ionad ar raon sainchlár oiliúna agus
gníomhaíonn sé mar an t-ionad comhordaithe agus riaracháin do sholáthar oiliúna, le raon
oifigí tacaíochta Breisoideachais agus Oiliúna de chuid BOO Chorcaí, lena n-áirítear Dearbhú
Cáilíochta, Treoirchomhairleoiracht agus Seirbhísí Óige atá lonnaithe ann.
De réir pharaiméadair agus riachtanais phleanála náisiúnta Breisoideachais agus Oiliúna,
leanfaidh seirbhísí oiliúna BOOC ag iarraidh méid na hacmhainne oiliúna printíseachta is féidir
a sheachadadh tríd an ionad a mhéadú, trí na spásanna oiliúna atá ann cheana a athchumrú
agus infheistíocht a dhéanamh i gcumas breise lasmuigh den ionad. Cuireann an tIonad
Oiliúna fócas agus béim ar leith ar fhorbairt agus ar sheachadadh oiliúna breise do dhaoine i
bhfostaíocht de réir pholasaithe SOLAS de réir mar a fhorbraítear iad.
Soláthraíonn feidhm Oiliúna BOO Chorcaí cláir chun scileanna a thabhairt do dhaoine
dífhostaithe, chun a scileanna a athnuachan nó scileanna nua a thabhairt dóibh, chomh maith
le cuardaitheoirí poist eile chun go mbeidh siad ábalta post a aimsiú agus/nó dul ar aghaidh
go dtí ardoideachas nó breisoideachas agus oiliúint a chuirfidh ar a gcumas dul san iomaíocht
sa mhargadh saothair. Seachadtar na cláir seo trí chúrsaí lánaimseartha lae, um thráthnóna
nó trí chúrsaí ar líne. Tá líon na gníomhaíochta ag laghdú i soláthar spriocdhírithe do dhaoine
dífhostaithe de réir mar a thiteann líon na ndaoine ar an mbeochlár. Léirítear méid na
gníomhaíochta oiliúna sa bhuiséad oiliúna bliantúil.
Dhírigh seirbhísí oiliúna ar a gcumas agus a gcur chuige a fhorbairt chun na tiomantais agus
na tosaíochtaí atá leagtha amach sa straitéis Scileanna chun Dul Chun Cinn a chomhlíonadh,
ina ndéantar foráil d’uasoiliúint agus athoiliúint daoine i bhfostaíocht. Faoi na trí snáithe atá
leagtha amach sa straitéis, forbraítear soláthar oideachais agus oiliúna chun riachtanais
oiliúna agus forbartha gairmiúla na bhfostaithe a shásamh, agus soláthraítear é ar bhealach a
bhfuil sé mar aidhm aige riachtanais na bhfostóirí agus fostaithe araon a shásamh. Leantar ag
forbairt cumas BOOC chun seachadadh faoin straitéis Scileanna chun Dul Chun Cinn.

Seirbhísí Óige
Soláthraíonn BOO Chorcaí raon seirbhísí óige do dhaoine óga ar fud an réigiúin faoi chláir
éagsúla Óige arna maoiniú ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, trí roinnt soláthróirí
maoinithe Seirbhíse don Aos Óg. Le leithdháileadh bliantúil maoinithe don Óige de níos mó ná
€2.5 milliún, tá sé mar aidhm ag Seirbhís Óige BOO Chorcaí gníomhaíochtaí rannpháirtíochta
don aos óg a sholáthar lasmuigh den suíomh foirmiúil oideachais chun daoine óga a
spreagadh agus tacú leo a bheith gníomhach ina bpobail, mar shaoránaigh, eiseamláirí agus
ceannairí i measc a bpiaraí.
Bíonn BOO Chorcaí, trína Aonad Seirbhísí Óige, i dteagmháil le roinnt eagraíochtaí Óige chun
Seirbhísí Óige a sholáthar thar a cheann, lena n-áirítear:
• YMCA
• Foróige
• Obair d’Ógra Éireann, Corcaigh
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•
•
•
•
•

Seirbhísí don Aos Óg, An Cóbh
Clann Shíomóin, Corcaigh
Meitheal Mara
Good Shepherd Services
Iontaobhas Churchfield.

Tá BOO Chorcaí freagrach as maoiniú a riaradh do níos mó ná 35 tionscadal agus seirbhís
óige ar fud Chathair agus Chontae Chorcaí.
Faigheann an Fhoireann Seirbhísí Óige tacaíocht ó Sheirbhísí Corparáideacha chun
monatóireacht a dhéanamh ar dheontais do pháirtithe leasmhara éagsúla. Tá próifíliú
suntasach limistéir ag teastáil don scéim, dar teideal “UBU, D’Áit Do Spás”, chun na riachtanais
i measc an chohóirt spriocdhírithe a aithint agus chun cuir chuige dírithe oiriúnacha a fhorbairt
in éineacht le soláthraithe seirbhíse chun na riachtanais sin a chomhlíonadh. Tá sé seo á
fhorbairt i gcónaí.
Déanann Coiste den Bhord maoirseacht ar Sheirbhísí Óige BOOC atá freagrach as pleanáil
straitéiseach agus monatóireacht.

Ógtheagmháil
Tá 12 Ionad Ógtheagmhála bunaithe ag BOO Chorcaí. Ag teacht le plean straitéiseach BOOC,
tá sé mar aidhm againn oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin a sholáthar a léiríonn
réaltachtaí an domhain nua-aimseartha agus a mhéadaíonn deiseanna dul chun cinn
foghlaimeoirí chuig fostaíocht agus/nó breisoideachas.
Is clár oideachais agus oiliúna é Ógtheagmháil do dhaoine óga idir 15 agus 20 bliain d’aois, a
dteastaíonn rogha eile uathu ón suíomh foirmiúil oideachais. Díríonn an clár Ógtheagmhála
mar a chéile ar fhorbairt scileanna acadúla, gairme agus boga agus tá deis ag foghlaimeoirí
teastas a fháil ag Leibhéal 3 agus Leibhéal 4. Éascaíonn an clár a rochtain, a n-aistriú agus a
ndul chun cinn chuig breisoideachas, oiliúint agus fostaíocht.

Litearthacht d'Aosaigh
Díríonn Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ar Sheirbhís chomhtháite Oideachais
Litearthachta d’Aosaigh a chur ar fáil le creidiúnú ó Leibhéil 1-6, ar an gCreat Náisiúnta
Cáilíochtaí (CNC). Laistigh den sainchúram seo soláthraíonn Seirbhís Litearthachta BOOC na
réimse leathan clár dírithe ar scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, uimhearthachta
agus TFC a fheabhsú d’aosaigh ar mian leo a n-inniúlachtaí a fheabhsú agus a rannpháirtíocht
fheidhmiúil sa saol pearsanta, sóisialta, pobail agus eacnamaíoch a fheabhsú. Tá na cláir a
chuirtear ar fáil éagsúil agus solúbtha agus bíonn idir thacaíocht duine le duine ó shaorálaithe,
dhianteagasc grúpa agus thorthaí creidiúnaithe/deimhnithe. Díríonn an deimhniú ar thorthaí
foghlama ag leibhéil 1-3 CNC.
Oibríonn an tseirbhís go dlúth leis an tSeirbhís um Oideachas Aosach níos leithne chun
roghanna dul chun cinn foghlaimeoirí a sholáthar a bhaineann go sonrach le riachtanais na
bhfoghlaimeoirí, na bhfostóirí agus an cheantair gheografaigh. Idirchaidreamh a dhéanamh le
comhghleacaithe le linn an phróisis phleanála lena chinntiú go seachadtar cláir fhriothálacha
iomchuí ag Leibhéal 3 le bealaí dul chun cinn soiléire chuig cláir Leibhéal 4 agus 5.
Tríd an gclár Scileanna don Obair, téann an tseirbhís litearthachta i dteagmháil le fostóirí chun
cláir a sheachadadh atá dírithe ar leibhéil inniúlachta na bhfostaithe le leibhéil ísle cáilíochtaí
oideachais a ardú, scileanna riachtanacha TF a fheabhsú a chuireann ar chumas fostaithe
déileáil le hathruithe rialta agus leanúnacha ar chleachtais oibre. Cuirtear teagasc ESOL ar
fáil suas go Leibhéal 3 CNC agus tugtar tosaíocht d’iarrthóirí tearmainn agus d’oibrithe
Leathanach 33 de 37

inimircigh nó imirceacha ar ioncam íseal ón AE. Tugann an clár um Fhoghlaim Teaghlaigh
tacaíochtaí fíorthábhachtacha do thuismitheoirí a bhfuil a gcuid oideachais féin teoranta, ag
cuidiú leis na constaicí idir an fhoghlaim i gcomhthéacsanna éagsúla a bhriseadh síos.

Oideachas Pobail
Cuirtear Oideachas Pobail ar fáil i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí pobail chun deiseanna
foghlama áitiúla a sholáthar. Is í an aidhm ná tógáil ar chumas na bpobal áitiúil dul i mbun
freagraí ar mhíbhuntáiste oideachais agus struchtúrach a fhorbairt.
Déantar seirbhísí Oideachais Aosach agus Pobail BOO Chorcaí a bhainistiú agus a
chomhordú ar bhonn fo-réigiúnach, agus tá ceithre limistéar pleanála agus seachadta ailínithe
le ceantair an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPÁ), Corcaigh Thuaidh, Corcaigh Theas,
Corcaigh Thiar agus Cathair Chorcaí.
Cé go bhfuil formhór na gcúrsaí a chuirtear ar fáil faoi na cláir sin ar bhonn páirtaimseartha, tá
siad struchtúrtha ar bhealach a éascaíonn dóibh rochtain a fháil ar bhreisoideachas, oiliúint
agus fostaíocht, nó aistriú chucu nó dul ar aghaidh go dtí iad, más más mian leis na
rannpháirtithe. Cuireann siad meascán de chláir chreidiúnaithe / deimhnithe ar fáil, go
ginearálta ag Leibhéil 2 go 4 den CNC, le roinnt clár forbartha acmhainne neamhchreidiúnaithe
dírithe ar fhoghlaimeoirí nach bhfuil oideachas foirmiúil críochnaithe acu.

Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (BTEI)
Is é aidhm fhoriomlán an chláir Tionscnamh um Fhilleadh ar an Obair ná méadú a chur ar
rannpháirtíocht i measc daoine óga agus daoine fásta nach bhfuil oideachas meánscoile
uachtaraí acu i ndeiseanna foghlama páirtaimseartha creidiúnaithe ar féidir dámhachtainní ar
an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC) a ghnóthú astu chun a éascú dóibh rochtain a fháil ar
oideachas eile nó conairí fostaíochta, ó aistriú chucu nó dul ar aghaidh go dtí iad.
Díríonn Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ar Sheirbhís chomhtháite um Oideachas
Aosach a chur ar fáil, le creidiúnú ó Leibhéil 1-6, ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Mar chuid
den tseirbhís seo, oibríonn an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas go dlúth le
hOideachas Bunata d'Aosaigh, Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais agus an tSeirbhís
Oideachais d'Aosaigh chun roghanna dul chun cinn d'fhoghlaimeoirí a bhaineann go sainiúil
le riachtanais an cheantair áitiúil agus na bhfoghlaimeoirí a chur ar fáil. Déanann an
Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas idirchaidreamh le Coláistí Breisoideachais,
Soláthar Oiliúna agus Comhordaitheoirí Ógtheagmhála lena chinntiú go seachadtar cláir
friothálacha ag Leibhéal 4 ar chláir PLC Leibhéal 5.
Díríonn an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas go príomha ar chúrsaí QQI Leibhéal 4
a sholáthar le Leibhéil 3 agus 5 á seachadadh ar leibhéal níos lú. Soláthraíonn na cúrsaí seo
bealach dul chun cinn ó chúrsaí leibhéal níos ísle agus freisin dul ar aghaidh chuig cúrsaí IarArdteistiméireachta agus Ionad Oiliúna.

Seirbhísí Treorach Chorcaí
Cuireann Seirbhís Treorach BOO Chorcaí seirbhís rúnda, neamhchlaonta agus saor in aisce
ar fáil atá ar fáil d’fhoghlaimeoirí fásta reatha agus do dhaoine fásta dífhostaithe a bhfuil
cáilíocht (í) QQI níos lú ná Leibhéal 6 acu. Cuidíonn ár bpearsanra Treorach le foghlaimeoirí
a gcuid spéiseanna agus a gcumas a iniúchadh agus na roghanna cúrsa is fearr a aithint.
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Seirbhísí Oideachais Allamuigh
Soláthraíonn Ionad Oideachais Allamuigh Mara Fastnet na Scoile, agus Ionad Oideachais
Allamuigh Cionn tSáile raon iomlán clár agus cúrsaí.

TACAÍOCHT EAGRAÍOCHTÚIL
Tá na seirbhísí a sholáthraíonn tacaíocht eagraíochtúil dírithe ar sheirbhísí neamhfhoghlama
a sholáthar atá riachtanach chun cabhrú le hoideoirí agus le hoiliúnóirí díriú ar sheirbhísí
díreacha a sholáthar d’fhoghlaimeoirí lena chinntiú go bhfuil eispéireas foghlama ar
ardchaighdeán acu agus go bhfanann BOO Chorcaí nuálach, freagrúil agus chun tosaigh
maidir le soláthar oideachais agus oiliúna.
Óna bunaíodh é, tá BOO Chorcaí tar éis athruithe a athbhreithniú agus a chur chun feidhme
ar an gcaoi a ndéanann an Phríomhoifig seirbhísí neamhfhoghlama a struchtúrú agus a
sholáthar do gach réimse den soláthar foghlama.
Faoi láthair, tá na seirbhísí seo roinnte i gcúig rannóg, a bhfuil sainchúram leathan orthu go
léir agus atá riachtanach lena chinntiú go gcomhlíonann an eagraíocht na ceanglais maidir le
rialachas corparáideach agus í in ann ceanglais a chomhlíonadh faoin raon leathan
reachtaíochta a mbíonn tionchar acu ar an eagraíocht.
Cé gur próiseas leanúnach éabhlóide é dearadh eagraíochtúil, tá roinnt tionscadal earnála á
ndéanamh ag an ROS ar bhonn náisiúnta. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag na tionscadail
seo agus go háirithe ag na seirbhísí comhroinnte i bpárolla agus in airgeadas ar an gcaoi a
bhfuilimid struchtúrtha mar eagraíocht, ar ár gcumas leanúint ar aghaidh ag seachadadh
seirbhísí reatha chomh maith lenár gcumas seirbhísí a leathnú mar fhreagairt ar bhrúnna
inmheánacha agus seachtracha amhail seachadadh seirbhísí chuig scoileanna neamhBOO.
Leanann BOO Chorcaí ag glacadh páirte go dearfach i dtionscadail náisiúnta toisc go naithnítear gur próiseas forbartha de réir a chéile atá i gceist heagraíocht a fhás agus a
fhorbairt.

Caipiteal & Soláthar
Soláthraíonn an Rannóg Caipitil & Soláthair raon seirbhísí chun tacú le Coláistí agus Ionaid
maidir le cláir thógála agus riachtanais soláthair. Tá an dá réimse an-éagsúil, agus is é an
raon seirbhísí a chuirtear ar fáil;
Foirgnimh
• Tionscadail Chaipitil Foirgníochta an BOO do scoileanna nua, síntí, cóiríocht
shealadach, srl
• Iarratas ar chead pleanála riachtanach agus achomhairc
• Scéim Oibreacha Samhraidh do Scoileanna
• Scéim Oibreacha Éigeandála
• Ábhair thógála féinmhaoinithe BOO
• Bainistíocht Saoráidí - cothabháil AO, éifeachtúlacht fuinnimh BOOC, srl a eagrú
• Tacú le scoileanna nach scoileanna BOO iad nuair a iarrann Tionscadail Chaipitil
Aonad Tógála ROS air sin.
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Soláthar
• Forbairt agus monatóireacht ar nósanna imeachta BOOC (AO agus BOO níos
leithne) chun a chinntiú go gcomhlíontar riachtanais dea-chleachtais agus C&AG
• Earraí / seirbhísí a sholáthar de réir beartas agus nósanna imeachta
• Orduithe ceannaithe / íocaíochtaí na Ceannoifige)
• Idirchaidreamh a dhéanamh le OGP, BOOÉ, fóraim soláthair srl.
• Clár conarthaí agus athnuachana a choinneáil

Seirbhísí Corparáideacha
Is í príomhfheidhm na Seirbhísí Corparáideacha a chinntiú go bhfuil struchtúir rialachais i
bhfeidhm agus go bhfuil comhlíonadh na gceanglas reachtach agus ciorclach i bhfeidhm agus
go bhfuil an t-athbhreithniú ar chórais agus cleachtais oibre agus feabhsú na timpeallachta
rialaithe inmheánaigh ag cur leis. Is iad seo a leanas cuid de na sainréimsí faoi shainchúram
na rannóige;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rialachas Corparáideach
Cosaint Sonraí
Saoráil Faisnéise
Sláinte, Sábháilteacht agus Leas ag an Obair
Íocaíochtaí Foghlaimeora
Bainistíocht Maoine agus Ar Léas
Margaíocht & Cumarsáid
Bainistíocht na gComhaontuithe Leibhéal Seirbhíse
An Scéim Teanga
Árachas
Dlí
Seirbhísí Tacaíochta Riaracháin don Bhord agus don Fheidhmeannas

Acmhainní Daonna
Soláthraíonn an Rannóg Acmhainní Daonna raon seirbhísí a thacaíonn le Bainisteoirí agus
foireann BOO Chorcaí. Clúdaíonn na seirbhísí gach gné den fhostaíocht ó “earcaíocht go scor”
de bhall foirne lena chinntiú go gcomhlíonann BOO Chorcaí agus a Bhainisteoirí reachtaíocht
fostaíochta agus ciorclán. Is iad seo a leanas cuid de na seirbhísí a chuirtear ar fáil;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Earcaíocht
Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Leithdháileadh agus Úsáid Foirne
Bainistíocht Conartha
Riarachán Párolla
Riarachán Saoire
Sláinte Ceirde
Comhaontuithe agus/nó córais náisiúnta a chur chun feidhme
Caidreamh Foirne
Oiliúint Foirne agus Forbairt
Aoisliúntas

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
Tá ról TFC ag teacht chun cinn i ngach gné de sheirbhísí BOO Chorcaí. Tá méadú
suntasach tagtha ar a thábhacht ó thaobh tacú le riarachán agus rialachas mar aon
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le teagasc agus foghlaim. Mar Rannóg, is mar seo a leanas a bhfuil raon na seirbhísí
agus tacaíochtaí do Choláistí/Ionaid;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bainistíocht Tionscadail ar chórais nua lena n-áirítear uasghrádaithe
Forbairt agus bainistíocht bonneagair orthu sin
Córais bogearraí agus uasghráduithe iomchuí a shainaithint ina leith
Córais cumarsáide a fhorbairt agus a chothabháil
Tacaíocht Theicniúil
Bainistíocht Conraitheoirí
Seirbhís chomhairleach do sholáthar
Pleananna Cúltaca / Aisghabhála Tubaiste
Cosaint agus Slándáil Sonraí TF
Bainistíocht agus caiteachas Deontas TFC Caipitil agus Digiteach
Bainistíocht ceadúnais bogearraí
Bainistíocht Gléasanna lena n-áirítear Gléasanna Soghluaiste

Airgeadas
Déanann Rannóg Airgeadais BOO Chorcaí cuntais BOO Chorcaí a bhainistiú agus cuireann
sí maoirseacht airgeadais agus comhairle ar fáil chun comhlíonadh na reachtaíochta agus na
gciorclán a chinntiú. Is iad seo a leanas cuid de na seirbhísí a chuirtear ar fáil;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cártaí Íocaíochtaí agus Íocaíochta - nósanna imeachta, ceaduithe, rialuithe agus
comhlíonadh gaolmhar (lena n-áirítear oiliúint ar conradh, creidiúnaithe, deontais
agus taisteal & cothú
Párolla don fhoireann / printísigh / foghlaimeoirí
Baincéireacht
Fáltais
Tuairisciú agus réiteach cuntas maidir le hidirbheart airgeadais
Ráitis Airgeadais Bhliantúla a ullmhú
Buiséadú agus réamh-mheastacháin
Éilimh Chiste Sóisialta na hEorpa a bhainistiú
Sruthanna maoinithe / Fáltais / Táillí Eile a bhainistiú
Iniúchtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus Chiste Sóisialta na hEorpa a
chomhordú
Athbhreithniú ar Theimpléid Rialaithe Inmheánaigh
Tuairiscí Iniúchta- Rianaitheoir Moltaí
Cláir Sócmhainní
Tuairisciú don Choiste Airgeadais, don Choiste Iniúchta / Riosca agus don Bhord

SEIRBHÍSÍ EILE

Seirbhísí Naíolainne
Feidhmíonn BOO Chorcaí dhá naíolann, Lios Na nÓg agus Cuddles. Soláthraíonn na
seirbhísí seo seirbhísí luathbhlianta d’fhoghlaimeoirí, don fhoireann agus tacaíonn siad le
teaghlaigh i bhfostaíocht le socrúcháin riachtanacha cúram leanaí. Tá na socrúcháin a
thairgtear ar bhonn lánaimseartha agus oibrítear gach scéim stáit sa dá naíolann de réir na
riachtanas maoinithe mar atá leagtha amach ag POBAL agus oibríonn siad de réir
threoirlínte FSS.
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