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                       Réamhrá ón bPríomhfheidhmeannach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is é LWETB an comhlacht reachtúil atá freagrach as seirbhísí oideachais agus oiliúna a chur ar 

fáil sa réigiún. Eagraíocht ar scála suntasach atá ionainn a bhfuil buiséad measta €54 milliún 

againn, breis is 1000 fostaí agus breis is 20,000 foghlaimeoir, duine faoi oiliúint agus lucht 

tairbhithe. Léirítear an chéad phlean seirbhíse bliantúil do LWETB i bPlean Seirbhíse 2020 agus 

muid ag cur tús leis an gcéad deich mbliana eile agus forbraíodh é de réir ár gceanglas reachtúil 

mar a leagtar amach in Alt 47 (1) d’Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013. 

Tugtar achoimre mhionsonraithe sa Phlean Seirbhíse seo maidir le tosaíochtaí LWETB don 

bhliain amach romhainn. Ba cheart go mbreathnófaí ar na gníomhaíochtaí seo i bhfianaise ár 

ndoiciméid pleanála níos leithne, an Ráiteas Straitéise 2017 – 2022, ina leagtar amach an treo a 

rachaidh LWETB sa tréimhse cúig bliana amach romhainn. Nuair a chuirtear na doiciméid seo le 

chéile, léirítear tiomantas LWETB i leith infheistíocht sheasmhach agus struchtúrtha a dhéanamh 

in oideachas agus oiliúint, ní hamháin sa ghearrthéarma ach thar thréimhse i bhfad níos faide. 

Cuirtear na gníomhaíochtaí i láthair thar na trí eochair-cholún Scoileanna, Óige agus Ceol; 

Breisoideachas agus Oiliúint agus Tacaíocht agus Dearadh Eagraíochta. Tugtar achoimre 

mhionsonraithe i ngach cuid den Phlean Seirbhíse maidir leis na spriocanna agus 

gníomhaíochtaí barrthábhachtacha atá leagtha amach do 2020 sna colúin éagsúla i gcomhar 

lenár gcomhpháirtithe agus páirtithe leasmhara.  Tá gach ceann de na réimsí seo faoi stiúir 

tiomantas d’athchóiriú na seirbhíse poiblí de réir Ár Seirbhís Phoiblí 2020. 

Chomh maith leis sin, tugann an Plean Seirbhíse sonraí faoin teacht isteach agus an caiteachas 

atá réamh-mheasta do LWETB in 2020. Oibríonn an leibhéal gníomhaíochta agus an soláthar 

seirbhíse atá beartaithe laistigh de na paraiméadair airgeadais atá leagtha síos ag ár bpríomh-

mhaoinitheoirí. Cuimsíonn sé sin an Roinn Oideachais agus Scileanna, SOLAS agus an Roinn 

Leanaí agus Gnóthaí Óige. 

Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghlacadh le baill bhord LWETB, leis na 

Stiúrthóirí Seirbhíse agus leis an bhfoireann uile in LWETB a dhéanfaidh a gcion tairbhe i dtreo 

seirbhísí dinimiciúla, ilghnéitheacha agus nuálacha a phleanáil agus a sheachadadh in 2020. 

Chomh maith leis sin, táim ag súil leis an athbhreithniú leanúnach a dhéanfar ar ár gcuid 

seirbhísí ionas gur féidir linn seirbhísí oideachais agus oiliúna atá níos beoga fós a chur ar fáil do 

mhuintir an Longfoirt agus na hIarmhí. 

 

 

 

Dr. Christy Duffy 

 

An Príomhfheidhmeannach  
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Próifíl Chontaetha an Longfoirt agus na hIarmhí 

In 2016, ba é dlús daonra an Stáit ná 70 duine don km. cearnach agus bhí dlús daonra 

39.65 duine don km. cearnach i gContae an Longfoirt agus 50.9 duine don km. cearnach i 

gContae na hIarmhí. (CYPSC 2017 lch.14).  Is ceantar é ina bhfuil samplaí inaitheanta de 

dhíothacht agus de ghátar ar féidir dúshlán a bheith ag baint le seachadadh seirbhísí ann. 

Sna blianta 2011-2016 mhéadaigh daonra an Longfoirt agus na hIarmhí 3.57%, ráta a bhí 

beagán os cionn meán náisiúnta an stáit 3.3%.1 40,873 duine a thaifead Daonáireamh 2016 

mar an daonra iomlán i gContae an Longfoirt. Is é an dara daonra is lú go náisiúnta é ach tá 

an daonra ag fás. Thaispeáin Daonáireamh 2016 gur fhás daonra an Longfoirt 4.8 % ó 

2011, figiúr a bhí 1% níos airde ná an meán náisiúnta 3.8%.2 88,770 duine an daonra 

iomlán a taifeadadh i nDaonáireamh 2016 do Chontae na hIarmhí. Is ardú 2.6% ar an 

daonra sin é seo ó 2011. 

Ag an am a glacadh an Daonáireamh deiridh thaifead Contae an Longfoirt an ráta 

dífhostaíochta is airde sa stát (19.6% i gcomparáid le 12.9% go náisiúnta) leis an 

dífhostaíocht uirbeach thar a bheith ard ag 29.3%. Tá an 7ú ráta dífhostaíochta is airde sa 

tír ag an Iarmhí. Bhí rátaí dífhostaíochta na hIarmhí agus an Longfoirt araon go mór os 

cionn an mheáin go náisiúnta i gcás na bhfear agus na mban araon. Ag tráth an 

Daonáirimh 2016 bhí 1.45% de dhaonra an dá chontae ar an meán nach raibh aon 

oideachas foirmiúil críochnaithe acu, agus bhí 7.98% den daonra ann a chríochnaigh 

oideachas bunscoile amháin i gcomparáid leis an meán náisiúnta 7%. 17.5 bliana an 

mheánaois a chríochnaítear an t-oideachas i Longfort agus san Iarmhí i gcomparáid leis 

an meán náisiúnta 19.9 bliana. 

 

% aois daoine in aois 15 bliana nó níos sine gan oideachas foirmiúil agus 

le bunoideachas amháin , 2016 
 

Foinse: CSO 2016 
 

 

1 Coiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga an Longfoirt/na hIarmhí CYPSC (2017): Próifíl Shochdéimeagrafach – 
an Longfoirt na hIarmhí. Doiciméad nár foilsíodh lch. 13. 

                          2 An Phríomh-Oifig Staidrimh (2016) Daonáireamh 2016 Torthaí Achomair – Cuid 1 lch. 8. 

STÁT AN IARMHÍ AN LONGFORT 
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4.00% 

2.00% 
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An Longfort  

An Iarmhí 
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12.00% 

10.00% 

8.00% 

12.50% 

20.00% 

18.00% 

16.00% 

14.00% 
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Próifíl de LWETB 

Cuireadh Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí (LWETB) ar bun ar 1ú 

Iúil 2013 faoi Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna, 2013. Tá Príomhoifig an Bhoird suite 

sa Mhuileann gCearr. Soláthraíonn LWETB réimse leathan seirbhísí oideachais ar feadh 

réigiúin leathan Lártíre na hÉireann. Tá LWETB ag freastal ar dhaonra ilchineálach ar a 

bhfuil riachtanais éagsúla oideachais, shóisialta agus chultúrtha. Cuirimid seirbhísí 

oideachais ar fáil do dhaonra breis is 129,000 duine (CSO 2016). Cuimsíonn na seirbhísí 

sin oideachas dara leibhéal, (8 scoil), breisoideachas agus oiliúint (10 láthair), agus cláir 

oideachais, oiliúna agus seirbhísí atá pobalbhunaithe. Ag teacht le hAcht na mBord 

Oideachais agus Oiliúna 2013 tá LWETB freagrach chomh maith as tacaíocht a chur ar fáil i 

leith seirbhísí obair óige Chontaetha an Longfoirt agus na hIarmhí a sholáthar, a 

chomhordú, a riar agus a mheasúnú (50+ tionscnaimh agus clubanna óige). Riarann 

LWETB buiséad bliantúil breis is €54 milliún, tá foireann breis is 1000 duine aige agus breis 

is 20,000 foghlaimeoir, duine faoi oiliúint agus lucht tairbhithe aige. 

 

 
                           

Fís- Is é an fhís atá againn seirbhísí oideachais agus oiliúna beoga, gairmiúla, atá aitheanta a bheith  

  ar ard-chaighdeán go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, a fhorbairt agus a sheachadadh. 

  Misean - Is é an misean atá againn ná seirbhísí oideachais agus oiliúna dinimiciúla, ilghnéitheacha agus  

  nuálacha a chur ar fáil. 

  Straitéis - ‘Ráiteas Straitéise 2017-2022’ LWETB 

 
Ár Luachanna 

Leagtar amach sa Phlean Seirbhíse seo 

tosaíochtaí LWETB do 2020 sna seirbhísí seo 

a leanas: 

 Scoileanna 

 Obair Óige 

 Breisoideachas agus Oiliúint 

 Tacaíocht agus Forbairt Eagraíochta 
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Príomhfhíorais agus Príomhfhíoracha LWETB 
 
 

Scoileanna 
 

 
 
 

Breisoideachas agus Oiliúint  

 
Seirbhísí Óige 

 
 

Seirbhísí 
Líon na 

bPríomh-

Ionad 

Lion 

tairbhithe  

(thart ar) 

Grúpaí agus Clubanna Óige 
Deonacha 

40 1,700 

Seirbhísí treoraithe ag foireann 
(gairmiúil) 

10 3,000 

Iomlán 50 4,700 

 
 

Seirbhísí 
Líon na 

bPríomh-
Ionad 

Líon 
Rannpháirtithe 

Scoláirí Iar-Bhunscoile 
8 3209 

 

Scoláirí Iar-Ardteistiméireachta 

 

2 

 

262 

Cúrsaí Oíche Féinmhaoinithe 1 591 

Iomlán 11 4062 

 

 
 

Seirbhísí 
Líon na 

bPríomh-
Ionad 

Líon 
Tairbhithe 

Breisoideachas agus Oiliúint 10 8,711 

Seirbhís um Threoir Aosach 3 3,651 

Iomlán 13 12,362 
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Miondealú Foirne LWETB 
 

Catagóir Iomlán 
                   Múinteoirí Iar-Bhunscoile 

433 

Múinteoirí/Teagascóirí FET 
223 

Foireann Riaracháin 
120 

          Comhordaitheoirí/ Ceannasaithe Ionad 
21 

Oibrithe Acmhainne 
12 

Foireann Cothabhála 
30 

                Foireann Tacaíochta (SNA) 62 

Scrúduithe 71 

               Fíordheimhnitheoir Seachtrach 15 

Comhaltaí Boird 28 

Iomlán 1,015 
 

*Figiúirí ó Phárolla Mhí na Nollag 2019 

Comhaltaí Boird, 28, 3% 

Fíordheimhnitheoir 
Seachtrach, 15, 

1% 

Scrúduithe, 71, 7% 

Múinteoirí Iar-Bhunscoile,433 43% 

Foireann 
Tacaíocht
a (SNA), 
62, 6% 

Foireann 
cothabhála, 
30, 3% 

Oibrithe 
Acmhaine 
12, 1% 

Múinteoirí/Teagascói
rí FET,223, 22% 

Comhordaitheoirí/ 
Ceannasaithe Ionad, 

 21, 2% Foireann Riaracháin, 120, 12% 
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Láithreacha Seirbhísí LWETB 
 

 

 

                               Láithreacha Seirbhísí LWETB 
Scoileanna Breisoideachas agus Oiliúint 
1 Ardscoil Phádraig, Gránard 15 Ionad FET Átha Luain 
2 Coláiste Phobail Átha Luain 16 Ionad FET Bhaile Uí Mhatháin 
3 Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin 17 Ionad FET Ghránaird 
4 Coláiste Phobail Bhaile na gCros 18 Ionad FET an Longfoirt  
5 Coláiste Cholumba, Cill Liúcainne 19 Ionad FET an Mhuilinn Chearr 
6 Coláiste Phobail Bhéal Átha Liag  

7 Coláiste Phobail an Mhuilinn Chearr  

8 Coláiste Theampall Mhíchíl, An Longfort  

9 Naomh Antaine 20 Ionad Oiliúna Bhaile Átha Luain 

Soláthar PLC Teagmháil na nÓg agus VTOS 
12 Coláiste Phobail an Mhuilinn Chearr 21 Teagmháil na nÓg Bhaile Uí Mhatháin  
13 Coláiste Theampall Mhíchíl, An Longfort 22 Teagmháil na nÓg Dhealbhna 

 23 Teagmháil na nÓg Chill Bheagáin 
 24 Teagmháil na nÓg an Longfoirt 
 25 VTOS Bhaile Átha Luain 
 26 VTOS an Longfoirt 
 27 VTOS an Mhuilinn Chearr 

14 Príomhoifig LWETB an Mhuilinn Chearr 28 Oifig an Longfoirt 
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Cur Síos ar Sheirbhísí – Scoileanna agus Ceol 
 

Sprioc 1:    Seirbhísí oideachais agus oiliúna atá gairmiúil, foghlaimeoirlárnach, 
agus ar ardchaighdeán a chur ar fáil 

1.1 Cairt Fhoghlaimeora a chruthú do LWETB 

I ndiaidh próiseas athbhreithnithe le páirtithe leasmhara a chur i gcrích, an Chairt 
Fhoghlaimeora a thabhairt chun críche, a aistriú go Gaeilge, a chur i gcló agus a 
scaipeadh ar pháirtithe leasmhara. 

Q1-Q3 

1.2 Straitéis Múinteoireachta agus Foghlama LWETB a fhorbairt 

Doiciméad LWETB maidir le Prionsabail do Sheirbhísí Oideachais agus Oiliúna a 
fhorbairt. An dréacht-doiciméad a scaipeadh ar pháirtithe leasmhara chun ionchur a 
fháil. 

Q3 
Q3 

1.3 Cláir a Phleanáil agus a Chomhordú 

Plean Seirbhíse LWETB a fhorbairt do scoileanna. An Plean Seirbhíse a 
athbhreithniú le SMT go ráithiúil 
Plean Oibre 5 Bliana don Óige LWETB – Gníomhaíochta a athbhreithniú go 
ráithiúil. A bheith i gceannas ar Music Generation a chur i bhfeidhm ar bhonn 
céimneach ar fud Chontae an Longfoirt. 
Tá sé i gceist le Music Generation an Longfoirt cláir a reáchtáil do bhunscoileanna 
agus meánscoileanna ó Mheán Fómhair 2020 de réir chreatphlean Music Generation 
an Longfoirt. 

 
Q1-Q4 
Q1-Q4 
Q1-Q4 

Q4 

1.4 Dearbhú Cáilíochta a Sholáthar 

DOS chun freastal ar Ghrúpa Maoirseachta maidir le Dearbhú Cáilíochta. 
Leanúint de bheith rannpháirteach le comhghleacaithe FET chun córais QA a chur i 
bhfeidhm chun tacú le torthaí ar ardchaighdeán do gach foghlaimeoir san earnáil PLC i 
scoileanna. 
Nuashonruithe ábhartha a chur ar fáil do cheannairí PLC maidir le córais dearbhaithe 
cáilíochta nuashonraithe san earnáil bhreisoideachais. 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

1.5 Freagraí nuálacha ar riachtanais faoi láthair agus amach anseo a aithint 

Stiúrthóir na Scoileanna chun idirchaidreamh a dhéanamh leis an bhFoireann 
Rannpháirtíochta Fiontair nuair a dhéantar é a bhunú chun tacú le rannpháirtíocht 
láidir le scoileanna, PLC a chur ar fáil agus FET. Leanúint de dhul i mbun oibre le 
DES agus páirtithe leasmhara áitiúla maidir leis an bpróiseas chun Scoileanna a 
Athchumrú i leith Éagsúlachta san earnáil bunscoile 2017 – 2020. 
Dul i dteagmháil le Stiúrthóir ETBI Scoileanna CNS chun cur i láthair a dhéanamh faoi 
‘Bheith mar Scoil Náisiúnta Phobail’ do pháirtithe leasmhara agus Bord LWETB. 
LWETB chun cur isteach ar phátrúnacht ar scoileanna nua bunscoile agus iar-
bhunscoile sa Longfort agus san Iarmhí de réir mar a thagann deiseanna nua chun 
cinn. 

Sásóidh Music Generation an Longfoirt na riachtanais a leagtar amach sa 
Chreatphlean Achoimre. 

Q3-Q4 

Q1-Q4  

Q1-Q2 

 
 

Q1-Q4 

Sprioc 2: Feabhas a chur ar na heispéiris agus torthaí foghlama  
                                              d’fhoghlaimeoirí 
2.1 Aiseolas ó fhoghlaimeoirí agus ó thuismitheoirí 

Guth Scoláirí i scoileanna LWETB le leathadh amach i ngach scoil. Áisitheoir 
ceaptha le bheith i gceannas ar an tionscadal seo a chur i bhfeidhm i gcomhar le 
ceannairí scoile agus DOS. 
Comhthreomhar leis an tionscadal guth scoláirí, beidh meicníocht lárnach don 
tionscadal seo chun aiseolas a chur ar fáil agus a fháil. Grúpa Oibre faoi stiúir DOS le 
cur ar bun chun uirlisí nua a fhorbairt i ndiaidh taighde deisce a dhéanamh sa réimse 
seo. 
Céim phíolótach den Ghrúpa Líonra Tuismitheoirí a chur i gcrích agus aschur agus 
torthaí an ghrúpa seo a athbhreithniú. 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

Q3 
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Dul i dteagmháil le Cathaoirleach an Líonra Tuismitheoirí ar bhonn náisiúnta agus 
imeachtaí áitiúla a eagrú chun cur ar chumas scoileanna tuilleadh teagmhála a 
dhéanamh le tuismitheoirí i bpobal na scoile. 
Nuair a bhunófar Music Generation an Longfoirt, déanfar meicníocht a fhorbairt chun 
aiseolas a fháil. 

       
Q3  

 

Q2-Q4 

2.2 Foghlaim le cuidiú ICT 

Leanúint d’athbhreithniú a dhéanamh ar an infreastruchtúr ICT i ngach scoil agus é a 
uasghrádú nuair is gá d’fhonn tacú le scoileanna an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 
2015-2020 a chur i bhfeidhm go hiomlán. 
Leathadh amach SharePoint i ngach scoil a thabhairt chun críche. Microsoft Teams a 

fhorbairt nuair is cuí. 
Dul i gcomhairle le SMT chun riachtanais oiliúna do gach ball foirne a athbhreithniú. 

Q2 

Q1-Q4 

Q1-Q2 

2.3 Torthaí a Rianú agus a Thuairisciú 

Córais rianaithe don Teastas Sóisearach agus don Ardteistiméireacht a athbhreithniú 
agus a leasú. Anailís mhionsonraithe a dhéanamh ar na hábhair a roghnaítear mar aon 
leis an leibhéal agus na torthaí i ngach scoil. Iniúchadh a dhéanamh ar Shraith 
Shóisearach a thabhairt isteach chun dul leis an JCSP atá á chur ar fáil i scoileanna 
cheana féin. 
DOS chun grúpa oibre nua-bhunaithe a stiúradh chun uirlisí a fhorbairt chun tacú le 
freastal, coinneáil i gcuimhne agus gnóthachtáil a rianú do LWETB ar an iomlán agus 
na sonraí sin a chur i dtoll a chéile. 
Clár a choinneáil maidir le cigireachtaí scoile. Athbhreithniú ar chigireachtaí le cur san 
áireamh ar an gclár do chruinnithe ceannairí agus do chruinnithe bhord LWETB. 
Seisiún eolais maidir le cigireachtaí scoile a chur ar fáil do cheannairí scoile agus an t-
eolas a scaipeadh ar an bhfoireann teagaisc ar fad ag tús na chéad scoilbhliana eile.  
A chinntiú go gcuirtear sonraí i gcórais (PPOD, VSWare, PLSS) ar bhealach atá tráthúil 
agus cruinn. 

Q1-Q2  

 

Q3 

 
 

Q2-Q3 
 

Q1-Q4 

Q3 

2.4 Feabhas a chur ar áiseanna agus acmhainní 

Leanúint d’uasghrádú a dhéanamh ar fhoirgnimh, ar dhaingneáin agus ar fheistis 
LWETB. Tacaíocht a thabhairt do bhunscoileanna áitiúla maidir le síntí scoile a 

bhainistiú. 
Coistí Bainistithe Fuinnimh a bhunú agus oiliúint a chur ar fáil do cheannaire 
barrthábhachtach amháin i ngach scoil chun na coistí sin a stiúradh. 
Limistéar stórála a fhorbairt i gcomhair banc uirlisí. 

 Q1-Q4 
 

    Q2 
 
Q2-Q4 

2.5 CPD/Meantóireacht Foirne 

Lá Ionduchtaithe a chur ar siúl don fhoireann teagaisc nua-cheaptha i mí Lúnasa. 
Tacaíocht a thabhairt do cheannairí scoile chun freastal ar Laethanta Ionduchtaithe do 
Cheannairí Scoile Nua-Cheaptha agus ar Chomhdhálacha do Phríomhoidí agus 
Príomhoidí Tánaisteacha. Deis a chur ar fáil do cheannairí sinsearacha a bheith 
rannpháirteach i gcláir mheantóireachta/chóitseála arna gcur ar fáil ag an Lárionad 
Ceannaireachta Scoile. 
Oiliúint do Phríomhoide Cúnta – Céim 2 a chur ar fáil. 
Tacú le scoileanna ina rannpháirtíocht le CPD ag an leibhéal áitiúil agus náisiúnta 
araon. Freastalóidh Oifigeach Forbartha Ceoil ar CPD in Oifig Forbartha Náisiúnta 
Music Generation maidir le Cláir a fhorbairt. 
Teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir na Scoileanna ar bhonn duine le duine. 

 

Q3 

 
 

Q2-Q3 

Q3-Q4 

  Sprioc 3: Cumarsáid, comhoibriú agus comhpháirtíocht 
                           éifeachtach a chothú. 

3.1 Straitéis ICT lena n-áirítear struchtúr de chórais agus de chláir a athúsáid 

Athbhreithniú a dhéanamh ar dhréacht-dhoiciméid maidir le Straitéis ICT i gcomhar le 
SMT agus na doiciméid a scaipeadh ar pháirtithe leasmhara ábhartha lena n-
athbhreithniú agus chun tuairimí a fháil. 

 

 

Q2-Q3 
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3.2 Straitéis Cumarsáide a fhorbairt 

Dul i gcomhairle le SMT agus páirtithe leasmhara eile chun straitéis Cumarsáide a 

fhorbairt. Taighde deisce a chur i gcrích agus an chéad dréacht den straitéis a fhorbairt 
lena athbhreithniú. Tabharfaidh Music Generation láithreacht isteach ar na Meáin 
Shóisialta trí úsáid a bhaint as Facebook, Instagram, Twitter agus YouTube. 

 

Q2-Q3 
Q2-Q4 

3.3 Foirne Comhoibríocha a Chruthú 

Deiseanna a sceidealú do gach grúpa líonra LWETB chun comhoibriú a dhéanamh. 
Obair de chuid pobail foghlama a athbhreithniú, Comórtas Díospóireachta Scoileanna 
LWETB a chur ar siúl. 
Cruinnithe ceannairí scoile agus cruinnithe líonra a shocrú ar fud na scoilbhliana. 

Q3 
Q2-Q4 

 

Q2-Q3 

3.4 Feabhas a chur ar comhpháirtíochtaí agus comhghuaillíochtaí le páirtithe 
leasmhara agus forais sheachtracha 

Páirt a ghlacadh agus ionadaíocht a dhéanamh ar LWETB ar fhóraim náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla. Naisc níos láidre a fhorbairt le coláistí 3ú leibhéal chun 
torthaí a fheabhsú d’fhoghlaimeoirí. Beidh Music Generation an Longfoirt 
rannpháirteach sa mhéid seo a leanas; Oifig Forbartha Náisiúnta Music Generation, 
Comhairle Chontae an Longfoirt, Éire Ildánach an Longfoirt, scoileanna agus saoráidí 
cúraim leanaí. 

 

Q1-Q4 
Q2-Q3 

Sprioc 4: Forbairt maidir le Struchtúir eagraíochta éifeachtacha 
a chur chun cinn 

4.1 Forbairt maidir le Struchtúr eagraíochta a chur chun cinn 

Tacaíocht a chur ar fáil do cheannairí scoile chun struchtúir mheánbhainistíochta 
nuabhunaithe a neadú i ngach scoil. 
Laethanta oiliúna leantacha do AP1 agus AP11 a chur ar siúl do gach ceannaire láir 
nuacheaptha agus reatha. 

Q1-Q4 

 
 

Q2 

4.2 Cur chuige a fhorbairt chun acmhainn a chruthú maidir le bainistiú athruithe 

Tacaíocht 1:1 a chur ar fáil do cheannairí scoile sinsearacha chun Cruinnithe 
Athbhreithnithe agus uirlisí tuairiscithe a leathadh amach do struchtúr AP. 
Tuarascálacha Athbhreithnithe AP ó gach scoil a athbhreithniú ag deireadh na 
scoilbhliana. 

Q2-Q4 
 

Q3 

4.3 Dea-rialachas a neadú ar fud LWETB 

A chinntiú go bhfuil gach scoil rannpháirteach go hiomlán le gach córas rialachais 
agus comhlíonta laistigh de LWETB.  
Athbhreithniú a dhéanamh ar fhoirgnimh agus trealamh scoile lena chinntiú go 
gcomhlíonann scoileanna nósanna imeachta sláinte agus sábháilteachta.  
Fóram Ceannairí Scoile le nuashonrú ar bhonn rialta maidir le riachtanais agus 

freagrachtaí i leith rialachas corparáideach. 

Q1-Q4  
 

Q2-Q3 
 

Q1-Q4 

4.4 Páirt a ghlacadh i dtionscnaimh agus fóraim náisiúnta 

Ionadaíocht leanúnach ar Fhóram Príomhoidí ETBI agus ar Fhóram PLC a chinntiú. 
DOS chun Comhchathaoirleacht a dhéanamh an bhFóram Príomhoidí i rith 2020. 
Ionadaíocht agus rannpháirtíocht leanúnach ar Fhóram Stiúrthóirí Scoileanna ETBI a 
chinntiú.  
Scoileanna LWETB a spreagadh le bheith rannpháirteach ar bhonn gníomhach ina 
gcuid oibre leanúnaí le pobail áitiúla agus deiseanna a chur ar fáil do ghrúpaí áitiúla a 
bheith rannpháirteach le scoileanna LWETB. 
Ionadaíocht scoile a spreagadh ag imeachtaí áitiúla agus náisiúnta atá dírithe ar 
scoláirí. 
 
 
 

 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

Q1-Q4 
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Sprioc 5: Tacaíocht a thabhairt do chultúr na forbartha leanúnaí san 
fhoireann 

5.1 Straitéis CPD do LWETB 

DOS chun ceannaireacht agus treoir leanúnach a chur ar fáil do cheannairí scoile. 
Ceannairí scoile chun freastal ar Chomhdhálacha Oideachais ETBI ábhartha. 
Ceannairí scoile nuacheaptha chun freastal ar Chlár Ionduchtaithe ETBI do cheannairí 
nuacheaptha. 
Comhoibriú le SMT agus an Ceann HR chun an Straitéis CPD do gach ball foirne a 
dhréachtú agus a athbhreithniú. 
Comhoibriú le SMT agus an Ceann HR chun Plean Bliantúil 2020 CPD a fhorbairt. 
Oiliúint ICT a cuireadh i gcrích go dtí seo a athbhreithniú, riachtanais na foirne a 
athbhreithniú agus CPD ábhartha a chur ar fáil sa réimse seo nuair a aithnítear. 

Q1, Q3  

Q2 

Q1 

Q2 

5.2 Foirne ilréimsiúla a fhorbairt d’fhonn cultúr na nuálaíochta a chur chun cinn 

Éifeachtacht pobal foghlama a athbhreithniú. Tacú tuilleadh le Comórtas 
Díospóireachta Scoileanna LWETB a leathadh amach. DOS, DFET agus ceannairí 
scoile ábhartha chun obair i gcomhar chun forbairt a dhéanamh i gcúrsa nua a 
sholáthar i PLC agus i réamh-phrintíseachtaí. 

Q2 
Q2 

 
Q1, Q2 
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Cur Síos ar Sheirbhísí – An tAonad um Obair Óige 
 

Sprioc 1: Seirbhísí oideachais agus oiliúna atá gairmiúil, ar 
ardchaighdeán agus foghlaimeoirlárnach a chur ar fáil 

1.3 Cláir a phleanáil agus a chomhordú 

Leanúint de Ghníomhaíochtaí a leagtar amach sa Phlean Oibre don Óige 2019-2020 
a chur i bhfeidhm. Scéim nua mhaoinithe spriocdhírithe don óige ón DCYA  UBU – 
Your Place, Your Space a thabhairt isteach agus a chur i bhfeidhm. 

Q1 – Q4 
 

Q1 – Q4 

 1.4 Dearbhú Cáilíochta a Sholáthar 

Leanúint de sheirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil tríd an Aonad um Obair 
Óige trí fhorbairt ghairmiúil leanúnach agus nuálaíocht. 
Seiceálacha fíoraithe a dhéanamh/ cuairteanna a thabhairt ar thionscadail faoi stiúir 
baill foirne agus samplaí a fháil de chlubanna deonacha arna maoiniú ag DCYA / 
LWETB. 
Tacú le seirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar agus le forbairt 
leanúnach i seirbhísí maoinithe. 

Q1 – Q4 

Q3 – Q4 

Q1 – Q4 

 1.5 Freagraí nuálacha ar riachtanais faoi láthair agus amach anseo a aithint 

Measúnú a dhéanamh ar riachtanais maidir le seirbhísí breise i gContae na hIarmhí. 
Leas a bhaint as torthaí ón Tionscadal Próifílithe Ceantair 2019 chun seirbhísí a 
phleanáil agus a leagan amach ar fud Chontae an Longfoirt agus Chontae na hIarmhí 
de réir mar is gá maidir le gach seirbhís. 

 

Q1 – Q4 

Sprioc 2: Feabhas a chur ar na heispéiris agus torthaí foghlama 

d’fhoghlaimeoirí 
2.4 Feabhas a chur ar áiseanna agus acmhainní 

Aon Scéim/Scéimeanna Deontais Caipitil a bheadh ar fáil ón DCYA a riar.  

     Sprioc 3: Cumarsáid, comhoibriú agus comhpháirtíocht  
éifeachtach a chothú. 

3.4 Feabhas a chur ar chomhpháirtíochtaí agus comhghuaillíochtaí le páirtithe 
leasmhara agus forais sheachtracha 

Caidreamh a bhunú le grúpaí idirghníomhaireachta/comhairleacha; 

 Comhairle na nÓg (An Longfort agus an Iarmhí) 

 Tionscadail óige áitiúla 

 Grúpaí forbartha áitiúla. 

Ionadaíocht a dhéanamh ar LWETB ar ghrúpa agus fóraim áitiúla agus réigiúnacha 
lena n-áirítear; 

 Coiste Forbartha Pobail Áitiúil na hIarmhí (LCDC) 

 Tascfhórsa Drugaí agus Alcóil Réigiúin Lár Tíre (MRDATF) 

 Coiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga (CYPSC) 

 Foirne RAPID an Mhuilinn Chearr agus Bhaile Átha Luain. 

 Líonra Oibre Óige ETBI / Cumann Oifigí Óige na hÉireann ETBI  
 Toscaireacht um Obair Óige ETBI don DCYA. 

 
 
 
 
 

Q1 – Q4 

Sprioc 4: Struchtúir eagraíochta éifeachtacha a fhorbairt a 
chur chun cinn 

4.3 Dea-rialachas a neadú ar fud LWETB 

SLAnna a chur i bhfeidhm agus a mhonatóiriú i ndáil le gach tionscadal maoinithe faoi 
stiúir baill foirne. Gach feidhm riaracháin de chuid an Aonaid um Obair Óige a chur i 
gcrích. 
SLA 2020 a chomhaontú le DCYA. 
Stocaireacht a dhéanamh ar DCYA / DES chun breis acmhainní a fháil chun tacú le 
feidhm LWETB maidir le hObair Óige. An tAonad um Obair Óige/ an Clár Riosca 
Feidhme a athbhreithniú agus a nuashonrú. 

Q1 – Q4 
Q1 – Q4 

Q2 
 

Q1 – Q4 
Q1 – Q4 
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Cur Síos ar Sheirbhísí – Breisoideachas agus Oiliúint (FET) 
 

Sprioc 1: Seirbhísí oideachais agus oiliúna atá gairmiúil, foghlaimeoirlárnach, 
agus ar ardchaighdeán a chur ar fáil 

1.1 Cairt Fhoghlaimeora a chruthú do LWETB 

Cairt Fhoghlaimeora LWETB le cur ar taispeáint san ionad fáiltithe i ngach Ionad 

Breisoideachais agus Oiliúna agus le cur ar fáil ar Láithreán Gréasáin LWETB sa 

chuid den láithreán a bhaineann le cáilíocht. Tá an Chairt Fhoghlaimeora le bheith 

ina cuid de lámhleabhar nua Cáilíochta de chuid LWETB. 

Q1-Q2 

1.2 Straitéis Múinteoireachta agus Foghlama LWETB a fhorbairt 

Leas a bhaint as an obair a cuireadh i gcrích go dtí seo tríd an doiciméad maidir 

le Prionsabail Teagaisc agus Foghlama ón LWETB a thabhairt chun críche do 

FET. 

Tá deireadh tagtha le tréimhse shonraithe na Straitéise um Fhorbairt Ghairmiúil de 

chuid FET agus tá próiseas comhairliúcháin ar bun le ETBanna faoi láthair chun 

straitéis nua a fhorbairt a gcuirfear tús léi in 2020. Beidh LWETB rannpháirteach sa 

phróiseas comhairliúcháin agus déanfaidh sé cinnte de go mbeidh teagasc agus 

foghlaim ar cheann de na réimsí barrthábhachtacha a ndíreofar orthu i gcónaí. 

Fanfaidh Stiúrthóir FET LWETB ina bhall de Ghrúpa Náisiúnta Stiúrtha SOLAS 

d’Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do bhaill foirne ag obair laistigh den earnáil 

FET. Sa ról seo cuirfidh sé leis an bplean náisiúnta CPD do FET arb iad teagasc 

agus foghlaim a aithnítear ar cheann de na seacht réimse straitéiseach don 

earnáil. 

Q1-Q4 

 
 
 
 

Q1-Q2 

 
 

Q1-Q4 

1.3 Cláir a phleanáil agus a chomhordú 

Tá Plean Seirbhíse FET le forbairt agus le comhtháthú i bPlean Seirbhíse 
foriomlán 2020 LWETB. 
Tá plean seirbhíse 2020 le hathbhreithniú ag an bhfoireann Bainistíochta 
Sinsearaigh trí huaire ar a laghad i rith na bliana. 
Tá gach Teimpléad d’Iarratas ar Leithdháiltí Maoinithe (FAR) le cur i gcrích agus 
le cur ar ais de réir sceidil. Cuimsíonn an próiseas FAR ceithre dhoiciméad a 
chomhlánú (FAR 1 – FAR 4). 

 Deimhníonn FAR 1 go bhfuil a chuid paraiméadar pleanála agus maoinithe 
breithnithe go hiomlán ag LWETB agus go bhfuil pleananna ag teacht lena 
chomhaontú feidhme straitéiseach. 

 Ceadaíonn FAR 2 do LWETB cásanna gnó achomair a leagan amach ag 
leibhéal ard, chun maoiniú breise a fháil do chríocha faoi leith, ar nós 
riachtanais chaipitil agus déanann sé éascaíocht ar phleananna 
mionsonraithe a chur ar fáil d’fhonn paraiméadair agus riachtanais faoi leith a 
bhaint amach. 

 Díríonn FAR 3 ar dhul chun cinn in aghaidh na spriocanna a leagtar 
amach laistigh de chomhaontú feidhme straitéiseach LWETB, aon 
ghníomh atá ag teastáil chun dul i ngleic le haon athruithe ina leith sin 
agus aon athbhreithniú a dhéanfar ar na spriocanna atá beartaithe.   

 Faoi FAR 4, éilítear iarratas maoinithe FET/ tairiscint buiséid mhionsonraithe 
ar mhaoiniú a fhorbairt. Ní mór go léireodh sé an bealach ina n-úsáidfear an 
leithdháileadh i gcomhthéacs costais soláthair, oibriúcháin agus soláthar 
foirne.   

An Córas Iarratais agus Tuairiscithe maidir le Maoiniú a Leithdháileadh (FARR) 
le cur le chéile agus le cur isteach thar ceann LWETB. Leas le baint as an 
gCóras Tacaíochta d’Fhoghlaimeoir Cláir (PLSS) amháin chun clár FET a chur 
ar fáil. Cuirfear le  PLSS agus déanfar é a athbhreithniú agus a nuashonrú i rith 

 

Q1 - Q4 

Q1 - Q4 

 

Q1 

 

    Q1 

 
 
 

Q1 - Q4  

 

 

 

 

 

 

 

 



LWETB Plean Seirbhíse 2020 

15 

 

 

na bliana. Tá tionscnaimh nua agus reatha FET atá aitheanta mar chuid de 
phróiseas FAR curtha san áireamh anseo. 
2018 – 2020 Comhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha le SOLAS 
Cuireadh cruinniú dialóige idir LWETB agus SOLAS i gcrích i mí na Nollag 2019 
agus tá tuarascáil ar dhul chun cinn le heisiúint chuig LWETB i Ráithe 1.  

Beidh cruinniú dialóige eile ar siúl i rith 2020 maidir le dul chun cinn LEWTB i leith 
na gComhaontuithe Feidhmíochta Straitéiseacha le SOLAS. 

 

 

 

Q1 - Q4 

1.4 Dearbhú Cáilíochta a Sholáthar 

Leanfaidh an Grúpa Maoirseachta Cáilíochta (QOG) a bunaíodh ina ról chun treoir 
a chur ar fáil agus treo an chórais nua QA LWETB a leagan amach. Reáchtálfar 6 
chruinniú in aghaidh na bliana ar a laghad. 
Leanfaidh an Grúpa Rialachais Cáilíochta (QGG) ina ról chun an córas nua QA 
LWETB a fhorbairt. Reáchtálfar 6 chruinniú in aghaidh na bliana ar a laghad. 
Cuirfear comhpháirteanna den phlean cur chun feidhme don Chaighdeán Nua 
QQI do FET in LWETB i gcrích in 2020.  Cuirfear feabhas leis an bPlean 
Gníomhaíochta um Cháilíocht a Fheabhsú agus an Plean Oibre um Beartais agus 
Nósanna Imeachta. Cuirfear tús le grúpaí oibre mar fhreagairt ar na spriocanna 
atá leagtha amach ag an QGC. 
Leanfaidh an Grúpa Rialachais Clár (PGG) ina ról chun córas QA LWETB a 
fhorbairt. Reáchtálfar 6 chruinniú in aghaidh na bliana ar a laghad. 
Cuirfear comhpháirteanna den phlean cur chun feidhme don Chaighdeán Nua 
QQI do FET in LWETB i gcrích in 2020. Cuirfear feabhas leis an bPlean 
Gníomhaíochta um Cháilíocht a Fheabhsú agus an Plean Oibre um Beartais agus 
Nósanna Imeachta. Cuirfear tús le grúpaí oibre mar fhreagairt ar na spriocanna 
atá leagtha amach ag an PGG. 

 
 

Q1 - Q4 

 
 

Q1 - Q4 

 
 
 
 

Q1 - Q4 

1.5 Freagraí nuálacha ar riachtanais faoi láthair agus amach anseo a aithint 

Leanfar ar aghaidh le breis oibre leis an aidhm an caidreamh idir FET agus 
fiontair/fostaithe sa Longfort agus san Iarmhí a chur chun cinn agus a fhorbairt. 
Déanfar athbhreithniú agus athstruchtúrú ar an nGrúpa Rannpháirtíochta Fiontar 
(EE) le linn 2020 chun comhoibriú níos mó a cheadú. Tabharfar an obair ar 
láithreán ‘SharePoint’ EE chun críche chun chur ar a chumas eolas a roinnt leis  
na baill ar fad. 
In 2019, críochnaíodh roinnt clár reatha FET a thiontú ina gcúrsaí oiliúna. In 2020 
tá sé beartaithe na cláir seo a chur ar an margadh chun líon níos mó foghlaimeoirí 
a mhealladh chucu. 
Deiseanna nua foghlama a chur ar fáil do dhaoine i bhfostaíocht trí bheith 
rannpháirteach sa tionscnamh “Skills to Advance” agus cláir a chur ar fáil don 

chohórt seo. 

 
Q1 – Q4 

Q1 – Q4 

 

Q1 – Q4 

Sprioc 2: Feabhas a chur ar na heispéiris agus torthaí 
foghlama d’fhoghlaimeoirí 

2.1 Aiseolas ó fhoghlaimeoirí agus ó thuismitheoirí 
Cuirfear meicníochtaí ar bun chun aiseolas foghlaimeora a chur ar fáil a oileann 

agus a thacaíonn le hoideachas ar ardchaighdeán a chur ar fáil inár seirbhísí 

FET. Aithneofar agus cuirfear grúpaí fócais ar bun.Tá aiseolas á bhailiú faoi 

láthair ag baint úsáid as córas ar pháipéar. Déanfar athbhreithniú ar bhealaí eile 

bailiúcháin leis an mbainistíocht QOG, QGG agus PGG. 

 

 
Q1 – Q4 

2.2 Foghlaim le cuidiú ICT 

Críochnaíodh beart tagarmharcála chun tús a chur le forbairt agus cur i bhfeidhm 
Plean Gníomhaíochta Foghlama Breisithe ag Teicneolaíocht (TEL) in 2017 agus 
rinneadh dul chun cinn leis in 2018. In 2019 tá tuairisc faoin ngníomhaíocht reatha 
atá ag baint le TEL faoi na 4 cheannteideal seo le cur ar ais chuig SOLAS: 

Q1 – Q2 
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I. Bonneagar ICT 
II. Forbairt leanúnach ghairmiúil 

III. Ábhar foghlama agus cláir a leagan amach 
IV. Struchtúr Eagraíochta 

In 2020 déanfaidh an Comhordaitheoir LWETB PD/TEL Plean Gníomhaíochta 
TEL a fhorbairt do FET i gcomhairle le bainistíocht, ceannairí agus baill foirne 
FET. 

Leanfaidh ionadaí LWETB ar Ghrúpa Gníomhaíochta TEL SOLAS de bheith i 
bhfeidhm. Déanfaidh FET roinnt acmhainní nua ar líne do mhodúil roghnaithe a 
fhorbairt. Cuirfear Moodle ar fáil do níos mó foghlaimeoirí chun leas a bhaint as. 
Bunófar an tríú mol digiteach. 

 
 
 
 
 

 
Q1 – Q4 

2.3 Torthaí a Rianú agus a Thuairisciú 

Bainfear úsáid as PLSS agus FARR chun sonraí a chur isteach trína gcuirfear 
staitisticí ar fáil faoi thorthaí fhoghlaimeoirí FET chun críocha LWETB, SOLAS, 
DES agus ESF agus bainfear úsáid as in 2020 amháin ar fud gach seirbhís FET.  
Tuarascálacha míosúla le scaipeadh ar bhainisteoirí agus ceannairí FET 

Q1-Q4 

2.4 Feabhas a chur ar áiseanna agus acmhainní 

Déanfar athbhreithniú ar an timpeallacht fhisiceach agus aithneofar na hionaid 

mar thosaíocht a dteastaíonn oibreacha feabhsúcháin uathu. Déanfar tionscadail 

ina mbeidh gá le maoiniú caipitil a aithint, a chur in ord tosaíochta agus a chur ar 

aghaidh lena mbreithniú i gcomhair maoiniú ó SOLAS mar chuid de phróiseas 

FAR 4.  

Leanfaidh LWETB de bheith rannpháirteach le Comhairle Chontae na hIarmhí i 

socrú comhpháirtíochta chun teacht ar mhaoiniú ón gCiste um Athghiniúint agus 

Forbairt Tuaithe Éire 2040. Tá sé beartaithe go gcríochnóidh an tionscadal céim 1 

le linn 2020 agus táthar ag súil go leanfar ar aghaidh chuig céim 2 ina dhiaidh sin. 

Q1 

Q1 

Q1-Q4 

2.5 CPD/Meantóireacht Foirne 

Glacfaidh LWETB páirt sa phróiseas comhairliúcháin chun Straitéis PD nua cúig 
bliana a fhorbairt don earnáil FET in Éirinn. Déanfar é sin i gcomhar le SOLAS 
agus ETBI. 
Déanfaidh LWETB athbhreithniú ar an bplean PD 2019 agus déanfaidh sé sin 
eolas don phlean CPD 2020. Déanfar forbairt ar Phlean PD FET (Forbairt 
Ghairmiúil) do bhaill foirne LWETB a chur i gcrích.  
In 2020 leagfar béim ar an méid seo a leanas a chur ar fáil: 

 Oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta do gach ball foirne. 

 Oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne a dteastaíonn an oiliúint sin uathu 
chun cuidiú leo ina ról faoi láthair. 

 
Q1-Q2 

Q1 

Q1 

Q1-Q4 

Sprioc 3: Cumarsáid, comhoibriú agus comhpháirtíocht  
éifeachtach a chothú. 

3.1 Straitéis ICT lena n-áirítear struchtúr de chórais agus de chláir a athúsáid 

Aithneoidh bainistíocht FET tionscadail ICT trína bhfeabhsófar cumarsáid, eolas 
a roinnt agus líonrú  go hinmheánach agus go seachtrach araon. 

Dul i mbun comhairle le SMT agus páirtithe leasmhara eile chun Straitéis ICT a 
thabhairt chun críche. 

Q1 
 

Q1-Q2 

3.3 Foirne Comhoibríocha a Chruthú 

In 2020, beidh obair bhreise ar siúl chun pobail foghlama in ábhair ar leith a 
bhunú trí úsáid a bhaint as ICT laistigh de Sheirbhísí FET LWETB. 
Tá sé beartaithe cruinnithe bainisteoirí agus ceannairí FET a chur ar bun. 
Reáchtáiltear 6 chruinniú ar a laghad i rith na bliana. 
Reáchtálfar cruinnithe foirne, treoraithe ag an mbainistíocht, le ceannairí  agus 
baill foirne leis an aidhm chun pleananna bainistithe riosca d’ionaid FET a 
fhorbairt agus a athbhreithniú. 

 
Q1-Q4 

Q1-Q4 
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3.4 Feabhas a chur ar chomhpháirtíochtaí agus comhghuaillíochtaí le páirtithe 
leasmhara agus forais sheachtracha 

Déanfar liosta de chomhpháirtíochtaí agus comhghuaillíochtaí le páirtithe 
leasmhara agus forais sheachtracha a nuashonrú do 2020. Is é an aidhm atá 
leis sin taifead a dhéanamh ar rannpháirtíocht LWETB i bhfóraim náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla. 
In 2020, freagróidh FET iarratais ó eagraíochtaí seachtracha. Glacfaidh sé 
páirt i bhfóraim náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus déanfaidh sé 
ionadaíocht ar LWETB sna fóraim sin. Ba chóir a thabhairt ar aird go 
bhféadfadh sé sin a bheith dochraideach de réir mar a théann líon na n-iarratas 
i méid.  
Beidh LWETB rannpháirteach le páirtithe leasmhara agus le 
gníomhaireachtaí d’fhonn seirbhísí oideachais agus FET a fheabhsú. 

 

Q1-Q4 
 

Q2 

Q1-Q4 

Sprioc 4: Forbairt maidir le Struchtúir eagraíochta 
éifeachtacha a chur chun cinn 

4.2 Cur chuige a fhorbairt chun acmhainn a chruthú maidir le bainistiú athruithe 

Leanfaidh LWETB de bheith rannpháirteach le clár ceannaireachta CPD 
SOLAS trína gcuideofar chun tacaíocht agus forbairt ghairmiúil a chur ar fáil 
do bhaill foirne ar fud na heagraíochta a bhfuil róil ceannaireachta acu. 

 

Q1-Q4 

4.3 Dea-rialachas a neadú ar fud LWETB 

Leanfaidh bainistíocht FET de bheith ag obair leis an bhfóram DOSD 
chun polasaithe agus nósanna imeachta Sláinte agus Sábháilteachta 
iomchuí a fhorbairt in 2020.  
Le linn 2020, reáchtálfar cruinnithe do Bhainistíocht, Cheannairí agus baill 
foirne FET ar bhonn rialta leis an aidhm chun nuashonruithe a chur ar fáil 
maidir le riachtanais agus freagrachtaí a bhaineann le rialachas corparáideach. 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

4.4 Páirt a ghlacadh i dtionscnaimh agus fóraim náisiúnta 

Freastalóidh bainistíocht, ceannairí agus foireann FET ar chomhdhálacha FET, 
ar laethanta eolais agus ar chruinnithe faisnéise SOLAS mar a bhaineann lena 
chinntiú go mbeidh ionadaíocht ag LWETB ag imeachtaí dá leithéid. 
Déanfaidh LWETB imeachtaí a phleanáil agus a reáchtáil atá tábhachtach 
d’fhoghlaimeoirí, fostóirí, forais áitiúla agus náisiúnta, gníomhaireachtaí agus 
páirtithe leasmhara le linn 2020. Leanfaidh Seirbhísí Treorach agus 
Earcaíochta d’Aosaigh de ról tábhachtach a ghlacadh sa réimse sin. 
Beidh LWETB ina bhall gníomhach de na forais, gníomhaireachtaí agus 
páirtithe leasmhara ábhartha áitiúla agus náisiúnta uile, agus glacfaidh sé páirt i 
réimse imeachtaí le linn 2020 agus cuirfidh sé leis na himeachtaí sin. 

 

 
Q1-Q4 

 
 

Q1-Q4 

Sprioc 5: Tacaíocht a thabhairt do chultúr na forbartha  

leanúnaí san fhoireann 
5.1 Straitéis CPD do LWETB 

Cuirfidh LWETB tacaíocht leanúnach ar fáil do bhainisteoirí, ceannairí agus 
baill foirne trí mheantóireacht spriocdhírithe agus CPD. 
Déanfar plean bliantúil do PD trína n-aithnítear réimsí tosaíochta forbartha 
faoi leith agus trína gcuirfear le Straitéis um Fhorbairt Ghairmiúil nua cúig 
bliana don earnáil FET a fhorbairt in 2020. 
Ainmneoidh LWETB ionadaí PD nua chuig an Líonra PD de chuid ETB nuair a 
chuirfear é ar bun. Glacfaidh LWETB páirt leis an aidhm chun clár PD a chur 
chun cinn do FET. 

Q1-Q4 

Q1 

Q1-Q4 

5.2 Foirne ilréimsiúla a fhorbairt d’fhonn cultúr na nuálaíochta a chur chun cinn 

Déanfaidh LWETB deiseanna a bhreithniú maidir le foirne nua ilréimsiúla 
a fhorbairt ina bhféadfaí eagraíochtaí seachtracha a chur san áireamh. 

Q1 – Q4 
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Cur Síos ar Sheirbhísí – Tacaíocht agus Forbairt na hEagraíochta 
 

Sprioc 1: Seirbhísí oideachais agus oiliúna atá gairmiúil, ar 
ardchaighdeán agus foghlaimeoirlárnach a chur ar fáil 

1.3 Cláir a phleanáil agus a chomhordú 

Plean Seirbhíse a fhorbairt do 2020. Q1 

1.5 Freagraí nuálacha ar riachtanais faoi láthair agus amach anseo a aithint 

An t-uasghrádú atá le déanamh ar an gClár Maoine a chur i bhfeidhm agus 
doiciméid agus sonraí a chur isteach 
Cur chuige Sláinte agus Sábháilteachta cuimsitheach a fhorbairt do LWETB. 
An cur chuige Creata ilsoláthraí a mhéadú chun seirbhísí a chur san áireamh agus 
iarratais maidir le soláthar a tharraingt anuas a chur i bhfeidhm. 
Cur chuige inbhuanaithe i leith gníomhú ar son na haeráide a fhorbairt – a) Oiliúint 
a chur ar an bhfoireann maidir leis an gcóras SEAI M&R 

  b) Staitisticí a fháil do gach foirgneamh maidir leis an méid fuinnimh a usáidtear 
ceangailte le méid an fhoirgnimh agus líon na ndaoine a bhaineann úsáid as. 

Q2  

Q3-Q4 

Q1-Q3 

Q1-Q4 

Sprioc 2: Feabhas a chur ar na heispéiris agus torthaí foghlama 
d’fhoghlaimeoirí 

2.4 Feabhas a chur ar áiseanna agus acmhainní 

Clár cothabhála a fhorbairt do gach foirgneamh faoi úinéireacht. 
Méadrú cliste a chur i bhfeidhm i ngach suíomh le tuairiscí tráthúla trína 
gcuirtear eolas inghníomhaithe ar fáil d’Ionaid agus Scoileanna. 
Táimid ag obair i gcomhar le GBCN chun síneadh suntasach le foirgnimh scoile 
Coláiste Pobail Bhaile na gCros a sholáthair. Tá súil againn i 2020 go mbeidh 
iarratas don cead pleanála déanta mar ullmhúchán don tús oibre ar an talún. 
I Coláiste Cholumba, Chill Liúcainne, táimid ag Céim na Deartha ar síneadh 
suntasach, a cuirfidh ar chumas rogha ábhair níos leithne agus méadú i líon na 
daltaí a cuir ar fáil. 

Ceapadh LWETB mar Feidhmeannach Tionscadail ag an Roinn Oideachais agus 
Scileanna ar forbraíocht Gaelscoil dhá sheomra ranga déag i Baile an Longfoirt. 

Q2-Q3 
Q2-Q4 

 

Q1-Q4 

 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

 

Sprioc 3: Cumarsáid, comhoibriú agus comhpháirtíocht  

éifeachtach a chothú. 

3.1 Straitéis ICT lena n-áirítear struchtúr de chórais agus de chláir a athúsáid 

An tionscadal uasghrádaithe ICT a chur i gcrích. 
Cur chuige struchtúrtha a úsáid chun feidhm a bhaint as SharePoint ar fud gach 
Rannóige sa Cheannoifig. 
Plean Leanúnachais Gnó a fhorbairt: 

 Teimpléad a chur i bhfeidhm ar féidir le scoileanna agus ionaid aonair úsáid 

a bhaint as 

 5 Thubaiste coitianta a leagan amach 

 Dul i dteagmháil le IPB lena chinntiú go dtuigeann na 
scoileanna/ionaid na costais a chlúdaítear 

Tástáil a dhéanamh, uair amháin ar a laghad, ar mar a oibríonn 
an Plean Leanúnachais Gnó 
Plean Téarnaimh Tubaiste (DRP) a fhorbairt: 

 Teimpléad a chur i bhfeidhm ar féidir le scoileanna agus ionaid aonair úsáid 

a bhaint as 

 5 Thubaiste coitianta a leagan amach 

 Dul i dteagmháil le IPB lena chinntiú go dtuigeann na scoileanna/ionaid na 
costais a chlúdaítear 

 Tástáil a dhéanamh ar mar a oibríonn an DRP uair amháin sa bhliain ar a 
laghad 

Q3–Q4 

 

Q1–Q2 

 

Q2–Q4 

 

Q1–Q3 
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3.2 Straitéis Cumarsáide a fhorbairt 

An Creat Cumarsáide a fhorbairt tuilleadh: 

 Polasaí cumarsáide a chruthú 

An t-athrú ar fhreagrachtaí a chur in iúl do na baill foirne ar fad Tuarascáil 
Bhliantúil LWETB 2020 a réiteach. 

Q1 – Q4 
 

Q4 

3.3 Foirne Comhoibríocha a Chruthú 

Lámhleabhar Oibríochtaí LWETB a thabhairt chun críche. 
An stór Polasaithe, Nósanna Imeachta, cleachtais agus treoirlínte i ngach 
réimse oibre sa Cheannoifig a chur i bhfeidhm. 
Foirne áitiúla a fhorbairt tuilleadh d’fhonn GDPR a chomhlíonadh a bhaint amach. 
Plean gníomhaíochta do 2020 a chur i bhfeidhm mar aon le pleananna 
feidhmithe ráithiúla mar thacaíocht don phlean sin. 

Tacaíocht a thabhairt d’Fhoireann tionscadail na Seirbhísí Comhroinnte Párolla ar 
fud gach rannóige, lena n-áirítear Airgeadas, Seirbhísí Corparáideacha, HR, 
Párolla agus Foireann. 

 

Q1-Q4 

Q1-Q4 

 
Q1-Q4 

Sprioc 4: Forbairt maidir le Struchtúir eagraíochta éifeachtacha 
a chur chun cinn 

4.1 Forbairt maidir le struchtúir eagraíochta a chur chun cinn 

Díriú ar an rannóg Soláthair tuilleadh chun béim a leagan ar an ngá atá le 

 aonaid bhainistithe conarthaí agus tacaíochta le haiseolas atá bunaithe ar 

fhianaise 

 Córas bainistithe conarthaí a chur i bhfeidhm Airgeadas an P2P agus 
modúl na Stoc a uasghrádú: 

 An córas Stoc a chur beo 

 Córas Airgeadais amháin a chumasc. Treochlár a fhorbairt do Sheirbhísí 
Corparáideacha: 

 Struchtúr atá beartaithe do Sheirbhísí Corparáideacha a chur ar bhonn 

foirmiúil 

 Freagrachtaí agus amlínte chur chun feidhme a chur san áireamh 
Treochlár a fhorbairt do HR / Párolla: 

 Cairt Eagraíochta shoiléir maidir le staid HR amach anseo a fhorbairt 

 Plean forbartha a fhorbairt do HR / Párolla maidir leis an oiliúint atá ag 
teastáil ó bhaill foirne HR 

 Plean cumarsáide a fhorbairt do HR 

Q1 – Q4 

 
 
 

Q2 
Q1 – Q4 

 
 
 
 

 
Q3 – Q4 

4.2 Cur chuige a fhorbairt chun acmhainn a chruthú maidir le bainistiú athruithe 

Athbhreithniú a dhéanamh ar na tacair scileanna atá ag teastáil agus atá 
ann i bhfianaise na timpeallachta nua ‘ETB amháin Córas amháin’. 
Miontionscadail a aithint chun tacú le torthaí a bhaint amach i ngach 
rannóg faoi leith. 

 

Q1 – Q4 

4.3 Dea-rialachas a neadú ar fud LWETB 

Na creataí a chuidíonn le gach aonad de chuid LWETB a gcuid ceanglas 
reachtach a chomhlíonadh a fhorbairt tuilleadh. 
Forbairt a dhéanamh ar na Pleananna Bainistithe Riosca do gach réimse a chur 
chun cinn: 

 Aistriú isteach sa timpeallacht SharePoint 

 Oiliúint a chur ar fáil do dhaoine atá ag tabhairt faoi Bhainistíocht 
Riosca faoi láthair agus do dhaoine eile de réir mar is gá. 

Q1–Q2 

 
 

Q1–Q2 

4.4 Páirt a ghlacadh i dtionscnaimh agus fóraim náisiúnta 
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A bheith rannpháirteach agus ag tacú le hAirgeadas, Soláthar, HR / IR Seirbhísí 
Corparáideacha agus fóraim OSD in ETBI trí fhreastal agus trí bhaill foirne a 
scaoileadh amach chun freastal ar fhóraim éagsúla. 
A bheith rannpháirteach agus Tacaíocht a thabhairt do ESBS maidir le tionscadal 
na Seirbhíse Roinnt Airgeadais a leagan amach 

 Freastal ar sheisiúin eolais 

 Doiciméid agus nuashonruithe ábhartha a scaipeadh ar an bhfoireann a 
bheith rannpháirteach leis an PMO i ngach fóram atá ar fáil 
A bheith rannpháirteach agus Tacaíocht a thabhairt do SEAI ina gcuid tionscnamh 
chun an leagan amach don Todhchaí a shocrú. 

 
Q1 – Q4 

Q1 – Q4 

Q1 – Q4 

Sprioc 5: Tacaíocht a thabhairt do chultúr na forbartha 
leanúnaí san fhoireann 

5.1 Straitéis CPD do LWETB 

Tús a chur le hathbhreithniú foirmiúil a dhéanamh ar an tacar 
scileanna a bhaineann le róil riaracháin. Plean imlíne CPD a 
fhorbairt do gach limistéar feidhme riaracháin.  
Straitéis foriomlán CPD a fhorbairt do LWETB. 

Q2 
Q2 – Q4 
Q3 – Q4 

5.2 Foirne ilréimsiúla a fhorbairt d’fhonn cultúr na nuálaíochta a chur chun cinn 

Foirne ilréimsiúla iomchuí a chruthú chun tionscnaimh thionscadail 
2020 a bhaint amach. 
Liosta Tionscadal 2020 a fhorbairt. 
Na hacmhainní airgeadais, baill foirne agus am atá ag teastáil chun é a chur i 
bhfeidhm a aithint.  

 
Q1 – Q2 
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Comhaontú Soláthar Feidhmíochta 2020 

Táthar ag súil go ndéanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna Comhaontú Soláthair Feidhmíochta (PDA) le LWETB in 2020. Tríd an PDA seo, táthar 

ag súil go n-aithneofar réimse spriocanna agus tosaíochtaí ar nós na cinn a leagtar amach thíos chomh maith leis na táscairí feidhmíochta agus cuspóirí a 

bhaineann leo. 

Sprioc Tosaíocht Gníomh Táscaire Feidhmíochta Cuspóir 

Barr 
feabhais a 
chur ar 
Eispéireas 
Scoláirí/Fo
ghlaimeoirí 

Eispéireas foghlama 
dearfach a chur ar fáil 
do gach foghlaimeoir, 
lena n-áirítear 
foghlaimeoirí ó ghrúpaí 
imeallaithe 

Tugtar ómós d’fhoghlaimeoirí i 
dtimpeallacht ina gcuirtear deiseanna 
foghlama chun cinn do chách. 

Mar a léirítear i 
Spriocanna 1.1-1.5 
Plean Seirbhíse 2020 

Mar a léirítear i Spriocanna 
1.1- 

1.5 Plean Seirbhíse 2020 

Curaclam leathan a 
chur ar fáil 

Cuireann LWETB cláir FET ar fáil 
ar fud réimse éagsúil ábhar. 

Mar a léirítear i Spriocanna 
1.3 agus 1.5 Plean 
Seirbhíse 2020 

Mar a léirítear i 
Spriocanna 1.3 agus 1.5 
Plean Seirbhíse 2020 

Córais Dearbhaithe 
Cáilíochta a chur i 
bhfeidhm 

Déantar Córais Dearbhaithe Cáilíochta 
(QA) a chothabháil, a athbhreithniú agus 
a athchóiriú de réir mar is cuí. 

Tá córais QA 
reatha ag feidhmiú 
go héifeachtach. 

Clárú le gach córas QA a 
choinneáil 

Tacaíocht a thabhairt do 
scoláirí/foghlaimeoirí atá 
i mbaol míbhuntáiste ó 
thaobh oideachais de 
réir an pholasaí náisiúnta 
reatha. 

Tacaíocht bhreise a chur ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí atá ag freastal ar 
Theagmháil na nÓg, Ionaid Oiliúna 
Pobail agus seirbhísí Litearthachta 
d’Aosaigh. 

Tá Teagmháil na nÓg, 
Ionaid Oiliúna Pobail 
agus seirbhísí 
Litearthachta d’Aosaigh 
ar fáil ar fud Chontae an 
Longfoirt agus Chontae 
na hIarmhí.  

1,000 áit d’Fhoghlaimeoirí 

Treoir agus seirbhísí 
comhairleoireachta a 
chur ar fáil 

Cuireann LWETB seirbhís 
Treoirchomhairleoireachta d’Aosaigh 
ar fáil in FET agus seirbhísí treorach 
agus comhairleoireachta ar fáil i 
ngach scoil. 

Cuirtear an tseirbhís 
Treoirchomhairleoireachta 
ar fáil ar fud Chontae an 
Longfoirt agus Chontae na 
hIarmhí 

Baineann 2,000 cliant úsáid 
an tSeirbhís 
Treoirchomhairleoireachta 
d’Aosaigh mar aon le 3,000 
dalta dara leibhéal. 

Saoráidí 
foghlama/oiliúna ar 
ardchaighdeán a chur ar 
fáil 

Athbhreithniú a dhéanamh ar 
shaoráidí foghlama/oiliúna laistigh de 
FET agus scoileanna. 

Déantar an buiséad 
a imfhálú agus a 
leithdháileadh chun 
na críche seo. 

Buiséad €100,000 in FET. 
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Oideachas allamuigh 
a chur chun cinn agus 
a fhorbairt. 

N/A N/A N/A 

 Pleanáil a 
dhéanamh do 
dhéimeagrafaic  i 
mbun athraithe 

Tuilleadh cláir páirtaimseartha a chur ar 
fáil agus cuid acu sceidealaithe do 
thráthnónta. 

Soláthar páirtaimseartha a 
leagan amach. 

500 áit d’fhoghlaimeoirí 

Rannpháirtíocht 
éifeachtach a 
dhéanamh le fostóirí 

Leanúint de dheiseanna oiliúna agus 
oideachais a chur ar fáil do dhaoine i 
bhfostaíocht nó atá ag cur fostaíochta 
ar fáil. 

Sceideal na gclár do 
dhaoine fostaithe 

400 áit d’fhoghlaimeoirí 

Cláir oiliúna agus 
printíseachta a chur 
ar fáil agus a 
fhorbairt 

Cláir oiliúna agus printíseachta a 

chur ar fáil. 

Tá cláir oiliúna agus 
printíseachta ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí 

500 áit d’fhoghlaimeoirí 

A chinntiú go bhfuil gach 
beart cosanta leanaí 
riachtanach i bhfeidhm 
de réir na Nósanna 
Imeachta um Chosaint 
Leanaí do 
Bhunscoileanna agus 
Iar-bhunscoileanna 2017 

Tá bearta cosanta leanaí i bhfeidhm. Tá cosaint leanaí ina mhír 
ar chlár oibre ag cruinnithe 
ceannairí, ball foirne agus 
boird bainistíochta. 

Déantar bearta a 

athbhreithniú  4 huaire in 
aghaidh na bliana 

Tosaíochtaí 
STEM/STEAM i 
scoileanna 

Athbhreithniú ar an gcuraclam ar fáil i 
scoileanna. 

Réimse cúrsaí ar fáil ar 
an gcuraclam. 

Roinnt scoláirí ag tabhairt 
faoi ábhair. 

Tacaíochtaí foghlama 
ICT ar ardchaighdeán a 
chur ar fáil i 
scoileanna/ionaid 

Athbhreithniú a dhéanamh ar 
thacaíochtaí foghlama ICT in ionaid 
FET agus scoileanna. 

Déantar an buiséad 
a imfhálú agus a 
leithdháileadh chun 
na críche seo. 

Buiséad FET €20,000. 

Tacaíocht 
foirne 

Baill foirne a 
earcú agus a 
choinneáil  

Leanúint de bhaill foirne den scoth a 
earcú de réir an dea-chleachtais agus  
de réir reachtaíocht fostaíochta. 
Tionscnaimh a aithint chun baill foirne a 
choinneáil go háirithe i réimsí 
barrthábhachtacha na heagraíochta. 

Aga tionscanta do 
cheapacháin a laghdú 10%. 
Ráta coinneála a mhéadú 
10% 

Líon na gComórtas a 
laghdú 10% 

+150 comórtas earcaíochta. 
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Tacú le baill foirne i 
bhforbairt ghairmiúil 
leanúnach 

Polasaí CPD a chur i bhfeidhm. Polasaí 
saoire staidéir a chur i bhfeidhm. Líon 
na n-áiteanna oiliúna do CPD a 
mhéadú do bhaill foirne. 

Líon áiteanna 
oiliúna curtha ar 
fáil. 
Polasaithe i 
bhfeidhm agus 
curtha in iúl don 
fhoireann. 

Méadú 10% in áiteanna CPD 

 Tacú le ceannaireacht ar 
ardchaighdeán san ETB 
agus forbairt a 
dhéanamh uirthi. 

Athbhreithniú a dhéanamh ar na 
scileanna atá de dhíth, bearnaí a 
aithint, idirghabhálacha oiliúna a chur i 
bhfeidhm de réir mar is cuí. 

Líon na seisiún 
oiliúna / 
comhdhálacha 
ar freastalaíodh 
orthu. 

Méadú 10% i ndeiseanna 
oiliúna agus foghlama do 
cheannairí agus ceannairí 
ionchasacha. 

Feasacht ar shláinte 
agus sábháilteacht a 
chur chun cinn 

Cur chuige Sláinte agus 
Sábháilteachta cuimsitheach a 
fhorbairt do LWETB 

Plean do gach scoil agus 
ionad 

Feasacht níos mó i measc 
baill foirne agus scoláirí. 

Timpeallacht oibre 
dhearfach agus thacúil 
a chur ar fáil 

Cur chuige inbhuanaithe maidir le 
gníomhú ar son na haeráide a 
fhorbairt do LWETB. 

Oiliúint a chur ar bhaill 
foirne maidir leis an gcóras 
SEAI M&R 

Timpeallacht oibre 
dhearfach níos 
inbhuanaithe. 

Tacú le folláine na foirne Déanfar plean bliantúil do PD atá chun 
dul leis an Straitéis nua cúig bliana um 
Fhorbairt Ghairmiúil don earnáil FET a 
fhorbairt don fhoireann ar fad in 2020. 

Aithníodh réimsí 
forbartha faoi leith 
 

Tionscnaimh bunaithe ar 
thosaíochtaí aitheanta 

Rialachas Struchtúir agus córais 
eagraíochtúla a 
fhorbairt chun 
riachtanais na 
heagraíochta a bhaint 
amach de réir mar a 
athraíonn siad 

Tuilleadh polasaithe agus Nósanna 
Imeachta a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm. 
SharePoint a thabhairt isteach 
Córas tuairiscithe árachais  a thabhairt 
isteach maidir le tionóiscí agus 
teagmhais 

Polasaithe ceadaithe 
SharePoint lonnaithe le 
bheith i ngach ceantar 
OSD i gcomhair 
oibríochtaí reatha. 
Teagmhais agus 
Tionóiscí a 
Thaifeadadh ar an 
gCóras 

30 polasaí ceadaithe 
Gach Rannóg OSD ag úsáid 
SharePoint d’oibríochtaí 
laethúla 
Gach teagmhas stairiúil le 
tamall anuas curtha isteach 
sa chóras nua 
Beidh gach láthair ag baint 
úsáid as an gcóras seo chun 
teagmhais a thaifeadadh faoi 
dheireadh 2020 
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Airgeadas agus 
riosca a bhainistiú 
go héifeachtach 

An tAirgeadas ar fad a chomhdhlúthú 
i gcóras Amháin 

 

Aipeanna Ábhar Ranga a thabhairt 
isteach 

Córas Airgeadais Amháin 
 
Tá aipeanna Ábhar 
Ranga ag feidhmiú. 

Ní bheidh ach Córas 
Airgeadais amháin ag 
feidhmiú faoi Eanáir 2021. 
Beidh an aip ‘Ealaíona & 
Ceardaíocht’ beo faoi 
dheireadh Q 1 2020. Beidh 
gach ceann eile beo faoi Q4 
2020. 

 Acmhainní a úsáid ar 
bhealach éifeachtach 

Líon na gcomórtas soláthair a 
mhéadú. 

 
Córas Bainistíochta Conarthaí 
éifeachtach a chruthú 

Líon na 
gcomórtas 
Soláthair 

 

Córas Bainistíochta 
Conarthaí 

Méadú 10%. 
Córas nó 
Próiseas 
Bainistíochta 
Conarthaí a 
fhorbairt faoi 
Nollaig 2020. 

 Cumarsáid éifeachtach a 
dhéanamh 

Córas nua VOIP a thabhairt isteach 
in ngach Suíomh 

Córas VOIP beo i ngach 
suíomh 

An córas nua curtha 
isteach i 15 suíomh nua  

  SharePoint a neadú ina phríomhfhoinse 
eolais don fhoireann ar fad 
Ionchur dinimiciúil a chruthú dár 
nuachtlitir 

Gach stiúrthóir lena 
chinntiú go ndéantar 
gach eolas a 
uaslódáil ar an gcuid 
ábhartha de 
Sharepoint 

Tá “All Staff sections” 
lonnaithe ag Airgeadas, HR, 
Seirbhísí Corparáideacha, 

Foirgnimh, Soláthar 

 Comhaontuithe Seirbhíse 
a fhorbairt le páirtithe 
leasmhara seachtracha 
 

SLA forbartha agus curtha i bhfeidhm 
faoi mar a éilítear. 

SLA sínithe  

Cosaint sonraí 

éifeachtach a chinntiú 

Na ceanglais GDPR a neadú 

tuilleadh 

Iniúchtaí maidir le 
comhlíonadh a chur i gcrích 
Cuir i láthair don Fhoireann 
agus do Scoláirí 

10 nIniúchadh maidir le 
comhlíonadh 
10 gCur i Láthair 

Caidreamh éifeachtach 
a bhunú le páirtithe 
leasmhara agus 
comhpháirtíochtaí a 
fhorbairt 

Déanfar liosta de chomhpháirtíochtaí 
agus comhghuaillíochtaí le páirtithe 
leasmhara agus forais sheachtracha 
a nuashonrú do 2020. 

Creat do 
pháirtithe 
leasmhara 
forbartha. 

Liosta rannpháirtíochtaí. 
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Leanúint den dea-
chleachtas maidir le 
soláthar 

Creataí ilsoláthraí a thabhairt isteach 
d’fhonn leibhéal níos airde faisnéis a 
ghabháil. 

Líon creat 
ilsoláthraí 

10 gcreat nua Ilsoláthraí i 
bhfeidhm faoi dheireadh 
2020 

A chinntiú go bhfuil 
ceanglais reachtúla 
agus rialála  á 
gcomhlíonadh   

Níos mó ná 80% den chaiteachas uile 
a chlúdach le comórtais soláthair 

An méid a caitheadh 
clúdaithe ag comórtas 
soláthair. 

80% den chaiteachas ar fad 
le bheith clúdaithe ag 
próiseas soláthair foirmiúil 
(bíodh sin ina 
Ríomhthairiscint, Tairiscintí, 
Creataí nó próiseas TGD) 

A chinntiú go bhfuil  na 
Nósanna Imeachta um 
Chosaint Leanaí do 
Bhunscoileanna agus 
Iar-bhunscoileanna 2017 
á gcomhlíonadh go 
hiomlán. 

Grinnfhiosrúchán an Gharda 
Síochána le déanamh an athuair ar an 
bhfoireann ar fad faoi dheireadh 2020 

Beidh Grinnfhiosrúchán 
reatha an Gharda 
Síochána curtha i 
bhfeidhm ar an 
bhfoireann ar fad faoi 
dheireadh 2020. 

Tacaithe 100% ag liosta 
iomlán de dhátaí éaga maidir 
le Grinnfhiosrúcháin an 
Gharda Síochána don 
fhoireann. 

Cláir 
Cosanta 

Cuidiú le DES, de réir 
mar is gá, chun na 
riachtanais a eascraíonn 
as Clár na hÉireann um 
Dhídeanaithe a Chosaint 
a bhaint amach agus 
foráil a dhéanamh 
d’iarratasóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta 
 

Cuideoidh LWETB le DES, de réir mar 
is gá, chun na riachtanais a eascraíonn 
as Clár na hÉireann um Dhídeanaithe a 
Chosaint a bhaint amach agus foráil a 
dhéanamh d’iarratasóirí ar chosaint 
idirnáisiúnta 

Freagróidh LWETB trí 
áiteanna d’fhoghlaimeoirí 
a chur ar fáil don ghrúpa 
cliant seo. 

20 áit d’fhoghlaimeoirí. 
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Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí 

Fáltais agus Caiteachas Réamh-mheasta 
 
 

 
 An bhliain dar 

críoch 
31/12/2020 

An bhliain dar 
críoch 

31/12/2019 
 € € 

FÁLTAIS   

Deontais do Scoileanna & don Cheannoifig 26,367,449 27,406,297 

Deontais Bhreisoideachais agus Oiliúna 24,857,506 24,921,694 

Deontais i Leith Seirbhísí Óige 942,795 804,294 

Gníomhaireachtaí agus Tionscadail Féinmhaoinithe 1,331,700 1,715,291 

Deontais Chaipitil   711,769  1,232,114  

 54,211,219 56,079,690 

 
ÍOCAÍOCHTAÍ 

  

Scoileanna & an Cheannoifig 26,443,128 27,084,842 

Breisoideachas agus Oiliúint 24,844,906 23,915,577 

Seirbhísí Óige 942,795 705,492 

Gníomhaireachtaí agus Tionscadail Féinmhaoinithe 1,749,723 1,375,072 

Caipiteal   1,684,789  767,526  

 55,665,341 53,848,509 

 
 

Barrachas/(Easnamh) Airgid Thirim don Tréimhse 

 
 

(1,454,122) 

 
 

2,231,181 

Nóta: Dréacht atá san olltoradh buiséid agus tá sé faoi réir iniúchta 
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Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí 

Scoileanna agus an Cheannoifig 

 
 An bhliain 

dar críoch 
31/12/2020 

An bhliain 
dar críoch 

31/12/2019 
Íocaíochtaí  Scoileanna & na Ceannoifige € € 

PÁ 
  

Teagasc 20,720,125 21,551,376 

Riarachán 2,382,000 2,333,268 

Cothabháil   554,000  541,797  

   23,656,125  24,426,441  

NEAMHPHÁ 
  

Teagasc 469,086 322,895 
Riarachán 942,466 1,055,700 

Cothabháil   440,263  369,614  

   1,851,815  1,748,209  

 
CLÁIR BHREISE 

  

Seirbhísí Tacaíochta Scoláirí 287,315 356,047 

Deontas ICT ar Mhionscála 150,000 198,562 

Maoiniú DEIS do Theagmhálaí Baile agus Scoile 166,165 72,772 

Deontas Leabhar 107,334 107,957 

Eile   148,695  165,933  

   859,509  901,271  

Iomlán 26,367,449 

 
 
 
 

27,075,921 
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Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí 

Breisoideachas agus Oiliúint 

 
 

ÍOCAÍOCHTAÍ BREISOIDEACHAIS AGUS OILIÚNA 
An bhliain dar 
críoch 

31/12/2020 

An bhliain 
dar críoch 
31/12/2019 

 € € 

Breisoideachas   

Printíseacht 4,000,000 3,720,654 

Foireann & Oibríochtaí TC 3,690,076 3,690,076 

Soláthraithe Sainoiliúna 2,700,000 2,610,688 

Oiliúint Scileanna 2,500,000 2,810,685 

Teagmháil na nÓg 2,054,837 1,981,905 

Ionaid Oiliúna Pobail 2,000,000 1,984,347 

VTOS 1,514,394 1,863,489 

An Ciste Forbartha Litearthachta d’Aosaigh 1,000,000 1,070,383 

A Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas 1,000,000 998,679 

Cúrsaí Oiliúna 1,000,000 835,742 

PLC 880,474 54,745 

Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla  500,000 617,579 

Cúrsaí Oíche 400,000 333,587 

An tSeirbhís um Threoir san Oideachas Aosach 362,672 354,201 

ESOL 305,000 260,522 

Oideachas Pobail 238,700 242,091 

Cláir do Dhídeanaithe 132,000 110,022 

Breisoideachas a Athchóiriú 100,000 26,603 

Dianteagasc 82,685 79,290 

Scileanna don Obair 78,500 62,622 

Ceardlanna Cirt 70,000 66,973 

TEL 60,000 1,976 

Eile 175,568 138,719 

Iomlán   24,844,906  23,915,577  
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Tionscadail arna dtacú i bpáirt ag Rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa mar 

chuid de Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 


