
An Brat Glas – Plean Scoile 2016/2017 – Bruscar agus Dramhaíl – Gaelcholáiste Phort Láirge  

 
 

Sprioc Le déanamh Cé atá freagrach Cathain? Bainte amach? 

1. Laghdú 25% ar an méid 

bruscair agus 

dramhaíola a 

chruthaíonn an scoil in 

aghaidh na 

scoilbhliana. 

Buidéal spóirt d’uisce a athúsáid gach lá Gach dalta agus gach 

múinteoir 

Aibreán 2016   

Bosca lóin a athúsáid gach lá Gach dalta agus gach 

múinteoir 

Meán Fómhair 2016   

Páipéir scrúdaithe a úsáid do scrúduithe tí Gach múinteoir Meán Fómhair 2016   

Priontáil/ Fótachóip ar dhá thaobh den leathanach Gach múinteoir agus 

Oifig na Scoile 

Meán Fómhair 2016   

2. Scór 85% a fháil sa 

suirbhé saor ó 

bhruscar 

Gan cead ithe ach amháin sna seomraí lóin agus ar bhinsí 

picnice ag am sosa/lóin. 

 

Gach múinteoir 

 

agus 

 

Gach Dalta 

Meán Fómhair 2016 Rinneadh suirbhé 

ar an 06/04/16  

 

Rinneadh suirbhé 

ar an 18/10/16  

 

Trí bhosca bruscair (lipéad soiléir orthu) sna seomra ranga ina 

n-itheann na daltaí am lóin agus am sosa. 

Dhá bhosca bruscair i ngach seomra eile 

Trí bhosca bruscair sa chlós lárnach x2 

Bruscar féin a thabhairt abhaile. 

Cosc ar bhuidéil phlaisteacha 

Cosc ar scragall stáin 

3. Feasacht a mhúscailt i 

bpobal na scoile 

Aoi chainteoir a thabhairt isteach ón gComhairle Cathrach 

agus Contae 

Connor Meán Fómhair 2016 Ella Ryan 22/09/19 

agus 23/09/16 

-1 phointe ar chóras na bpointí – bruscar a chaitheamh.  Gach múinteoir Meán Fómhair 2016   

Comórtas na Seomraí Slachtmhara  

+5 phointe an duine don rang a bhuann an comótas 

Gach múinteoir agus 

Gach Dalta 

Uair gach téarma ag 

tosnú i Meán Fómhair 

2016 

 

Lá Gnímh – Bailiúchán Éadaí Dara Láimhe le hathchúrsáíl Coiste na dTuismitheoirí 

agus Pobal Uile na Scoile 

Deireadh Fómhair 2016  Lenrec 

 14/10/16 

Lá na n-éadaí glasa le linn téama teagaisc na seachtaine. Gach dalta Deireadh Fómhair 2016  

Clár fógraíochta an Bhraith Ghlais sa chlós 

 

Coiste  an Bhrait Ghlais 

agus Connor 

Meán Fómhair 2016  

Leathanach an Bhrait Ghlais ar shuíomh na scoile Connor    

4. Nasc leis an gcuraclam Téama teagaisc – Bruscar agus dramhaíl  Gach Múinteoir Deireadh Fómhair 2016  

5. Cód glas a chumadh Comórtas a eagrú idir Bliain 1 agus Bliain2 Coiste  an Bhrait Ghlais 

agus Connor 

Meán Fómhair 2016  


