
An plean gníomhaíochta GSUE 
 

 

Gniomh Duine/grúpa atá Fráma ama Gníomh déanta 

 freagrach   

    

Coiste Ghlas a chuir le 
chéile sa scoil  Múinteoir Richard  

Roimh Deireadh 
Fómhair 2015 Tá 

Réamhrá a tabhairt de 
na paistí ar sábháil 
cumhacht  -
leictreachas agus gás As scoil ar an iomlán Leanúnach Tá 

Fiosrúcháin a 
dhéanamh faoi na 
soilse atá in úsáid sa 
scoil.  Liam & Leah  Roimh deireadh 2015 Tá  

Comórtas seachtainiúil  
don rang is fearr ag 
athchúrsáil Múinteoirí ranga Leanúnach  Tá  

Déanfar athchúrsáil ar 
callairí agus fóin póca Coiste Ghlais  

Na boscaí sa scoil 
roimh Eanáir 2015 Tá 

Múinfear gach téarma 
ar athchúrsáil agus é 
comhtháite leis an 
gcuraclam Múinteoirí ranga 

I rith na scoile bliana 

2015/ 2016  

2016/2017 Tá 

Léigh an méadair 

leictreachais agus gáis  Coiste Glas, Liam 

Samhain 2015 – 

Aibreán 2017  Tá 

Lá gníomhach 

An Scoil agus Pobal 

na scoile ar fad  22 Aibreán 2016 Tá 

Fiosrúcháin a 

dhéanamh ar rátaí 

leictreachais na scoile  Coiste Glas  

Roimh 30 Aibreán 

2016 Tá 

Laghdú 10% a 

dhéanamh ar an méid 

leictreachais atá muid 

ag úsáid  An scoil ar fad  An t-am ar fad.  

Tá muid ar an mbóthar 

ceart 



Laghdú 5% ar an méid 

gáis a bhfuil ag úsáid  An scoil ar fad An t-am ar fad 

Fadhb againn anseo 

mar gheall ar na 

seomraí sa bhreis. 

Suirbhé a dhéanamh ar 

gach rang sa scoil ó 

thaobh úsáid 

leictreachais sna 

seomraí.  Páistí an Choiste  

Roimh an 8 Bealtaine 

2016 Tá 

Toradh an suirbhé a 

chuir le chéile  Amy agus Ciarán  

Roimh an 12 Bealtaine 

2016 Tá 

Athrú ar an 

chomhlacht 

leictreachais sa scoil  

Múinteoir Richard 

agus Príomhoide Leah  

Roimh 15 Bealtaine 

2016 

D’fhán muid leis an 

chomhlacht cheanna 

ach fuair muid 

margadh níos fearr.  

Gach radaitheoir ag 

obair 100% Liam  

Roimh 30 Bealtaine 

2016 Tá 

Ceapfar monatóirí 
fuinneamh a bheidh ag 
baint dhó an solas 
agus a dúnadh na 
doirse ag am lóin 

Páiste an choiste 

Ghlais  1 Meitheamh 2016 Tá 

Cas as na soilse, 

Comórtas ealaíne sna 

ranganna  An Scoil ar fad  

Roimh an 12 

Meitheamh 2016 Tá 

Gach 

phlocóid/solas/teas a 

mhúchadh roimh 

dúnadh na scoile do 

bhriseadh an 

tsamhraidh. 

An Choiste, 

Múinteoirí, Liam agus 

Príomhoide Leah 7 Iúil 2016 Tá  

Gan aon úsáid a bhaint 

as na radaitheoir 

leictreach.  

Príomhoide Leah agus 

na múinteoirí ar fad. 

Roimh tús an 

scoilbhliain 2016/2017 

Níl mar gheall nach 

raibh aon seomra ag an 

fhoireann Tacaíocht 

foghlamtha agus bhí 

orthu na ranganna a 

dhéanamh ar barr an 

staighre áit atá fuar 

gan iad. Tá muid ag 

lorg deontais chun 

seomraí a dhéanamh.  



Gearradh síos ar an dá 

coire a úsáid agus 

ceann amháin a úsáid  Liam 

Deireadh Fómhair 

2016 Tá  

Maor leictreachais ag 

casadh ó na soilse sa 

scoil, ar maidin, am 

sos, ag deireadh an lae 

agus ag dúnadh na 

doirse.  Páistí an Choiste  Meán Fhómhair 2016 Tá 

Thermostat i ngach 

rang chun go mbeidh 

muid ábalta iad a 

mhúchadh sa rang má 

tá sé ró thé.  Liam  Deireadh Fómhair  Tá  

Athrú a dhéanamh ar 

na soilse atá i ngach 

rang go CFL 

Príomhoide Leah, 

Liam agus Múinteoir 

Richard  

Deireadh Fómhair 

2016 Tá  

Bailiúchán leictreach 

sa scoil.  An scoil ar fad 

Deireadh Fómhair 

2016 Tá 

Gairdín ghlas a 

dhéanamh sa scoil  Leah agus an Roinn Roimh Samhain 2016 

Tá sé a dhéanamh faoi 

láthair sa scoil. 

One Big Idea Rang a 4 & 6 Samhain 2016 

Tá ag dul ar aghaidh 

fós 

Tionscnaimh 

fuinneamh  Rang a 5  Samhain 2016 Tá 

Seachtain Fuinneamh  

An Scoile ar fad agus 

coiste ghlas  Samhain 2016 Tá  

One Big Idea 

Rang a 4 (Bhuaigh 

siad na ceardlann)  Feabhra 2017 Tá  

Malairt éadaí sa halla  Scoil ar fad  Márta 2017  



Plocóid speisialta a 

fháil dó na clár bán 

idirghníomhach chun 

iad a mhúchadh nuair 

nach bhfuil siad in 

úsáid  An Choiste Ghlas  Bealtaine 2017  

Lá gníomhach a 2 a 

eagrú  An Choiste Ghlas  Meitheamh 2017  

Gach 

phlocóid/solas/teas a 

mhúchadh roimh 

dúnadh na scoile do 

bhriseadh an 

tsamhraidh. 

An Choiste, 

Príomhoide Leah, 

Múinteoirí agus Liam 29 Meitheamh 2017  

Seomraí nua don 

fhoireann tacaíocht 

foghlamtha a thógáil  

An Roinn & 

Príomhoide Samhradh 2017   

Seachtain Fuinneamh 

& Athchúrsáil le na 

nósanna a choimeád   An Scoil ar fad Meán Fómhair 2017  

 
 

Laghdú 5% eile a 

dhéanamh ar an méid 

leictreachais atá muid 

ag úsáid  

An Scoil ar fad Feabhra 2018  

Laghdú 5% eile a 

dhéanamh ar an méid 

Gáis atá muid ag úsáid 

An Scoil ar fad Feabhra 2018  

Fuinneoga nua a chuir 

isteach in áit na 

Perspex atá ann faoi 

láthair chun teas a 

choimeád istigh. 

An Roinn  Samhradh 2018  


