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Forléargas ar an
mBord Náisiúnta Leasa
Oideachais
Is comhlacht neamhspleách reachtúil é an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais
(BNLO) a bunaíodh faoin Acht Oideachais (Leas), 2000, a bhfuil freagracht air
a chinntiú go bhfreastalaíonn gach leanbh sa Stát ar scoil, nó go bhfaigheann
sé/sí oideachas ar bhealach eile. Go háirithe, tá ról lárnach ag an mBord
freagairt i gcásanna nach bhfuil leanaí ag freastal ar scoil go rialta, nó i gcás go
bhfuil cúis imní ann faoi leas oideachais linbh.
I lár na bliana 2009 bheartaigh an Rialtas cur le sainchúram BNLO le go mbeadh an eagraíocht freagrach as bainistiú
oibríochtúil na Scéime Teagmhála Baile, Scoile is an Phobail (TBSP) agus an Chláir Críochnaithe Scoile (CCS) i gcur
chuige straitéiseach aontaithe de sheirbhísí comhtháite i bpobail faoi mhíbhuntáiste arna dtacú ag tionscnamh DEIS
na Roinne Oideachais agus Scileanna.
Sainchúram Reachtúil agus Feidhmeanna an Bhoird
Faoin Acht Oideachais (Leas), 2000 bunaíodh creat cuimsitheach do chur chun cinn na rannpháirtíochta scoile, na
coinneála scoile agus an fhreastail rialta ar scoil chomh maith le dul i ngleic le neamhláithreacht agus luathfhágáil scoile.
Forálann an tAcht do chreat reachtúil don sainchúram leathnaithe seo atá ar BNLO i ndáil le freagracht as cur
chuige aontaithe straitéiseach a fhorbairt i leith an fhreastail, na coinneála agus na rannpháirtíochta, tógáil ar obair
agus ar thaithí na Scéime Teagmhála Baile, Scoile is an Phobail, an Chláir Críochnaithe Scoile agus na Seirbhíse
Leasa Oideachais.
Éilítear faoin Acht go mbainfeadh BNLO triail as gach idirghabháil sula mbreithneofaí imeachtaí dlí a thionscnamh i
gcoinne tuismitheoirí a bhfuil ag teip orthu ina ndualgas a chinntiú go bhfreastalódh a leanaí ar scoil ar bhonn rialta.
Cuireann an tAcht dualgas ar an mBord freisin freagracht a ghlacadh as leanaí atá ag fáil oideachais lasmuigh
de scoileanna aitheanta, mar shampla sa bhaile, chomh maith le leanaí san aoisghrúpa 16 – 17 mbliana d’aois a
fhágann an scoil agus a thosaíonn ag obair.
Misean
Is é bunmhisean BNLO ná an rannpháirtíocht is fearr agus is féidir a spreagadh i measc leanaí san oideachas, agus ar
an gcaoi sin a chinntiú go bhfuil gach leanbh ag freastal ar scoil nó ag glacadh páirte san oideachas ar bhealach cuí.
Fís BNLO le haghaidh Leanaí
An fhís ag BNLO ná sochaí a bheith ann ina bhfaigheadh gach leanbh a t(h)eidlíocht oideachais, ionas gur féidir
leis/léi taitneamh a bhaint as an óige, barr a gcumais a bhaint amach agus an leas is fearr agus is féidir a bhaint
as an oideachas.

Ráiteas an Chathaoirligh
Bhí 2012 ina bliain dhúshlánach do BNLO, agus chuir na
dúshláin sin deiseanna ar fáil don tseirbhís leanúint ag
comhlíonadh ár sainchúraim reachtúil i ndáil le freastal,
rannpháirtíocht agus coinneáil scoile.

Ar an gcéad dul síos, rinneamar forbairt agus
mionathruithe suntasacha ar ár samhail bheartaithe
chleachtais – Leanbh Amháin, Foireann Amháin, Plean
Amháin. Cheapamar dréacht-doiciméid threoracha
le haghaidh foirne agus scoileanna agus reáchtáladh
comhairliúchán ar fud na tíre i measc ár bhfoirne féin,
i measc na scoileanna agus i measc na bpáirtithe
oideachais. Cuirfear an t-aiseolas ón bpróiseas cumarsáide
fairsing seo san áireamh agus muid ag beartú ar an modh
deiridh cleachtais, a dhéanfar a thástáil in 2013.

Pointe tábhachtach nach miste a mheabhrú ná gur chuir
an tAire in iúl do BNLO go ndéanfar fís straitéiseach an
Bhoird i ndáil le leas oideachais a chur i gcrích “trí mheán
na socruithe nua eagraíochtúla agus go gcuirfear feabhas
orthu tríothusan”. Is mór againn an gealltanas seo agus
táimid ag tnúth leis an deis bhreise chun feabhas a
chur ar chleachtais oibre agus torthaí níos fearr a bhaint
amach do leanaí, sa mhéid go bhfuil sin ina chuid den
tseirbhís a chuirfeadh gníomhaireacht chuimsitheach
teaghlaigh ar fáil.

Meastar go ndéanfaidh an tsamhail chleachtais éascú
ar chaighdeánú an tsoláthair seirbhíse le haghaidh
BNLO i gcoitinne agus go háirithe don tSeirbhís Leasa
Oideachias (SLO), don Scéim Theagmhála Baile, Scoile
is an Phobail (TBSP) agus don Chlár Críochnaithe Scoile
(CCS) a bheith ag obair le scoileanna DEIS, agus go
mbeidh toradh níos fearr ar an obair do leanaí agus
daoine óga dá bharr.

In 2012, ba chúis mhór áthais dom é go bhfuair mé an
deis bheith i mo Chathaoirleach ar BNLO, tar éis dom
bheith i mo Stiúrthóir ar Sheirbhísí Leasa Oideachais agus
i mo Phríomhfheidhmeannach. Cuireann díograis agus
tiomantas fhoireann BNLO iontas orm i gcónaí, foireann
a thugann tús áite do leanaí d’ainneoin na gciorruithe
a rinneadh mar thoradh ar an gcúlú eacnamaíochta.
Molaim gach duine den fhoireann agus ba mhaith liom
buíochas ó chroí a ghabháil leo as a ndianobair chun a
chinntiú go gcosnaítear an ceart chun oideachais atá ag
leanaí. Tá mé ag súil go mór bheith ag obair leo agus ag
tabhairt tacaíochta dóibh i mo ról mar Chathaoirleach.

Díol suntais é gur fhógair an tAire Leanaí agus Gnóthaí
Óige, Frances Fitzgerald T.D, in 2012 go raibh sé
beartaithe ag an Rialtas dul ar aghaidh le dréachtú Bille
chun an Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh a
bhunú. Cuireadh in iúl don Bhord go mbeidh freagracht
seirbhíse ar an nGníomhaireacht nua ‘as an mBord
Náisiúnta Leasa Oideachais…a fheidhmíonn i láthair na
huaire mar chomhlacht ar leithligh faoin Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige agus déanfar é sin a chumasc
leis an nGníomhaireacht nua’. Mar sin, aistreofar na
feidhmeanna atá faoi scáth BNLO faoi láthair chuig an
ngníomhaireacht nua tráth a mbunófar í go luath in 2013.
Glacfaidh an ghníomhaireacht nua uirthi féin sainchúram
an Bhoird as cur chuige straitéiseach aontaithe i leith
an fhreastail, na rannpháirtíochta agus na coinneála
scoile. Glacfaidh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus
Teaghlaigh uirthi féin an fhreagracht as an cur chuige
straitéiseach aontaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm,
cur chuige atá le sonrú sa tsamhail chleachtais, ‘Leanbh
Amháin, Foireann Amháin, Plean Amháin’.
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Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Bord
BNLO a bhfuil meas mór ag an bhfeidhmeannas orthu, as a
gcuid ama, a n-ionchur agus a saineolas a chur ar fáil, nithe
atá ina mbonn is ina dtaca ag ár gcinntí straitéiseacha.

Nuala Doherty
Cathaoirleach

Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh
Sa tuarascáil bhliantúil seo le haghaidh BNLO cuirtear
forléargas ar fáil ar an obair a bhí idir lámha ag na trí
shnáithe den tseirbhís in 2012, an tSeirbhís Leasa Oideachais
(SLO), an Scéim Theagmhála Scoile, Baile is an Phobail (TSBP)
agus an Clár Críochnaithe Scoile (CCS). Díríonn ár gcuid oibre
ar fhreagairt do chastacht na saincheisteanna a théann i
bhfeidhm ar fhreastal, rannpháirtíocht agus coinneáil scoile
agus trí sin a dhéanamh, feabhas a chur ar thorthaí do leanaí
agus do dhaoine óga.
Téann sé i bhfeidhm ar shaol leanaí agus ar shaol a
dteaghlach agus cuirtear é ar fáil sa bhaile, i scoileanna
agus i suíomhanna pobail. In 2012, chuir SLO breis is
20,000 idirghabháil ar fáil do dhaoine óga. D’oibrigh CCS le
36,147 duine agus chuir TBSP raon idirghabhálacha ar fáil i
scoileanna DEIS - a bhuíochas lena fheidhmeanna uilíocha
agus coisctheacha – scoileanna ar a bhfuil an tseirbhís
dírithe, ionas nach mbeadh gá an méid céanna daltaí a
atreorú chuig an tseirbhís leasa oideachais. Anuas air sin, tá
fianaise ann i ngach ceann de scoileanna DEIS ar thorthaí
na n-idirghabhálacha sonracha a spriocdhíríodh ar dhaltaí, a
raibh mar aidhm leo feabhas a chur ar thorthaí foghlama.
Sa tuarascáil seo cuirtear síos freisin ar conas atá ag éirí linn
le forbairt na samhla cleachtais Leanbh Amháin, Foireann
Amháin, Plean Amháin don chur chuige straitéiseach
aontaithe chun an freastal, rannpháirtíocht agus coinneáil
scoile is fearr agus is féidir a bhaint amach. Mar fhreagairt
dhíreach ar shainchúram an Bhoird, ar cuireadh leis in 2009,
táthar ag comhshnaidhmeadh agus ag ailíniú na snáitheanna
dár gcuid oibre le go n-áireofaí TBSP agus CCS chomh
maith leis an SLO a bhí faoinár sainchúram cheana féin.
Bhí ár gcuid oibre go n-uige seo dírithe ar an dualgas a bhí
orainn seirbhís aontaithe tacaíochta oideachais a thógáil,
a bheadh treoraithe ag taighde fianaise-bhunaithe agus
bunaithe ar an taighde sin agus a mbeadh beartas agus
taithí ár snáitheanna seirbhíse, múinteoirí, tuismitheoirí agus
daltaí ina bhonn is ina thaca leis chomh maith. Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil le gach duine a bhí páirteach san
aistear go dtí seo – go háirithe an fhoireann ó na trí shnáithe
den tseirbhís, atá tiomanta de bheith ag obair i gcomhar lena
chéile chun torthaí níos fearr a chur ar fáil do dhaoine óga.
Agus muid ag treabhadh linn trí 2013 agus dá éis, beidh
dúshlán níos mó fós i ndán do BNLO tráth a n-aistreofar
an eagraíocht chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus

Teaghlaigh tar éis achtú na reachtaíochta. Tá Bord BNLO
tiomanta de bheith ag obair go dlúth le lucht bainistíochta na
Gníomhaireachta um Leanaí agus Teaghlaigh ionas go leanfar
le samhail chleachtais ‘Leanbh Amháin, Foireann Amháin,
Plean Amháin’ agus go ndéanfar é a ailíniú leis an tseirbhís
a chuirfidh an ghníomhaireacht nua ar fáil. Tráth a mbunófar
an Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh meastar go
mbeidh fócas na hoibre go hiomlán dírithe ar chosaint agus
leas leanaí, ar thacaíocht do theaghlaigh agus ar sheirbhísí
lárnacha eile do leanaí don chéad uair i stair an Stáit.
Mar fhocal scoir, tar éis domsa fónamh mar bhall Boird
agus mar bhall de Choiste Iniúchóireachta agus Riosca
an Bhoird le 5 bliana anuas, sular ceapadh mé i mo
Phríomhfheidhmeannach eatramhach i mí Dheireadh
Fómhair 2012, ba mhaith liom a chur in iúl go dtuigim go
maith an méid ama, díograise agus freagrachta a bhaineann
le bheith i do bhall Boird. I ndáil leis sin, ba mhaith liom
mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le Bord BNLO a chuir
sainchomhairle ar fáil a threoraigh ár gcuir chuige aontaithe
go dtí seo. Níos tábhachtaí fós, ba mhaith liom buíochas a
ghabháil leis an bhfoireann sna trí shnáithe den tseirbhís as
a ndíograis i leith seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil agus
barr feabhais a bhaint amach sa chomhthéacs dúshlánach
ina bhfuilimid agus sa tréimhse seo ina bhfuil mórathruithe
á ndéanamh. Tá aitheantas ar leith ag dul d’fhoireann
chorparáideach BNLO a chuir tacaíocht agus cúnamh
gairmiúil ar fáil agus ar chinntigh a ndúthracht agus a gcuid
oibre gur cuireadh i gcrích gnáthobair na heagraíochta ar an
gcaighdeán is airde.

Pat Mac Sitric
Príomhfheidhmeannach Eatramhach
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Nuala Doherty, Uasal ^
Cathaoirleach BNLO

Pat McSitric, Uasal*
PF (eatramhach) BNLO*

Don Myers, Uasal
Cumann na dTuismitheoirí,
Iar-bhunoideachas

Brendan Broderick, Uasal**
Uachtarán, Cumann na
Meánmhúinteoirí, Éire

Anne Mc Donnell, Uasal
Eagraíochtaí Bainistíochta
Scoile

Marie-Claire McAleer, Uasal
Crann Taca Deonach
agus Pobail

Eamonn Flynn, Uasal
Oifigeach Leasa Oideachais,
BNLO

Bob Dowling, Uasal
Ainmnithe ag an
Aire Sláinte

Ruairi Gogan, Uasal
An Roinn Dlí & Cirt agus
Comhionannais

Mary Donnelly, Uasal
An Roinn Coimirce Sóisialaí

Catherine Connery, Uasal
Ainmnithe ag an
Aire Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil

Marian Jennings, Uasal
Ainmnithe ag an
Aire Leanaí agus
Gnóthaí Óige

^ Tháinig i gcomharba Cathal Flynn ar chríochnaigh a théarma oifige i mí Aibreáin 2012
* Tháinig i gcomharba Clare Ryan a d’fhill ar a post i mí Lúnasa 2012
** D’éirigh as oifig mar chomhalta Boird i mí Lúnasa 2012
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Súil Siar
ar 2012

Súil Siar ar 2012

Réamhrá
Bunaíodh BNLO in 2002 faoin Acht Oideachais (Leas), 2000 agus tá sé mar
shainchúram ar an mBord a chinntiú ‘go bhfreastalaíonn gach leanbh sa
Stát ar scoil aitheanta, nó go bhfaigheann sé/sí oideachas íosta ar bhealach
eile’. Bunaíonn an reachtaíocht creat le go gcuirfí chun cinn freastal rialta,
rannpháirtíocht agus coinneáil scoile.
Ó bunaíodh é, tá a lán athruithe déanta ar an mBord.
Trí bliana ó shin cuireadh le sainchúram an Bhoird le go
n-áireofaí TBSP agus CCS anuas ar an tseirbhís leasa
oideachais a bhí faoi shainchúram an Bhoird cheana
féin. Chuir seo deis ar leith ar fáil don Bhord chun cur
chuige aontaithe a fhorbairt, a bheadh in ann freagairt
do chastacht na saincheisteanna a théann i bhfeidhm
ar fhreastal, rannpháirtíocht agus coinneáil scoile, agus
ar an gcaoi sin feabhas a chur ar na torthaí a bhaintear
amach do leanaí, do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh,
scoileanna agus pobail.
I mí an Mheithimh 2011, aistríodh feidhmeanna BNLO
ón Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) chuig an
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ). Tá an Roinn
nua freagrach as forbairt an bheartais chun a chinntiú
go soláthrófaí seirbhís aontaithe ardchaighdeáin do
leanaí agus do dhaoine óga ar fud raon earnálacha, lena
n-áirítear sláinte, oideachas, ceartas óige, spórt, ealaín
agus cultúr.
I mí na Samhna 2012, tar éis fhoilsiú Thuarascáil an
Tascfhórsa maidir leis an nGníomhaireacht um Leanaí
agus Teaghlaigh, d’fhógair an tAire Leanaí agus Gnóthaí
Óige, Frances Fitzgerald T.D. go raibh sé beartaithe
ag an Rialtas dul ar aghaidh le dréachtú Bille chun an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh a bhunú.
Bheartaigh an Rialtas go mbeadh freagracht seirbhíse,
inter alia, ar an nGníomhaireacht nua as seirbhísí leasa
agus cosanta leanaí, atá á bhfeidhmiú faoi láthair ag
FSS. Áirítear i measc na seirbhísí sin seirbhísí cúraim
mhalartaigh, lena n-áirítear seirbhísí a bhaineann le leanaí
agus teaghlaigh atá mar fhreagracht ar FSS faoi láthair –
cigireachtaí réamhscoile agus seirbhísí maidir le foréigean
sa bhaile, foréigean gnéasach agus foréigean inscnebhunaithe san áireamh.
Cuireadh in iúl don Bhord freisin go mbeidh an
Ghníomhaireacht nua freagrach as na feidhmeanna agus
na seirbhísí atá faoi shainchúram BNLO, tráth a mbunófar
an Ghníomhaireacht.
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Sa rannóg seo a leanas den tuarascáil cuirtear síos ar
an dul chun cinn a rinne BNLO in 2012 i ndáil le forbairt
agus cur i bhfeidhm an chuir chuige straitéisigh aontaithe
i leith an fhreastail, na rannpháirtíochta agus na coinneála
scoile. Sonraítear ann freisin an obair a bhíonn ar bun ag
snáitheanna seirbhíse BNLO (SLO, CCS agus TBSP) agus
gnéithe tábhachtacha eile a bhaineann lenár sainchúram
reachtúil, lena n-áirítear oideachas in áiteanna eile seachas
scoileanna aitheanta agus ár gcuid oibre i ndáil le forbairt
straitéisí freastail scoile. Rinneadh roinnt oibre in 2012 mar
ullmhúchán d’aistriú an Bhoird chuig an nGníomhaireacht
nua um Leanaí agus Teaghlaigh.

Súil Siar ar 2012

Dul Chun Cinn ar an Treo Straitéiseach
An Tionscadal maidir leis an tSamhail Chleachtais Aontaithe

Táthar ag forbairt shamhail chleachtais BNLO, Leanbh
Amháin, Foireann Amháin, Plean Amháin, ionas go
mbeidh BNLO ag comhlíonadh a dhualgas faoin
sainchúram leathnaithe de réir threoir an Aire. Tá mar
aidhm leis an tsamhail nua caighdeánú a dhéanamh
ar an soláthar seirbhísí i measc na dtrí shnáithe (TBSP,
CCS agus SLO) ina gcuid oibre le leanaí, le teaghlaigh, le
scoileanna agus le seirbhísí eile.
Leis an tsamhail nua éascófar comhshnaidhmeadh
sheirbhísí BNLO leis an scoil agus leis an mbaile i gcás go
bhfuil tacaíocht de dhíth ar leanaí/teaghlaigh indibhidiúla
maidir le freastal, rannpháirtíocht agus/nó coinneáil scoile.
Aithnítear, ámh, go ndéanann na seirbhísí indibhidiúla
cion ar leith agus iad ag obair go neamhspleách ar a
chéile i gcás go bhfuiltear ag díriú ar an idirghabháil is gá.
Tá siad seo a leanas i measc phríomhghnéithe na samhla:
• Conair atreoraithe
• Próiseas measúnachta
• Pleanáil don idirghabháil
• Próiseas athbhreithnithe
• Creat torthaí
• Taifeadadh caighdeánaithe

De réir mar a bhí an tionscadal á dhearadh, ceapadh
dréacht-doiciméad treorach do scoileanna DEIS agus do
scoileanna eile in 2012. Bhí cur síos sa doiciméad sin ar
an tsamhail chleachtais nua a bhí beartaithe. Reáchtáladh
ceardlanna comhairliúcháin leis na príomhpháirtithe
leasmhara, lena n-áirítear foireann ó na trí shnáithe.
Chuathas i gcomhairle freisin leis na ceardchumainn chuí,
le lucht bainistíochta scoile agus le forais ionadaíochta na
dtuismitheoirí chun a dtuairimí agus a n-ionchur féin a fháil.
Baineadh leas as an aiseolas ón gcomhairliúchán chun
feabhas a chur ar an tsamhail chleachtais. Le linn an
chomhairliúcháin, ba léir do BNLO go raibh castacht ag
baint leis an timpeallacht ina raibh an tsamhail chleachtais
agus na snáitheanna seirbhíse ag feidhmiú agus go raibh
páirtithe leasmhara iomadúla i gceist a mbeadh gá a
n-ionchur a chur san áireamh. Mar sin bheadh gá cur leis
an méid ama a thógfadh sé an tsamhail a chur i bhfeidhm
agus bheadh gá breis ama a chur ar fáil chun an tsamhail
a thástáil in 2013.
Aithníonn BNLO go bhfuil scoileanna, lucht bainistíochta
scoile, ceardchumainn na múinteoirí agus eagraíochtaí
ionadaíochta tuismitheoirí ina bpáirtithe ríthábhachtacha.
Tá BNLO tiomanta de leanúint ag tógáil na gcaidreamh
láidir leis na páirtithe leasmhara seo. In 2012, leanadh
leis an gcomhairliúchán leis an ngrúpa seo tríd an obair
a rinne an Grúpa Comhairleach um Páirtithe Oideachais
(GCPO) agus cuireadh le ballraíocht an ghrúpa le
hionadaithe ó LPBÉ (Líonra Phríomhoidí Bunscoile
Éireann) agus CNPL (Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí
agus na Leas-Phríomhoidí). Cuireann GCPO fóram
deimhneach ar fáil ionas gur féidir eolas ábhartha a roinnt
ar a chéile, agus comhairle leanúnach a sholáthar do
BNLO de réir mar a dhéanaimid athruithe suntasacha a
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun feabhas a chur ar
thorthaí do leanaí.
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An tSeirbhís Leasa Oideachais

Déanann an tSeirbhís Leasa Oideachais (SLO) a cuid oibre
trí fhoirne réigiúnacha, agus tá Bainisteoir Réigiúnach
(BR) i bhfeighil gach foirne d’Oifigigh Shinsearacha
Leasa Oideachais (OSLOanna). Déanann gach Oifigeach
Sinsearach Leasa Oideachais bainistiú ar fhoirne d’Oifigigh
Leasa Oideachais (OLOanna). Cuireadh seirbhís leasa
oideachais BNLO ar fáil ó 31 shuíomh ar fud na tíre in
2012. Áirítear sa tseirbhís leasa oideachais 90 ball foirne, a
chuimsíonn an fhoireann tacaíochta chorparáideach.
Tá sainchúram náisiúnta ar an tseirbhís leasa oideachais.
De réir bheartas an Rialtais, an sainchúram atá ar na
hoifigigh leasa oideachais ná tús áite a thabhairt do leanaí
nach bhfuil ag freastal ar scoil nó nach bhfuil áit scoile
acu. Is trí mheán an chláir DEIS (Delivering Equality of
Opportunity in Schools) de chuid na Roinne Oideachais
agus Scileanna le haghaidh scoileanna i bpobail faoi
mhíbhuntáiste sóisialta, a chuirtear an comhthéacs lárnach
beartais ar fáil d’obair BNLO.
Tá sé de shainchúram ar na hoifigigh leasa oideachais
teacht ar réitigh laistigh de chreat comhoibritheach
idirghabhálacha a áiríonn leanaí agus a dteaghlaigh,
scoileanna agus gníomhaireachtaí ábhartha eile. I measc
phríomhdhualgais OLO tá siad seo:
• Monatóireacht a dhéanamh ar fhreastal scoile
leanaí a bhfuil siad ag obair leo agus an raon ceart
d’idirghabhálacha a úsáid chun cuidiú le leanaí nach
bhfuil ag freastal ar scoil go rialta agus a bhfuil a
dtuismitheoirí ag sárú a ndualgas dlíthiúil i ndáil lena
bhfreastal ar scoil.
• Fanacht i dteagmháil le leanaí agus lena dteaghlaigh
chun a chinntiú go bhfuil na leanaí ag freastal ar scoil.
• Obair le snáitheanna éagsúla BNLO agus le
gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha eile chun tacú
le freastal, rannpháirtíocht agus coinneáil leanaí ar scoil.
• Scoileanna a spreagadh le straitéisí freastail scoile,
cóid iompraíochta agus beartais eile a cheapadh agus
comhairle a chur orthu maidir leosan, chun timpeallacht
a chruthú a spreagfaidh leanaí bheith ag freastal ar scoil
go rialta agus páirt iomlán a ghlacadh sa saol scoile.
Cásobair
I gcás go ndéanann scoil, tuismitheoir nó gníomhaireacht
eile duine óg a atreorú chuig an mBord bíonn ar OLO, ar
an gcéad dul síos, a mheas cén cineál faidhbe atá i gceist,
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cad é raon na faidhbe sin agus cé chomh holc is atá an
scéal. Féadtar an obair sin a roinnt in dhá chatagóir.
Sa chéad chatagóir tá na hidirghabhálacha
gearrthréimhseacha a dhéanann OLO, a bhfuil mar aidhm
acu réiteach a fháil ar an bhfadhb freastail scoile sula
n-éiríonn an scéal níos measa. Áirítear san obair seo
cúnamh a sholáthar chun áit scoile a fháil agus comhairle
agus tacaíocht a sholáthar maidir le hAchomhairc, fionraí
agus díbirt faoi Alt 29. In 2012, d’oibrigh OLOanna
an Bhoird le 17,591 leanbh, trí idirghabhálacha
gearrthréimhseacha a chur ar fáil.
Sa dara catagóir áirítear fadhbanna a bhaineann
le drochthinreamh scoile ar comharthaí sóirt an
drochthinreamh sin ar d’fhadhbanna níos casta, níos
doimhne, a mbeidh gá dian-idirghabhálacha a chur ar
fáil chun iad a réiteach agus a thógfaidh tréimhse mhaith
ama agus tacaíocht leanúnach ó OCO chun a chinntiú go
ndéanfar dul chun cinn maidir leo. San áireamh san obair
seo tá plean a fhorbairt leis an teaghlach, leis an duine óg
agus leis an scoil chun dul i ngleic leis na constaicí éagsúla
atá i mbealach an fhreastail scoile. Seans go mbeidh gá le
tacaíocht do bhaill eile den teaghlach ó ghníomhaireachtaí
reachtúla agus deonacha eile chun dul i ngleic go sásúil
leis an bhfadhb. In 2012 chuir Oifig Leasa Oideachais dianidirghabhálacha ar fáil do 2,420 leanbh.
An Próiseas Dlí
Tá imeachtaí cúirte lárnach in obair na Seirbhíse
Leasa Oideachais. Tuigeann an tSeirbhís Leasa
Oideachais chomh tromchúiseach is atá sé imeachtaí
dlí a thionscnamh i gcoinne tuismitheora nó caomhnóra
toisc nach bhfuil siad ag cinntiú go bhfuil a leanbh ag
fáil oideachais. Sula dtionscnaítear imeachtaí dlí, is
gá d’Oifigeach Leasa Oideachais bheith tar éis gach
idirghabháil leasa a bhreithniú agus caithfidh nach ndearna
an tuismitheoir aon iarracht in aon chor teagmháil a
dhéanamh le BNLO.
Mar chéad chéim i bhforfheidhmiú an dlí eisítear Fógra
Freastail Scoile (FFS). Chomh luath agus atá FFS eisithe,
tosaíonn OLO ar an bpróiseas foirmiúil monatóireachta
ar chás an linbh, agus tugtar an deis don tuismitheoir nó
don chaomhnóir dul i ngleic leis na bunchúiseanna leis
an neamhfhreastal scoile, agus déantar seo i gcomhar le
OCO agus leis an scoil. Ó am go chéile, is leor rannpháirt
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gníomhairí nó seirbhísí eile, a chuireann tacaíocht bhreise
ar fáil do theaghlach, chun réiteach a fháil ar an scéal.

agus beartas arna bhfoilsiú i ndáil le seirbhísí do leanaí in
Éirinn. Tá an Príomhfheidhmeannach ina bhall de GFSNL.

Is ar an gcúirt atá an fhreagracht smachtbhanna a
ghearradh ar thuismitheoirí nó ar chaomhnóirí mar
gheall ar neamhfhreastal scoile a linbh, tar éis dul trí
ghnáthimeachtaí cúirte. Foráiltear de réir dlí gur féidir
fíneáil nó mí phríosúnachta a ghearradh, nó fíneáil agus
príosúnacht, i gcás go gciontaítear duine.

Mar chuid den phróiseas seo, déanann GFNSL
maoirseacht ar bhunú Coistí Seirbhísí Leanaí (CSLanna)
ar fud na tíre. An cúram atá ar na coistí seo ná feabhas a
chur ar shaol leanaí agus a dteaghlach ar an leibhéal áitiúil
agus ar leibhéal an phobail araon trí phleanáil, obair agus
soláthar seirbhíse comhtháite.

Ó mhí Eanáir go dtí deireadh mhí na Nollag 2012,
eisíodh 468 FFS i ndáil le 301 leanbh. D’eisigh BNLO
132 toghairm i ndáil le 97 leanbh.

Bunaítear na CSLanna faoi na Boird Forbartha Contae
atá ann ar fud na tíre. An aidhm acu ná treophlean a
cheapadh do na seirbhísí atá ann cheana féin le haghaidh
leanaí agus teaghlach sa cheantar, breithniú a dhéanamh
ar leas leanaí agus a dteaghlach sa cheantar, agus plean
oibre a fhorbairt ina sonrófar na gníomhartha tosaíochta
is gá a fhorbairt agus daingniú a dhéanamh ar an obair
idirghníomhaireachta.

Ag tabhairt aitheantais don tinreamh maith
Cuireann Alt 10 den Acht Oideachais (Leas), 2000 de
cheangal ar an BNLO ‘timpeallacht a chur chun cinn agus
a chothú a spreagann an leanbh le freastal ar scoil agus
páirt a ghlacadh sa saol scoile.’ Dá bharr sin, cuireann an
Bord chun cinn freastal rialta scoile ar bhealaí éagsúla, mar
shampla cuirtear teastais ar fáil do leanaí mar aitheantas ar
thinreamh maith.
Eagraíonn an tSeirbhís Leasa Oideachais, i gcomhar le
Comhairle Cathrach Chorcaí, ócáid bhliantúil bronnta
gradam freastail scoile, atá á reáchtáil le breis is céad
bliain anuas.
In 2012, bronnadh gradam ar sheisear daltaí mar go raibh
tinreamh foirfe gan bhriseadh bainte amach acu le ceithre
bliana déag. Níor chaill na daltaí seo aon lá agus iad ar
an mbunscoil ná ar an iar-bhunscoil. Bronnadh gradam
ar fhiche is a ceathair dalta eile, idir 8 mbliana agus 14
bliana d’aois, mar go raibh tinreamh gan bhriseadh scoile
do thréimhsí éagsúla bainte amach acusan freisin. Chomh
maith leis sin, bronnadh teastais ar 1600 dalta eile ar
fud Chathair Chorcaí mar go raibh tréimhsí tinrimh gan
bhriseadh bainte amach acu, idir 1 bhliain agus 7 mbliana.

Tá Bainisteoir Réigiúnach ón tSeirbhís Leasa Oideachais
ina bhall/ball de CSLanna Luimnigh, Bhaile Átha Cliath
Theas, Fhine Gall agus Chill Dara.
Ní hé amháin go bhfuil BNLO páirteach sa phleanáil
straitéiseach a tharlaíonn ar leibhéal an Choiste, ach
bíonn sé páirteach freisin i bhforbairt tionscnamh
idirghníomhaireachta a fhreagraíonn do riachtanais
leanaí agus a dteaghlach i gcomhar le soláthraithe áitiúla
eile seirbhíse.

Éacht ar leith é an tinreamh gan bhriseadh agus ní
bhaineann sé le dea-shláinte amháin. Ní féidir é a bhaint
amach ach i dtimpeallacht scoile ina mbraitheann daoine
óga go bhfuil siad slán, sábháilte agus go bhfuil sásamh á
bhaint acu as an eispéireas, agus is gá go mbeadh bunús
maith tacaíochta agus spreagtha ann sa bhaile freisin.
In 2012 reáchtáil BNLO Gradaim Náisiúnta Thinrimh chun
creidiúnú a thabhairt d’éachtaí tinrimh scoile. Tá sonraí
an tionscnaimh sin le fáil níos déanaí sa chuid seo den
tuarascáil ar leathanach 14.
Coistí Seirbhísí Leanaí
Bunaíodh Grúpa Forfheidhmithe na Straitéise Náisiúnta
Leanaí (GFSNL) sa bhliain 2006 chun maoirseacht a
dhéanamh ar chur i bhfeidhm pleananna straitéiseacha
An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais
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An Scéim Theagmhála Baile, Scoile is an Phobail (TBSP)

Fís agus Cuspóirí TBSP

Gníomhaíocht na Scéime TBSP

Bunaíodh an Scéim Theagmhála Baile, Scoile is an
Phobail, (TBSP), i bhfómhar na bliana 1990 agus tá an
scéim anois ina tionscnamh príomhshrutha de chuid na
Roinne Oideachais agus Scileanna chun comhrac i gcoinne
an mhíbhuntáiste oideachais. Fís na scéime ná cothú a
dhéanamh ar chomhpháirtíocht idir thuismitheoirí, mhúinteoirí
agus phobail chun feabhas a chur ar na deiseanna
foghlama do dhaltaí agus chun tacú lena gcoinneáil agus
a rannpháirtíocht sa chóras oideachais. Feidhmíonn an
Scéim TBSP ar an leibhéal coisctheach agus uilíoch trí
chuidiú le tuismitheoirí páirt ghníomhach a ghlacadh in
oideachas a leanaí, agus ar an gcaoi sin tugtar aitheantas do
thuismitheoirí mar phríomh-oideachasóirí a leanaí.

Ar na tionscnaimh atá i bhfeidhm faoi láthair ag
comhordaitheoirí TBSP, i gcomhar leis na Coistí Áitiúla
Oideachais, le haghaidh daltaí agus a dtuismitheoirí, tá
siad seo a leanas:

Struchtúr TBSP
Déanann foireann de chomhordaitheoirí Réigiúnacha, arna
bhfostú ag BNLO, bainistiú agus comhordú ar an Scéim
TBSP. Ina ról cuireann siad tacaíocht ar fáil do bhreis is
400 comhordaitheoir TBSP, a fhreastalaíonn ar 605 scoil
agus forbraíonn an Scéim TBSP ar leibhéal na scoile, an
teaghlaigh agus an phobail chun a chinntiú go ndéantar
an soláthar seirbhíse a spriocdhíriú de réir DEIS (Delivering
Equality Of Opportunity In Schools). Cuidíonn an fhoireann
le pleanáil DEIS agus le forbairt na gcleachtas aontaithe
oibre idir thrí shnáithe seirbhíse BNLO. Baintear úsáid as
cnuas-samhail mar mheán tacaíochta sa Scéim TBSP, mar
a dtagann comhordaitheoirí le chéile go rialta ag cruinnithe
áitiúla chun an cleachtas is fearr a roinnt lena chéile.
Anuas air sin, cuirtear oiliúint agus deiseanna san fhorbairt
ghairmiúil ar fáil do chomhordaitheoirí, a dhíríonn ar obair
aontaithe agus ar eiseamláirí praiticiúla den dea-chleachtas.
Tá Coistí Áitiúla Oideachais i bhfeidhm faoin Scéim TBSP
freisin, ar a bhfuil tuismitheoirí, gníomhaireachtaí eile,
grúpaí pobail, múinteoirí agus daltaí. Bíonn an Coiste
Áitiúil Oideachais i mbun saincheisteanna a aithint agus
dul i ngleic leis na saincheisteanna sin sa phobal, ar
saincheisteanna iad a bhfuil tionchar acu ar fhoghlaim
an linbh agus ar shaol an linbh sa phobal. Tá rannpháirt
na dtuismitheoirí ina bunchloch den Choiste Áitiúil
Oideachais. Cuirtear an deis ar fáil do thuismitheoirí páirt
a ghlacadh sa saol scoile agus in oideachas a linbh –
tuismitheoirí nach mbeadh páirteach d’éagmais na deise
seo – trí thionscnaimh phobail a thacaíonn le litearthacht,
uimhearthacht agus rannpháirtíocht dhearfach.
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• Tionscnaimh litearthachta agus uimhearthachta (e.g.
Maths for fun, Maths Eyes, Science for fun, Reading for
Fun, One Book One Community, Storysacks)
• Cruinnithe struchtúrtha faisnéise/cúrsaí a bhaineann
le saol an linbh ar scoil e.g. aistriú ón mbunscoil
go dtí an iar-bhunscoil, cibear-bhulaíocht agus
saincheisteanna sláinte etc.
• Tacaí agus cúrsaí amhail scileanna tuismitheoireachta,
teiripe urlabhra agus cúrsaí creidiúnaithe FETAC, e.g.
Mata, Gaeilge, TF, Cúram Leanaí
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) TBSP
Tá sé ríthábhachtach go mbeadh clár cuimsitheach don
Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) ann chun a chinntiú
go mbeadh gach comhordaitheoir TBSP lánoilte leis na
tionscnaimh áitiúla a chur i bhfeidhm, ar tionscnaimh iad
atá ag feidhmiú de réir an chleachtais is fearr agus de
réir na hoibre aontaithe mar atá sonraithe i bhfís agus i
gcuspóirí TBSP. Déanann comhordaitheoirí réigiúnacha clár
cuimsitheach d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach a phleanáil
agus a sholáthar le haghaidh chomhordaitheoirí uile TBSP.
Le linn 2012 reáchtáladh clár cuimsitheach 4 lá FGL do
na 80 comhordaitheoir TBSP nuacheaptha. Seo a leanas
cuspóirí na seisiún FGL sin:
• croífhís agus croíphrionsabail TBSP a chur in iúl do na
comhordaitheoirí nuacheaptha;
• na scileanna agus an mhuinín a thabhairt do na
comhordaitheoirí nua le go mbeidís in ann obair ar
bhealach comhoibritheach le tuismitheoirí, scoileanna
agus pobail.
• cur chuige comhtháite oibre a chinntiú atá ag teacht
le cur chuige aontaithe BNLO i leith an fhreastail, na
rannpháirtíochta agus na coinneála scoile.
• cuidiú leis na comhordaitheoirí forbairt ar leibhéal
pearsanta agus gairmiúil le go mbeidís ina ngníomhairí
a chuidíonn le hathruithe a chur i bhfeidhm sa scoil
agus sa phobal
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Torthaí Ghníomhaíochtaí TBSP
Tá TBSP ag obair i gcónaí chun feabhas a chur ar
thinreamh, rannpháirtíocht agus coinneáil scoile de réir
fhís straitéiseach BNLO. Baineadh roinnt torthaí dearfacha
amach ar leibhéal an bhaile, na scoile agus an phobail
sa scoilbhliain 2011/2012. Ina measc bhí tuismitheoirí
níos rannpháirtí i struchtúir scoile amhail Comhairle na
dTuismitheoirí agus Boird Bhainistíochta, baineadh amach
leibhéil fheabhsaithe litearthachta i measc tuismitheoirí
imeallaithe mar thoradh ar idirghabhálacha TBSP agus
ghlac tuismitheoirí páirt i ngníomhaíochtaí ranga agus cláir
foghlama teaghlaigh. Ar leibhéal na scoile, tháinig feabhas
suntasach ar a leibhéil litearthachta agus uimhearthachta,
tar éis idirghabhálacha éagsúla.

An Bord
Náisiúnta
Leasa
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An Clár Críochnaithe Scoile (CCS)

Fís agus Cuspóirí CCS

Gníomhaíocht Scéim CCS

Is í aidhm CCS ná tionchar suntasach dearfach a bheith
aige ar leibhéil choinneála daoine óga i mbunscolaíocht
agus in iar-bhunscolaíocht agus ar líon na ndaltaí a n-éiríonn
leo an tSraith Shinsearach, nó a coibhéis, a chur i gcrích go
hiomlán. Tá CCS ina chuid de Straitéis DEIS – Delivering
Equality of Opportunity in Schools – na Roinne Oideachais
agus Scileanna. Bhí 2012 ina bliain thar a bheith
dúshlánach do CCS, ó thaobh soláthar seirbhíse túslíne a
choinneáil, sa mhéid gur gearradh an buiséad faoi 6.5%.

Cuireann CCS idirghabhálacha agus tacaí ar fáil do na
daoine óga is mó i mbaol na luathfhágála scoile agus
áirítear san obair sin:

Struchtúr CCS
Freastalaíonn clár CCS go príomha ar phobail scoile atá
páirteach i straitéis DEIS, ach freastalaíonn sé freisin ar
roinnt scoileanna nach bhfuil páirteach in DEIS. Go n-uige
seo, cuireadh CCS i bhfeidhm i 470 bunscoil agus 224 iarbhunscoil. Tá 124 tionscadal áitiúil CCS ann a fhostaíonn 248
ball foirne lánaimseartha, 627 ball foirne páirtaimseartha agus
2,211 ball foirne séasúrach nó eile. Tá gach ceann de na 124
tionscadal áitiúil CCS faoi stiúir coistí bainistíochta ar a bhfuil
príomhoidí scoile, comhordaitheoirí TBSP, tuismitheoirí agus
gníomhaireachtaí deonacha agus reachtúla.
Ar an leibhéal náisiúnta, cuireann foireann de thriúr
Comhordaitheoirí Réigiúnacha agus de Bhainisteoir
Taighde agus Forbartha, arna bhfostú ag BNLO, tacaíocht
ar fáil do CCS. Cuireann na Comhordaitheoirí Réigiúnacha
tacaíocht ar fáil do thionscadail áitiúla, agus i measc
dhualgais a róil tá siad seo a leanas:
• Forbairt agus monatóireacht a dhéanamh ar
phleananna coinneála áitiúla ina sonraítear clár
spriocdhírithe oibre do gach tionscadal ina gcuirtear
síos ar raon idirghabhálacha oideachais atá le cur ar
fáil do dhaoine óga atá i mbaol na luathfhágála scoile;
• cuidiú le Coistí Bainistíochta Áitiúla (CBÁ) beartais
agus socruithe rialachais airgeadais a fhorbairt de réir
threoir CCS;
• cur chuige comhtháite oibre a chinntiú de réir chur
chuige straitéiseach aontaithe BNLO i leith an fhreastail,
na rannpháirtíochta agus na coinneála scoile;
• comhairle a sholáthar maidir le forbairt beartais ar an
leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta; agus
• taighde arna dhéanamh ag CCS a thiomsú, a anailísiú
agus a scaipeadh.
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• Spriocdhíriú ar leanaí atá i mbaol gan barr a gcumais
a bhaint amach sa chóras oideachais mar thoradh ar
thinreamh lag, easpa rannpháirtíochta agus an scoil
a fhágáil go luath. Déantar an spriocdhíriú seo trí
thionscnaimh amhail clubanna bricfeasta; clubanna
oibre baile; tacaí tar éis scoile; cláir mheantóireachta;
agus idirghabhálacha teiripeacha;
• A chinntiú go bhfuil gnáthaimh iomchuí i bhfeidhm ag
scoileanna chun a chinntiú go ndéantar monatóireacht
ar shaincheisteanna freastail, rannpháirtíochta agus
coinneála agus go dtéitear i ngleic leosan;
• Obair ar bhealach aontaithe le snáitheanna nua
seirbhíse BNLO agus le gníomhaireachtaí deonacha
agus reachtúla.
• Cláir aistrithe a reáchtáil chun tacú le daoine óga atá
ag aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil;
• Obair i gcomhar le grúpaí reachtúla, pobail
agus deonacha.
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) CCS
Cosúil le TBSP, tá FGL riachtanach chun a chinntiú go
soláthraíonn tionscadail CCS seirbhís de réir chleachtas is
fearr CCS. In 2012, dhírigh FGL ar na réimsí seo a leanas:• Pleanáil tionscadail CCS i gcomhthéacs na
srianta acmhainní;
• Oiliúint maidir le cosaint leanaí de réir na dtreoirlínte
leasaithe náisiúnta - Children First 2011;
• Córas nua a chur i bhfeidhm de chnuaschruinnithe
chun feabhas a chur ar chomhordú na hoibre
tionscadail; agus
• Dul chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt na samhla
aontaithe cleachtais idir thrí shnáithe BNLO.
In 2013, déanfaidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
(RLGÓ) athbhreithniú ar struchtúr agus ar sheirbhís CCS.

Súil Siar ar 2012 - Dul Chun Cinn ar an Treo Straitéiseach

Oideachas Lasmuigh de Scoileanna Aitheanta

Faoi Alt 14 (1) den Acht Oideachais (Leas), 2000 tá sé de
cheangal ar BNLO clár a bhunú agus a choinneáil ar a bhfuil
sonraí i ndáil le leanaí atá ag fáil oideachais in áit seachas
scoil aitheanta, lena n-áirítear oideachas sa bhaile.
Déanann Oifigeach Sinsearach Leasa Oideachais (OSLO)
maoirseacht ar an tseirbhís seo. Déantar coimisiúnú ar
phainéal saineolaithe chun measúnuithe a chur i gcrích ar
fud na tíre. Tá líon na leanaí atá cláraithe mar leanaí atá
ag fáil oideachais sa bhaile imithe i méid, ó 17 in 2004 go
810 ag deireadh 2012. Ar an gcaoi chéanna, tá líon na
leanaí atá ag fáil oideachais i scoil nach bhfuil aitheanta
imithe i méid go dtí 8,290 ag deireadh 2012.

Líon na leanaí cláraithe le haghaidh Oideachais sa Bhaile sa
bhliain 2012

810
16%
Méadú ar an mbliain 2010

Athbhreithniú ar na Treoirlínte chun Measúnú a
dhéanamh ar Oideachas in Áiteanna Seachas
Scoileanna Aitheanta
In 2012, rinneadh dul chun cinn ar an obair chun
athbhreithniú a dhéanamh ar na Treoirlínte chun
Measúnú a dhéanamh ar Oideachas in Áiteanna Seachas
Scoileanna Aitheanta. Cuireadh i gcrích na Treoirlínte
Bunaidh in 2013, agus ar an gcaoi sin comhlíonadh an
ceanglas in alt 16 den Acht Oideachais (Leas), 2000.
Cuireadh ar bun an próiseas athbhreithnithe chun go
gcuirfí san áireamh an taithí a bhí gnóthaithe ag BNLO
le deich mbliana anuas de chur i bhfeidhm treoirlínte
agus chun na treoirlínte a thabhairt cothrom le dáta
ionas go mbeadh an cleachtas is fearr le sonrú iontu i
ndáil leis an mbeartas agus an reachtaíocht oideachais
atá i bhfeidhm faoi láthair. Bunaíodh grúpa saineolaithe
chun maoirseacht a dhéanamh ar an athbhreithniú, faoi
chathaoirleacht an Phríomhfheidhmeannaigh, agus tá
ionadaithe air ó BNLO, ó gComhairle Náisiúnta Curaclaim
agus Measúnachta (CNCM), ón gCigireacht agus ón
Aonad um Chuimsiú Sóisialta sa Roinn Oideachais
agus Scileanna agus ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí
Óige (RLGÓ), faoi stiúir comhairleora sheachtraigh. Go
dtí seo, tharraing an próiseas athbhreithnithe ar thaithí
Mheasúnóirí BNLO agus rinne anailís ar modheolaíochtaí
agus ar oideolaíochtaí measúnachta atá bunaithe ar
dhea-chleachtas i dtíortha eile.
In 2013, leanfar leis an bpróiseas athbhreithnithe agus
tá sé beartaithe próiseas comhairliúcháin a reáchtáil le
príomhpháirtithe leasmhara lena n-áirítear scoileanna,
forais ionadaíochta oideachais agus oideachasóirí baile.
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Obair Eile an Bhoird

Straitéisí Freastail Scoile

Ag Obair le Taistealaithe

In 2012, leanadh den obair chun Treoirlínte a fhorbairt
le haghaidh scoileanna agus chun Straitéisí Freastail
Scoile a ullmhú de réir mar atá sonraithe in Alt 22 den
Acht Oideachais (Leas), 2000. Leis an treoir fhoirmiúil
seo beidh fhios ag scoileanna cad iad na freagrachtaí
atá orthu faoin Acht agus beidh treoir phraiticiúil acu
chun cabhrú le leanaí freastal ar scoil go rialta, páirt
a ghlacadh san oideachas agus fanacht ar scoil. Le
linn na bliana, bunaíodh Grúpa Saineolaithe, faoi stiúir
na sainchomhairleoirí RSM McClure Watters, chun
maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt na dtreoirlínte.

Glacann BNLO páirt i bhFóram Comhairleach agus
Comhairliúcháin na Straitéise Oideachais do Thaistealaithe
(FCCSOT). Tá an fóram seo faoi chathaoirleacht an
Aonaid um Chuimsiú Sóisialta sa Roinn Oideachais agus
Scileanna agus an sainchúram atá air ná monatóireacht
a dhéanamh ar an Straitéis Oideachais do Thaistealaithe
agus an straitéis sin a chur i bhfeidhm.

In 2013, déanfar dearbhú cáilíochta agus tagarmharcáil ar
dhréacht-treoirlínte ag tagairt do roinnt táscairí. I measc
na dtáscairí sin tá: comhlíonadh na bhforálacha reachtúla,
cloí le raon beartas agus cleachtas oideachais, taithí
BNLO agus dea-chleachtas atá bunaithe ar fhianaise, cloí
le Treoirlínte BNLO maidir le Cód Iompraíochta, agus an
tSamhail Chleachtais Leanbh Amháin, Foireann Amháin,
Plean Amháin.
Gradaim Náisiúnta Tinrimh
Sa bhliain a bhfuil athbhreithniú á dhéanamh uirthi, chuir
BNLO tús le Gradaim Náisiúnta Tinrimh don bhliain
acadúil 2011/12. Tugann na gradaim seo an deis do
scoileanna aitheantas a thabhairt do na leanaí sin a
bhain tinreamh sármhaith amach. Leis na gradaim seo
tugtar aitheantas freisin don chion ollmhór a dhéanann
scoileanna agus tuismitheoirí agus iad ag cuidiú
lena leanaí freastal ar scoil agus páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí scoile.
Cuireadh teastais airgid agus óir ar fáil do na scoileanna
ionas go bhféadfaidís iad a bhronnadh ar na leanaí a
bhain tinreamh sármhaith amach. Chomh maith leis sin,
d’ainmnigh na scoileanna breis is 500 leanbh indibhidiúil
le go bhfaighidís bonn cuimhneacháin ó BNLO mar
aitheantas ar a raibh bainte amach acu.
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Thionóil BNLO meitheal, faoi scáth FCCSOLS, chun
socruithe comhoibritheacha oibre a fhorbairt idir BNLO
agus Eagraíochtaí Tacaíochta don Lucht Siúil (Pavee
Point, Gluaiseacht Taistealaithe na hÉireann, Fóram
na mBantaistealaithe agus MABS na dTaistealaithe).
Is é cuspóir an ghrúpa seo a chinntiú go dtacaítear
le tuismitheoirí ar taistealaithe iad a bhfreagracht a
chomhlíonadh agus a chinntiú go bhfreastalaíonn a leanaí
ar scoil. Cuireadh ar bun an tionscnamh seo sa mhéid gur
cuireadh deireadh leis an tSeirbhís Múinteoirí Cuartaíochta
do Thaistealaithe (SMCT).

Súil Siar ar 2012 - Dul Chun Cinn ar an Treo Straitéiseach - Obair Eile an Bhoird

Cuireann CCS tacaíocht ar fáil do dhaltaí ar Taistealaithe
iad trí mheán na gcrann taca den chlár chomh maith:
tacaí sa scoil, tacaí tar éis scoile, tacaí le linn laethanta
saoire agus tacaí eile lasmuigh den scoil. Glacann daltaí
ar Taistealaithe iad páirt i gclubanna oibre baile agus i
gclubanna tar éis scoile i gcomhar le seirbhísí áitiúla óige
eile nó le Pavee Point.
Sonraí Freastail Scoile
Ó thosach feidhme an Achta Oideachais (Leas), 2000, tá
sé de dhualgas de réir dlí ar scoileanna Tuairisc Bhliantúil
Tinrimh (TBT) a chur ar fáil do BNLO maidir leis na leibhéil
tinrimh gach bliain. Cuireann scoileanna na sonraí seo
chuig BNLO ag deireadh gach scoilbhliana, agus déanann
an Foras Taighde ar Oideachas dianseiceálacha orthu,
déanann anailís orthu agus cuireann tuarascáil ar fáil.
Bhíothas ag bailiú an eolais seo maidir le tinreamh bliantúil
ó scoileanna gach bliain ó bhí 2003/2004 ann. Is eolas
ardluacha ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an chontae
é seo i ndáil leis an líon laethanta neamhláithreachta atá
ann i measc daltaí, a bhí as láthair 20 lá níos mó i rith na
scoilbhliana, agus i ndáil le líon na ndaltaí a díbríodh as an
scoil nó a cuireadh ar fionraí.
Chuir sonraí na bliana 2010/11 an méid seo a leanas in iúl:• Is é 6% i mbunscoileanna agus 8% in iarbhunscoileanna an céatadán de dhaltaí/laethanta
scoile neamhláithreacha.
• Bíonn tuairim is 56,000 dalta as láthair ón scoil gach
gá, agus tá sin déanta suas de thuairim is 31,100
dalta bunscoile agus 24,800 dalta iar-bhunscoile. Is
ionann sin agus 11 lá as láthair ón scoil in aghaidh an
dalta gach bliain sa bhunscoil agus 13 lá as láthair in
aghaidh an dalta iar-bhunscoile gach bliain.
• Bhí tuairim is 11% dalta bunscoile agus 16.5% dalta
iar-bhunscoil as láthair ar feadh 20 lá nó níos mó i rith
na scoilbhliana. Bunaithe ar an daonra, is ionann sin
agus tuairim is 56,500 dalta bunscoile agus 52,500
dalta iar-bhunscoile.
• In earnáil na bunscolaíochta tá an neamhláithreacht
i bhfad níos airde i scoileanna speisialta agus i
ngnáthscoileanna le ranganna speisialta ná mar atá i
scoileanna eile.
• Tá rátaí neamhláithreachta i mbunscoileanna níos
airde i mbailte agus i gcathracha ná mar atá i limistéir
thuaithe. Tá sé seo le sonrú ach go háirithe ó thaobh
chéatadán na ndaltaí a bhíonn as láthair fiche lá nó níos
mó mar a bhfuil rátaí na neamhláithreachtaí 20-lá ag
beagnach ag dhá oiread an ráta i scoileanna tuaithe.
Bíonn an pátrún seo mar an gcéanna gach bliain.

• I mbunscoileanna bíonn an neamhláithreacht níos airde
de ghnáth i scoileanna sa Chlár Tacaíochta Scoile –
ar a dtugtar scileanna DEIS. Mar sin féin, tá difríocht
shuntasach neamhláithreachta ann idir scoileanna
uirbeacha agus scoileanna tuaithe. Tá neamhláithreacht
ghinearálta agus neamhláithreacht 20 lá níos coitianta i
scoileanna uirbeacha nach bhfuil faoi mhíbhuntáiste ná
mar atá i scoileanna tuaithe faoi mhíbhuntáiste. Bíonn
an pátrún seo mar an gcéanna gach bliain.
• In iar-bhunscoileanna bíonn gach cineál
neamhláithreachta níos airde i scoileanna faoi
mhíbhuntáiste. Bíonn isteach is amach le 30% de
dhaltaí i scoileanna faoi míbhuntáiste as láthair fiche lá
nó níos mó.
• Bíonn rátaí neamhláithreachta níos airde i
ngairmscoileanna agus i scoileanna cuimsitheacha ná
mar a bhíonn i meánscoileanna.
• Níor tuairiscíodh ach ar 10 ndíbirt as an scoil i
mbunscoileanna in 2009/10 agus 16 dhíbirt as an
scoil in 2010/11. Is iad 148 agus 136 na figiúirí
comhfhreagracha d’iar-bhunscoileanna do na tréimhsí
sin, agus níl san fhigiúr sin ach 0.05% de dhaltaí.
• Níor cuireadh ach 5% de dhaltaí bunscoile ar fionraí
in 2010/11. Seo an céatadán is ísle a tuairiscíodh sa
tréimhse cúig bliana 2006/07 – 2010/11. Níor cuireadh
ach 0.2% de dhaltaí bunscoile ar fionraí in 2010/11.
• Dearbhaíodh go raibh an céatadán de laethanta as
láthair ón scoil mar thoradh ar neamhláithreach fanta
seasta le hocht mbliana anuas agus go raibh na
rátaí neamhláithreachta ag teacht le figiúirí na
Ríochta Aontaithe.
Tá an tuarascáil iomlán le fáil ar www.newb.ie

96%
97%

Ráta freagartha TBT ag Leibhéal na hIar-bhunscoile

Ráta freagartha TBT ag Leibhéal na Bunscoile
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Faisnéis maidir leis an Eagraíocht
Aistriú BNLO chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh

Go déanach sa bhliain 2012, rinneadh dul chun
cinn suntasach ar an réamhobair ullmhúcháin chun
feidhmeanna BNLO faoin Acht Oideachais (Leas), 2000
a aistriú chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus
Teaghlaigh tráth a gcuirfear an ghníomhaireacht sin ar
bun. Seo a leanas achoimre ar an obair a rinneadh i ndáil
leis seo le linn 2012.
Forbairt na Reachtaíochta maidir leis an
nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh
Chuir an RLGÓ tús le dréachtú na reachtaíochta a
thabharfaidh éifeacht don Ghníomhaireacht um Leanaí agus
Teaghlaigh in 2012. I gcomhthéacs fhorbairt “Cinn Bille” agus
ar iarratas ó RGLÓ, luaigh BNLO go raibh tábhacht ar leith
ag baint le coinneáil chroífheidhmeanna BNLO faoin Acht
Oideachais (Leas), 2000 i reachtaíocht na gníomhaireachta
nua. Dearbhaíodh do Bhord BNLO go ndéanfaí fís
straitéiseach an Bhoird i ndáil le leas oideachais “a thabhairt
ar aghaidh agus a fheabhsú le socruithe na heagraíochta
nua”. Fáiltíonn an Bord roimh an ngealltanas sin.
Socruithe Eagraíochtúla BNLO don aistriú chuig an
nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh
Bunaíodh struchtúr rialachais tionscadail ionas gur
féidir Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh a aistriú chuig an
nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh ar bhealach
pleanáilte, aontaithe. Is é an Príomhfheidhmeannach
ionadaí BNLO ar ghrúpa ardleibhéil tionscadail maidir leis
an nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh agus
bunaíodh foireann inmheánach tionscadail BNLO chun
tacú le próiseas an aistrithe.
I gcomhthéacs an aistrithe atá beartaithe agus sa mhéid
gur gníomhaireacht stáit é BNLO atá faoi riail reachta, tá
an Bord in iúl ar an treo atá beartaithe don eagraíocht
agus tá timpeallacht chuí rialachais agus oibríochtúil á
coinneáil ag an mBord, cé nach bhfuiltear ag iarraidh
feidhmiú roimh chinneadh deiridh an Oireachtas maidir le
bunú na Gníomhaireachta.
Leasuithe Moltar ar an Acht Oideachais (Leas), 2000
Tá taithí oibríochtúil gnóthaithe ag BNLO trí chur i
bhfeidhm an Achta Oideachais (Leas), 2000 ó bunaíodh
BNLO sa bhliain 2002. In 2012, cuireadh i gcrích
athbhreithniú ar thaithí oibríochtúil agus breithníodh
roinnt leasuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ag eascairt as
an athbhreithniú sin. Cuirfidh an Bord na moltaí sin faoi
bhráid RGLÓ in 2013.
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An Bord
Bunaíodh Bord BNLO faoin Acht Oideachais (Leas), 2000
agus tá sé comhdhéanta de Chathaoirleach agus 12
ghnáthbhall, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach.
Ceapann an tAire Leanaí baill an Bhoird i gcomhar le
Ranna agus forais atá forordaithe san Acht mar ranna
agus forais a bhfuil leas agus saineolas ar leith acu i
gcúrsaí a bhaineann le feidhmeanna an Bhoird agus a
dhéanann ionadaíocht thar ceann leanaí, daoine óga,
teaghlach, scoileanna agus páirtithe oideachais.
Is é ról Bhord BNLO ceannaireacht straitéiseach, treo,
tacaíocht agus treoir a chur ar fáil don eagraíocht agus
díograis a chothú i leith a chroíluachanna, polasaithe
agus cuspóirí. Mar fhoras rialaithe, tá an Bord freagrach
as a chinntiú go bhfuil córais éifeachtacha ann don rialú
inmheánach, reachtúil agus don ghéilliúlacht oibríochtúil
agus an bainistiú riosca.
Luaitear go sonrach, faoi sceideal na bhfeidhmeanna
forchoimeádta, go bhfuil sé de dhualgas ar an mBord:• Teacht le chéile go rialta chun a chinntiú go bhfuiltear
ag cosaint na comhfhreagrachta
• Gach dualgas reachtúil a chomhlíonadh
• A dhearbhú gach bliain go bhfuil na rialuithe
airgeadais imleor
• Maoirseacht a dhéanamh ar mhór-mhíreanna caiteachais
• Gnáthaimh a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh
orthu d’fhostú iar-scoir na stiúrthóirí agus na bhfostaithe
• Gnáthaimh a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh
orthu chun bainistiú a dhéanamh ar choinbhleacht
leasa a d’fhéadfadh teacht chun cinn
• Tuarascáil bhliantúil agus cuntais a fhoilsiú
• Caidreamh cuí a choinneáil leis an iniúchóir seachtrach
• Coiste iniúchóireachta agus coistí eile a bheith ann,
atá comhdhéanta go ceart, de réir mar is cuí
• Gnáthamh a bhunú don ‘tuairisciú faoi rún’ agus don
chúram leantach a dhéantar de nithe a thagann chun
cinn sa réimse seo
• Plean straitéiseach a ullmhú de réir na gceanglas arna
leagan síos
• Athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú agus ar
éifeachtacht an bhoird

Súil Siar ar 2012 - Faisnéis maidir leis an Eagraíocht

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca

TBSP

Faoin gCód Rialachais do Chomhlachtaí Stáit, tá
sé de cheangal ar BNLO Coiste Iniúchóireachta
agus Riosca a bheith aige. Mar thoradh ar chúrsaí
acmhainneachta in 2012, ghlac an Bord air féin ról an
Choiste Iniúchóireachta agus Riosca. Sa mhéid go
bhfuiltear ar tí feidhmeanna an Bhoird a aistriú chuig
an nGníomhaireacht nua um Leanaí agus Teaghlaigh,
aontaíodh go leanfadh an Bord ag feidhmiú mar Choiste
Iniúchóireachta agus Riosca na heagraíochtaí in 2013.

Déantar TBSP a mhaoiniú faoi vóta na Roinne Oideachais
agus Scileanna agus áirítear sa mhaoiniú sin tuairim is
€25,000,000 de chostais tuarastail. Tá díreach os cionn
400 Comhordaitheoir TBSP ann. Níl feidhm ag moratóir
an Rialtais ar sholáthar foirne TBSP sa mhéid gur seirbhís
túslíne teagaisc atá ann.

An Clár um Iniúchadh Inmheánach
Rinne Bord BNLO coimisiúnú ar Athbhreithniú
Inmheánach ar Rialuithe Airgeadais in 2012 agus
rinne monatóireacht ar an dul chun cinn ó rinneadh na
moltaí deireanacha. Níor eascair aon saincheisteanna
suntasacha as an athbhreithniú sin.
An Clár um Iniúchadh Seachtrach
Cuireadh i gcrích iniúchadh seachtrach an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste ar Thimpeallacht um Rialú
Inmheánach Airgeadais BNLO le haghaidh 2012 agus tá
sé sin san áireamh i dTuarascáil Bhliantúil BNLO.
Buiséad agus Soláthar Foirne
BNLO

Saoráil Faisnéise agus Cosaint Sonraí
Fuarthas ocht gcinn d’iarratais saorála faisnéise in 2012,
agus ceadaíodh sé cinn ina n-iomláine, páirtcheadaíodh
ceann amháin agus diúltaíodh don cheann eile. Rinne an
rannóg Cumarsáide bainistiú ar athbhreithniú inmheánach
amháin agus ar Achomharc amháin chuig an gCoimisinéir
Faisnéise. Fuarthas trí iarratas ar rochtain faoin reachtaíocht
Cosanta Sonraí in 2012.
Sláinte & Sábháilteacht
Tá an BNLO tiomanta do chomhlíonadh na ngnéithe
uile a bhaineann leis na hAchtanna um Shábháilteacht,
Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005 agus 2007. In
2012, tháinig an Coiste Sláinte agus Sábháilteachta
le chéile de réir mar ba chuí agus thug siad faoi
chlár struchtúrtha oibre lena n-áirítear forbairt ar dhá
phríomhbheartas Sláinte & Sábháilteachta, ar Bheartas
maidir le Sábháilteacht Phearsanta agus ar Bheartas
maidir le Tiomáint don Obair.

Ba é €9,622,000 buiséad BNLO le haghaidh 2012, a
chuimsigh €6,500,000 le haghaidh pá agus €3,122,000
le haghaidh nithe nár bhain le pá. Seo a leanas an
uasteorainn soláthair foirne atá ann le haghaidh BNLO
faoin gCreat Rialaithe Fostaíochta (CRF):Deireadh 2012

Deireadh 2013

Deireadh 2014

100

98

97

In 2012, bhí 90 duine fosaithe le BNLO. Fuair BNLO cead
3 Oifigeach Leasa Oideachais (OLO) a fhostú in 2012
agus cuireadh tús le feachtas earcaíochta an 9 Samhain
2012. Cuirfear an próiseas sin i gcrích in 2013.
CCS
In 2012, ba é €28,256,000 an buiséad a leithdháil RGLÓ
le haghaidh CCS, a chlúdaigh 124 tionscadal lonnaithe
i 470 bunscoil agus 224 iar-bhunscoil, a fhostaíonn 248
ball foirne lánaimseartha, 627 ball foirne páirtaimseartha
agus 2,211 ball foirne séasúrach. Cuireadh in iúl do na
tionscadail go mbeadh orthu costais a laghdú faoi 6.5%
in aghaidh na bliana sa tréimhse 2012 – 2014 agus is
ionann sin agus laghdú foriomlán de €4.5 milliún.
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Tuarascáil
agus Ráitis
Airgeadais
an BNLO

Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

Faisnéis

Seoladh an Bhoird:			
16-22 Sráid na Faiche, BÁC 7
Baill an Bhoird:
Cathal Flynn (Cath.) (Éirithe as 4 Aibreán 2012)
Nuala Doherty (Cath.) (Ceaptha 31 Iúil 2012)
Clare Ryan (Éirithe as 31 Lúnasa 2012)
Marie-Claire McAleer
Pat McSitric (Éirithe as 29 Lúnasa 2012, Ceaptha ina PF Eatramhach 12 D.F. 2012)
Ruairi Gogan (Athcheaptha 2 Márta 2012)
Michele Clear (Éirithe as 15 Eanáir 2012)
Don Myers
Eamonn Flynn
Brendan Broderick (Éirithe as 31 D.F. 2012)
Anne McDonnell
Bob Dowling (Ceaptha 2 Márta 2012)
Mary Donnelly (Ceaptha 23 Aibreán 2012)
Marian Jennings (Ceaptha 21 Bealtaine 2012)
Catherine Connery (Ceaptha 21 Bealtaine 2012)
An Dr Deirdre Mathews (Ceaptha 16 Eanáir 2013)
Príomhfheidhmeannach:
Pat McSitric (PF Eatramhach) (Ceaptha 12 D.F. 2012)
Clare Ryan (Éirithe as 31 Lúnasa 2012)
Banc:
Banc Éireannach Náisiúnta
Díolacháin Ghnó, International House, 3 Plás Mháistir an Chuain, IFSC, BÁC 1
Aturnaetha:
Painéil Dlí ceaptha sa bhliain 2011
Iniúchóirí:
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Caisleán Bhaile Átha Cliath, BÁC 2
Suíomh Gréasáin:
www.newb.ie
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais - Faisnéis (ar lean)

Aturnaetha:
Painéal Dlí um Sheirbhísí Leasa Oideachais arna cheapadh sa bhliain 2011:
Ainm an Ghnólachta
Tom O’Grady, Solicitors
Ian J. Foley & Company
John Feaheny & Company
Hegarty & Armstrong, Solicitors
Nolan Farrell & Gough
Coughlan Kelly Solicitors
Ronan Daly Jermyn
Murphy Boyce Solicitors
Ensor O’Connor
Binchy Solicitors
Arthur Cox, Solicitors
Dermot G. O’Donovan, Solicitors
Conway O’Hara/Brendan Maloney & Company
Patrick Tallan & Company
Donal Reilly & Collins
John J. Quinn & Company
Mason Hayes & Curran

Seoladh
Cearnóg an Mhargaidh, Maighean Rátha, Co. Laoise
18 Ionad Gnó Sandyfort, An Bóthar Mór, Gaillimh
Aonad 7, Stewart Hall, Rae Uí Mharcaigh Sráid Parnell., BÁC 1
An tUrlár Uacht., Millenium House, Sráid Mhic Stiofáin., Sligeach
An Baile Nua, Port Láirge
Trinity Chambers, An tSráid Theas, Ros Mhic Thriúin, Co. Loch Garman
12 An Meal Theas, Corcaigh
Aonad 7, Cúirt an Chorráin, Bóthar Neasáin, Tuar an Daill, Luimneach
4 Sráid na Cúirte., Inis Córthaidh, Loch Garman
Quay House, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann
Ionad Phort an Iarla, Ardán Phort an Iarla, BÁC 2
Urlár 5, RiverPoint, Sráid Mhala Íochtarach., Luimneach
Kilbride Cottage, Bóthar Chill Airne, Bré, Co. Chill Mhantáin
The Haymarket, Droichead Átha, Co. Lú
20 Sráid an Mhainéir, BÁC 7
Sráid an Iarla, Longfort
South Bank House, Sráid na Bearú, BÁC 4

Aturnaetha:
Painéal Dlí um Sheirbhísí Corparáideacha arna cheapadh sa bhliain 2011:
Ainm an Ghnólachta
Ronan, Daly Jermyn
Maxwell Solicitors
O’Brien Ronayne
Mason Hayes & Curran
Arthur Cox
Philip Lee

Seoladh
12 An Meal Theas, Corcaigh
19 Plás Hoirbeaird, BÁC 2
5A An tSráid Mhór., Tamhlacht, BÁC 24
Sráid na Bearú, BÁC 2
Ardán Phort an Iarla, BÁC 2
Ardán Wilton, BÁC 2
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

Ráiteas faoi Fhreagrachtaí an Bhoird

Éilíonn Alt 33 den Acht Oideachais (Leas) 2000, go n-ullmhódh Baill an Bhoird ráitis airgeadais i cibé foirm a cheadóidh an tAire Oideachais agus Scileanna tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais. Agus na ráitis airgeadais sin á
n-ullmhú, tá sé de cheangal ar an mBord na nithe seo a leanas a chomhlíonadh:
• Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú, agus iad a chur i bhfeidhm go seasta;
• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta, stuama;
•	A lua cibé acu ar cloíodh le caighdeáin chuntasaíochta nó nár cloíodh, faoi réir aon imeachta ábhartha arna fhaisnéisiú
agus arna mhíniú sna ráitis airgeadais;
•	Ráitis airgeadais a ullmhú ar bhunús gnóthais leantaigh mura bhfuil sé míchuí glacadh leis go leanfaidh an Bord
ag feidhmiú.
Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil, a nochtfadh ag aon tráth ar bhealach fíor cothrom staid
airgeadais an Bhoird agus a chuideodh a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 33 den Acht. Tá an Bord
freagrach freisin as sócmhainní an Bhoird a chosaint agus as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus aon
mhí-rialtachtaí eile a chosc.

Thar ceann an Bhoird:

.............................................................................................

. ......................................................................................

Cathaoirleach		

Ball

.............................................................................................
Dáta
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
le Tíolacadh do Thithe an Oireachtais
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

Ráiteas faoi Rialú Inmheánach Airgeadais

Freagracht as an gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais
Thar ceann bhaill an Bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais admhaímid ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas
éifeachtach um rialú inmheánach airgeadais a chothú agus a fheidhmiú.
Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta, agus ní dearbhú iomlán, a thabhairt go ndéantar sócmhainní a
chosaint, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh go cuí, agus go ndéantar earráidí ábhartha nó mírialtachtaí eile a chosc nó a bhrath in am trátha.
Príomhghnáthaimh Rialaithe
Bunaíodh an Bord faoin Acht Oideachais (Leas) 2000 agus thosaigh ag feidhmiú an 4 Márta 2002. Ó shin ghlac an
Bord céimeanna le timpeallacht rialaithe iomchuí a chinntiú ar na bealaí seo a leanas:
•	Freagrachtaí bainistíochta a shainiú go soiléir i struchtúr sainithe eagraíochtúil le scagadh soiléir dualgas; agus
•	Gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú chun tuairisciú ar theipeanna suntasacha tuairiscithe agus beart ceartaitheach
iomchuí a chinntiú.
Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat d’fhaisnéis mhíosúil bainistíochta, gnáthaimh
riaracháin lena n-áirítear scagadh dualgas, teorainneacha údaraithe agus lámhleabhar doiciméadaithe de
ghnáthaimh, agus córas de tharmligean agus cuntasachta. Áiríonn sé na nithe seo go háirithe:
•	córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil, a ndéanann an Bord athbhreithniú air agus é a fhaomhadh
roimh chur i láthair na Roinne Oideachais agus Eolaíochta;
•	athbhreithniú rialta a dhéanann an Feidhmeannas agus an Bord ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla a
léiríonn feidhmíocht i gcoinne an bhuiséid agus na tréimhse roimh ré;
• spriocanna a shocrú chun feidhmíocht airgeadais agus eile a mheas;
• treoirlínte rialaithe sainithe go soiléir d’infheistiú caipitil;
• disciplíní foirmiúla do bhainistiú tionscadail.
Le linn 2012 d’fheidhmigh an Bord mar an Coiste Iniúchóireachta & Riosca. Bíonn obair an tSoláthraí Seirbhísí
Iniúchóireachta Inmheánaí bunaithe ar an anailís a dhéantar ar an riosca a bhfuil an Bord nochta dó. Rinne an
Soláthraí Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí athbhreithniú ar éifeacht an chórais de rialuithe inmheánacha airgeadais
agus chuir tuairim ghairmiúil, neamhspleách ar fáil maidir leis an gcóras um rialú inmheánach airgeadais.
Bunaítear monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais ar
obair an choiste iniúchóireachta, an tsoláthraí seirbhísí iniúchóireachta inmheánaí, na foirne bainistíochta feidhmí a
bhfuil mar fhreagracht orthu creat rialaithe airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil agus tuairimí a rinne an tArdReachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta agus i dtuarascálacha eile.
Athbhreithniú Bliantúil ar Rialuithe
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach airgeadais i ndáil leis
an mbliain dár chríoch 31 Nollaig 2012.
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Sínithe thar ceann an Bhoird:

.............................................................................................
Cathaoirleach
An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais		

.............................................................................................
Dáta
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta

1. Ginearálta
Is iad feidhmeanna ginearálta an Bhoird ná a chinntiú go bhfreastalaíonn gach leanbh ar scoil aitheanta nó go
bhfaigheann an leanbh sin méid íosta oideachais ar bhealach eile, agus cuidiú le ceapadh agus le cur i bhfeidhm
pholasaithe agus chuspóirí na Roinne faoi láthair a bhaineann le hoideachas leanaí.
2. Bunús na Cuntasaíochta
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar an mbonn fabhraithe cuntasaíochta de réir na gcleachtas cuntasaíochta
a bhfuil glacadh leo in Éirinn agus faoin gcoinbhinsiún costais stairiúil agus comhlíonann siad na caighdeáin
tuairiscithe airgeadais atá ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais.
3. Tréimhse na Cuntasaíochta
Cuimsíonn na ráitis airgeadais an bhliain 1 Eanáir 2012 go 31 Nollaig 2012.
4. Deontais Stáit
Léiríonn na Deontais Stáit arna dtaispeáint sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais an méid faighte ag an mBord ón
Roinn Oideachais agus Scileanna i ndáil leis an mbliain.
Áirítear i nDeontais Stáit maoiniú do bhaill foirne ar iasacht ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón Roinn
Leanaí & Gnóthaí Óige, a choinnítear siar agus a íocann an Roinn go díreach.
5. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag a gcostas lúide dímheas carntha. Soláthraítear dímheas ar bhonn líne dírí
ag rátaí atá measta chun luach na sócmhainní a laghdú thar a dtréimhse mharthanachta mheasta mar seo a leanas:Troscán & feistis
Trealamh oifige
Trealamh ríomhaireachta
Áitribh ar Léas *

4 bliana		
4 bliana
3 bliana
10, 20 agus 25 bliain

* Áirítear in Áitribh ar Léas athchóiriú atá á dhíscríobh thar an tréimhse is giorra den léas bainteach nó 10 mbliana, agus
CBL caipitlithe ar léasanna atá á dhíscríobh thar thréimhsí de 20 agus 25 bliain na léasanna bainteacha faoi seach.
6. Airgeadraí Eachtracha
Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha a aistriú chuig Euro ag rátaí
malartaithe atá i réim ag dáta an Chláir Chomhardaithe. Déantar idirbhearta in airgeadraí eachtracha a aistriú chuig Euro ag
rátaí malartaithe atá i réim ag dátaí na n-idirbheart bunúsach. Déileáiltear leis na brabúis agus caillteanais a eascraíonn astu
sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.
7. Léasanna
Déantar cíosóireachtaí faoi léasanna oibríochtúla a chur de mhuirear an chuntais Ioncaim agus Caiteachais ar bhonn na
líne dírí thar thréimhse an léasa.
8. Cuntas Caipitil
Is éard atá sa Chuntas Caipitil ná luach neamh-amúchta an ioncaim arna úsáid chun sócmhainní seasta airgeadais
a mhaoiniú.
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais - Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta (ar lean)

9. Pinsin
Tá scéim phinsin le sochar sainithe i bhfeidhm ag an mBord arna mhaoiniú go bliantúil ar bhonn íoc mar a théir le
cistiú ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Is éard is scéim phinsin le sochar sainithe ann ná plean pinsin a shainíonn
an sochar pinsin atá le soláthar, de ghnáth mar fheidhm d’fhachtóir amháin nó níos mó amhail aois, blianta seirbhíse
agus bunphá.
Is éard is dliteanais phinsin ann ná luach reatha na sochar sainithe amach anseo arna dtuilleamh ag an bhfoireann amhail
ag 31 Nollaig 2012. Déanann achtúirí na dliteanais phinsin a ríomh gach bliain ag baint úsáide as modh chostas achtúireach
an aonaid. Beartaítear ar na dliteanais phinsin trí lascaine a bhaint d’eis-sreabhadh airgid amach anseo ag úsáid rátaí úis ag
bannaí ardchaighdeáin a bhfuil téarmaí aibíochta acu ag neasluach théarmaí na ndliteanas bainteach pinsin.
Is éard is maoiniú pinsin iarchurtha ann ná an tsócmhainn chomhfhreagrach le haisghabháil i dtréimhsí cuntasaíochta
amach anseo ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige. Sna costais phinsin cuimsítear na sochair phinsin arna dtuilleamh ag
fostaithe sa tréimhse chuntasaíochta agus léirítear iad glan ar ranníocaíochtaí pinsin foirne a aischistítear leis an Roinn
Oideachais & Scileanna & an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige de réir shocruithe maoiniúcháin an Bhoird. Cuimsíonn
costais phinsin an costas reatha seirbhíse, costas iarsheirbhíse agus ús ar dhliteanais na scéime pinsin. Aithnítear
méid comhfhreagrach leis na costais phinsin mar ioncam sa mhéid atá sé in-aisghabhála, agus fritháirithe ag deontais
arna bhfáil sa tréimhse chuntasaíochta chun íocaíochtaí pinsin a dhéanamh.
Aithnítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as athruithe i dtoimhdí Achtúireacha agus ó
bharrachais agus easnaimh sa Ráiteas faoi Iomlán na nGnóthachán agus na gCaillteanas Aitheanta agus sa choigeartú
comhfhreagrach sa mhéid in-aisghabhála ón Roinn Sláinte & Gnóthaí Óige.
De réir cheanglais FRS 17 – Sochair Scoir, aithnítear sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais, sa Ráiteas faoi Iomlán
na nGnóthachan agus na gCaillteanas agus sa Chlár Comhardaithe na hidirbhearta, na gluaiseachtaí agus na
hiarmhéideanna pinsin.
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don Bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012

Nótaí

2012
e

2011
e

Deontais Stáit

1

7,972,210

8,391,041

Glanmhaoiniú Iarchurtha do Phinsin

6

1,760,000

1,860,000

10

84,527

(47,516)

9,816,737

10,203,525

5,864

8,288

9,822,601

10,211,813

(10,027,723)

(10,407,016)

(205,122)

(195,203)

Barrachas carntha ag 1 Eanáir

552,131

747,334

Barrachas carntha ag 31 Nollaig

347,009

552,131

Ioncam

Aistrithe (chuig)/ó Chuntas Caipitil

Ioncam Eile

Caiteachas

2

Easnamh don bhliain

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 18.

Tar ceann an Bhoird:

.......................................................................................

.................................................................................

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach

.......................................................................................
Dáta
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Ráiteas faoi Ghnóthachain agus Caillteanais Iomlána
Aitheanta don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2012

Nótaí

Easnamh don bhliain

2012
e

2011
e

(205,122)

(195,203)

Caillteanais/(Gnóthachain) taithí ar dhliteanais na scéime pinsin

6

340,000

(1,160,000)

Athrú ar thoimhdí atá mar bhonn le Luach Reatha
dhliteanais na scéime pinsin

6

–

–

340,000

(1,160,000)

(340,000)

1,160,000

(205,122)

(195,203)

(Gnóthachain)/Caillteanais Achtúireacha ar Dhliteanais Phinsin
6

Coigeartú chuig Maoiniú Pinsin Iarchurtha
(Caillteanais)/Gnóthachain iomlána aitheanta don bhliain

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 18.

Tar ceann an Bhoird:

.......................................................................................

.................................................................................

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach

.......................................................................................
Dáta
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

Clár Comhardaithe amhail ag 31 Nollaig 2012
Nótaí

2012
e

2011
e

7

368,968

453,495

8

214,095

59,407

Airgead Tirim sa Bhanc & ar Láimh

1,176,822

1,719,668

Iomlán na Sócmhainní Reatha

1,390,917

1,779,075

(1,043,908)

(1,226,944)

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA

347,009

552,131

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha Roimh Phinsin

715,977

1,005,626

SÓCMHAINNÍ SEASTA
Sócmhainní inláimhsithe

SÓCMHAINNÍ REATHA
Féichiúnaithe & Réamhíocaíochtaí

CREIDIÚNAITHE (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)

9

Sócmhainní Maoiniúcháin Iarchurtha do Phinsin

6

21,900,000

19,800,000

Dliteanais Phinsin

6

(21,900,000)

(19,800,000)

715,977

1,005,626

368,968

453,495

347,009

552,131

715,977

1,005,626

MAOINITHE AG
Cuntas Caipitil

10

Barrachas an Ioncaim Charntha thar Chaiteachas

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 18.

Tar ceann an Bhoird:

.......................................................................................

.................................................................................

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach

.......................................................................................
Dáta
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Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
don Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2012
Réiteach ar easnamh oibriúcháin chuig glansreabhadh isteach/(amach)
ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Nótaí

2012
e

2011
e

(205,122)

(195,203)

10

(84,527)

47,516

7

100,221

75,854

(5,273)

(8,175)

(Laghdú)/Méadú i bhFéichiúnaithe

(154,688)

76,705

Lagudhú/(Méadú) i gCreidiúnaithe

(183,036)

305,144

Glansreabhadh Isteach/(Amach) Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

(532,425)

301,841

(532,425)

301,841

5,273

8,175

(15,694)

(123,370)

(542,846)

186,646

Easnamh don bhliain
Gluaiseacht ar Chuntas Caipitil
Dímheas
Ús Tuillte

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID
Glansreabhadh Isteach/(Amach) ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Fáltais ar Infheistiú agus ar Sheirbhísiú Airgeadais
Ús Faighte
Caiteachas Caipitil
Íocaíochtaí chun sócmhainní seasta a fháil

7

(Laghdú)/Méadú in Airgead Tirim

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 18.

Tar ceann an Bhoird:

.......................................................................................

.................................................................................

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach

.......................................................................................
Dáta
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Tuarascáil agus Ráitis Airgeadais

Nótaí ag Gabháil leis na Ráitis Airgeadais don
Bhliain dar Chríoch 31 Nollaig 2012
1. IONCAM

2012
e

2011
e

Deontais Stáit íoctha ag an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige

8,252,683

8,690,136

Aisíoc Ranníocaíochtaí Pinsin na bhFostaithe

(280,473)

(299,095)

7,972,210

8,391,041

Áirítear i measc dheontais Stáit thuas maoiniú i ndáil le tuarastal an Phríomhfheidhmeannaigh, a bhí ar iasacht ón Roinn
Oideachais agus Scileanna go dtí 31 Lúnasa 2012, ar tuarastal é a d’íoc an Roinn go díreach.

2. CAITEACHAS

2012
e

2011
e

Táillí an Chathaoirligh (Nóta 3)

5,000

5,000

7,422,298

7,664,793

451,478

479,762

4,180

5,280

22,791

7,622

681,582

693,875

41,046

48,533

225,677

231,136

40,337

12,618

98

100

Teileafón & Teileachumarsáid

133,674

141,303

Teicneolaíocht Faisnéise

128,834

241,584

79,723

82,152

9,944

8,913

74,751

49,903

595,279

647,778

10,810

10,810

100,221

75,854

10,027,723

10,407,016

Pá, Tuarastail & Costais Phinsin (Nótaí 3 & 6)
Traenáil, Taisteal & Speansais Chothabhála (Nóta 5)
Speansais Chruinnithe
Earcaíocht & Speansais Tacaíochta Eagraíochtúla
Cíos & Rátaí
Fóntais
Deisiúcháin, Cothabháil & Muirir Sheirbhíse
Árachas
Speansais Ghinearálta

Priontáil, Postas agus Stáiseanóireacht
Aistritheoirí & Ateangairí
Foilseacháin agus Fógraíocht
Táillí Gairmiúla
Táille Iniúchóireachta
Dímheas
Caiteachas Iomlán
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3. PÁ AGUS TUARASTAIL
Táillí an Chathaoirligh €5,000 in aghaidh na bliana.
Pá, Tuarastail & Costais Phinsin
Olltuarastail
ÁSPC an Fhostóra
Costais Phinsin (Nóta 6)

Costais Eile d’Fhoireann Shealadach

Tobhach Pinsin Asbhainte*

2012
e

2011
e

4,811,610

5,009,625

417,321

404,210

2,019,527

2,050,905

7,248,458

7,464,740

173,840

200,053

7,422,298

7,664,793

310,346

323,064

B’ionann meánlíon na ndaoine fostaithe ag an mBord le linn na bliana agus 91 (2011 - 97), lena n-áirítear foireann ar
iasacht ón Roinn Oideachais agus Scileanna.
*Íocadh tobhach pinsin de €309,176 (2011 - €315,025) leis an Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige.
4. TUARASTAL AN PF
Seo a leanas miondealú ar thuarastal an Phríomhfheidhmeannaigh:
PF Eatramhach
e

PF
e

Iomlán 2012
e

Iomlán 2011
e

11,431

75,839

87,270

111,872

Tuarastal

Na teidlíochtaí pinsin ag an PF is iad seo na teidlíochtaí caighdeánacha i múnla na hearnála poiblí sa scéim aoisliúntais
le sochar sainithe.
5. SPEANSAIS BHAILL AN BHOIRD
D’áirigh na speansais de €451,478 do Thaisteal, Cothabháil agus Oiliúint íoctha le baill an Bhoird seo a leanas:
2012
e

2011
e

Cathal Flynn

2,844

6,187

Clare Ryan (PF 1 Bealtaine 2011 go 31 Lúnasa 2012)

7,375

4,653

–

2,334

Anne McDonnell

1,305

–

Don Myers

3,838

791

15,362

13,965

Nuala Doherty (PF Eatramhach 2011)
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6. COSTAIS PHINSIN
a) Anailís ar chostais phinsin curtha de mhuirear Caiteachais

2012
e’000

2011
e’000

Costas Seirbhíse Reatha

1,200

1,300

Ús ar dhliteanais na scéime pinsin

1,100

1,050

Ranníocaíochtaí an fhostaí

(280)

(299)

2,020

2,051

2012
e’000

2011
e’000

19,800

19,100

Costas seirbhíse reatha

1,200

1,300

Costas úis ar dhliteanais na scéime pinsin

1,100

1,050

340

(1,160)

(540)

(490)

21,900

19,800

b) Gluaiseacht ar Ghlandliteanais Pinsin le linn na bliana
Dliteanais Phinsin ag 1 Eanáir

(Gnóthachain)/caillteanais achtúireacha
Pinsin íoctha le linn na bliana
Dliteanais phinsin ag 31 Nollaig

c) Sócmhainn mhaoiniúcháin iarchurtha le haghaidh pinsean
Aithníonn an Bord suimeanna atá dlite don Stát le haghaidh dliteanais iarchurtha do phinsin ar bhonn roinnt imeachtaí
atá tarlaithe. Áirítear i measc na n-imeachtaí sin tacaíocht reachtúil don scéim aoisliúntais agus polasaí agus cleachtas
i ndáil le maoiniú phinsin na seirbhíse poiblí lena n-áirítear an próiseas Meastachán Bliantúil. Níl aon fhianaise ag an
mBord go leanfaidh an polasaí maoiniúcháin ag freastal go forásach ar an tsuim seo de réir an chleachtais reatha.
Seo a leanas faisnéisiú ar an nGlanmhaoiniú Iarchurtha do Phinsin arna aithint in Ioncam agus Caiteachas:
2012
e’000

2011
e’000

Maoiniú in-aisghabhála i ndáil le costais Phinsin na Bliana reatha

2,300

2,350

Deontas stáit arna fheidhmiú chun íoc as pinsin

(540)

(490)

1,760

1,860

B’ionann an tsócmhainn mhaoiniúcháin iarchurtha do phinsin amhail ag 31 Nollaig 2012 agus €21,900,000
(2011 - €19,800,000).
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6. COSTAIS PHINSIN (ar lean)
d) Stair na ndualgas sochair shainithe
		

2012
e’000

2011
e’000

2010
e’000

2009
e’000

21,900

19,800

19,100

14,424

Méid

340

(1,160)

(1,000)

3,415

Céatadán dhliteanais na scéime ag deireadh
na bliana

2%

(6%)

(5%)

24%

Dualgas Sochair Shainithe
(Gnóthachain)/caillteanais taithí ar dhliteanais:

Is ionann an caillteanas carntha achtúireach sa Ráiteas faoi Ghnóthachain agus Caillteanais Iomlána Aitheanta agus
€4,160,000 (2011 €3,820,000).

e) Cur Síos Ginearálta ar an Scéim
Is éard atá sa scéim phinsin ná socrú pinsin tuarastal deiridh de shochar sainithe le sochair agus ranníocaíochtaí arna sainiú ag
tagairt do rialacháin scéime reatha “mhúnla” earnála poiblí. Forálann an scéim do phinsean (aon ochtódú de bhliain seirbhíse),
aisce nó cnapshuim (trí ochtóidí de bhliain seirbhíse) agus pinsin céilí agus leanaí. Is é 65 an ghnáthaois scoir, agus tá teidlíocht
ag baill roimh 2004 dul ar scor gan laghdú achtúireach ó aois 60. I gcás pinsean atá á n-íoc (agus iarchurtha) méadaíonn siad
de ghnáth ag teacht le boilsciú ginearálta thuarastal na hearnála poiblí.
Seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha:
2012

2011

Ráta lascaine do dhliteanais na scéime		

5.50%

5.50%

Ráta méadaithe i dtuarastail 		

4.00%

4.00%

Ráta méadaithe i bpinsin atá á n-íoc 		

4.00%

4.00%

Ráta méadaithe i bpinsin iarchurtha 		

4.00%

4.00%

Ráta boilscithe 		

2.00%

2.00%

		

Ceadaíonn an bunús mortlaíochta do fheabhsú ar ionchas saoil le caitheamh ama, ionas go mbeidh an t-ionchas
saoil ag tráth an scoir ag brath ar an mbliain a bhaineann an ball amach aois scoir (aois 65.) Léiríonn an tábla thíos an
t-ionchas saoil do bhaill ag baint amach 65:
2012

2011

Ionchas Saoil – fireann		

87

87

Ionchas Saoil – baineann		

90

90

Bliain bhaint amach 65
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7. SÓCMHAINNÍ SEASTA

Costas

Áitribh
ar Léas
e

Trealamh
Oifige
e

Ag 1 Eanáir

588,139

232,326

315,724

650,985

1,787,174

Breiseanna

–

–

–

15,694

15,694

Diúscairtí

–

–

–

–

–

588,139

232,326

315,724

666,679

1,802,868

(275,594)

(222,329)

(312,294)

(523,462)

(1,333,679)

–

–

–

–

–

(36,007)

(4,042)

(2,595)

(57,577)

(100,221)

(311,601)

(226,371)

(314,889)

(581,039)

(1,433,900)

Ag 31 Nollaig 2012

276,538

5,955

835

85,640

368,968

Ag 31 Nollaig 2011

312,545

9,997

3,430

127,523

453,495

Ag 31 Nollaig

Troscán
Trealamh
& Feistis Ríomhaireachta
e
e

Iomlán
e

Dímheas Carntha
Ag 1 Eanáir
Diúscairtí
Muirear don bhliain
Ag 31 Nollaig
Glanluach Leabhar

8. FÉICHIÚNAITHE & RÉAMHÍOCAÍOCHTAÍ
Suimeanna dlite laistigh de bhliain
Réamhíocaíochtaí agus éarlaisí

2012
e

2011
e

214,095

59,407

2012
e

2011
e

486,390

526,789

–

108,711

2,940

19,214

585

5

553,993

572,225

1,043,908

1,226,944

9. CREIDIÚNAITHE
Suimeanna dlite laistigh de bhliain
Creidiúnaithe Trádála
ÍMAT/ÁSPC/Tobhach Ioncaim
Asbhaintí Tuarastail
Asbhaintí Pinsin
Fabhruithe agus dliteanais ilghnéitheacha
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10. CUNTAS CAIPITIL

Iarmhéid Tosaigh
Ioncam arna úsáid chun Sócmhainní Seasta a fháil
Amúchadh ag teacht le dímheas sócmhainne

2012
e

2011
e

453,495

405,979

15,694

123,370

(100,221)

(75,854)

Aistriú chuig Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

(84,527)

47,516

Iarmhéid Deiridh

368,968

453,495

11. ANAILÍS AR ATHRUITHE IN AIRGEAD TIRIM AGUS SA BHANC
2012
e

2011
e

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh ag 31 Nollaig

1,176,822

1,719,668

Airgead sa Bhanc agus ar Láimh ag 1 Eanáir

1,719,668

1,533,022

Athrú sa bhliain

(542,846)

186,646

12. ÍOCAÍOCHTAÍ DÉANACHA
Tá an Bord in iúl ar a fhreagrachtaí faoi Reachtaíocht a bhaineann le hÍocaíochtaí Déanacha agus tá gnáthaimh agus
próisis bhunaithe iomchuí aige chun a chinntiú go ndéantar íocaíochtaí de réir na reachtaíochta. Níor íoc an Bord
Náisiúnta Leasa Oideachais aon ús déanach le linn na bliana.

13. DLITEANAS TEAGMHASACH
Tá 172 imeacht dlí (2011:186) ann arna dtarlú faoin Acht Oideachais (Leas) 2000. Ní féidir suimeanna na ndliteanas
a mheas, más ann dóibh, go fóill. Aithnítear speansais dhlíthiúla an Bhoird i ndáil leis na cásanna seo de réir mar a
thagann siad chun cinn agus ní dhearnadh aon soláthar do chostais sa todhchaí nó airgead a d’fhéadfaí a aisghabháil
amach anseo i gcás go dtionscnófar imeachtaí roimh dháta an chláir chomhardaithe.
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14. CEANGLAIS LÉASA OIBRIÚCHÁIN
Ag 31 Nollaig 2012, An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais faoi cheangal íocaíochtaí a dhéanamh le linn 2013 faoi
léasanna oibriúcháin a éagfaidh –
2012
e

2011
e

- laistigh de bhliain amháin

–

37,248

- idir dhá bhliain agus cúig bliana

–

–

- tar éis cúig bliana

367,966

398,096

Iomlán na n-íocaíochtaí léasa oibriúcháin atá de cheangal a íoc

367,966

435,344

Baineann gach léas oibriúcháin le tailte agus foirgnimh. Is ar feadh tréimhse 25 bliain na léasanna ar an gCeannoifig, faoi
réir athbhreithnithe cúig bliana.
B’ionann an t-iomlán do léasanna oibriúcháin arna gcur de mhuirear an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais don bhliain
2012 agus €686,992 (2011 - €693,583) agus áiríonn sé íocaíochtaí leis an OOP agus le comhlachtaí Rialtais eile.

15. ÁITRIBH
D’áitrigh an BNLO 31 oifig sa bhliain 2012. Tá 21 oifig lonnaithe in áitreabh de chuid an OOP agus fhorais Rialtais eile. Tá
na 10 oifig eile léasaithe ag an mBord. Is é 25 bliain an tréimhse léasa don Cheannoifig, Sráid na Faiche agus éagfaidh
an léas sin sa bhliain 2028. Bhain an BNLO feidhm as a chlásal fuascailte sa bhliain 2013 agus beidh an eagraíocht ag
scaradh lena Ceannoifig ar Shráid na Faiche. De bharr an mhoratóra ar earcaíocht foirne, bhí oifig fholamh amháin ar cíos
le linn 2012 ag costas de €11,870.

16. IDIRBHEARTA PÁIRTITHE BAINTEACHA
I ngnáthchúrsaí gnó, féadfaidh An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais dul i socruithe agus i ngnóthais chonartha ina
bhfuil baill an Bhoird fostaithe nó a bhfuil leas eile acu iontu. Tá gnáthaimh ag an mBord de réir Chód Cleachtais do
Chomhlachtaí Stáit de chuid na Roinne Airgeadais, de réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus de réir an Achta
um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, i ndáil le faisnéisiú leasa bhaill an Bhoird. Chloígh baill an Bhoird agus an Bord leis na
gnáthaimh seo le linn na bliana. Níor tharla aon idirbheart dá leithéid i rith na bliana.

17. IMEACHTAÍ IARCHLÁR COMHARDAITHE
Níor tharla aon chúinsí ná imeachtaí ó thaobh an Bhoird de, idir dáta an chláir chomhardaithe agus dáta fhaomhadh na
ráiteas airgeadais seo, a éileodh coigeartú nó faisnéisiú sna ráitis airgeadais.

18. FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS
D’fhaomh an Bord na ráitis airgeadais seo ar an xx xx xxxx.
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