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AR THÓIR GHAELSCOIL 

DARA LEIBHÉAL DO  
BHAILE MUNNA: 

 
GAELCHOLÁISTE BHAILE MUNNA 

 
FEACHTAS ARNA STIÚRADH AG 

COISTE GHAELCHOLÁISTE BHAILE MUNNA 
 
 

Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna 
Tá Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna tar éis bheith i bhfeidhm le trí bliana agus tá 
sé comhdhéanta de chónaitheoirí deonacha ó Bhaile Munna; tuismitheoirí ionchais; 
daoine ar spéis leo an Ghaeilge; ionadaithe áitiúla; agus grúpaí cultúrtha agus spóirt a 
bhfuil mar chomh-fhís acu gaelcholáiste dara leibhéal a bhunú i mBaile Munna.   
 
Samhail Oideachais do Ghaelcholáiste Bhaile Munna. 
Cuirfidh Gaelcholáiste Bhaile Munna eispéireas cuimsitheach agus ilchineálach 
curaclaim ar fáil do bhuachaillí agus cailíní, de gach cineál creidimh agus dóibh siúd 
gan creideamh.  
 
Cloífidh na hábhair Éigeantacha (Croí-ábhair) agus na hábhair Roghnacha le 
riachtanais an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta.  
 
Anuas ar sin, díreoidh gníomhaíochtaí seach-churaclaim ar fhorbairt phearsanta agus 
shóisialta an duine óig chomh maith lena saibhriú cultúrtha, ealaíona agus spóirt.   
 
Tabharfaidh an idirbhliain an deis do gach dalta páirt a ghlacadh i raon leathan 
gníomhaíochtaí cultúrtha agus pobail agus beidh sé tacaithe ag clár ar leith a bheidh 
dírithe ar scileanna ceannaireachta a fhorbairt.  
 
Leagfaidh éiteas Ghaelcholáiste Bhaile Munna béim ar chóimheas agus ionbhá, na 
caighdeáin is airde a bhaint amach, agus ar thuiscint a léiriú ar stíleanna foghlama, 
cumais agus inniúlachtaí ilchineálacha na ndaoine óga a bheidh páirteach i saol na 
scoile.  
 
Tabharfar tacaíocht don phróiseas rannpháirtíochta trí chaidreamh sláintiúil agus 
dearfach a chruthú idir na daltaí, na múinteoirí agus lucht bainistíochta. 
 
Cuirfidh Cleachtas Aisiríoch na huirlisí ar fáil dúinn deacrachtaí nó achrann a réiteach 
agus cuidiú i gcaidrimh a athnuachan agus a chothú. 
 
Beidh soláthar tacaíochtaí breise do dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta 
oideachais acu, go háirithe iad siúd a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an 
Uathachais (ASD) orthu, mar pháirt den straitéis foriomlán i soláthar an oideachais.   
 
Nuair a bheidh sé i bhfeidhm, beidh an tAonad ASD cumhdaithe i mbeartais rollaithe 
na scoile agus beidh teacht éasca ar dhaoine óga ar na beartais chéanna, cuma más 
cainteoirí dúchasacha nó neamhdhúchasacha Gaeilge iad. 
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Beidh Gaelcholáiste Bhaile Munna ina scoil cheannródaíoch, dar linne, scoil ina 
mbeidh iliomad deiseanna inti agus ina dtiocfaidh ceannairí pobail, tionscail, ealaíona  
agus tíre chun cinn amach anseo. 
 
Tacaíocht ó Thuismitheoirí agus Glacadh le Daltaí 
Ag leibhéal áitiúil, tá ár bhfeachtas tar éis tacaíocht an-láidir a fháil ó thuismitheoirí 
agus tá líon mór daltaí tar éis ainmneacha a chur isteach, faoi mar atá léirithe thios. 
 
Gaireacht Dhaltaí 
Léiríonn an chairt ghaireachta thíos cá háit go bhfuil daltaí ionchasacha suite, le 
formhór lonnaithe sa cheantar áitiúil. Taispeánann seo spéis an phobail áitiúil agus an 
tiomantas acu don Ghaelcholáiste amach anseo, rud a thugann le fios gur  tionscadal 
réadúil é agus go bhféadfaí é a chaomhnú ag leibhéal áitiúil.  

 
 

Fíor 1 Iarratais ó Leanaí, Tacaíocht ó Thuismitheoirí, Píchairt den Réimse 
Geografach 

 
  

 
        Children	Applying	

	
Geographical	Spread	of	Applications	

	    Year	Starting	2nd	Level	 Total	Children	
	

Postal	District	 Total	Children	
	    2019	 53	

	
Co.	Dublin	 4	

	    2020	 35	
	

Co.	Meath	 7	
	    2021	 32	

	
Dublin	11	 140	

	    2022	 52	
	

Dublin	15	 5	
	    2023	 19	

	
Dublin	17	 3	

	    2024	 15	
	

Dublin	5	 6	
	    2025	 11	

	
Dublin	9	 102	

	    2026	 19	
	       2027	 21	
	

Total	 267	
	    2028	 6	

	       2029	 1	
	       2030	 3	
	       

  

	

	
	

      Total	 267	
	       

         
         Total	Parents		 455	

	       
         Total	Parents	willing	to	

be	on	Committee	or	
Assist:	 65	

	       
         
         
         	

Geographical	Spread	of	Applications	

Co.	Dublin	 Co.	Meath	 Dublin	11	 Dublin	15	 Dublin	17	 Dublin	5	 Dublin	9	
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Achoimre ar Thacaíocht Pholaitiúil / Chomhairle agus ó Pháirtithe Leasmhara 
Ábhartha do Ghaelcholáiste Bhaile Munna 
Mar a pléadh i rith ár gcruinnithe – ag 5pm ar Mháirt an 25 Meán Fómhair 2018 i 
gceanncheathrú Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair BÁC, Droichead na Dothra 
– fuair Gaelcholáiste Bhaile Munna tacaíocht leathan ó pháirtithe leasmhara agus 
tacaíocht ó gach taobh den speictream polaitíochta, ó ionadaithe de chuid Fhine Gael, 
Fianna Fáil, Sinn Féin, Lucht Oibre agus ó Ionadaithe Neamhspleácha. 
 

  
Fíor. 2 Tacaíocht ó Pholaiteoirí agus ó Pháirtithe Leasmhara Eile do 

Ghaelcholáiste Bhaile Munna 
 
Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, baill Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Chathair BÁC agus a gCathaoirleach Paddy Burke, agus beirt iar-Ardmhéara, 
Mícheál MacDonncha 2017/’18 agus Nial Ring 2018/’19, tar éis a gcuid tacaíochta a 
thabhairt faoi mar a léirítear sa tslí gur ghlac siad lenár gcás a chur chun tosaigh agus 
ócáidí a óstáil chun an scoil nua a chur chun cinn (in Oifigí Cathartha Bhaile Munna i 
gcás Chomhairle Cathrach BÁC, Halla na Cathrach i gcás Bhord Oideachais agus 
Oiliúna BÁC agus i dteach an Ardmhéara i gcás na beirte Ardmhéaraí).  
 
Is féidir teacht ar thuairisc shonrach ar dhul chun cinn ár bhfeachtais thíos a léiríonn 
gníomhaíochtaí an Choiste agus an teagmháil a bhí acu le páirtithe leasmhara go dtí 
seo (2017/2018).  
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DUL CHUN CINN AN FHEACHTAIS 
2017/2018 

  
AR THÓIR GHAELSCOIL DARA LEIBHÉAL  

DO BHAILE MUNNA 
arna stiúradh ag  

 
COISTE GHAELCHOLÁISTE BHAILE MUNNA 

Cathaoirleach: Diarmuid Mac Giolla Ruaidh 
Cisteoir: Fergus Breathnach 

Leas-Chisteoir: Michael McCabe 
Rúnaí: Éamonn de Barra  

Leas-Rúnaí: Proinsias Ó Conghaile 
  

I láthair agus ag tabhairt comhairleoireachta:  
Dessie Ellis TD (SF)  

Martin Matthews agus Maureen Matthews (SF)  
  

  
23 Feabhra 2017 
An chéad chruinniú le Clare Spáinneach (Gaeloideachas) agus Cormac Mac Caisín 
(An Foras Pátrúnachta) chun plé oscailte a dhéanamh maidir le bunú Gaelscoile Dara 
Leibhéal do Bhaile Munna agus chun roghanna a fhiosrú don todhchaí:  
  

·      D’aontaigh Clare Spáinneach suíomh gréasáin a bhunú do 
thuismitheoirí dóchúla chun go bhféadfadh siad a gcuid spéise a léiriú. 

  
Márta 2017 
An chéad chruinniú le Blake Hodkinson, Stiúrthóir laistigh de CDETB: 

·     seisiún faisnéise chun roghanna agus samhlacha oideachais a phlé. 
  
Márta – Meitheamh 2017 
Bileog Eolais agus suíomh gréasáin cruthaithe don fheachtas chun ainmneacha a 
bhailiú:  
  

·   Scaip  Noel Rock TD (FG) agus an Comh. Noeleen Reilly 
(Neamhspleách/SF roimhe) eolas agus naisc ar a suíomhanna gréasáin agus ar 
a leathanaigh Facebook. 

  
24 Lúnasa 2017 
Rinne Pat Daly, Stiúrthóir Forbartha Chluichí agus Taighde CLG, cur i láthair ag an 
Axis, Baile Munna:  
  

·     Leag an tUasal Daly córas úrscothach oideolaíochta amach bunaithe ar 
phrionsabail an ‘Chláir 5 Réalta’ agus ‘Tionscadal  Óige NRG’ (tá an dá 
cheann ar fáil ar iarratas). Tá sé i gceist ag CLG na tionscadail mhóra seo a 
chur i bhfeidhm ar bhonn trialach i 2018/’19, agus tá siad tar éis an 
Gaelcholáiste beartaithe a aithint mar phríomh-fhoinse toisc go mbeadh sí 
lonnaithe sa láthair díreach ag Club CLG Chumann Báire Setanta agus toisc a 
héiteas molta.   
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31 Lúnasa 2017 
An chéad chruinniú le Denise Kelly, Stiúrthóir laistigh de CDETB – Cur i láthair ag 
an Axis, Baile Muna:  
  

·     Leag Denise Kelly amach creat oideachais CDETB, rinne sí plé ar 
thodhchaí ionchasach an churaclaim don chóras Gaelscolaíochta dara leibhéal 
trí chomhairle luachmhar a sholáthar maidir lenar féidir leis an gCoiste a 
dhéanamh chun a fheachtas a chur chun cinn.  

  
18 Meán Fómhair 2017 
Cruinniú in oifigí Ghaeloideachas le comhaltaí Choiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna 
agus ionadaithe ó Ghaeloideachas agus triúr príomhoidí as Gaelcholáistí i dTuaisceart 
Chathair BÁC: 
  

·     tionóladh an cruinniú seo chun plé a dhéanamh ar, aghaidh a thabhairt ar 
agus faoiseamh a thabhairt do chúiseanna imní na bpríomhoidí thuasluaite 
maidir leis an gceathrú Gaelcholáiste seo bheith á bunú i dTuaisceart Chathair 
BÁC.  

  
1 Deireadh Fómhair 2017 
Cuireadh tugtha ag an gComh. Paul McAulliffe (FF) chun cur i láthair a dhéanamh do 
chomhairleoirí Cathrach BÁC, lena n-áirítear comhaltaí boird CDETB agus dá 
gcathaoirleach Paddy Burke i Halla Cathrach BÁC: 
  

·     léirigh an chathaoirleach agus na comhairleoirí a gcuid tacaíochta go 
mbunófaí an Gaelcholáiste seo agus lorg sé breis eolais chomh maith le hath-
chruinniú. 

  
5 Deireadh Fómhair 2017 
Cuireadh iarratas foirmiúil isteach chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair BÁC 
a léirigh spéis sa bhfoirgneamh CDETB ar a ghlaoitear an ‘Former Senior 
Comprehensive School’ ar bhóthar Bhaile Munna mar shuíomh féideartha don 
Ghaelcholáiste nua: 
  

·     tá spéis ar leith san áitreabh seo, meastar gurb é is oiriúnaí ó thaobh suímh 
de agus bheadh sé mar chuid de scata foirgneamh/institiúidí idir-fheidhmeacha 
a bheadh comh-thairbheach dá chéile agus le réimsí comh-leasmhara mar seo 
a leanas acu:- 
·     1) Bunscoileanna Gaeilge – Scoil an tSeachtar Laoch sa cheantar 
máguaird; Gaelscoil Bhaile Munna achar gearr uaidh ag siúl 
·     2) Ár nGaelcholáiste dara leibhéal molta 
·     3) Áiseanna/páirceanna spóirt Chlub CLG Chumann Báire Setanta (a 
dhéanann a gcuid oibre trí mheán na Gaeilge). Is ionad é Setanta ina 
dtarlaíonn  ranganna ceoil, ensemble ceoil Traidisiúnta agus ceolfhoireann 
clasaiceach; gníomhaíochtaí cultúrtha; is mol sóisialta é agus bíonn ceardlann 
uirlisí ceoil ann chomh maith.   
·     4) Leabharlann.  
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30 Deireadh Fómhair 2017 
D’fhoilsigh Comhairle Cathrach BÁC dréacht deiridh dá bPlean Áitiúil 5 bliana 
(LAP) do Bhaile Munna – inar léiríodh: 

·     spéis ag Comhairle Cathrach BÁC tacaíocht a thabhairt do bhunú 
Meánscoile Gaeilge nua (gaelcholáiste) agus déantar tagairt don spéis chéanna 
in LAP 2017, Mír 5.7 (lch.36) 
·     geallúint ó Chomhairle Cathrach BÁC, mar thoradh ar an dtacaíocht 
forleathan a fuarthas don Ghaelcholáiste dara leibhéal nua, obair a dhéanamh 
leis an Roinn Gaeltachta, Oidhreachta agus Oileán chun ‘Stádas Líonra 
Gaeltachta’ a bhaint amach do Bhaile Munna, rud a thabharfadh spreagadh 
cultúrtha mór do cheantar Bhaile Munna. 

  
21 Samhain 2017 
D’fhreastail Éamon Ó Cuív TD (FF), Pat Carey (FF) Stiúrthóir, Glór na nGael agus 
an Comh. Paul McAuliffe (FF) ar chruinniú leis an gCoiste i gClub CLG Chumann 
Báire Setanta:  
  

·     rinneadh plé chun an Teachta Éamon Ó Cuív, an tUasal Carey agus an 
Comh. McAulliffe a thabhairt isteach ar an dul chun cinn atá déanta agus chun 
comhairle a fháil ar na nithe is cóir don Choiste a dhéanamh chun an 
tionscadal a ghluaiseacht ar aghaidh  
·     léiríodar a gcuid tacaíochta d’aon ghuth 
·     gheall an Teachta Éamon Ó Cuív tacú leis an gCoiste cur i láthair a 
dhéanamh do Choiste Gaeilge an Oireachtais maidir leis na nithe go léir a 
luadh thuas.  

  
19 Eanáir 2018 
An chéad chruinniú le hArdmhéara Bhaile Átha Cliath 2017/’18, an tUas. Mícheál 
MacDonncha, i dTeach an Ardmhéara i mBÁC: 
  

·     Thug an Coiste cur i láthair inar gheall an tArdmhéara go dtacódh sé leis 
an tionscnamh in aon tslí a d’fhéadfadh sé  

  
·     Thug an tArdmhéara cuireadh don Choiste Teach an Ardmhéara a úsáid 
chun an tionscnamh a phoibliú, trí dhá oíche cheoil a eagrú agus geallúint 
tugtha chomh maith go dtabharfadh sé cuairt ar Bhaile Munna ar bhonn 
foirmiúil. 

  
15 Feabhra 2018 
Cruinniú idir comhaltaí an Choiste agus Paddy Burke, Cathaoirleach Bhord 
Oideachais agus Oiliúna BÁC (CDETB): 
  

·     plé ann maidir le nósanna imeachta  
  

·     gheall an tUas. Burke an méid tacaíochta is a d’fhéadfadh sé a thabhairt 
chun Gaelcholáiste Bhaile Munna a bhunú agus go mbeadh sí ar an gcéad 
Ghaelscoil CDETB dara leibhéal, agus tuilleadh acu le teacht. 
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19 Feabhra 2018 
Thug an tArdmhéara Mícheál MacDonncha ar cuairt fhoirmiúil chuig Baile Munna 
chuig an ‘gCeathrú Gaeilge’, ar cheardlann déanta uirlisí i CLG Setanta, agus chun 
cur i láthair a dhéanamh do na leanaí ag bunscoileanna Gaeilge agus Béarla éagsúla 
mar chuid den phoibliú don Ghaelcholáiste nua.  
  
12 Márta 2018 
Cruinniú idir comhaltaí an Choiste agus an TD Noel Rock (FG): 
  

·     Gheall an Teachta Rock a chuid tacaíochta a thabhairt chun cruinniú a 
eagrú idir comhaltaí an Choiste agus an tAire Oideachais & Scileanna 
·     Fuair an Teachta Rock freagra ón Roinn, chuir sé seo ar aghaidh chuig an 
gCoiste agus luann an freagra seo go mba chóir go gcuirfí CDETB ar an eolas 
i gceart sular féidir le haon chruinniú leis an Aire tarlú  
·     Lorg an Coiste, dá bharr, litir thacaíochta ó Chomhairle Cathrach BÁC a 
léiríonn go dtacaíonn Comhairle Cathrach BÁC le bunú Ghaelcholáiste Bhaile 
Munna de réir Mír 5.7 (lch. 36) de Phlean Áitiúil Bhaile Munna 2017 (le 
teacht agus le seoladh díreach ar aghaidh chuig feidhmeannacht Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chathair BÁC).   

  
29 Márta 2018 
An chéad chruinniú foirmiúil idir comhaltaí an Choiste agus baill feidhmiúcháin 
CDETB: 

·     tionóladh seisiún faisnéise chun plé a dhéanamh maidir leis an tslí go 
bhféadfaí scoil mar atá molta ag Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna a 
struchtúrú faoi phátrúnacht CDETB.  

  
1 Bealtaine 2018 
Imeacht ceoil do leanaí i dTeach Ardmhéara BÁC (seinnteoirí óga ó Chlub CLG 
Chumann Báire Setanta) – comhairleoirí Cathrach BÁC agus Teachtaí Dála i láthair:  

·     baineadh leas as an ócáid chun tuilleadh cur chun cinn a dhéanamh ar an 
scoil mholta. 

  
17 Bealtaine 2018 
Oíche cheoil do thuismitheoirí i dTeach an Ardmhéara BÁC (ceolfhoirne traidisiúnta 
agus clasaiceacha ó Chlub CLG Chumann Báire Setanta) – le comhairleoirí Cathrach 
BÁC agus Teachtaí Dála i láthair: 

·     baineadh leas as an ócáid chun tuilleadh cur chun cinn a dhéanamh ar an 
scoil mholta. 

  
19 Meitheamh 2018 
Cur i láthair Powerpoint tugtha ag baill an Choiste dar teideal ‘Ar Thóir Ghaelscoil 
Dara Leibhéal do Bhaile Munna’ in Oifigí Cathrach Bhaile Munna do Choiste 
Cheantar an Iarthuaiscirt ag Comhairle Cathrach BÁC: 

·     fuarthas tacaíocht d’aon ghuth ó na baill a bhí i láthair. 
  
25 Meitheamh 2018 
Chuir an tArdmhéara Mícheál MacDonncha tús foirmiúil leis an bhFéile BEO san 
Axis i mBaile Munna (seo an ócáid fhoirmiúil dheireanach aige mar Ardmhéara).  
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·     Baineadh leas as an ócáid chun tuilleadh cur chun cinn a dhéanamh ar an 
scoil. 

  
7 Lúnasa 2018 
An chéad chruinniú fhoirmiúil leis an Ardmhéara nua do 2018/’19, an tUas Nial Ring, 
a gheallann go dtabharfaidh sé tacaíocht do bhunú Ghaelcholáiste Bhaile Munna: 
                                                

·     tugadh cuireadh don Choiste bualadh leis an Ardmhéara agus gheall sé go 
n-óstálfadh sé oíche cheoil i dTeach an Ardmhéara agus cruinniú le 
tuismitheoirí a raibh spéis léirithe acu ina leanaí a chur go Gaelcholáiste nua. 

  
25 Meán Fómhair 2018 
Cruinniú ag Ceannáras CDETB i nDroichead na Dothra chun an 
Príomhfheidhmeannach Carol Hanney agus an Stiúrthóir Blake Hodkinson a thabhairt 
isteach ar an dul chun cinn atá déanta agus comhairle a lorg maidir lenar féidir a 
dhéanamh chun gnóthaí a ghluaiseacht ar aghaidh: 
  

·     Lorg Carol Hanney agus Blake Hodkinson liosta sonrach figiúirí reatha de 
na daltaí atá tar éis síniú a thabhairt le bheith páirteach i nGaelcholáiste Bhaile 
Munna (ó 2019 ar aghaidh – ar fáil i bhFíor 1 thuas) 
·     Lorgaíodh creat staitistiúil ag an gcruinniú maidir le ceantair cónaithe na 
ndaltaí thuasluaite chun a mheas an raibh siad áitiúil nó nach raibh. Bheadh 
daltaí áitiúla ina léiriúchán dearfach ar an ‘bhfíor-spéis’ phobail atá ann agus 
léireodh sé chomh maith go mbeadh tionchar níos mó ag an nGaelcholáiste ar 
an gceantar áitiúil ó thaobh freastail de – ar fáil i bhFíor 1 thuas) 
·     lorgaíodh litir thacaíochta chomh maith ó Chomhairle Cathrach BÁC chun 
an scoil mholta a bhunú.  
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Plean Cheantar Áitiúil Bhaile Munna 2017 
Déanann Plean Cheantar Áitiúil Bhaile Munna (LAP) 2017, a foilsíodh i mí Deireadh 
Fómhair 2017, foráil do bhunú Gaelscoile dara leibhéal trí phlé a dhéanamh le 
páirtithe leasmhara nuair a bheadh amhlaidh á lorg acu. Ina measc siúd bheadh 
Comhairle Cathrach BÁC, Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair BÁC agus an 
Roinn Oideachais & Scileanna.   

 
Fíor 3 Plean Cheantar Áitiúíl Bhaile Munna (LAP) 2017  
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Comhairle Cathrach BÁC  
Tá Comhairle Cathrach BÁC tar éis a fhaomhadh a chur in iúl, go háirithe i gcás mhír 
5.7 de Phlean Cheantar Áitiúil Bhaile Munna 2017 (lch. 36), faoi mar a léiríonn Fíor 3 
thuas. Trí bhealaí measúnaithe éagsúla, tá Comhairle Cathrach BÁC tar éis a aithint 
go bhfuil Gaelscoil dara leibhéal dá leithéid riachtanach ar na fáthanna seo a leanas:  
 

1. Freastal ar an éileamh reatha sa cheantar áitiúil faoi mar atá léirithe ag an líon 
daltaí ionchais atá tar éis síniú cheana féin mar chuid d’fheachtas Choiste 
Ghaelcholáiste Bhaile Munna (féach Fíor 1 thuas). 

 
2. Treochtaí déimeagrafacha chomh maith le forbairtí tithíochta agus 

infreastruchtúir a thaispeánann an gá atá ann breis roghanna oideachais a chur 
ar fáil (féach an miondealú molta tithíochta ag Comhairle Cathrach BÁC sna 
pointí le hurchair anseo agus ar léarscáil tháscach an Líne Metro Thuaidh).  

 
Tograí Forbartha Tithíochta do Cheantar Bhaile Munna agus Cathair BÁC go 
Ginearálta. 
 

• Luann Plean Cheantar Áitiúil Bhaile Munna 2017 lch.66 1684 aonad nua 
tithíochta 

 
http://www.dublincity.ie/BallymunLAP 
 

• Luann Tionscnamh Tailte Oscar Traynor lch.2 640 aonad nua tithíochta 
 
http://www.dublincity.ie/sites/default/files/content/HousingAndCommunity/PolicyDo
cuments/ted%20notice%20100218.pdf   
 

• Luann Plean Forbartha Chathair BÁC 8000 aonad nua tithíochta do Chluain 
Ghrifín / Bhéal Maighne ** 

 
http://dublincitydevelopmentplan.ie/chapters/regen.html 
 

• Luann Plean Forbartha Chathair BÁC 3500 aonad nua tithíochta do Baile an 
Ásaigh / Bhaile Pheiléid agus bheadh tionchar ag seo ar sholáthar do 
thuaisceart na cathrach.** 

 
** An tábhacht a bhaineann leis an dá phointe le hurchair seo ná go bhfeicfidh 
Gaelscoileanna dara leibhéal reatha a raibh imní orthu faoi bhunú Ghaelcholáiste 
Bhaile Munna méadú éilimh ar a seirbhísí oideachais féin de bharr na bhforbairtí seo.   
 
Is limistéar forbartha suntasach eile é Gráinseach Ghormáin, agus cé nach bhfuil 
figiúirí an Halla Bháin tagtha chuig an bhfearann poiblí go fóill, níor chóir dearmad a 
dhéanamh ar an tionchar a bheadh acu ar Bhaile Munna ó thaobh an éilimh a 
chruthódh siad.  
 
Measann an Croí-Straitéid d’Fhine Gall go mbeidh c. 50,000 aonad nua á gcruthú idir 
2017-2026 lch.58 de Phlean Forbartha Fhine Gall 2017-2023. 
   
http://www.fingal.ie/media/Written%20Statement%202017-2023.pdf 
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Fig. 4 Léarscáil Tháscach don Mheitreo Thuaidh Molta 

 
3. Chuirfeadh bunú na scoile seo ar chumas Chomhairle Cathrach BÁC – ag tagairt 

do Phlean Cheantar Áitiúil Bhaile Munna 2017, mír 5.7 (lch. 36) – iarratas a chur 
isteach ar ‘Stádas Líonra Gaeltachta’ do Bhaile Munna de bharr líon an tsoláthair 
Gaeilge sa cheantar ina áiteanna amhail: Scoil an tSeachtar Laoch; Glór na nGael; 
CLG Chumann Báire Setanta; Gaelscoil Bhaile Munna; agus Amharclann Axis 
agus gach ceann acu gar dá chéile. Ina theannta sin, bheadh braisle cultúrtha á 
chruthú i gceantar áitiúil an tsuímh mholta don scoil. Sa bhraisle seo bheadh CLG 
Chumann Báire Setanta, atá ina mhol cultúrtha, áit ina mhúintear ceol agus 
damhsa Traidisiúnta; ceol clasaiceach do cheolfhoirne; ceardlann déanta uirlisí 
ceoil, agus láthair taispeántais. Bheadh an soláthraí bunscolaíochta Gaeilge Scoil 
an tSeachtar Laoch agus an soláthraí iar-bhunscoile Gaeilge Gaelcholáiste Bhaile 
Munna (molta anseo) araon ag feidhmiú sa timpeallacht chéanna agus iad go léir 
lonnaithe i ngaireacht do Leabharlann Bhaile Munna1.  

 

 
Fíor. 5 Suíomh Molta do Ghaelcholáiste Nua Rud a Chruthódh Braisle Cultúrtha 
 
																																																								
1	Tá	pleananna	todhchaí	do	Leabharlann	Bhaile	Munna	ar	fáil	in	LAP	Bhaile	Munna	2017.	
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Suíomh Molta 
Mar atá molta inár litir, a chuireann in iúl go foirmiúil an spéis atá againn i 
bhfoirgneamh Bhord Oideachais agus Oiliúna Cathair BÁC ar a ghlaoitear an ‘Former 
Senior Comprehensive School’ ar bhóthar Bhaile Munna, agus mar a pléadh i rith ár 
gcruinnithe le Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath atá mar 
phátrúin ar an bhfoirgneamh céanna, is mian le Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna 
ár seasamh a fhógairt go hoifigiúil do Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair BÁC 
maidir le húsáid fadtéarmach an fhoirgnimh mholta, agus leanfaimid treoir Bhord 
Oideachais agus Oiliúna Chathair BÁC maidir leis an tslí is fearr is féidir seo a 
dhéanamh foirmiúil.  
 

    
 

Fíor.6 Grianghraf d’Fhoirgneamh CDETB ar Bhóthar Bhaile Munna, 
Suíomh Molta do Ghaelcholáiste Bhaile Munna  

 
Achoimre ar an Réasúnaíocht a Ghabhann le Gaelcholáiste Bhaile Munna a 
Bhunú:  
 

1. Níl aon soláthraí Meánscolaíochta Gaeilge art fáil i mBaile Munna chun 
freastal ar na daltaí a bheadh ag fágáil Bunscolaíochta Gaeilge.  

 
2. Tá dhá Bhunscoil Ghaeilge, Scoil an tSeachtar Laoch agus Gaelscoil Bhaile 

Munna ag obair faoi láthair i mBaile Munna le thart ar 60 dalta ag fágáil an dá 
scoile gach bliain agus ag dul isteach in oideachas iar-bhunscoile. Rachaidh 
céatadán ard de na daltaí seo ar aghaidh go Meánscoil Ghaeilge.  

 
3. Tá éileamh soiléir ann, faoi mar atá léirithe sa líon mór daltaí atá tar éis síniú 

suas mar dhaltaí ionchais do Ghaelcholáiste Bhaile Munna ó 2019 ar aghaidh, 
mar chuid d’fheachtas leantach Choiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna (féach 
Fíor 1).  

 
4. Tá tacaíocht láidir faighte ag an gCoiste ó thuismitheoirí i rith an fheachtais 

seo, chomh maith le tacaíocht pholaitiúil thraspháirtí agus tacaíocht ó 
pháirtithe leasmhara, rud a léiríonn an fíor-spéis atá an saghas scoile seo a 
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chruthú le freastal ar Bhaile Munna agus a scoilcheantar  (féach Fíor 1 & Fíor 
2 thuas).  

 
5. Beidh gá tuilleadh roghanna oideachais iar-bhunscoile a sholáthar do Bhaile 

Munna agus don cheantar mórthimpeall bunaithe ar réamh-mheastacháin 
tithíochta agus forbairtí infreastruchtúir Chomhairle Cathrach BÁC agus 
Cheantair Máguaird eile, mar a fheictear ina bpleananna Ceantair Áitiúla, agus 
lena n-áireofar an Líne Mheitreo Thuaidh. 

 
Táimid dóchasach go maith agus muid ag féachaint ar an am atá le teacht agus 
bheimis an-bhuíoch as aon chabhair a d’fhéadfá a thabhairt dúinn ár bhfeachtas a chur 
chun cinn. 
 
Chun áit a iarraidh orainn do do leanbh i nGaelcholáite Bhaile Munna ó 2019 ar 
aghaidh, chun obair a dhéanamh linn ar ár bhfeachtas, nó chun iarratais ghinearálta a 
dhéanamh, téigh i dteagmháil linn ar cheann de na bealaí seo a leanas: 
 
gaelcholaistebm@gmail.com 
086-871 6589 (Fergus Breathnach) 
 
Is sinne le meas, 
Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna 
 
Cathaoirleach: Diarmuid Mac Giolla Ruaidh 
Cisteoir: Fergus Breathnach 
Leas-Chisteoir: Michael McCabe 
Rúnaí: Éamonn de Barra 
Leas-Rúnaí: Proinsias Ó Conghaile 
  



	 16	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Cóipcheart Coiste Ghaelcholáiste Bhaile Munna 2018/19  



	 17	

 

 
 


