
Le linn thréimhse na 
géarchéime Covid-19, beidh 

an SPU fós ar oscailt le 
haghaidh gnó dá chliaint atá 
ina Scoileanna agus Ionaid 

Oideachais.
Guíonn foireann an SPU gach rath ar gach 
scoilphobal chun coinneáil sábháilte agus 

sláintiúil le linn an ré dúshlánaigh seo.
“Fan i dteagmháil” Cuidigh linn 

coinneáil i dteagmháil leat. Déan do 
chuid sonraí teagmhála a nuashonrú 

trí ríomhphost a sheoladh chuig 
procurementsupport@spu.ie

Ábhar an ríomhphoist: “nuashonrú”  
agus uimhir rolla ina dhiaidh sin.
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Athnuachan na gconarthaí 
le haghaidh Leictreachais 
agus Gás Nádúrtha
Rithfidh conradh reatha na hOifige um Sholáthar Rialtais (OSR) maidir le 
leictreachas a sholáthar do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna go dtí 
an 30 Aibreán 2021. Rachaidh an conradh le haghaidh gás nádúrtha in éag an 
31 Márta 2021.  Tar éis di dul i ndáil chomhairle leis an Roinn Oideachais agus 
Scileanna agus leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna (SPU), reáchtáil an 
Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR) mionchomórtas maidir le leictreachas agus 
gás nádúrtha a sholáthar go ceann tréimhse trí bliana, ón 1 Bealtaine 2021 
agus an 1 Aibreán 2021 faoi seach. 

Bronnadh an conradh nua le haghaidh soláthar leictreachais ar Electric 
Ireland, rud a chiallaíonn go n-athrófar ón soláthróir reatha, Energia, an 1 
Bealtaine 2021.  Chomh maith leis an gcoigilteas measta dar luach €800,000 
don earnáil oideachais - faoin gconradh nua i gcoinne rátaí reatha an 
mhargaidh - soláthróidh Electric Ireland leictreachas atá 100% in-athnuaite 
do na scoileanna go léir a dhéanfaidh a gconradh a athnuachan nó a shíneoidh 
conradh nua.

Bronnadh an conradh nua ar SSE Airtricity, an soláthróir gáis nádúrtha reatha 
do scoileanna, lena meastar go nginfear laghdú costas bliantúil €2,066,840 
don earnáil oideachais.

D’eisigh an Oifig um Sholáthar Rialtais conarthaí gáis nádúrtha do gach scoil 
atá páirteach i gconradh na scoileanna faoi láthair. Tá an próiseas athnuachana 
conartha seo fós ar siúl agus tá scoileanna a fhágtar lasmuigh de chonradh an 
OSR saor chun páirt a ghlacadh ann am ar bith.

Tá conarthaí nua soláthair leictreachais á n-eisiúint chuig scoileanna, mar 
aon le cáipéisí míniúcháin lena n-áirítear liosta cuimsitheach de Cheisteanna 
Coitianta. Maidir leis an dá fhóntas, tá sé fíor-riachtanach go ndéanfaí 
conarthaí nua a shíniú, a scanadh agus a sheoladh ar ais tríd an ríomhphost 
chuig an soláthróir fóntais ábhartha a luaithe a fhaightear iad, agus tá na sonraí 
ina leith sin le fáil sa doiciméadacht faisnéise.

Má dhéantar doiciméadacht an chonartha a sheoladh ar ais go pras, cinnteofar 
go n-aistreofar do scoil go dtí na rátaí nua roimh thús na gconarthaí nua i mí 
Aibreáin agus mí na Bealtaine 2021.

Mura bhfuil do scoil san áireamh i gconarthaí leictreachais agus/nó gáis 
nádúrtha an OSR do scoileanna faoi láthair, féadfaidh tú iniúchadh a dhéanamh 
ar do chuid roghanna chun a bheith páirteach iontu, mar aon le leas a bhaint 
as an bpróiseas clárúcháin simplí ar líne ag https://www.spu.ie/ trí úsáid a 
bhaint as an nasc ar an leathanach baile - `Leictreachas & Gás Nádúrtha do 
Scoileannà

Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le haon ghnéithe den 
chleachtadh athnuachana, nó má theastaíonn uait fiosrú faoi chlárú le 
bheith páirteach i gceachtar conradh, téigh i dteagmháil leis an SPU ag 
procurementsupport@spu.ie.

Nuachtlitir
SholáthairEAGRÁN 14:

RÁITHE 4, 2020

mailto:procurementsupport@spu.ie
mailto:procurementsupport@spu.ie


Cumarsáid le Páirtithe Leasmhara 
maidir le Fuinneamh san Oideachas do 
chomhaltaí, Fómhar 2020

Nuashonruithe maidir le 
Cúrsaí Fuinnimh ón SEAI, 
Lúnasa 2020 
Ba mhaith le hÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) 
buíochas mór a ghabháil leis na scoileanna a thug chun críche a gcuid 
cúraimí monatóireachta agus tuairiscithe fuinnimh i leith 2019.  

Aithnímid na dúshláin shuntasacha a chuir COVID-19 i láthair do scoileanna agus 
táimid thar a bheith buíoch as na leibhéil arda comhlíontachta ó thaobh na riachtanas 
monatóireachta agus tuairiscithe (M&T) de i gcomhair 2019. Táimid tiomanta do 
leanúint de thacaíocht a sholáthar do scoileanna maidir leis sin agus táimid ag breithniú 
ar roghanna maidir leis an gcaoi a gcuirfimid ceardlanna M&T ar fáil in Earrach 2021. 

Is príomhghné de ghníomhú ar son na haeráide é rianú a dhéanamh ar úsáid fuinnimh 
agus úsáidfear na sonraí a sholáthraíonn scoileanna chun dul chun cinn na hearnála 
poiblí a rianú i dtreo a sprice éifeachtúlachta fuinnimh de 33% i gcomhair 2020. 
Cuirfear na sonraí sin san áireamh sa chéad Tuarascáil Bhliantúil eile ar Fheidhmíocht 
Éifeachtúlachta Fuinnimh na hEarnála Poiblí (a fhoilseofar níos déanaí i mbliana).   I 
gcás scoileanna nach bhfuil tuairisc curtha isteach acu go fóill, is féidir leo clárú leis an 
Údarás tráth ar bith ach teagmháil a dhéanamh le mandr@seai.ie. Le haghaidh sonraí 
agus tacaíochta féach ar www.seai.ie/schoolsmandr 

An mian leat gníomhú ar 
son na haeráide agus costais 
fuinnimh do scoile a laghdú?
Faoin gclár ‘Fuinneamh san Oideachas’, cuirtear raon tacaíochtaí éagsúla ar fáil – 
arna bhforbairt ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann i gcomhpháirt leis an 
Roinn Oideachais agus Scileanna – a ceapadh chun cabhrú le scoileanna cleachtais 
bainistíochta fuinnimh a fheabhsú, costais oibriúcháin na scoileanna a laghdú agus an 
comhshaol a chosaint. 

Amharc ar na Deich Leideanna is Fearr chun fuinneamh a choigilt ar scoil nó chun 
tuilleadh faisnéise a fháil ar conas fuinneamh a choigilt agus costais a ghearradh féach 
ar www.energyineducation.ie

Mar gheall ar an staid leanúnach le COVID-19, ní reáchtálfar Cúrsaí Bainistíochta 
Fuinnimh san Fhómhar i mbliana agus déanfar iad a athsceidealú go luath in 2021.

I gcomhair tuilleadh eolais nó chun a léiriú gur spéis leat freastal ar chúrsa 
bainistíochta fuinnimh, téigh chuig: http://www.energyineducation.ie/Energy_In_
Education/Information_for_Schools/Energy_Management_Courses/index.html.

Leabhar 
nua do 

leanaí ón 
SEAI - 

Climate SOS
Tá cur amach ag go leor leanaí ar 
Guzzler, an t-arracht chairdiúil a 
chuireann fuinneamh amú, óna 
laethanta mar naíonáin ag léamh 
Leabhar Mór Guzzler.  Tá an SEAI díreach 
tar éis leabhar eile a thabhairt amach, 
Climate SOS - leabhar scéalta maisithe 
neamhfhicsin a chuireann feasacht ar 
an athrú aeráide chun cinn trí scéal 
ar bhealach a bhaineann le saol agus 
eispéiris laethúla leanaí.  Tá Guzzler le

CLIMATE

feiceáil arís, an uair seo le grúpa leanaí 
a ghlaonn  “Super Energy Activists of 
Ireland” orthu féin. Cuireann an leabhar 
béim ar a thábhachtaí atá cumhacht 
na ndaoine agus luach an fhuinnimh 
ghlais, inbhuanaithe agus muid ag 
aistriú go sochaí níos inbhuanaithe. 
Tá an leabhar dírithe ar leanaí sna 
ranganna sinsearacha sa bhunscoil 
agus beidh sé ar fáil do gach scoil agus 
leabharlann mar chóip chrua agus mar 
r-leabhar faoi fhómhar 2020.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus 
chun do chóip de Climate SOS a fháil, 
déan teagmháil le aoife.cannon@seai.ie 
nó emer.barry@seai.ie
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Leideanna do Scoileanna maidir 
le Soláthar Inbhuanaithe
Is éard atá i gceist le Soláthar Inbhuanaithe ná féachaint chuige go mbainfear 
amach luach ar airgead ar bhonn costais saolré i leith na n-earraí agus na seirbhísí 
a cheannaíonn scoileanna, agus nach é amháin go dtéann an ceannach sin chun 
tairbhe na scoileanna féin, ach go gcuidíonn sé freisin leis an gcomhshaol, leis an 
tsochaí agus leis an ngeilleagar i gceantar na scoileanna sin. Ar mhaithe le soláthar 
ar bhealach inbhuanaithe, bímid ag breathnú níos faide uainn ná na riachtanais 
ghearrthéarmacha agus ag féachaint cén tionchar fadtéarmach a bheidh ag na hearraí 
go léir a cheannaímid.

ÚSÁID EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ A 
SHOLÁTHRAÍTEAR GO LÁRNACH NUAIR 

IS FÉIDIR

CUIR BEARTAS SOLÁTHAIR 
INBHUANAITHE I DTOLL A CHÉILE DO 

DO SCOIL

DÉAN DO CHUID TAIGHDE! BÍODH AN TEAGASC AGUS AN 
FHOGHLAIM AG TEACHT LE CHÉILE

NÁ CAITH AN IOMARCA AMA AG 
IARRAIDH CÚPLA EURO A SHÁBHÁIL 

– COINNIGH COSTAS IOMLÁN AN 
TSOLÁTHAIR I GCUIMHNE

FEABHSAIGH DO CHUMHACHT 
CHEANNAIGH – OIBRIGH AS LÁMHA A 
CHÉILE LE SCOILEANNA EILE NUAIR 

IS FÉIDIR

COINNIGH SÚIL AMACH DO 
ROGHANNA EILE – UAIREANTA NÍ 
HIAD NA TÁIRGÍ BRANDÁILTE NA 

TÁIRGÍ IS FEARR

BÍODH AN SCOIL UILE PÁIRTEACH 
SA PHRÓISEAS. LIG DO NA SCOLÁIRÍ 
PÁIRT A GHLACADH SA PHRÓISEAS.

BÍODH A FHIOS AGAT CÉ CHOMH 
CUMHACHTACH IS ATÁ TÚ – CÁ 

MHÉAD ATÁ LE CAITHEAMH AGAT? 
CÉARD IAD NA TEORAINNEACHA?

PLEANÁIL CHUN CINN – DÉAN 
SAINAITHINT AR DO CHUID 

RIACHTANAS GO LUATH LEIS AN 
MARGADH IS FEARR A FHÁIL

CUIR OILIÚINT AR BHAILL FOIRNE 
CUÍ/FÁG CÚRAIMÍ SOLÁTHAIR 
FÚTHU. FAIGH TACAÍOCHT ÓN 

BHFOIREANN UILE.

Na Leideanna 
Fuinnimh Is Fearr
Uaireanta fágtar earraí trealaimh a úsáideann leictreachas casta air gan ghá, 
toisc nach bhfuil cloig ama acu chun iad a mhúchadh go huathoibríoch, agus 
nach ndéantar iad a mhúchadh de láimh. Samplaí ná coirí uisce te, téitheoirí 
uisce faoin doirteal, agus meaisíní díola a dhíolann sneaiceanna domheata. Is 
féidir cloig ama 7 lá neamhchostasacha, dhigiteacha, plugála a cheannach agus 
a shocrú chun earraí a ídíonn fuinneamh a mhúchadh lasmuigh d’uaireanta 
scoile. Déan cinnte de go gceannaíonn tú cloig ama 7 lá, ní hamháin cloig ama 24 
uair an chloig, ionas nach ndéantar an trealamh a chasadh air go huathoibríoch 
ag an deireadh seachtaine.

Gheobhaidh tú tuilleadh leideanna faoi conas fuinneamh agus airgead a 
choigilt i do scoil ag www.energyineducation.ie

Tá acmhainní teagaisc agus 
ceardlanna do dhaltaí le fáil ag 
https://www.seai.ie/community-
energy/schools/

Cláraigh anseo i gcomhair ríomhiris 
na scoileanna de chuid Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 
agus coinnigh cothrom le dáta maidir 
le hacmhainní agus tacaíochtaí nua 
i ndáil le múineadh faoi fhuinneamh 
agus inbhuanaitheacht ar scoil.

Tionscadail 
atá 

Beartaithe
Tá raon tionscadal TFC beartaithe 
chun freastal ar riachtanais scoile, 
atá ag céim ghníomhach/phleanála/
réamhphleanála faoi láthair -

n Ríomhairí pearsanta /  
Ríomhairí glúine

n Gléasanna Hibrideacha

n Chromebook

n Ríomhairí athchóirithe

n Wi-Fi

n Teilgeoirí / Amharcléiritheoirí / 
Scáileáin Réidhe

Sraith tionscnamh comhpháirteach a 
bheidh sna tionscadail seo le páirtithe 
leasmhara san Earnáil Oideachais agus 
leis an Oifig um Sholáthar Rialtais.  De 
réir mar a thiocfaidh conarthaí nua ar 
fáil, cuirfear scoileanna ar an eolas, agus 
leagfar béim ar mhionsonraí sa chuid 
‘Nuacht & Fógraí’ ar leathanach baile 
www.spu.ie.

Réitigh Íocaíochta 
Scoile do 

Bhunscoileanna 
agus Iar-

Bhunscoileanna
Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí faoi 
chreat na Roinne Oideachais lena 

gcuirtear réitigh íocaíochta ar fáil do 
scoileanna, agus faoi conas é a úsáid, 
ag an nasc seo a leanas ar láithreán 
gréasáin na Roinne - https://www.
education.ie/en/Schools-Colleges/

Information/Procurement/framework-
agreement.pdf

Big Savings for 
Your School.

http://www.energyineducation.ie
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Gléasanna Apple a Fhoinsiú
Tá socrú curtha i bhfeidhm ag HEAnet le 2 sholáthraí thar 4 Bheart le haghaidh gléasanna 

Apple agus roinnt seirbhísí tacaíochta gaolmhara is féidir le scoileanna a úsáid.

Moltar do scoileanna r-phost a chur chuig seoladh r-phoist HEAnet, brokerage@heanet.ie, lena iarraidh orthu na roghanna 
uile atá ar fáil a nochtadh, agus eiseoidh siad freagra ina mbeidh na mionsonraí uile faoin mbeart. Ina dhiaidh sin, cuirfear 

an mhaitrís lascaine ar a súile don scoil agus, tar éis na roghanna a mheas agus an ceann is fearr a oireann dá riachtanais a 
phiocadh, féadfaidh an scoil ansin r-phost a chur chuig an soláthraí lena mbaineann. 

Uimhir an Bhirt Soláthraí Táirgí Forlíontáin Roghnacha

2 Wriggle iPad Pro’s Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

3 Compu B
MacBook’s
iMac’s

Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

4 Compu B

MacBook’s
iMac’s
MacMini’s
MacPro’s
iPad Pro’s
iPad’s
iPad Mini’s

Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

Roghanna tacaíochta agus seirbhísí, 
lena n-áirítear bainistiú gléasanna

5 Typetec/ Wriggle

MacBook’s
iMac’s
MacMini’s
MacPro’s
iPad Pro’s
iPad’s
iPad Mini’s

Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

Roghanna tacaíochta agus seirbhísí, 
lena n-áirítear bainistiú gléasanna

Athsheoladh Limistéar na 
gCeannaitheoirí ar láithreán gréasáin 
na hOifige um Sholáthar Rialtais 
Sheol an Oifig um Sholáthar Rialtais láithreán gréasáin nua le déanaí ina bhfuil 
Limistéar na gCeannaitheoirí , áit ar féidir le cliaint sonraí a fháil faoin raon iomlán 
creat-chomhaontuithe agus réitigh atá ar fáil don tseirbhís phoiblí. Dearadh an 
tseirbhís nua seo le feidhm chuardaigh níos fearr mar fhreagairt ar aiseolas ó 
chliaint. Má tá tú cláraithe cheana féin ar Limistéar na gCeannaitheoirí, is é an t-aon 
riachtanas chun rochtain a fháil ar an láithreán nua ná do phasfhocal a athshocrú 
ar do chéad iarracht ar logáil isteach. Ní dhéanfar aon athrú ar na hainmneacha úsáideora atá in úsáid cheana féin. Ceann de na 
gnéithe slándála nua is ea próiseas fíordheimhnithe dhá chéim chun logáil isteach. Seoltar nasc slán chuig seoladh ríomhphoist 
cláraithe gach úsáideora gach uair a logálann siad isteach. Bíonn an nasc sin bailí le haghaidh aon “chliceáil” amháin. Féadfaidh 
an t-úsáideoir é a athsheoladh chuig cuntas ríomhphoist eile (gmail/yahoo mar shampla) más mian leis an úsáideoir rochtain a 
fháil ar Limistéar na gCeannaitheoirí ar ghléas difriúil. Tá creataí agus conarthaí atá ar fáil lena n-úsáid ag scoileanna le fáil taobh 
thiar den táb ‘Scoileanna’ i Limistéar na gCeannaitheoirí.

Chomh luath agus a fhaigheann tú rochtain ar Limistéar na gCeannaitheoirí, fanfaidh do sheisiún beo chomh fada agus a 
dhéantar gníomhaíocht a thaifeadadh ar an láithreán. Mura ndéanann úsáideoir aon ghníomh ar feadh tréimhse seasca 
nóiméad as a chéile, logálfar as Limistéar na gCeannaitheoirí é.

Má tá aon cheist agat faoi fhaisnéis a fháil maidir le Limistéar na gCeannaitheoirí nua, téigh i dteagmháil leis an OSR ag 
support@ogp.gov.ie chun cúnamh a fháil.



Nóta Eolais – Covid-19 (Coróinvíreas) 
agus an Soláthar Poiblí

D’fheadfadh brú a bheith ar údaráis chonarthacha earraí agus/nó seirbhísí riachtanacha a sheachadadh i 
méideanna níos mó, nó faoi réir creataí ama níos dochta ná mar a bheifí ag súil leis de ghnáth, mar gheall 

ar an staid leanúnach seo i ndáil le leathadh, srianadh agus rialú Covid-19 (Coróinvíreas). Tá treoir na 
hOifige um Sholáthar Rialtais (OSR) i ndáil leis sin ar fáil le híoslódáil ón nasc seo a leanas – https://ogp.

gov.ie/information-note-covid-19-coronavirus-and-public-procurement/

Tá ár dtreoir ‘Treoir do Scoileanna maidir le Dea-Chleachtas Soláthair’ le fáil 
lena híoslódáil i nGaeilge nó i mBéarla ó  –

https://www.spu.ie/publications-2/procurement-guide/

Seaneagráin den 
Nuachtlitir

Tá seaneagráin de Nuachtlitir an Aonaid le fáil 
i nGaeilge agus i mBéarla anois ar ár láithreán 

gréasáin ag: 
https://www.spu.ie/procurement-newsletters/

Na Leideanna Is Fearr 
chun eTenders a úsáid

 
Tá seicliosta gearr agus treoir ghairid curtha le chéile ag an OGP mar 
taca d’údaráis chonarthacha nuair atá fógraí comórtais á bhfoilsiú ar 
eTenders. Tá buntáistí ag an treoir ghairid inrochtana seo d’úsáideoirí 

agus do lucht déanta polasaithe agus tacaíonn sé le faisnéis 
chomhsheasmhach chruinn a chur ar fáil ar eTenders.

Lean an  NASC SEO   chun teacht ar an bhfaisnéis.

https://ogp.gov.ie/information-note-covid-19-coronavirus-and-public-procurement/
https://ogp.gov.ie/information-note-covid-19-coronavirus-and-public-procurement/
https://ogp.gov.ie/etenders-top-tips/
https://ogp.gov.ie/etenders-top-tips/


Na Teistiméireachtaí 
is Déanaí  

An méid a deir ár gCliaint fúinn

“Nuair a chuaigh mé i dteagmháil leis an SPU den chéad uair bhain sé le troscán seomra ranga a 
cheannach mar ní raibh aon taithí agam ar an gcóras soláthair. Bhí Fiona an-chuidiúil agus thug sí treoir 

dom maidir leis bpróiseas ina iomláine. Ní raibh sé chomh scanrúil nuair a bhí a fhios agam go raibh 
sí ann chun cabhrú liom. Níl mórán eolais agam ar Excel ach chabhraigh Fiona liom leis na céimeanna 

go léir. D’éirigh liom, le cabhair ó Fiona, troscán an tseomra ranga a fháil ar phraghas an-iomaíoch 
agus ar ardchaighdeán agus bhí mé sásta gur chomhlíon an scoil ár bhfreagrachtaí maidir le hairgead 
poiblí a chaitheamh. Ba é an chéad bheart eile a thug mé chuig an SPU ná Conradh Glantacháin a fháil 
don scoil. Ba thasc ollmhór é sin, dar liom, mar bhí orainn Doiciméad Iarratas Tairisceana a chruthú le 
cur suas ar láithreán gréasáin eTenders. Chabhraigh Matthew Ladrigan liom an t-am ar fad agus thug 
sé comhairle dom maidir lenár riachtanais uile a leagan amach etc. Thug sé comhairle an-phraiticiúil 

dom maidir le conas dul i mbun scórála i leith na gcuideachtaí aonair go léir a ndearna Doiciméad 
Freagartha Tairisceana a uaslódáil. Nuair a bhí an fhaisnéis á cur isteach sna bileoga Excel agam ba 

mhór an chabhair í Gisele Silva le ceist theicniúil a bhí agam. Mholfainn d’aon scoil atá ag lorg earraí/
seirbhísí dul i dteagmháil leis an SPU ar an gcéad dul síos. Tabharfaidh siad cúnamh agus treoir duit go 
foighneach maidir leis an bpróiseas soláthair, agus cinnteoidh siad go ndéanfaimid go léir ár ndícheall 

chun airgead poiblí a shábháil agus ár n-oibleagáidí a chomhlíonadh”.

- Meánscoil Naomh Iósaif, An Ros, Co. Bhaile Átha Cliath.

“Bhí sé an-simplí cathaoireacha nua a ordú don scoil agus fuaireamar toradh iontach”.

- Meánscoil Mhuire, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

“Ba mhór an cúnamh dúinn Fiona agus muid ag ullmhú doiciméad don RFQ. Ní rabhamar tar éis 
ríomhthairiscint a chur ar bun ar bhealach a chuirfeadh ar ár gcumas iarratas a dhéanamh chuig roinnt 

cuideachtaí éagsúla ar luachan an-éagsúil. Baineadh go leor oibre ónár ndeasc mar gheall ar an mbealach 
ar briseadh síos an luachan ina mbearta agus ar ullmhaíodh é le haghaidh tairisceana. D’ullmhaigh Fiona 
na doiciméid go léir agus cuireadh i láthair iad ar bhealach gairmiúil. Bhí na scarbhileoga meastóireachta 
go hiontach agus bhaineamar an-tairbhe astu. Ba uirlis í sin nach mbeinn féin ábalta teacht suas léi. Tá na 

litreacha glactha /diúltaithe réamhullmhaithe ón SPU éasca le húsáid agus sábhálann siad am”.

- Coláiste na Toirbhearta, Currylea, Tuaim, Contae na Gaillimhe.

Féach ár sonraí teagmhála thíos má bhíonn ceisteanna ginearálta, aiseolas 
sonrach nó moladh agat maidir le cén chaoi a bhfeadfaimis ár seirbhís do do 

scoil nó d’earnáil na scoileanna go ginearálta a fheabhsú.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna, 
Comhchoiste na mBainisteoirí (JMB), Teach Emmet,

Bóthar Dhún Droma, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath D14 V3K8 
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