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Polasaí a chur le Chéile chun an dara brat a bhuachaint. 
 
Chun an Chéad brat a fháil bhí gá le coiste a bhúnú, laethanta, eolais, gníomhartha a 
eagrú.  Bhí gá le gach duine sa scoil iarracht bheith bainteach agus tacaíocht agus obair a 
chur isteach sa pholasaí.  Bhí an-bhéim ar PHOLASAÍ BRUSCAR agus BRUSCAR A 
CHUR DE LÁIMH.   
 
BRAT GLAS A 2:  Is gá leanacht leis na polasaithe atá againn maidir le cur amú, 
bruscar agus athrothlú.  Is gá diriú ar Meabhraíocht Cumhachta/Energy Awareness. 
Plean Gnímh:  An Coiste a choinneáil ag imeacht, is féidir baill nua a thoghadh… 
Beirt ó R1-6. 
Daoine Eile: Tuiste, Foireann Scoile, Foireann Cúntach, Cairde, Aoi-chainteoir, Mic-
léinn.  Cathaoirleach/Rúnaí a thoghadh. Seoltaí/Fon agus rl. a bhailliú uathu. 
 
Clár Oibre: 1. Coiste na Scoileanna Glasa 
                      Monatóireacht agus Measúnú 

2. Athbhreathnú 
3. Plean Gnímh….Meitheal Oibre 
4. Obair Churaclaim/Scoile 
5. Eolas agus Fógraí chuig an Phobail Áitiúil faoina Imeachtaí 

eagraithe sa scoil, eolas a fógrú, Oifigeach Chaidrimh Poiblí a chur 
ar an eolas. 

 
Energy/Cumhacht:  Athbhreathnú ar na Billí 
                                    Iniúchadh ar eascanna/soilsí 
                                    Feachtas “Soilsí Dearga Seasmhach a Mhúcadh” a thosnú  
                                    Scoil/baile/áiteanna eile. 
Costaisí a Íslú, gan costas, múch/switch-off, Feachtas Soilsí Dearga, socruithe 
teirmeastat, bleibeanna CFL, Rátaí cumhachta ar ghléásanna nua, cosnóirí séideáin 
a dhéanamh as amh abhair a bheadh curtha sa bhruscar. 
AN LÁ LAG 
Má tá an tseomra ró-the, NÁ hoscail na fuinneoga, múch teiteoir amháin! 
Cuir suas fograí san áit ionas go mbeidh a fhios ag gach duine go bhfuil feachtas ar 
siúl, agus chun na teachtaireachtaí a thabhairt do phobail na scoile agus don 
phobail áitiúl.  Caithfear fáil amach faoin mhéid is féidir a shábháil agus an 
tairgead a infhéistiú sna tiubanna CFL.  Breathnaigh ar na Teiligeoirí, Riamhairí, 
Féach ar an ráta cumhachta, Reflectors ar na téiteoirí/eile 
Suirbhe:  Cadhnraí Athlíonta vs.  Gnáth cadhnraí 
Lá an Mheithil/Meitheal Scoil Raifteirí 
An Lá Lag 
Lá Scoile Chois Chlaí 
Gach Máirt saor ó theilifís 



Tionscnaimh dhífrúil do ranganna éagsúil a éagrú, agus féachaint orthu ó mhí go 
mí. 
Suirbhe sa Bhaile:  Inneal Níocháin/Triomadóir Éadaí, Riamhairí agus úsáid 
cumhachta ar scoil=múch na scáilleáin ar scoil!  Más cupán amháin atá ag téastáil, 
ná líon an citeal go hiomlán.  Comharthaí a chur suas sa scoil/bhaile. 
Foghlaim faoi cláracha foraoise-cumhacht, aeráid, na foraoisí 
Tuairisceoirí óga 
Clár na nDuilleog 
 
Ceangailt idir an Bhunscoil agus an Mheanscoil: 
Ag obair le chéile/eolas/bheith páirteach ms.  Naíonra, S.Náisiúnta, Meanscoil 
Gach scoil a bhfaigheann duais buailfear le chéile uair sa bhliain. 
Traenáil do oidí, seoltaí ríomhpoist 
DÁTA LE ATHNUACHAINT;  FEABHRA 1, 2005 
Tagann cuairteoir chuig na scoile, déantar measúnú roimh Feabhra. 
Coinnigh an Coiste ag imeacht/Rothlú 
Déan cinnte de go bhfuil na céimeanna beaga tógtha ag an gCoiste déanta níos 
láidre/saibhre agus coinnigh le ethos na scoile. 
Díospoireacht:  Cupáin:  cinn cearta/plaistic/páipéar 
                           Tuaillí:  páipéar/tuaillí/triomadóirí láimhe/páistí ag tabhairt a 
tuaille féin ar an scoil. 
UISCE:  1.  Athbhreathnú ar an “water meter” Lit. per capita per yr. 

2. Cé mhéad buacairí, doirteal, leithreas, braonacha, braon anuas, 
suirbhe, ciorcalán faoi saol uisce na scoile, úsáid gallúnaí, úsáid earraí 
don ghlanadh 

3. Áiseanna go háitiúil maidir le huisce(abhainn, lochán, sruthán, trá..) 
4. Bailliú braonacha Báistí anuas/drips agus é a úsáid mar Leasú talún. 
5. Aon Smaointe Eile……… 
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