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Fógra maidir le breithniú a dhéanamh ar iarratais ar Dhíolúine ó staidéar na 
Gaeilge faoi fho-alt 2.2a de Chiorclán 0053/2019 thar ceann scoláirí a 

bhíonn ag clárú in Iar-bhunscoileanna aitheanta atá ag feidhmiú trí mheán 
an Bhéarla do Mheán Fómhair 2020 & 2021 

 

Nuair a bhíonn breithniú á dhéanamh ar iarratas ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge 
faoi Alt 2.2.a. de Chiorclán 0053/2019 d'aon scoláire a chláraigh den chéad uair i scoil 
in Éirinn i rang 5 nó 6 le linn 2019/20 nó a chláraigh i rang 6 i rith na bliana acadúla 
2020/21, ba cheart don phríomhoide iar-bhunscoile aird a thabhairt ar an méid seo a 
leanas: 
 
In Alt 1.2 de Chiorclán 0053/2019 leagtar amach na prionsabail atá mar bhonn leis an 
gCiorclán Iar-bhunscoile.  Déantar tagairt do chlár na Sraithe Sóisearaí i dtéarmaí “Ag 
tógáil ar eispéireas foghlama teanga na scoláirí mar a fhoráiltear dó i gCuraclam 
Teanga na Bunscoile, tá sé mar aidhm ag an sonraíocht don Ghaeilge sa tSraith 
Shóisearach (T2) a gcuid eolais, tuisceana, luachanna agus scileanna teanga a 
thacaíonn lena bhforbairt phearsanta, chognaíoch agus shóisialta a dhaingniú agus a 
dhoimhniú.” 
 
Dá bhrí sin is gá don phríomhoide bunscoile machnamh a dhéanamh ar eispéireas 
oideachasúil na ndaltaí agus/nó an dul chun cinn i bhfoghlaim na Gaeilge mar 
ullmhúchán dá n-aistriú go dtí an iar-bhunscoil agus a rannpháirtíocht le staidéar 
Gaeilge na Sraithe Sóisearaí. Agus é sin san áireamh, ba cheart don bhunscoil 
breathnú ar an bhfianaise atá ar fáil faoi dhul chun cinn an scoláire i bhfoghlaim na 
Gaeilge. Má chinntear go léiríonn an fhianaise, mar thoradh díreach ar thréimhsí 
dúnadh scoileanna mar gheall ar COVID-19 le linn na mblianta acadúla 2019/20 agus 
2020/21, agus beag beann ar sholáthar cianteagaisc, nach bhfuil dóthain dul chun 
cinn déanta ag an scoláire chun ullmhú don rannpháirtíocht i staidéar na Gaeilge sa 
tSraith Shóisearach, ba chóir don phríomhoide bunscoile ansin é sin a chlárú ar Phas 
Oideachais an scoláire. Bunaithe ar an bhfianaise atá ar fáil ar rollú an scoláire ó thar 
lear isteach i rang a cúig nó rang a sé in 2019/2020 nó i rang a 6 in 2020/21, 
rannpháirtíocht agus dul chun cinn an scoláire i bhfoghlaim na Gaeilge agus é/í sa 
bhunscoil, féadfaidh príomhoide na hiar-bhunscoile breathnú maidir le díolúine a 
dheonú ar fhorais nach raibh an deis ag an scoláire a bheith gafa le staidéir na Gaeilge 
de réir mar atá in Alt 2.2.a de Chiorclán 0053/2019 (iar-bhunscoileanna). 

Ní bhaineann an Fógra seo ach le scoláirí iar-bhunscoile a chláraigh den chéad uair i rang 

5 nó 6 i scoil in Éirinn le linn 2019/20 nó a chláraigh i rang a 6 le linn na bliana acadúla 

2020/21 agus a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge faoi Alt 

2.2.a. de Ciorclán 0053/2019 “Díolúine ó Staidéar ar an nGaeilge”: 

“scoláirí a fuair a gcuid oideachais suas go dtí 12 bhliain d'aois (nó suas go dtí an 

bhliain dheireanach, agus an bhliain sin san áireamh, dá gcuid bunoideachais) 

lasmuigh den Stát agus nach raibh deis acu dul i mbun staidéir ar an nGaeilge” 

https://www.education.ie/ga/Tuismitheoir%C3%AD/Eolas/D%C3%ADol%C3%BAine-%C3%B3n-nGaeilge/
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Ba cheart fianaise dhoiciméadach, a thacaíonn le cinneadh an phríomhoide iar-
bhunscoile, a choinneáil i gcomhad Díolúine an scoláire mar aon leis an Seicliosta 
agus an Deimhniú Díolúine (atá ar fáil ó Aguisíní 4 agus 5 faoi seach de ‘Díolúintí ó 
Staidéar na Gaeilge: Treoirlínte d’Iar-bhunscoileanna (Teagasc trí mheán an Bhéarla)' 
atá foilsithe ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais). Mar atá leagtha amach in 
2.3.b) den Chiorclán, caithfear cóip den Deimhniú Díolúine a thabhairt freisin do 
thuismitheoir(í)/ chaomhnóir(í) an scoláire díolmhaithe. 

 
Mar atá leagtha amach i gCuid 3 den Chiorclán - Socruithe do scoláirí atá díolmhaithe 
ó bheith ag déanamh staidéir ar an nGaeilge: “Ba cheart do scoileanna, nuair is 
iomchuí, riachtanais foghlama litearthachta na scoláirí atá díolmhaithe ó staidéar a 
dhéanamh ar an nGaeilge a chur san áireamh agus iad ag úsáid na n-acmhainní 
riachtanas speisialta oideachais atá ar fáil. Féadfar cead a thabhairt do scoláirí atá 
díolmhaithe ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ábhar eile, gearrchúrsa nó réimse 
foghlama eile a chur in ionad na Gaeilge.” Chun tacú le cleachtais ionchuimsitheacha, 
ba chóir scoláire atá díolmhaithe ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge a chur san 
áireamh ar bhealach bríoch i ngnéithe de ghníomhaíochtaí teanga agus cultúrtha 
Gaeilge de réir a c(h)umais agus a réimsí spéise. 

 

Tá treoirlínte (lena n-áirítear seicliostaí) mar aon le Ceisteanna Coitianta faoi dhíolúintí 
ó staidéar na Gaeilge ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais a thabharfaidh 
cúnamh faisnéise breise do bhainistíocht na scoile nuair a bhíonn iarratais ar dhíolúintí 
ó staidéar na Gaeilge á mbreithniú.  Is féidir teacht orthu seo anseo: 
www.education.ie/ga/Tuismitheoirí/Eolas/Díolúine-ón-nGaeilge/ 
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