
[AINM NA SCOILE] 

FÓGRA BLIANTÚIL UM IONTRÁLACHA 

maidir le hiontrálacha chuig scoilbhliain 20__/__ (cuir isteach an 
scoilbhliain lena mbaineann)

Beartas Iontrála agus Foirm Iarratais 

Tá cóip de Bheartas Iontrála na scoile agus den Fhoirm Iarratais ar Iontráil do [cuir 

isteach an scoilbhliain] ar fáil mar a leanas: - 

Le híoslódáil ag: www.[seoladh shuíomh gréasáin na scoile]

Ar iarratas: Trí ríomhphost a sheoladh [seoladh ríomhphoist na scoile] nó trí scríobh chuig: 

[seoladh oifig na scoile] 

CUID 1 - Iontrálacha chuig scoilbhliain 20__/__ [cuir isteach an scoilbhliain lena 

mbaineann]. Dátaí Iarratais agus Cinnidh maidir le hiontráil chuig scoilbhliain 

20__/__ [cuir isteach an scoilbhliain lena mbaineann]

Seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le hiontráil chuig rang na naíonán/an gcéad bhliain 

(scrios de réir mar is iomchuí):

Tosóidh an scoil ar iarratais ar iontráil a ghlacadh an  

Cuirfidh an scoil deireadh le hiarratais ar iontráil a ghlacadh an  

Is é an dáta ar a gcuirfear iarratasóirí ar an eolas faoin gcinneadh i leith 

a n-iarratais an     

Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí glacadh le tairiscint iontrála a 

dhearbhú laistigh de ná*

* D’fhéadfadh tarraingt siar na tairisceana a bheith ina thoradh ar mhainneachtain i 

nglacadh tairisceana laistigh den tréimhse atá leagtha síos thuas. 

Nóta: breithneoidh an scoil iarratais dhéanacha agus déanfaidh sí cinntí ina leith i 
gcomhréir le Beartas Iontrála na scoile.

Dátaí Iarratais agus Cinnidh um Rang Speisialta maidir le hiontráil chuig 

scoilbhliain 20__/__ [cuir isteach an scoilbhliain lena mbaineann] 

Seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le hiontráil chuig rang speisialta na scoile lena 
ndéantar freastal ar leanaí lena mbaineann [cuir isteach sonraí chatagóir/chatagóirí na 
riachtanas oideachais speisialta ar a ndéantar freastal sa rang]: 

Tosóidh an scoil ar iarratais ar iontráil chuig an rang speisialta a 
ghlacadh an   
Cuirfidh an scoil deireadh le hiarratais ar iontráil chuig an rang speisialta 
a ghlacadh an 
Is é an dáta ar a gcuirfear iarratasóirí ar an eolas faoin gcinneadh i leith 
a n-iarratais ar iontráil chuig an rang speisialta an 
Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí glacadh le tairiscint iontrála 
chuig an rang speisialta a dhearbhú laistigh de ná*

* D’fhéadfadh tarraingt siar na tairisceana a bheith ina thoradh ar mhainneachtain i 

nglacadh tairisceana laistigh den tréimhse atá leagtha síos thuas. 



Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil i scoilbhliain 20__/__ [cuir isteach an 

scoilbhliain lena mbaineann]

Líon na n-áiteanna ar fáil i rang na naíonán/sa chéad bhliain (scrios de réir 

mar is iomchuí) ^ 

Is é líon na n-áiteanna cónaithe atá ar fáil (scoileanna cónaithe amháin) 

Líon na n-áiteanna neamhchónaitheacha atá ar fáil (scoileanna cónaithe 

amháin) 

Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil sa rang speisialta ina ndéantar freastal 

ar leanaí lena mbaineann [cuir isteach sonraí chatagóir nó chatagóirí an 

oideachais speisialta ar a ndéantar freastal sa rang] ~

^ Cuir A nó B thíos san áireamh, de réir mar is iomchuí, má bhaineann na nithe a leanas: 

 Rinne an scoil tairiscintí áiteanna maidir le scoilbhliain 20__/__ agus glacadh leis na 
tairiscintí sin roimh thús Alt 62 den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 
2018 an 1 Feabhra 2020, nó  

 Má bhí liosta feithimh i bhfeidhm ag an scoil roimh an 1 Feabhra 2020, agus tá sé de 
rún aici iontrálacha a chur in ord tosaíochta bunaithe ar an liosta sin.  

I ngach cás eile ba cheart é a scriosadh. 

A. Rinne [Ainm na Scoile] tairiscintí áiteanna sa scoil agus glacadh leis na tairiscintí sin 

roimh thús Alt 62 den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018 an 1 Feabhra 

2020. Is é líon iomlán na n-áiteanna scoile atá ar fáil i rang na naíonán/sa chéad bhliain 

____. Is é líon iomlán na n-áiteanna sa scoil a cuireadh ar fáil agus a glacadh roimh an 1 

Feabhra 2020 don ghrúpa sin do scoilbhliain 20__/__ _______.   Dá bhrí sin is é líon na 

n-áiteanna atá á gcur ar fáil do 20__/__  _____. 

B. Roimh thús Alt 62 den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018 an 1 

Feabhra 2020, rinne [Ainm na Scoile] liosta feithimh a thiomsú agus chuir sí dearbhú i 

scríbhinn ar fáil d’iarratasóirí go bhfuil siad ar an liosta sin.  Is é líon iomlán na n-áiteanna 

scoile atá ar fáil i rang na naíonán/sa chéad bhliain ____.  Is é líon na n-iarratasóirí ar an 

liosta feithimh ______.   Cuirfear deireadh le liostaí feithimh i Feabhra 2025.         

~ Má tá roinnt ranganna ag an scoil ina ndéantar freastal ar chatagóirí éagsúla de riachtanais 

oideachais speisialta, ní mór sonraí faoi líon na n-áiteanna do gach rang speisialta a sholáthar. 

CUID 2 - Iontrálacha chuig scoilbhliain [cuir isteach an scoilbhliain roimhe]. 

(Níor cheart an chuid seo a chomhlánú ach amháin má bhí ró-éileamh ar ghrúpa iontrála/ar 
rang speisialta do scoile sa scoilbhliain roimhe) 

Maidir le scoilbhliain 20__/__ [cuir isteach an scoilbhliain roimh an scoilbhliain lena mbaineann 

an fógra iontrála], ba é líon iomlán na n-iarratas ar iontráil a fuair an scoil_____. 

Faisnéis maidir leis an bpróiseas iontrála don Ghrúpa Iontrála [rang na 
naíonán/an chéad bhliain]/[rang speisialta] do scoilbhliain 20__/__ 



Miondealú ar na háiteanna a leithdháileadh do scoilbhliain 20__/__ :

Líon na n-áiteanna ar fáil 

Líon na n-iarratas a fuarthas 

Líon na dtairiscintí a tugadh agus a glacadh 
faoi gach critéar 

Ní mór cur síos ar gach critéar a úsáideadh agus 
ar líon na n-áiteanna a tairgeadh agus a glacadh 
faoin gcritéar sin a chur isteach anseo. 
Sampla, mar a leanas: 
Critéar a hAon: Iarratasóirí atá ina gcónaí sa 
scoilcheantar - tairgeadh 40 áit, glacadh le 38 n-áit.
Critéar a Dó: Iarratasóirí a bhfuil siblíní acu agus 
iad ag freastal ar an scoil - tairgeadh 20 áit, glacadh 
le 20 áit. 

Líon iomlán na dtairiscintí a rinneadh 

Líon na n-ainmneacha a cuireadh ar liosta 
feithimh  


