
Iontrálacha Scoile - Ceisteanna Coitianta 
 

 
Táthar ag súil leis gur treoir a bheidh sna CCanna seo le cabhrú le scoileanna agus ba chóir 
iad a léamh in éineacht le forálacha na nAchtanna Oideachais 1998-2018, na nAchtanna um 
Stádas Comhionann 2000-2018, an Achta Oideachais (Leas) 2000. 
 
Is é cuspóir na CCanna seo treoir a thabhairt do phatrún (do phatrúin), do scoileanna agus do 
thuismitheoirí maidir leis na socruithe a éilítear san Acht Oideachais (Ligean isteach i 
Scoileanna), 2018, le haghaidh iontrálacha scoile. Clúdaítear sna CCanna na céimeanna is 
gá do bhord bainistíochta agus do phatrún (do phatrúin) na scoileanna a ghlacadh, ó ullmhú 
an dréachtbheartais leasaithe go dtí go dtugtar tairiscint ar áit ar scoil agus go nglactar leis, 
chomh maith le ranna do thuismitheoirí agus faisnéis ghinearálta eile maidir le hiontrálacha 
scoile. 
 
Tá teacht ar theimpléid don Bheartas Iontrála agus don Fhógra Iontrála Bliantúil do scoileanna 
ag na naisc seo a leanas:  
Bheartas Iontrála 
Fhógra Iontrála Bliantúil 
 
 
Nóta: Ní léiriú dlíthiúil iad na CCanna seo ar an reachtaíocht agus ní hionann an 
fhaisnéis/treoir sa cháipéis seo agus comhairle dlí. Tá sé de fhreagracht ar gach údarás scoile 
ceangaltais na reachtaíochta a léamh agus a thuiscint. Lena chois sin, tá sé de fhreagracht 
ar gach údarás scoile, agus aird aige ar a chomhairle dlí féin, más gá, é féin a shásamh go 
bhfuil na dualgais, mar atá sa reachtaíocht, comhlíonta acu.  
 
Ba chóir a thabhairt faoi deara, freisin, go bhfuil nasc idir cuid mhaith de na ceisteanna a 
phléitear sna CCanna seo agus, dá bhrí sin, gur chóir do léitheoirí a bheith cúramach gan 
ceisteanna aonair a léamh astu féin ach gur chóir an cháipéis seo a léamh ina hiomláine agus 
in éineacht leis na cáipéisí agus leis an eolas bainteach agus in éineacht leis na forálacha 
ábhartha reachtaíochta.  
 
 

 
Príomhdhátaí 

 
 1 Deireadh Fómhair - an chéad lá ar féidir le scoileanna tosú ar ghlacadh le 

hiarratais don ghrúpa a thiocfaidh isteach an bhliain dár gcionn. 
 15 Meán Fómhair- sa chás go mbeartaíonn scoil Beartas Iontrála a scoile a leasú 

nó a athdhréachtú, ní mór don Bheartas Iontrála a bheith faofa agus curtha ar ais 
ag an bpatrún chuig an mbord faoin dáta seo ionas go mbeidh sé feidhmiúil don 
bhliain dár gcionn.  
 

Príomhcháipéisí  
 

 Beartas Iontrála Scoile 
 Fógra Iontrála Bliantúil 
 Foirm iarratais le haghaidh iontrála chun na scoile 
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Roinn 1 - An Beartas Iontrála a athdhréachtú - Treoir do Bhoird 
Bhainistíochta agus do Phatrúin 

 

1. Cad iad na céimeanna is gá do bhoird bhainistíochta agus do phatrún (do 
phatrúin) glacadh agus iad ag ullmhú agus ag faomhadh Bheartas Iontrála na 
scoile? 

(a) Ní mór don bhord bainistíochta (‘an bord’) dul i gcomhairle leis an bpatrún (na 
patrúin), le tuismitheoirí na ndaltaí atá ar an scoil agus le baill foirne na scoile agus 
iad ag ullmhú an Dréachtbheartais Iontrála.  

 
Tugann roinn 62 den acht an próiseas a bhíonn ag teastáil do Bheartais Iontrála. Tugann an 
roinn seo ar an mbord dul i gcomhairle le tuismitheoirí, le baill foirne agus leis an bpatrún (leis 
na patrúin) sula ndréachtaítear an beartas. Is próiseas é seo nach mbíonn ag teastáil ach sa 
chás go roghnaíonn scoil athbhreithniú a dhéanamh ar a polasaí. Sa chás go roghnaíonn bord 
a Bheartas Iontrála a athbhreithniú sa todhchaí, ní mór dó tabhairt faoin bpróiseas arís maidir 
le comhairliúchán agus le faomhadh amhail is a bheadh sé ag athdhréachtú an Bheartais den 
chéad uair.  
 
Is féidir teacht ar cháipéis teimpléid don Bheartas Iontrála ag an nasc seo. 
 
(b) Ní mór don bhord an Dréachtbheartas Iontrála a chur ar aghaidh chuig an bpatrún 

(chuig na patrúin) le faomhadh. 
 
Ní mór don phatrún (do na patrúin), tar éis dóibh an Dréachtbheartas Iontrála a fháil, an 
beartas a fhaomhadh. Más mian leis an bpatrún (leis na patrúin) athruithe a dhéanamh ar an 
dréachtbheartas, áfach, ba chóir dóibh an beartas a chur ar ais chuig an mbord ionas gur 
féidir athruithe a dhéanamh. Ní mór don bhord ansin, aon athrú a sonraíodh a dhéanamh 
laistigh de 2 sheachtain agus an beartas a chur ar ais chuig an bpatrún (na patrúin) le 
faomhadh.  
 
Ní mór don phatrún (do na patrúin) an dréachtbheartas nó an dréachtbheartas leasaithe a 
fhaomhadh a luaithe is féidir ach i gcás ar bith faoin 15 Meán Fómhair ar a mhoille, ionas go 
mbeidh an beartas feidhmiúil don bhliain scoile dár gcionn.  
 
Ní mór don phatrún (do na patrúin) an Beartas Iontrála faofa a chur ar aghaidh chuig an mbord 
le go bhfoilseofar é.  
 
(c) Ní mór don bhord an beartas faofa a fhoilsiú. 
 
Ní mór don bhord an beartas nua a fhoilsiú ar láithreán gréasáin a choimeádann an scoil agus 
a bhfuil teacht poiblí air, i.e. láithreán gréasán na scoile.  
 
2 sheachtain a bhíonn ag an mbord, ón dáta a bhfaigheann siad an beartas faofa ón phatrún 
(ó na patrúin) chun an beartas a fhoilsiú ar láithreán gréasáin na scoile. Ní mór an Beartas 
Iontrála a choimeád ar láithreán gréasáin na scoile go dtí go ndéantar é a nuashonrú nó ceann 
úr a chur ina áit. Ní mór don bheartas a bheith ar fáil ar iarratas ón scoil freisin.  
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Tá an próiseas a bhaineann le hullmhú an bheartais agus faomhadh a lorg ar a shon leagtha 
amach thíos: 

 

An Beartas a Dhréachtú agus a Fhoilsiú 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Roinn 2 – Próiseas Iontrála  

2. Conas a reáchtálann scoileanna a bPróiseas Iontrála? 

 
(a) Ní mór don bhord Fógra Iontrála Bliantúil na scoile a ullmhú agus a fhoilsiú. 

Ní mór don bhord Fógra Iontrála Bliantúil na scoile a ullmhú agus a fhoilsiú agus faisnéis faoi 
leith ann maidir leis an bpróiseas iontrála, mar atá leagtha amach mar fhreagra ar cheist 8. 
 
Ní mór don fhógra a bheith foilsithe 1 seachtain ar a laghad sular féidir leis an scoil glacadh 
le hiarratais iontrála.  
 
Ní féidir le scoileanna glacadh le hiarratais iontrála roimh 1 Deireamh Fómhair sa bhliain roimh 
an mbliain a bhfuil an t-iarrtas ar iontráil á dhéanamh lena haghaidh. 
 
Ní mór don fhógra a bheith foilsithe ar láithreán gréasáin na scoile agus fanacht ansin i rith na 
bliana scoile.  
 
Ní mór don fhógra a bheith ar fáil ar iarratas scríofa freisin. 
 
Is féidir teacht ar thuilleadh eolais ar an bhFógra Iontrála ag ceist 9Error! Reference source 
not found. agus is féidir teacht ar cháipéis teimpléid ag an nasc seo. 
 
(b) Glacann an scoil le hiarratais iontrála. 
 
Ní mór do scoileanna glacadh le hiarratais iontrála faoi réir na ndátaí atá leagtha amach ina 
bhFógra Iontrála Bliantúil. Ní mór dóibh glacadh le haon iarratas mall freisin. 

Foamhann 
an patrún 

(na patrúin) 
an beartas. 

Ullmhaíonn 
an bord an 

Dréachtbhear
tas Iontrála  

Cuireann an 
patrún (na 
patrúin) an 

dréachtbhea

Foilsíonn an 
bord an beartas 

faofa 

Leasaíonn an 
bord an 

beartas mar a 
iarrtar agus 

cuireann ar ais 
chuig an 

Téann an bord i 
gcomhairle leis 
an bpatrún (leis 
na patrúin), leis 
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(c) Déanann an scoil cinntí ar iarratais iontrála. 

Ní mór cinntí na scoile maidir le hiontráil chuig an ngrúpa isteach a chur in iúl don iarratasóir 
laistigh de 3 seachtaine ón dáta deiridh le haghaidh iarratas, mar atá leagtha amach san 
fhógra.  

Maidir le cinntí ar iarratais don ghrúpa isteach a thagann isteach tar éis an dáta dhúnta mar 
atá leagtha amach san fhógra, ní mór sin a chur in iúl don iarratasóir laistigh de 3 seachtaine 
tar éis dóibh an t-iarratas a fháil. 

Tá tuilleadh faisnéise ar an bpróiseas cinntiúcháin le fáil ag roinn 0 below. 

Ní mór glacadh le tairiscint ar áit scoile laistigh den amfhráma atá leagtha amach san Fhógra 
Iontrála Bliantúil.  Ní mór don scoil sonraí a chur ar fáil d’iarratasóirí ar an tréimhse inár gá 
dóibh glacadh leis an tairiscint.  

Ní mór do scoileanna a bhfuil ró-éileamh orthu liosta feithimh a chur le chéile de na daltaí sin 
nach raibh rath ar a n-iarratais chuig an scoil. Ní mór don liosta feithimh seo a bheith bailí ar 
feadh na bliana scoile sin amháin agus ní mór é a úsáid le folúntais a thagann chun cinn i rith 
na bliana sin a líonadh.  

Ní mór do gach scoil glacadh le hiarratais mhalla chuig an ngrúpa isteach agus 
cinneadh a dhéanamh orthu. Ní mór áiteanna a ofráil nuair a bhíonn áiteanna ar fáil. Ní 
mór do scoileanna a bhfuil ró-éileamh orthu na hiarratasóirí mírathúla a chur ar liosta 
feithimh don scoil. 

An Próiseas Iontrála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cad iad na príomhdhátaí maidir leis an bPróiseas Iontrála? 

 

Glacann an 
t-iarratasóir 

leis an áit 

Táirgeann an 
scoil áit 

Tosaíonn an scoil 
ag glacadh le 

hiarratais ar iontráil 
(ní roimh 1 

Deireadh Fómhair) 

 Cuireann an scoil 
iarratasóirí ar liosta 

feithimh don 
bhliain atá i gceist 

(scoileanna a bhfuil 

Déanann an 
scoil cinntí ar 

na hiarratais a 
fuarthas 

Ulmhaíonn agus 
foilsíonn an bord an 

Fógra Iontrála ina 
leagtar amach an 

phríomhfhaisnéis ar 
iontráil 

Diúltaíonn 
an t-

iarratasóir 
an áit 

Táirgeann an 
scoil áit don 
chéad duine 

eile ar an 
liosta 



Ní féidir le scoileanna glacadh le hiarratais roimh 1 Deireadh Fómhair sa bhliain roimh an 
mbliain scoile a bhfuil an t-iarratas chuig an ngrúpa isteach á dhéanamh le haghaidh.  Tá sé 
de rogha ag scoileanna tús a chur lena bpróiseas iontrála pé uair is mian leo a fhad agus gur 
ar 1 Deireadh Fómhair nó tar a éis sin a chuirtear tús leis sa bhliain roimh an mbliain a bhfuil 
iarratas á dhéanamh ar a son. I gcás chuid chónaithe na scoileanna cónaithe, áfach, is féidir 
tús a chur leis an bpróiseas iontrála i mí Dheireadh Fómhair dhá bhliain roimh an mbliain a 
bhfuil iarratas á dhéanamh ar a son.  
 
Tabharfaidh foilsiú Fhógra Iontrála Bliantúil na scoile an príomheolas ar fad do thuismitheoirí 
ar phróiseas iontrála na scoile. Ní mór don fhógra a bheith foilsithe ar láithreán gréasáin na 
scoile 1 seachtain ar a laghad sular féidir le scoil tosú ar ghlacadh le iarratais iontrála don 
bhliain a bhíonn i gceist agus ní mór don fhógra fanacht ansin i rith na bliana scoile.  
 
 

Roinn 3 – Beartais Iontrála Scoile  

4. An bhfuil aon treoir ann ar an méid ba chóir a bheith istigh i mBeartas Iontrála 
scoile? 

 

Mar chúnamh do bhoird agus iad ag ullmhú a mBeartais Iontrála, tá teimpléad don Bheartas 
Iontrála foilsithe ag an Roinn agus é ar fáil anseo.  
 
Éilíonn an t-acht go mbeidh gnéithe éigeantacha faoi leith istigh i mBeartas Iontrála scoile. Ba 
cheart go mbeadh na gnéithe seo ar fad laistigh de bheartas reatha gach scoile. Cabhróidh 
an teimpléad le scoileanna a chinntiú go mbeidh a mbeartas úr ag teacht leis na ceangaltais 
ar fad atá sa reachtaíocht. 
 

5. An bhfuil sé riachtanach go mbeidh Ráiteas Iontrála istigh i mBeartas Iontrála 
gach scoile? 

 
Tá, éilíonn an t-acht go mbeidh Ráiteas Iontrála istigh i mBeartas Iontrála gach scoile. 
Foráladh gach scoil ina Ráiteas Iontrála nach ndéanfar idirdhealú idir aon iarratasóir ar iontráil 
ar aon bhonn acu seo a leanas: inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, claonadh gnéis, 
creideamh, míchumas, cine, ball den phobal siúil nó riachtanais speisialta oideachais. Leagtar 

amach i dTeimpléad don Bheartas Iontrála na Roinne an méid ba chóir a bheith sa ráiteas 
seo. 
 
Lena chois sin, ní mór do na catagóirí scoile mar atá leagtha amach ag (a) go (f) thíos tuilleadh 
eolais a chur isteach ina ráiteas.  
 

Nóta: Is féidir go mbeidh ar scoileanna áirithe ráitis a chur isteach faoi níos mó ná ceann 
amháin de na ceannteidil thíos: 
 

(a) Ní mór do scoil nach ligeann isteach ach aon inscne amháin ráiteas a chur isteach 
nach ndéanann an scoil idirdhealú maidir le ligean isteach daltaí nuair a dhiúltaíonn sí 
dalta nach den inscne sin é/í a ligean isteach. 
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(b) Ní mór d’ iar-bhunscoil shainchreidmheach ráiteas a chur isteach nach ndéanann an 
scoil idirdhealú maidir le ligean isteach daltaí nuair a ligeann sí isteach daltaí de 
shainchreideamh faoi leith mar rogha ar shainchreidimh eile. 
 

(c) Ní mór do gach scoil shainchreidmheach (bunscoileanna nó iar-bhunscoileanna) 
ráiteas a chur isteach nach ndéanann an scoil idirdhealú maidir le ligean isteach daltaí 
nuair a dhiúltaíonn sí dalta a ligeann nach de shainchreideamh faoi leith é/í agus é 
cruthaithe gur ar mhaithe le héiteas na scoile a choimeád a chaithfidh an diúltú a bheith 
ann. 
 

(d) Ní mór do bhunscoil chreidimh mhionlaigh ráiteas a chur isteach nach ndéanann an 
scoil idirdhealú maidir le ligean isteach dalta ar ball de chreideamh mionlaigh é/í i 
gcomhréir le roinn 7A (curtha isteach le roinn 11(b) den Acht Oideachais 2018 (Ligean 
isteach i Scoileanna)) den Acht um Stádas Comhionann 2000 
 

(e) Scoileanna speisialta- maidir le scoil a thugann oideachas do dhaltaí laistigh de 
chatagóir nó de chatagóirí de na riachtanais speisialta oideachais amháin, ní mór di 
ráiteas a chur isteach go m’fhéidir ndiúltóidh an scoil dalta a ligean isteach nach bhfuil an 
sainchatagóir de riachtanais speisialta oideachais aige/aici 
 

(f) Scoileanna a bhfuil rang speisialta acu- maidir le scoil a bhfuil rang speisialta bunaithe 
aici a thugann oideachas do dhaltaí de chatagóir nó de chatagóirí de riachtanais speisialta 
oideachais, ní mór dóibh ráiteas a chur isteach go mb’fhéidir go ndiúltóidh an scoil dalta 
a ligean isteach sa rang atá i gceist nach bhfuil an sainchatagóir de riachtanais speisialta 
oideachais aige/aici 

 
Nóta: Ní éilíonn an t-acht go mbeidh athrú ar an stádas reatha ann do scoileanna speisialta 
nó scoileanna a bhfuil ranganna speisialta acu le riar ar chatagóir nó ar chatagóirí de 
riachtanais speisialta oideachais (RSO). Leanfaidh na socruithe reatha maidir le catagóir nó 
catagóirí RSO a thugann scoileanna mar a bhí blianta roimhe ach amháin má iarann an NCSE 
(an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta) nó an Roinn é. Ní mór don scoil sonraí a 
thabhairt ina Beartas Iontrála ar an gcatagóir nó na catagóirí RSO a riartar orthu don scoil/rang 
speisialta atá i gceist.  
 

6. Cad iad na critéir roghnúcháin atá cead ag scoileanna a chur isteach ina 
mBeartas Iontrála? 

 
Beidh rogha ag na scoileanna fós maidir lena gcritéir iontrála agus an caoi a gcuirtear i 
bhfeidhm iad. Tá critéir áirithe ann, áfach, a gcuireann an t-acht cosc orthu (Féach 8 thíos). 
 

Seachas sin, is rud dóibh féin na critéir agus an t-ord tosaíochta a úsáideann scoileanna. Tá 
dhá phríomhphointe le tabhairt faoi deara, áfach: 
 

 Ar an gcéad dul síos, ní mór don phróiseas roghnúcháin agus don Bheartas Iontrála 
ar a bhfuil sé bunaithe a bheith neamh-idirdhealaitheach agus caithfear é a chur i 
bhfeidhm go cothrom maidir le gach iarratasóir. 

 Ar an dara dul síos, ní féidir critéir roghnúcháin nach bhfuil i mBeartas Iontrála na 
scoile a úsáid le cinneadh a dhéanamh faoi cé acu is féidir le dalta dul isteach i scoil 
nó nach féidir. 
 



7.  An féidir le scoileanna an creideamh a úsáid mar chritéar roghnúcháin? 

 
Leasaigh roinn 11 den acht an tAcht um Stádas Comhionann 2000 chun fáil ar réitithe leis an 
bhforáil a cheadaigh do bhunscoileanna aitheanta an creideamh a úsáid mar chritéar 
roghnúcháin maidir le hiontrálacha scoile. 
 
Tá foráil ann, áfach, chun gur féidir le páiste creidimh mhionlaigh teacht ar scoil dá 
c(h)reideamh. Forálann an t-acht leasaithe nach ndéanann bunscoil aitheanta idirdhealú nuair 
a thugann sí tús áite do dhalta creidimh mhionlaigh atá ag iarraidh dul isteach i scoil a thugann 
teagasc creidimh nó oideachas creidimh atá ar aon dul le héiteas creidimh an dalta nó atá 
cosúil le héiteas creidimh an dalta atá i gceist.  
 
Forálann Roinn 61(2) (b) den acht gur féidir le hiar-bhunscoil shainchreideamh tús áite a 
thabhairt d’iarratasóirí bunaithe ar a sainchreideamh mar chuid dá bpróiseas roghnúcháin más 
mian leo sin a dhéanamh. 
 
Ní mór socruithe do dhaltaí nach mian leo freastal ar theagasc creidimh a bheith istigh 
sna Beartais Iontrála.  
 
8. Cad iad na critéir roghnúcháin a dtoirmisctear ar scoileanna a chur ina 
mBeartas Iontrála? 
  

Agus cinneadh á dhéanamh aici ar iarratas ar áit sa scoil nó dalta a chur ar liosta feithimh ní 
féidir le scoil na hábhair atá liostaithe thíos a chur san áireamh mar chritéir roghnúcháin nó 
eile mar chuid dá próiseas iontrála nó ina cinntí ar iarratais. Tá líon teoranta eisceachtaí ann 
a aibhsíodh i ndath gorm: 

  

(i) freastal a bheith déanta ag dalta ar sheirbhís réamhscoile nó réamhscoile                
(ní áirítear leis seo freastal a bheith déanta ag an dalta ar— 
(a) rang luath-idirghabhála , nó  
(b) Réamhscoil Thús Luath  

a shonraítear i liosta a fhoilseoidh an tAire ó am go ham.) 
  
(ii) táillí nó ranníocaíochtaí (nó pé cur síos a dhéantar orthu) a íoc leis an scoil               

(seachas i ndáil le: 
(a) táillí a ghearrann iar-bhunscoileanna a ghearrann táillí, sonraítear scoileanna dá 
leithéid i liosta iar-bhunscoileanna a ghearrann táillí a fhoilsíonn an tAire; 
nó (b) táillí a ghearrann scoileanna cónaithe, a shonraítear i liosta de scoileanna 
cónaithe a fhoilseoidh an tAire ó am go ham, chomh fada agus a bhaineann na táillí sin 
go hiomlán leis an gcostas atá i gceist le háiteanna cónaithe a sholáthar; 
(c) táillí a ghearrann scoileanna a sholáthraíonn cúrsaí iar-Ardteistiméireachta (CIAnna), 
chomh fada agus a bhaineann na táillí sin leis an gcostas atá i gceist leis na cúrsaí sin 
a sholáthar; 
(d) táillí a ghearrann scoileanna a sholáthraíonn cúrsaí breisoideachais agus oiliúna, i 
leith na gcúrsaí sin.) 
  

(iii) cumas, scileanna nó inniúlacht acadúil an dalta   
(seachas: 
- maidir le háit a fháil isteach i (a) scoil speisialta nó (b) rang speisialta ach amháin nuair  

is gá a leithéid a dhéanamh chun fáil amach an bhfuil an chatagóir de riachtanas 
oideachais speisialta lena mbaineann ag an dalta agus/nó 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ga&u=http://ncse.ie/wp-content/uploads/2018/05/NCSE-List-of-Special-Classes-for-September-20181.pdf


- sa chás go dtugann Gaelscoil tosaíocht, de réir fhorálacha alt 62 (9) den acht, do 
dhalta a bhfuil leibhéal líofachta sa Ghaeilge bainte amach aige.)                

  
(iv) slí bheatha, stádas airgeadais, cumas acadúil, scileanna nó inniúlacht tuismitheoirí dalta  
  
(v) ceanglas go bhfreastalóidh dalta nó a thuismitheoirí, ar agallamh, lá oscailte nó cruinniú 

eile mar choinníoll iontrála              
(seachas i gcás iontrála chuig an aonad cónaithe de scoil chónaithe nó chuig CIA nó 
cúrsa breisoideachais agus oiliúna a reáchtálaíonn scoil.) 

 
(vi) an nasc atá ag dalta leis an scoil mar gheall ar bhall dá theaghlach a bheith mar dhalta 

sa scoil san am i láthair nó san am a chuaigh thart  
(seachas sa chás gur mhaith leis an scoile critéir roghnúcháin a áireamh bunaithe ar (1) 
siblíní de chuid an dalta a bheith mar dhalta reatha nó mar iardhalta de chuid na scoile 
agus / nó (2) tuismitheoirí nó seantuismitheoirí an dalta a bheith ina n-iardhaltaí de chuid 
na scoile. 

  
Maidir le (2) tuismitheoirí agus seantuismitheoirí, féadfaidh scoil an critéar seo a úsáid 
chun uasmhéid 25% de na háiteanna atá ar fáil a líonadh mar atá leagtha amach i 
bhFógra Iontrála Bliantúil na scoile.) 

  
(vii) an dáta agus an t-am a fuair an scoil iarratas iontrála 
  

Braitheann seo ar an iarratas a bheith faighte am ar bith le linn na tréimhse a shonraítear 
chun glacadh le hiarratais faoi mar atá leagtha amach i bhFógra Iontrála Bliantúil na 
scoile don scoilbhliain lena mbaineann. Ciallaíonn sé seo nach féidir le scoil critéar 
roghnúcháin a chur i bhfeidhm bunaithe ar dháta an iarratais ach ní choisceann sí an 
scoil iarraidh go gcuirfí iarrtais isteach laistigh den chreat ama atá leagtha amach ina 
Fógra Iontrála Bliantúil. 
  
Nóta: Féadfaidh scoil critéar roghnúcháin a chur i bhfeidhm bunaithe ar liosta feithimh a 
bhí ann cheana (liosta feithimh a bhí ann roimh 1 Feabhra 2020), ar an gcoinníoll gur 
dheimhnigh an scoil sin roimh 1 Feabhra 2020 i scríbhinn do dhuine a rinne iarratas nó 
léiriú spéise iarratas a dhéanamh ar áit sa scoil agus an dalta lena mbaineann a bheith 
curtha ar liosta feithimh le haghaidh leithdháileadh áiteanna sa scoilbhliain lena 
mbaineann. Ní bheidh an eisceacht seo ann ó 31 Eanáir 2025 ar aghaidh. 

  

  

Cuid 4 - Fógra Iontrála Bliantúil 

9. Cad é an Fógra Iontrála Bliantúil? 
  
Éilíonn alt 63 den acht ar gach bord Fógra Iontrála a ullmhú agus a fhoilsiú gach 
bliain. Caithfear an fógra seo a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na scoile seachtain amháin ar a 
laghad sula dtosaíonn an scoil ar a próiseas iontrála bliantúil. 
  
Caithfidh an fógra sonraí a sholáthar maidir le conas cóip de Pholasaí Iontrála agus foirm 
iarratais iontrála na scoile a fháil. Caithfidh an fógra an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar 
freisin maidir leis an bpróiseas iontrála don ghrúpa a bheidh ag súil le háit sa scoil don 
scoilbhliain lena mbaineann: 
  



· An dáta a thosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais iontrála don scoilbhliain lena 
mbaineann agus an dáta a stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais (ní mór 3 
seachtaine ar a laghad a bheith ann)                 

· An dáta a chuirfear an cinneadh in iúl d'iarrthóir maidir leis an iarratas, (caithfear seo a 
dhéanamh laistigh de 3 seachtaine ón dáta dúnta, nó laistigh de 3 seachtaine ón dáta 
a fuarthas an t-iarratas i gcás iarratas déanach)                 

· An dáta/tréimhse faoina ndeimhneoidh an t-iarrthóir go bhfuil siad ag glacadh leis an 
tairiscint iontrála                 

· Féadfar an tairiscint a tharraingt siar mura nglacann an t-iarrthóir leis an tairiscint iontrála 
laistigh den chreat ama atá leagtha amach                 

· Maidir leis an scoilbhliain lena mbaineann:                
- Líon na n-áiteanna scoile atá ar fáil don ghrúpa iarrthóirí 
- I gcás scoil chónaithe, líon na n-áiteanna cónaithe agus líon na n-áiteanna 
neamhchónaithe atá ar fáil 
- I gcás scoile le rang speisialta líon na n-áiteanna scoile atá ar fáil sa rang speisialta 
lena mbaineann 

· I gcás scoile ina raibh níos mó iarrthóirí ná áiteanna ann sa scoil nó sa rang speisialta 
sa bhliain roimh an mbliain a bhfuil áit a lorg, caithfear ráiteas a chur san Fhógra 
Iontrála ag leagan amach líon na n-iarratas a fuarthas agus líon agus ord na dtairiscintí 
a rinneadh sa scoilbhliain sin maidir le gach ceann de chritéir roghnúcháin na 
scoile                 

· I gcás scoile ina ndearnadh tairiscintí agus ar glacadh leo don scoilbhliain lena 
mbaineann, roimh theacht i bhfeidhm alt 62, (i.e. roimh 1 Feabhra 2020), ba chóir don 
scoil líon na n-áiteanna scoile sin a tairgeadh agus ar glacadh leo a lua 

· Sa chás go bhfuil liosta feithimh ag scoil a dréachtaíodh roimh alt 62, agus a bhfuil sé ar 
intinn acu tairiscintí a dhéanamh ón liosta seo, ba chóir di líon na ndaltaí atá ar an 
liosta seo don scoilbhliain lena mbaineann a lua. Beidh deireadh leis an bhforáil seo i 
2025                 
  

Cuireadh timplead don Fogra Iontrala Bliantuil féadtar é a úsáid agus an doiciméad seo á 
dhréachtú. 
  

Cuid 5 - Tuilleadh Faisnéise maidir leis an bPróiseas Iontrála do 
Scoileanna  

10. Conas is féidir le scoileanna a bpróiseas iontrála a bhainistiú sa chás go 
ndearna iarrthóirí iarratas ar níos mó ná scoil amháin? 

D’fhonn próiseas iontrála éifeachtach a éascú do scoileanna agus iarrthóirí, ligeann an t-acht 
do scoileanna an fhaisnéis a leanas a roinnt: 

 · An dáta a fuarthas iarratas                 

· An dáta a rinneadh tairiscint                 
· An dáta ar glacadh le tairiscint                 
· Sonraí pearsanta aitheantais an dalta (lena chinntiú gurb é an duine céanna é atá ag 

déanamh iarratais ar an dá scoil)                 

Is faoi na scoileanna lena mbaineann atá sé aontú agus socruithe a chur i bhfeidhm maidir le 
haon chomhroinnt faisnéise faoin acht. 
  

 
Sa bhunachar sonraí ar líne atá ag an Roinn le haghaidh bunscoileanna (POD), tá feidhm ann 
'rollú ar feitheamh' a thabharfaidh fógra coinbhleachta má thugtar le fios go bhfuil dalta ar 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/68369/0690daf2a5d9461f904ae6bc869af950.docx


feitheamh do bhunscoil eile, a fhad is go n-úsáideann bunscoileanna é luath go leor. Tá 
tuilleadh faisnéise faoin bhfeidhm 'rollú ar feitheamh' ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne 
ag an nasc a leanas: https://assets.gov.ie/72895/0c51695e182849f4a79eb7ff6deb7308.pdf  
  

Níl an áis seo ar fáil d’iar-bhunscoileanna ar bhunachar sonraí ar líne na nIar-Bhunscoileanna 
(PPOD). 
  

11. Cad a tharlaíonn do liostaí feithimh a bhí ann sular thosaigh an fhoráil 
ábhartha ar 1 Feabhra 2020? 

  
Sa chás go bhfuair an scoil iarratais nó léirithe spéise roimh 1 Feabhra 2020 agus gur 
dhearbhaígh an scoil i scríbhinn roimh 1 Feabhra 2020 freisin, gur cuireadh an t-iarratasóir ar 
liosta chun áiteanna scoile a leithdháileadh sa bhliain lena mbaineann, d’fhéadfadh áiteanna 
ar liostaí feithimh den sórt sin bheith bailí ar fad agus féadfaidh scoil critéar roghnúcháin a 
chur i bhfeidhm bunaithe ar liosta feithimh den sórt sin. Beidh deireadh le liostaí feithimh den 
sórt sin, áfach, faoi mar a leagtar amach san acht, cúig bliana ó theacht i bhfeidhm alt 62 i.e. 
ar 31 Eanáir 2025. 
  

12. Cad a tharlaíonn d’áiteanna scoile a tairgeadh agus ar glacadh leo roimh 1 
Feabhra 2020? 

  
Tá áiteanna i scoileanna a tairgeadh agus ar ghlac iarrthóirí leo roimh theacht i bhfeidhm alt 
62 bailí fós. 
  

13. Conas a oibreoidh liostaí feithimh nua? 

  
Sa chás go bhfuil barraíocht iarrthóirí ag scoil in aon bhliain ar leith, ceanglófar uirthi liosta 
feithimh a chur le chéile de dhaltaí nár éirigh lena n-iarratais ar an ngrúpa iontrála toisc go 
raibh ró-éileamh ar an scoil. Caithfidh an scoil an liosta seo a úsáid chun aon fholúntais a 
thagann chun cinn le linn na scoilbhliana atá i gceist a líonadh. 
  

14. An féidir le scoileanna Lán-Ghaeilge tosaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil 
Gaeilge acu? 

  

Déanann an t-acht foráil do scoileanna lán-Ghaeilge (mar a bhfuil sé mar pholasaí acu a 
leithéid a dhéanamh) tosaíocht a thabhairt do dhalta i gcúrsaí iontrála sa chás go bhfuil an 
scoil sásta go bhfuil leibhéal líofachta sa Ghaeilge bainte amach ag an dalta, agus sa chás 
go rachadh an líofacht sin i léig mura ligfí an dalta isteach i scoil lánGhaeilge. 
  

Cuimhnítear ar na príomhphointí a leanas: 
  

· Féadfaidh iarrthóir, agus iarratas á dhéanamh aige ar iontráil i scoil lán-Ghaeilge, ráiteas 
a chur san áireamh ag deimhniú -                 

o Gur bhain an dalta leibhéal líofachta sa Ghaeilge amach agus                

https://assets.gov.ie/72895/0c51695e182849f4a79eb7ff6deb7308.pdf


o Gur dócha go rachadh líofacht an dalta sa Ghaeilge i léig mura ligfí isteach sa 
scoil lán-Ghaeilge é              

· Is féidir le hiarrthóir cibé fianaise a mheasann siad a bheith cuí a chur ar fáil maidir le 
líofacht an dalta sa Ghaeilge agus féadfaidh siad an dalta a chur ar fáil le haghaidh 
agallaimh nó cruinniú chun a leibhéal líofachta sa Ghaeilge a léiriú más mian leo                 

· Ní féidir leis an scoil lán-Ghaeilge iallach a chur ar dhalta nó ar a thuismitheoirí freastal 
ar agallamh nó cruinniú chun na críche seo                 

· Ní féidir leis an scoil lán-Ghaeilge aon rud a chur san áireamh seachas an fhianaise a 
sholáthraíonn an t-iarrthóir maidir le líofacht an dalta  

· Ní fhéadfaidh an scoil lán-Ghaeilge iarrthóirí a rangú mar gheall ar chomparáid idir a 
leibhéal líofachta agus an cumas atá ag daltaí eile a léirigh go bhfuil leibhéal líofachta 
sa Ghaeilge acu freisin. Caithfear critéir roghnúcháin na scoile, faoi mar atá leagtha 
amach ina mbeartas, a chur i bhfeidhm sa chás go bhfuil líon na mac léinn sin níos airde 
ná líon na n-áiteanna atá ar fáil                 

· Ceanglófar ar scoileanna freisin riachtanais speisialta an pháiste a chur san áireamh i 
gcomhthéacs líofacht teanga labhartha an pháiste                 

  

15. An féidir le hiarbhunscoil lán-Ghaeilge tús áite a thabhairt do dhaltaí a 
d’fhreastail ar bhunscoil lán-Ghaeilge? 

  
Féadfaidh iar-bhunscoil lán-Ghaeilge, más mian léi déanamh amhlaidh, foráil a dhéanamh 
chun daltaí a d’fhreastail ar bhunscoil lán-Ghaeilge a chur san áireamh. 
  

  

  

Cuid 6 - Faisnéis Ghinearálta do Thuismitheoirí 

  

16. Cá bhfaighidh mé faisnéis faoi Bheartas Iontrála scoile agus sonraí eile 
cosúil leis an bhfoirm iarratais, dátaí deiridh srl.? 

  
Caithfear cóip de Bheartas Iontrála na scoile a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin na scoile. 
  
Beidh faisnéis san Fhógra Iontrála Bliantúil ar roinnt sonraí praiticiúla maidir le próiseas 
iontrála scoile a athraíonn ó bhliain go bliain. Mar shampla: 
  

· Conas Beartas Iontrála agus foirm iarratais rollaithe na scoile a fháil                 
· Na dátaí a dtosóidh agus a stadfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais ar iontráil sa scoil 

don scoilbhliain lena mbaineann                 
· Na dátaí faoin am a gcuirfear tairiscintí in iúl d’iarrthóirí agus na dátaí faoin am ar chóir 

d'iarrthóirí dearbhú don scoil go bhfuil siad ag glacadh le háit             
· I scoileanna a bhfuil ró-éileamh ann, faisnéis maidir le líon na n-iarratas a fuarthas agus 

líon agus ord na dtairiscintí a rinneadh an bhliain roimhe sin                 

Caithfear Fógra Iontrála Bliantúil na scoile a fhoilsiú go bliantúil ar shuíomh gréasáin na 
scoile. Tá tuilleadh faisnéise faoin bhFógra Iontrála Bliantúil ar fáil ag 9 thuas. 
  



17. Cé leis a gcaithfear dul i gcomhairle nuair a chinneann scoil a Beartas 
Iontrála a athbhreithniú? 

  
Ceanglaítear ar scoileanna dul i gcomhairle le pátrú(i)n, tuismitheoirí na ndaltaí atá ag freastal 
ar an scoil, agus foireann na scoile maidir lena mBeartas Iontrála scoile a dhréachtú agus a 
athbhreithniú. 
  

18. Cad a tharlaíonn má tairgeadh áit i scoil do mo pháiste cheana féin, áit ar 
ghlac siad léi, nó má tugadh uimhir dó ar liosta feithimh d’áit scoile? 

  
Baineann na ceanglais reatha le hiontráil do Mheán Fómhair 2021 ar aghaidh. 
  
Tá an méid thíos i bhfeidhm maidir le hiontrálacha scoile do Mheán Fómhair 2021 agus blianta 
ina dhiaidh sin: 
  

· Má tairgeadh áit scoile duit do Mheán Fómhair 2020, áit ar ghlac tú léi, roimh 1 Feabhra 
2020, ní rachaidh an t-acht seo i bhfeidhm ar an tairiscint seo                 

  
· Má cuireadh in iúl duit i scríbhinn roimh 1 Feabhra 2020 go bhfuil do leanbh ar liosta 

feithimh do scoil nó rang speisialta i scoil, ceadaíonn an t-acht do scoileanna leanúint 
ar aghaidh ag úsáid liostaí feithimh atá ann cheana chun áiteanna scoile a 
leithdháileadh ar feadh tréimhse 5 bliana ó dháta tosaithe an ailt ábhartha den acht 
i.e. féadfaidh an scoil leanúint ag tairiscint áiteanna ó na liostaí feithimh sin go dtí 31 
Eanáir 2025                 

  

19. An féidir le scoil táille iontrála a ghearradh? 

  
Toirmisceann alt 64 den acht táillí a ghearradh nó íocaíocht nó ranníocaíochtaí a lorg ar 
iarratas iontrála ar scoil nó ar rollú leanúnach i scoil. Áirítear eisceachtaí maidir le hiar-
bhunscoileanna a ghearrann táillí, an ghné chónaithe i scoileanna cónaithe agus iontráil chuig 
cúrsaí iar-Ardteistiméireachta nó cúrsaí breisoideachais a reáchtálann iar-bhunscoileanna. 

20. Cá mhéad ama atá agam chun chur in iúl do scoil go bhfuil mé ag glacadh 
le tairiscint? 

  
Beidh an tréimhse ama atá ar fáil chun glacadh le haon tairiscint leagtha amach i bhFógra 
Iontrála Bliantúil na scoile don bhliain lena mbaineann. 
  
Nuair a ghlacann tú le tairiscint ní mór duit insint don scoil má ghlac tú le háit / áiteanna scoile 
i scoil/scoileanna eile nó má tá tú ag fanacht ar thairiscint ó scoil/scoileanna eile. Mura 
ndéantar amhlaidh d’fhéadfadh scoil áit scoile a tharraingt siar. 
  

21. An féidir tairiscint ar áit scoile a tharraingt siar? 

  

Féadfaidh an scoil tairiscint ar áit i scoil a tharraingt siar ar na cúiseanna seo a leanas: 
  



· Gan glacadh le háit laistigh den tréimhse atá leagtha amach i bhFógra Iontrála Bliantúil 
na scoile                 

· Má sholáthraíonn tú faisnéis bhréagach nó mhíthreorach san fhoirm iarratais ar chead 
isteach                 

· Mura ndeimhníonn tú, mar thuismitheoir / chaomhnóir dalta i scríbhinn go bhfuil cód 
iompair na scoile inghlactha agat agus go ndéanfaidh tú gach iarracht réasúnach lena 
chinntiú go gcomhlíonfaidh an dalta an cód, tar éis don scoil iarraidh ort é sin a 
dhéanamh                 

· Murar chuir tú in iúl don scoil nuair a ghlac tú le tairiscint gur ghlac tú le tairiscint nó 
tairiscintí i scoileanna eile agus sonraí ina leith sin a chur ar fáil. Tá seo i gceist freisin 
mura ndearna tú an scoil a chur ar an eolas go ndearna tú iarratas ar scoil/scoileanna 
eile agus go bhfuil tú ag fanacht ar dheimhniú faoi áit                 

  

22. Cén fhaisnéis is féidir le scoileanna a roinnt maidir le hiarratas ar iontráil? 

Is féidir le scoileanna sonraí áirithe a roinnt d’fhonn ligean isteach éifeachtach daltaí a 
éascú. Más mian leo déanamh amhlaidh, féadfaidh bord liosta de na daltaí a sholáthar do 
phátrún nó do bhord bainistíochta eile faoi dhaltaí- 
  

(i) a bhfuarthas iarratas ar iontráil sa scoil uathu 
(ii) a ndearnadh tairiscint ar iontrála chun na scoile dóibh, nó 
(iii) a ghlac le tairiscint iontrála chun na scoile 

  
Féadfaidh aon cheann nó gach ceann díobh seo a leanas a bheith ar an liosta: 

  
(i) an dáta a fuair an scoil iarratas ar iontráil 
(ii) an dáta a rinne an scoil tairiscint iontrála 
(iii) an dáta ar ghlac iarrthóir le tairiscint iontrála 
(iv) sonraí pearsanta dalta lena n-áirítear a ainm, a sheoladh, a dháta breithe agus a 
uimhir seirbhíse poiblí pearsanta (de réir bhrí alt 262 den Acht Comhdhlúthaithe Leasa 
Shóisialaigh 2005) 
  

23. An gcuireann an tAcht um Oideachas (Iontráil chuig Scoileanna) aon 
cheanglais foilsithe breise ar scoileanna? 

  
Ceanglaítear ar bhoird a gcód iompair a fhoilsiú. Leasaigh alt 10 den acht an tAcht Leasa 
Oideachais 2000 chun foráil a dhéanamh don riachtanas seo.  
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