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An Ardteistiméireacht 2020 
Iarratas ó fhoghlaimeoirí taobh amuigh den scoil le go gcuirfí san áireamh do Ghrád 

Ríofa iad  
Léigh an Treoir maidir le Gráid Ríofa d'Fhoghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil sula gcomhlánóidh tú an 
fhoirm seo. 

Ní mór do gach scoláire Cuid 1, 2 agus 4 a chomhlánú.  Ní mór do scoláirí a bhfuil scrúdú na 
hArdteistiméireachta á dhéanamh an athuair acu agus a rinne na scrúduithe roimhe seo in 2018 nó in 2019, 
Cuid 3 a chomhlánú. 

Fiú má dheimhnigh tú an leibhéal ag a bhfuil gach ábhar á ghlacadh agat ar Thairseach na nGrád Ríofa do 
Scoláirí, glacfar leis an iarratas seo mar dheimhniú deiridh ar do leibhéal.  Tabhair do d'aire, le do thoil, 
nach bhféadfaidh tú leibhéal atá níos airde ná an leibhéal ag ar iontráladh thú i dtús báire a roghnú. 

Tabhair do d'aire freisin nach bhféadfaimid grád ríofa a bhronnadh ort in ábhar mura raibh tú páirteach i 
dteagasc rialta le múinteoir nó le teagascóir oiriúnach thar thréimhse leanúnach.  Féach an treoir i gcomhair 
sonraí. 

Níor cheart duit aon ábhar breise a chur isteach le d’fhoirm iarratais. Ní bheidh Oifig Feidhmiúcháin na 
nGrád Ríofa páirteach in aon phróiseas a bhaineann le marc measta a ghiniúint, i gcás ar bith. 

1. Sonraí an scoláire

Ainm an scoláire: 

Scrúduimhir an scoláire: 

Deimhniú ar sheoladh ríomhphoist: 

Uimhir theileafóin: 

2. Dearbhú an scoláire
Deimhním: 

 go bhfuilim toilteanach go ndéanfadh Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa teagmháil leis an 
múinteoir/teagascóir agus nó leis an ionad ainmnithe (de réir mar is infheidhme) chun eolas a fháil fúm 
don phróiseas seo 

go raibh mé páirteach i dteagasc rialta thar thréimhse leanúnach sna hábhair atá léirithe 
go bhfuil an t-eolas go léir a tugadh ceart. 

Síniú: Dáta: 

Ní mór an dearbhú thuas a shíniú. Má dhéantar an fhoirm a chomhlánú go digiteach, ní mór í a 
chur i gcló agus a shíniú. 

Ní mór an fhoirm shínithe a chur ar ais tríd an bpost cláraithe chuig Foghlaimeoirí Taobh Amuigh 
den Scoil, Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Cor na 
Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí chun go sroichfidh sí an oifig sin ar nó roimh 
Déardaoin an 02 Iúil.
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3. Le comhlánú ag scoláirí a rinne scrúdú na hArdteistiméireachta

roimhe seo in 2018 nó in 2019

Tá na cásanna ina bhféadfadh sé go mbeadh orainn teagmháil a dhéanamh leis an scoil a 
ndearna tú freastal uirthi roimhe seo leagtha amach sa Treoir maidir le Gráid Ríofa 
d'Fhoghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil.

An bhliain ina ndearna tú scrúduithe na hArdteistiméireachta roimhe seo 2018  2019 

Táim toilteanach go rachadh Oifig Feidhmiúcháin na nGrád Ríofa i 
dteagmháil leis an scoil ina ndearna mé scrúduithe na 
hArdteistiméireachta roimhe seo, más gá sin, faoi mar atá leagtha 
amach sa Treoir 

Táim  Nílim 

Ainm na scoile: 

Seoladh na scoile: 

Ainm an phríomhoide: 

4. Le comhlánú ag gach scoláire: ábhar, leibhéal agus sonraí teagaisc

Ábhar: 
Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 

Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an Ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/

an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 

Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/

an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ní gá duit leathanaigh 3 go 5 a chur i gcló agus a sheoladh ar ais murar úsáid tú iad. 
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Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 

Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón 
Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 

Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 
Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 
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Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 

Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil agat? 

Tá 

Níl 
Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil agat? 

Tá 

Níl 
Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil agat? 

Tá 

Níl 
Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/ 
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 
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Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 

Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 

Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: Leibhéal: 
(A/G/B/C) 

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 

Níl 
Sonraí an Mhúinteora/an Teagascóra Sonraí an ionaid 

Ainm Ainm an ionaid 

Teileafón Ainm an phríomhoide/
an bhainisteora 

ríomhphost Teileafón 

ríomhphost 
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