
 

 

Polasaí Iontrála Ghaelscoil Cholmcille 

 

Leagan Gaeilge 



Eolas bunúsach  

Tá an polasaí seo foilsithe faoin Acht Oideachais 1998, chun cabhrú le tuistí a bhfuil suim acu a bpáistí a chur go Gaelscoil 
Cholmcille. Beidh Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta agus an Príomhoide lán-sásta an polasaí a mhíniú d’aon duine a iar-
rann orthu é.  

Is é ainm agus seoladh na scoile ná: 

Gaelscoil Cholmcille, Lána na Cúlóige, Bóthar Oscar Traynor, Baile Átha Cliath 17. 
 

Is scoil le héiteas Caitliceach í Gaelscoil Cholmcille atá faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta na Scoileanna lán-Ghaeilge teo. 
Is bunscoil í le ranganna ó Naíonáin Shóisireacha go Rang a 6.  Tá idir chailíní agus bhuachaillí mar dhaltaí sa scoil.  

Leanann an scoil Curaclam na Roinne Oideachais. 

Braitheann an scoil ar dheontaisí agus ar acmhainní a sholáthraíonn an Roinn Oideachas agus Eolaíochta agus leanann an scoil 
na rialacha agus treoirlínte atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais. 

Titeann an dualgas ar thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil na céimeanna cuí do chlárúchán curtha i gcrích mar ba chóir acu.  

 

Céimeanna chun clárú  

1. Tá foirm iarratais le comhlánú & le bheith tugtha don scoil faoin spriocdáta luaite uirthi. 

2. Lorgófar deimhniú i mí Eanáir uathu siúd a chláraigh páiste(í) don chéad scoilbhliain eile. 

3. Bronnfar áiteanna bunaithe ar an eolas san fhoirm iarratais de réir an pholasaí seo i mí Feabhra. 

 

Riachtanais Iontrála  
 

Ní mór do pháiste breithlá 4 bliana d’aois a bheith acu ar an 1 Márta den bhliain a bheadh sé i gceist acu tosú ar scoil.  

Cuirfidh aon iarratas do pháiste a bheidh breithlá 4 bliana d’aois acu idir an 1 Márta agus an chéad lá scoile ar liosta feithimh & 
d’fhéadfaí áit a thairiscint dá mbeadh áit scoile ar fáil.  

 

I gcás go mbeidh ró-éileamh ar áiteanna scoile, cuirfidh na critéir seo i bhfeidhm:  

1. Deartháireacha, deirfiúracha, leath-shiblíní, páistí altramaigh nó uchtaithe le daltaí reatha na scoile.  

2. Páistí de chuid múinteoirí buana na scoile. 

3. Páistí a bhfuil ar a laghad tuismitheoir amháin le Gaeilge líofa acu.     

4. Páistí a bhfuil an Ghaeilge ar cheann de na teangacha labhartha sa bhaile.  

5. Naíonra lán-Ghaeilge; is mó blianta atá caite ag páiste ag freastal ar Naíonra is túisce a bhronntar áit orthu.  

6. Ranganna Gaeilge  -  cruthúnas a thabhairt gur fhreastail tuismitheoir(í) ar ranganna Gaeilge, ar shásamh an bhoird, san 
am go dtí go mbeidh an t-iarratas faighte ag an scoil.  

7. An dáta a raibh an t-iarratas faighte ag an scoil. 

8. De réir aoise.   
 

Tá sé de cheart ag an mBord Bainistíochta agallamh a chur ar thuismitheoirí le cinntiú go dtagann siad le critéir (3) agus (4). Ní 
mór do thuismitheoirí glacadh le polasaithe na scoile le go mbeidh an scoil in ann an páiste a chlárú go hoifigiúil & ní mór do 
gach tuismitheoir Teastas Breithe a chur ar fáil dá bpáistí.    
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    Páistí le Riachtanais Speisialta  

Cuirimid fáilte roimh pháistí beag beann ar a gcúlra, creidimh ná riachtanais speisialta.  D’fhéadfaí go lorgóidh an scoil tuairisc 
ó dhochtúir nó síceolaí nó duine cuí eile a lorg chun gur féidir riachtanais oideachasúla an pháiste a mheas tar éis glacadh le 
tairiscint áit scoile. Muna bhfuil na hacmhainní cuí ar fáil sa scoil déanfaidh an scoil iad a lorg ón Roinn Oideachas & Eolaíochta. 

 

     An Bord Bainistíochta 

Déanfaidh Bord Bainistíochta na scoile cinneadh maidir leis an líon daltaí a nglacfar leo i Rang a Naíonáin Shóisir ó bhliain go 
bliain. Tá sé deimhnithe ag an mBord Bainistíochta go mbeidh uaslíon 36 dalta ceadaithe don scoilbhliain 2018/19.  

 

Ag aistriú go Gaelscoil Cholmcille 

Baineann an cheist seo leo siúd ar mian leo a bpáistí a bhogadh ó scoil eile go Gaelscoil Cholmcille.  Ag cur san áireamh cearta 
tuismitheoirí atá ag iarraidh áit a fháil dá bpáistí sa scoil i ranganna eile seachas Naíonáin Bheaga, ní mór do Bhord Bain-
istíochta Ghaelscoil Cholmcille freagracht a ghlacadh ar chearta páistí atá cláraithe sa scoil cheana féin. Caithfidh an Bord Bain-
istíochta na pointí seo a leanas a chur san áireamh:  

 

 Líon páistí sa rang sin. Tá sé deimhnithe go mbeidh uaslíon de 36 páiste in aon rang.  

 Riachtanais oideachasúla na bpáistí 

 Aoisghrúpa an pháiste; is luaithe a thosaíonn dalta i suíomh tumoideachais is éasca dóibh an Ghaeilge a shealbhú. 
Teastaíonn i gcónaí go mbeidh tacaíocht ar fáil don dalta sa bhaile chun cabhrú leo.  

 Páistí le Riachtanais Speisialta sa rang ábhartha 

 Déanfar iarracht freastal orthu siúd atá ag freastal ar scoil lán-Ghaeilge faoi láthair  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Cur i bhfeidhm: 

Tá an polasaí seo le cur i bhfeidhm díreach tar éis dó a bheith daingnithe ag an mBord Bainistíochta. Tá an ceart ag an mBord 
Bainistíochta athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí seo go bliantúil agus é a leasú nuair is cuí.    

Beidh tús áite ag an leagan Gaeilge den pholasaí seo i gcás neamhréitigh. 

 

Síniú:  

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta  

 

Síniú:  

Príomhoide  

Dáta athbhreithnithe: 27 Meán Fómhair 2017 
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