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Gaelscoil Cholmcille 
FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH 
i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2022/2023  

 
                    Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais 

Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do  
2022-23 ar fáil mar seo a leanas: – 

Le híoslódáil ag: www.gaelscoilcholmcille.ie 

Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig claruchan@gaelscoilcholmcille.ie nó 
eolas@gaelscoilcholmcille.ie 

nó scríobh chuig: Gaelscoil Cholmcille, Lána na Cúlóige, Baile Átha Cliath 17. 

 
CUID 1 - Ligean isteach i scoilbhliain 2022-23 

Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in 2022-23 
 

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonáin Shóisearacha/sa Chéad 
Bhliain (scrios de réir mar is cuí) 
 

           Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar   11/10/21 

           Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar 

       

01/11/21 

           Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná 15/11/21 

        Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le    
tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná* 

  

25/11/21 

 
Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na 
scoile. 

 
 

 
Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in 2022-23 i Naíonáin Bheaga 

 

           Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil  sna Naíonáin Shóisearacha ná:  28 
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CUID 2 - Ligean isteach i scoilbhliain 2021-22 

**Níor chóir an chuid seo a chomhlánú ach amháin sa chás go raibh ró-éileamh ar do ghrúpa 
iontrála scoile/ar do rang speisialta sa scoilbhliain roimhe seo.** 

 

Eolas maidir leis an bpróiseas um ligean isteach don Ghrúpa Iontrála sna Naíonáin 
Shóisearacha don scoilbhliain 2021-22 

 

Maidir leis an scoilbhliain 2020-21, ba é an líon iomlán iarratas ar ligean isteach a fuair an scoil 
ná 63 (léiriú suime). 

Miondealú ar na háiteanna atá leithdháilte don scoilbhliain 2021-22: 

Líon na n-áiteanna ar fáil: 28 

Líon na n-iarratas a fuarthas: 43 

Líon na dTairiscintí a rinneadh agus ar glacadh 
leo faoi gach critéar 

Ar an gcéad babhta den 28 spás a líonadh 
seo an briseadh síos: 

Critéar 1 : Siblínigh 19 áit ofráilte 19 áit glactha 

Critéir 2 : Gaeilge ag an bpáiste: 9 náit ofráilte, 
9 náit glactha  

Critéir 3: Iar-shiblínigh: 0 áit ofrailte  

Critéir 4: Aois is sine ar dtús: 0 áit ofráilte 

Líon iomlán na dtairiscintí a rinneadh 28 

(Tá iomlán de 39 spás ofráilte againn ar an 
31/07/21 de bharr beirt siblín agus páiste eile 
a tharraing amach agus ansin níor ghlac 
daoine síos an liosta feithimh leis an áit ag an 
am a ofráileadh iad ag tús mí Iúil) 

Líon na n-ainmneacha a cuireadh ar an liosta 
feithimh don scoilbhliain lena mbaineann. 
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