
Gaelscoil Uí Drisceoil, Dúncitil, Gleann Maghair, Co. Chorcaí 

 

 1 

  
 

Polasaí : Polasaí Iontrála 

 

Sonraí Scoile: 

 

Ainm na Scoile:             Gaelscoil Uí Drisceoil 

Seoladh:                     Dúncitil,         

                Gleann Maghair 

                Co. Chorcaí 

 

Uimhir gutháin:          0214822482 

Ríomhphoist:         gaelscoiluidrisceoil@gmail.com 

Suíomh na Scoile:         www.gaelscoiluidrisceoil.com 

 

Catagóir:              Gaelscoil Uilchreidmheach 

                                    

        15 oide 

 

Uimhreacha ar rolla:     303 

 

Réamh Raiteas  

 

Cuireadh an polasaí seo le chéile  idtús báire i gcomhairle le baill 

fóirne, tuismitheoirí is baill den mBord Bainistíochta. Glacadh leis an 

bpolasaí ag leibhéil an Bhoird Bainistíochta. Deineadh athinúchadh ar 

an bpolasaí, tugadh suas chun dáta é is glacadh leis ag leibhéal Bord 

Bainistíochta.  

Réasúnaíocht 

Leagan Bord Bainistíochta Gaelscoil Uí Drisceoil Polasaí Iontrála de réir 

Rialacha is Treoirlínte Alt 15(2) den Acht Oideachais 1998 agus an 

tAcht Um Stádas Comhionann, 200. Beidh Cathaoirleach an Bhoird 

Bainistíochta, agus Príomhoide na scoile sásta soiléiriú a dhéanamh ar 

aon nithe atá ag éirí as an bpolasaí seo. 

 

Fealsúnacht na Scoile  

 Is Gaelscoil Uilchreideamhach í Gaelscoil Uí Drisceoil faoi Phatrúntacht 

an Foras Patrúnachta agus is é seo éiteas na scoile  

 

 Gaelscoil -  scoil ina múintear gach ábhar trí Ghaeilge i 

dtimpeallacht spreagúil taitneamhach. Bíonn an Ghaeilge mar 

theanga phobail sa scoil idir páistí, múinteoirí agus an lucht 

bhainistíochta  

 

 Ilchreidmheach - i.e. tá na cearta céanna iontrála ag gach 

leanbh, agus meas céanna ar a gcúrla sóisíalta, culturtha, is 
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religiúnda.  

 

 Comhoideachasúil agus tiomanta chun leanaí a spreagadh lena 

réimse iomlán de chumais is deiseanna a iniúchadh   

 

 Leanbhlárnach i gcur chuige an oideachais  

 

 Daonlathach ina eagrú is ina reachtáil, le tuistí gníomhach ins an 

scoil gach lá, fós ag dearbhú agus ag aithint ról proifisiúnta na 

múinteoirí.    

 

 

 

Aidhmeanna: 

 Chun comhairle agus eolas a chur ar fáil do thuistí agus 

caomhnóirí na scoile maidir le clárúchán sa scoil 

 Chun deimhin a dhéanamh de go ndéileáilfear le gach 

iarratas le haghaidh rollachán go hoscailte, go hionraic, is 

go macánta ag tabhairt cothrom na féinne do chách. 

 Chun critéir a chur le chéile chun déileáil le hiarrataisí. 

 

Ábhar an Pholasaí 

 Tuismitheoirí/Caomhnóirí a theastaíonn uathu a bpáistí a chur ar liosta 

feithimh, ní mór dóíbh na sonraí a thabhairt do rúnaí na scoile. 

 Cuirtear ainmneacha na bpáistí, ar an liosta feithimh de réir an dáta 

ar a bhfuarthas an teolas ar an bhfón. 

 Seoltar amach Foirm Iarratais – Aguisín 1 do gach éinne atá ar an 

liosta feithimh roimh an Oíche eolais. 

 Eagraítear oíche eolais timpeall Mí Eanáir/Feabhra do thuismitheoirí le 

bheith is beidh an scoil oscailte do chách.  

 Ofráiltear áiteanna i scríbhinn lastigh de 21 lá de dháta deiridh le 

haghaidh iarratais de réir Rialacha na Roinne. 

 Beidh ar tuistí atá ag glacadh le háit Foirm Sonraí Aguisín 2 srl mar aon 

le teastas breithe is síntiús deonach a sheoladh thar nais chun na 

scoile lastigh de thréimhse áirithe. 

 

Ag glacadh leis an éiteas is an bpolasaí thuas beidh fáilte roimh chách, ach 

sa chás go bhfuil ró-éileamh leagfaidh an Bord Bainistíochta síos na critéir 

seo a leanas in ord príorachta. 

 

Is gá do na daltaí a bheith ceithre bliana d’aois ar a laghad ar nó roimh 1ú 

Aibreán den scoilbhliain ina dtosaíonn siad ar scoil. 

Sa chás go bhfuil áiteanna gan líonadh tar éis do gach páiste san aicme sin 

tairscint a fháil is féidir áiteanna a thairscint do pháistí atá ceithre bliana 

d’aois nó níos mó ar an 1ú Meán Fómhair. 
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Critéir Príorachta 

 

(i) Deirfiúracha agus deartháireacha le leanaí atá cláraithe sa scoil 

cheana féin. (Príoracht – leanaí is sine) 

 

(ii) Clann mhac agus iníonacha foireann reatha na scoile ag an 

am(Príoracht – leanaí is sine) 

 

(iii) Páistí ó theaghlaigh ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga bhaile 

acu. (Príoracht – leanaí is sine) 

 

(iv) Daltaí ag freastal ar ghaelscoil eile a bhfuil a dteaghlach ag 

athlonnú isteach sa cheantar. (Príoracht – leanaí is sine) 

 

(v) Páistí ó Naíonra Gaeilge/ Réamhscoil lán Ghaelach. (Príoracht – 

leanaí is sine) 

    

(vi) Páistí is sine ar an liosta feithimh 

 

(vii) Páistí a bhí cláraithe ar dtús 

 

   Cuirtear liosta dos na hiarrathóirí nár éirigh leo áit a fháil ar Liosta Feithimh 

de réir an óird atá leagtha síos sa chritéir thuas luaite. 

 

Achomhairc (Appeals) 

 Déanfaidh Bord Bainistíochta Gaelscoil Uí Drisceoil cinneadh i 

scríobhinn maidir le hiarratas le haghaidh clárúcháin laistigh de 21 lá 

de dháta deiridh le haghaidh iarratas. 

 Cuirtear Tuistí/Caomhnóirí ar an eolas maidir lena gcearta chun 

achomairc a thógaint maidir le cinneadh an Bhoird Bainistíochta i leith 

diúltiú clárúchán sa litir a sheolfar laistigh de 21 lá de réir Alt 29 den 

Acht Oideachas in ndiaidh dáta deiridh le haghaidh iarratas. 

 Má chinneann an Bord Bainistíochta diúltiú i leith clárúchán is féidir le 

tuismitheoirí nó caomhnóirí achomhairc a thógaint ag bonn áitiúil. 

Caithfear achomhairc a dhéanamh laistigh de 10 lá de dháta diúltiú 

clárúchán. Caithfear é seo a dhéanamh i scríbhinn agus é a chur 

chuig Cathaoirleach an Bord Bainistíochta. Ní mór na cúiseanna den 

achomhairc a lua. Freagróidh an Bord Bainistíochta laistigh de 10 lá. 

 Má theipeann ar an Achomhairc ag leibhéil áitiúil  agus má tá an 

tuismitheoir/caomhnóir mí-shásta leis an gcinneadh atá déanta tá 

céarta dleathach faoi Alt 29 de Acht Oideachais achomhairc a 

thógaint leis an tArd Rúnaí den Roinn Oideachas. Ní mór a thógaint 

san áireamh gur chóir achomhairc a thógaint laistigh de 42 lá scoile 

de dháta diúltiú clárúchán. 

 Is féidir na sonraí achomhairice de réir Alt 29 den Acht Oideachais a 

fháil ag www.education.ie. 
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Clárú Leanaí le Riachtanais Speisialta 

Glacann Bord Bainistíochta na Scoile le hiarrataisí ó thuistí/caomhnóirí 

leanaí le Riachtanais Speisialta. 

Afách, ionas gur féidir leis an mBord Bainistíochta cíoradh a dhéanamh 

ar cad iad na rudaí atá tábhachtach ar mhaithe an pháiste agus na 

hachmhainní/fearas breise a bheadh ag teastailt ón scoil chun éascú 

a dhéanamh ar chárú an pháiste – ní mór na pointí breise seo a 

thógaint san áireamh. 

1. Cóip de thuairisc leighis/siceolaíochta nó aon tuairisc breise a 

chur ar fáil don mBord Bainistíochta 

2. Agus an tuairisc fachta ag an mBord, déanfaidh an Bord 

cinneadh maidir leis an tslí is fearr chun freastail a dhéanamh ar 

riachtanais áirithe an linbh 

3. Nuair a chinntear go bhfuil gá le seirbhísí achmhainní is fearas 

breise is féidir leis an mbord labhairt leis an SENO (féach 

ciorcalán 01/05 ón www.ncse.ie) chun teacht ar na 

hachmhainní a bheidh riachtanach chun freastail ar an leanbh 

le riachtanaistí speisialta. 

4. Roimh clárú eagrófar cruinniú speisialta le tuistí/caomhóirí an 

linbh agus/nó leis an SENO chun an cás a phlé agus oiriúnacht 

na scoile chun freastail ar riachtanaisí an linbh. 

 

Próiséas Ionductaithe 

 

 Tugtar cuireadh do na Naíonáin Nua tréimhse neamhfhoirmiúil a 

chaitheamh sa scoil chun dul i dtaithí ar an dtimpeallacht nua roimh 

dheireadh na scoilebhliana. 

 Ag brath ar na hachmhainní a chuireann an Roinn Oideachas agus 

Eolaíochta ar fáil don Bhord Bainistíochta, tacófar le páistí le 

riachtanais speisialta oideachais. 

 Ní mór do na daltaí atá cláraithe inár scoil agus a dtuistí comhoibriú 

agus tacú leis na polasaithe atá ag an scoil. 

 

 Éinne a ghlacann le háit agus a airann í a chuir siar go dtí an bhliain 

d'ár gcionn, ach a iarann é seo roimh dheireadh Meithimh na 

scoilbhliana reatha, cuirfear isteach an t-iarrtas de réir gnáth 

thosaíochta 

 

Is féidir glacadh le páiste i ranganna seachas na naíonáin 

shóisearacha má tá spás ar fáil. Glacfar leis an bpáiste, tar éis dó/di 

dul faoi agallamh ag an bPríomhoide agus an múinteoir ranga. 

Cuirfear béim ar chaighdeán Gaeilge an pháiste; glacfar leis/leí má ta 

said sásta go mbeadh an páiste chun leasa na scoile agus an scoil 

chun leasa an pháiste. Le linn na scoilbhliana, clárófar páistí a thagann 

isteach sa cheantar, nó ó scoileanna eile, de réir rialacha na Roinne, 

treoracha an pholasaithe iontrála.  

 

http://www.ncse.ie/
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Daingainiú agus Cumarsáid 

Cuireadh an polasaí seo le chéile i gcomhar le tuismitheoirí, foireann 

mhúinteoireachta agus Bord Bainistíochta Ghaelscoil Uí Drisceoil agus 

glacadh leis ina dhiaidh sin ag cruinniú an Bhoird: 

 

Sínithe ___________________________________________Cathaoirleach 

 

Comhsínithe ______________________________________ Rúnaí 

 

Dáta: ________________________________ 

 

 

Athbhreithniú 

 

 

 

 

Sínithe: _______________________  Cathaoirleach 

 

Comhsínithe:____________________  Rúnaí 

 

Dáta: _____________________ 

 

Breis Eolais: Tabhair faoi deara go bhfuil polasaithe uile na scoile ar fáil 

ar shuíomh idirlín na scoile: 
 
 
 
 
 
 

 


