FOIRM IARRATAIS Choláiste Cholmcille – 2021/2022
Níl san fhoirm seo ach foirm iarratais ar ligean isteach agus ní hionann í agus tairiscint áite,
bíodh tairiscint intuigthe i gceist nó tairiscint eile. Ní chiallaíonn úsáid an fhocail 'scoláire' ar
fud na Foirme Iarratais seo go meastar gur glacadh leis an duine a bhfuil an t -iarratas seo á
dhéanamh ina leith mar scoláire de chuid Choláiste Cholmcille.
Glacfar le foirmeacha iarratais ón:

02 Samhain 2020

Is é an dáta deiridh ar an nglacfar le hiarratais:

31 Márta 2021
(Ach i gcásanna eisceachtúla)

Ba chóir na Foirmeacha Iarratais go léir agus na cáipéisí a
ghabhann leo a sheoladh chuig:
Colaiste Cholmcille,
Indreabhán,
Co. na Gaillimhe
H91 YH30

Úsáid oifige amháin
Dáta a bhfuarthas an fhoirm:
____/____/________
Stampa na Scoile:

Féach chuige le do thoil go gcuirfidh tú na cáipéisí seo a leanas ar ais chuig an scoil chun an t iarratas a thabhairt chun críche:
An bunleagan den teastas breithe fada (agus cóip de freisin)
Cruthúnas ar sheoladh baile agus é faighte agat le déanaí (ní ghlacfar ach le billí fóntais
cláraithe nó ráitis bhainc a eisíodh le trí mhí anuas, in ainm an tuismitheora/na dtuismitheoirí
nó an chaomhnóra/na gcaomhnóirí.
Cuir tic leis an mBliainghrúpa a bhfuil an scoláire ag cur isteach air:
An Chéad Bhliain
Cúigiú Bliain
An Dara Bliain

An Tríú Bliain
An Idirbhliain

An
An Séú Bliain

Líon isteach gach roinn den iarratas seo a leanas le BLOCLITREACHA le do thoil
ROINN 1 – SONRAÍ AN TÉ A BHFUIL IARRATAS Á DHÉANAMH INA LEITH
Sonraí an duine óig a bhfuil an t-iarratas seo á dhéanamh ina leith.
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Céadainm:
Dara hAinm:
Sloinne:

Seoladh an Scoláire:

Éirchód:
UPSP:
Dáta Breithe:

Lá

Mí

Bliain

ROINN 2 – SONRAÍ FAOI THUISMITHEOIR/CAOMHNÓIR
NÍ GÁ an roinn seo a chomhlánú sa chás ina bhfuil 18 mbliana slánaithe ag an scoláire, mura rud
é gur mhaith leis nó léi go ndéanfadh an scoil cumarsáid le tuismitheoir/caomhnóir an scoláire
faoin iarratas seo, in ionad teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an scoláire féin. Iarrtar an
fhaisnéis seo chun teagmháil a dhéanamh faoin iarratas seo. Má luaitear níos mó ná ainm
amháin ach gurb é an seoladh céanna a bheidh ag gabháil leis an dá ainm, ní eiseofar ach aon
litir amháin agus cuirfear an litir sin chuig an mbeirt.
Tuismitheoir/Caomhnóir 1
Tuismitheoir/Caomhnóir 2
Teideal: (e.g. An
tUasal/Bean/Uasal
etc.)
Céadainm:
Sloinne:

Seoladh:

Éirchód:
Uimhir theileafóin
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Seoladh
ríomhphoist:
Gaol leis an scoláire:
ROINN 3 – CÓD IOMPAIR NA SCOLÁIRÍ
Dearbhaigh, le do thoil, go nglacann tusa, i do cháil mar thuismitheoir/caomhnóir, le Cód Iompair
na Scoláirí agus go ndéanfaidh tú gach iarracht réasúnta lena chinntiú go gcloífidh an Scoláire leis
más rud é go bhfaighidh sé nó sí áit sa scoil. Tabhair do d'aire go bhfuil an Cód Iompair le fáil ar
www.colaistecholmcille.ie nó ó oifig na scoile.
Dearbhaímse, _______________________________________, go nglacaim le Cód Iompair na
scoile agus go ndéanfaidh mé gach iarracht réasúnta, i mo cháil mar thuismitheoir/caomhnóir,
lena chinntiú go gcloífidh an scoláire leis más rud é go bhfaighidh sé nó sí áit sa scoil.

ROINN 4 – RIALACHA MAIDIR LEIS AN AOIS ÍOSTA CHUN DUL CHUIG AN MEÁNSCOIL
Faoi alt X den cháipéis 'Rialacha agus Clár na Meánscoileanna 2004/05' de chuid na Roinne
Oideachais agus Scileanna ciallaíonn dalta aitheanta "dalta atá 12 bhliain d’aois ar a laghad an 1ú
lá de Eanáir den scoilbhliain." Chomh maith leis sin, faoi roinn V, éilítear ar Phríomhoide "sliocht
deimhnithe as clár poiblí breitheanna" a fháil. Dá bhrí sin, ní mór don scoil féachaint ar theastas
breithe fada an linbh chun a mheas an gcomhlíonann sé nó sí an ceanglas sin.
Cuir tic sa bhosca le do thoil lena dheimhniú go bhfuil teastas breithe bunaidh fada an linbh agus
fótachóip de iniata leis an bhFoirm Iarratais seo agat:
Cuirim faoi iamh leis an bhFoirm Iarratais seo teastas breithe bunaidh fada an linbh
agus fótachóip de. (Seolfar an bhunchóip ar ais chugat.)

ROINN 5
Iarrtar ort gnéas an scoláire a dhearbhú sa chaoi is gur féidir a chinneadh an bhfuil sé nó sí
incháilithe de réir Bheartas Ligin Isteach na scoile.
Buachaill
Cailín

ROINN 6 – RANG SPEISIALTA
Sa rang speisialta i gColáiste Cholmcille múintear scoláirí a bhfuil ceann amháin nó níos mó de na
riachtanais speisialta oideachais seo a leanas acu: [Neamhord de chuid Speictream an Uathachais,
Siondróm Asperger]
NÁ líon isteach an roinn seo ACH AMHÁIN má tá iarratas á dhéanamh agat ar an rang speisialta.
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Dearbhaigh, le do thoil, cé acu an bhfuil an t-iarratas seo á dhéanamh maidir leis:
An rang speisialta amháin: 

NÓ

An rang speisialta nó an bliainghrúpa príomhshrutha: 

I gcás ina bhfuil áit sa rang speisialta á lorg ag an scoláire, iarrtar ort sonraí a thabhairt faoi
riachtanais speisialta oideachais an scoláire, agus tuairisc ó Shíceolaí Oideachais/Cliniciúil san
áireamh.

ROINN 7 – CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH I gCÁS LIOSTA FEITHIMH A
BHEITH ANN
Cuideoidh an fhaisnéis seo lena chinneadh an gcomhlíonann an scoláire na riachtanais ligin
isteach de réir an oird tosaíochta a leagtar amach sa roinn is infheidhme de Chuid B den Bheartas
Ligin Isteach i leith gColáiste Cholmcille
A. Iarrtar ort seoladh an scoláire a dhearbhú lena chinneadh an bhfuil cónaí air nó uirthi sa
scoilcheantar. Tabhair do d'aire le do thoil go mbeidh cruthúnas ar sheoladh, a eisíodh le
déanaí, ag teastáil chun tacú leis an bhfaisnéis sin. (Ní ghlacfar ach le billí fóntais cláraithe
nó ráitis bhainc a eisíodh le trí mhí anuas, in ainm an tuismitheora/na dtuismitheoirí nó
an chaomhnóra/na gcaomhnóirí.)

Seoladh:

B. Má tá aon deartháireacha nó deirfiúracha leis an scoláire sa scoil faoi láthair, ainmnigh
iad agus luaigh cén bhliain ina bhfuil siad.
(i) Ainm:
Bliain:
(ii) Ainm:
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Bliain:
(iii) Ainm:
Bliain:
(iv) Ainm:
Bliain:

C. Má bhí aon deartháireacha nó deirfiúracha leis an scoláire sa scoil san am atá caite,
ainmnigh iad agus luaigh cén tréimhse inar fhreastail siad ar an scoil.
(i) Ainm:
Bliain/Blianta:
(ii) Ainm:
Bliain/Blianta:

D. Má bhí tuismitheoir/tuismitheoirí nó seantuismitheoir/seantuismitheoirí an scoláire ag
freastal ar sa scoil san am atá caite, ainmnigh iad agus luaigh cén tréimhse inar
fhreastail siad ar an scoil.
(iii) Ainm:
Bliain/Blianta:
(iv) Ainm:
Bliain/Blianta:

E. Tabhair sonraí faoin mbunscoil ar ar fhreastail an scoláire.
Ainm na scoile:

Seoladh
scoile:

na
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Sláinte/Cóir Leighis
Luaigh aon fhadhbanna sláinte/cóir leighis/cógais ar chóir dúinn fios a bheith againn orthu:

(a) Ainm do dhochtúir:
(b) Uimhir ghutháin:
(c) An bhfuil an scoláire clúdaithe faoi chárta leighis? Tá _____ Níl _____

Éigeandáil
I gcás práinne nó éigeandála agus muna mbíonn an scoil in ann teangmháil a dhéanamh
le ceachtar do na tuismitheoirí/caomhnóirí, tugann muid údarás don scoil teangmháil a
dhéanamh le:
Ainm:
Seoladh:
Uimhir Ghutháin:
Gaol leis
an scoláire:

Cead Tuismitheora
Ó am go chéile, foilsítear grianghraif/fiseáin de scoláirí a ghlacann páirt in imeachtaí scoile.
Chuige sin, bheinn buíoch dá gcuirfeá tic i gceann de na boscaí thíos le do thoil:
□ Tugaim cead grianghraif a thógáil/fiseáin a dhéanamh de mo mhac/iníon d’imeachtaí scoile.
□ Ní thugaim cead grianghraif a thógáil/fiseáin a dhéanamh de mo mhac/iníon d’imeachtaí scoile.
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FAISNÉIS THÁBHACHTACH:
 Is gá duit na cáipéisí seo a leanas a sheoladh isteach:
(i) An bunleagan den teastas breithe fada (agus cóip de freisin), agus
(ii)
Cruthúnas ar sheoladh baile agus é faighte agat le déanaí – ní ghlacfar ach le billí
fóntais cláraithe nó ráitis bhainc a eisíodh le trí mhí anuas, in ainm an tuismitheora/na
dtuismitheoirí nó an chaomhnóra/na gcaomhnóirí.


Glacfar de mheon macánta leis an bhfaisnéis go léir a chuirfidh tú ar fáil san fhoirm
iarratais seo. Má fhaightear amach go bhfuil aon chuid den fhaisnéis mícheart,
míthreorach nó easnamhach, d'fhéadfadh an t-iarratas a bheith neamhbhailí.



Iarrtar ort a thuiscint gur tusa féin atá freagrach as an scoil a chur ar an eolas faoi aon
athruithe ar shonraí teagmhála nó ar na cúinsí a bhaineann leis an iarratas seo.



Le haghaidh faisnéis maidir leis an gcaoi a ndéanann an scoil agus BOOGRC do chuid sonraí
a phróiseáil, féach thall le do thoil.



Sínigh thíos le do thoil, lena chur in iúl go bhfuil an fhaisnéis sin léite agat agus go
dtuigeann tú í.

TABHAIR DO D'AIRE: Má fhaigheann an scoláire áit i gColáiste Cholmcille ní hé sin le rá go sannfar
a rogha ábhair dó/di, mar gheall ar dheacrachtaí ó thaobh acmhainne agus/nó srianta ar líon na
scoláirí in aghaidh an ranga.

(Tuismitheoir/Caomhnóir 1)

(Dáta)

(Tuismitheoir/Caomhnóir 2)

(Dáta)

(An Scoláire [i gcás ina bhfuil 18 mbliana slánaithe aige nó aici])
(Dáta)
ÚSÁID OIFIGE AMHÁIN
An Dáta a bhFuarthas an tIarratas:
Seiceáilte ag:
An dáta ar cuireadh isteach i mBunachar Sonraí na Scoile é:
Curtha isteach ag:
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COSAINT SONRAÍ
Tá Bord Bainistíochta Choláiste Cholmcille ina choiste de chuid BOOGRC, An Coiléar Bán, Baile Átha an
Rí, Co. Galway, Eircode: H65 AT81, ar rialaitheoir sonraí é de réir na Rialachán Ginearálta maidir le
Cosaint Sonraí agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2018. Is é Oifigeach Cosanta Sonraí
BOOGRC ná Aoife de Bhaldraithe, agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis an té sin ag 091 874 548 /
Aoife.DeBhaldraithe@gretb.ie

Na sonraí pearsanta a sholáthrófar ar an bhFoirm Iarratais seo agus ar na cáipéisí a ghabhann léi,
teastaíonn siad chun na gcríoch seo a leanas:
 Fíorú a dhéanamh ar chéannacht agus ar an dáta breithe;
 Fíorú agus measúnú a dhéanamh ar na critéir maidir le ligean isteach;
 Múinteoirí a chur ar fáil don scoil agus acmhainní a leithdháileadh di; agus
 An scoil a riar,
ar cúraimí iad uile a chuirtear i bhfeidhm de bhun dualgais reachtúla éagsúla a bhfuil BO OGRE faoi
cheangal acu. Chomh maith leis sin, faoi roinn V den cháipéis 'Rialacha agus Clár do Mheánscoileanna
2004/05' de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, éilítear ar Phríomhoide "sliocht deimhnithe as
clár poiblí breitheanna" a fháil i leith scoláirí. Dá bhrí sin, ní mór don scoil féachaint ar theastas breithe
fada an linbh. Mar sin, déantar na sonraí pearsanta a sholáthraítear ar an bhFoirm Iarratais seo a phróiseáil
de réir Airteagal 6(c) agus Airteagal 6(e) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.
Más rud é nach gcuirfear ar fáil an fhaisnéis a iarradh, d'fhéadfadh sé go measfar go bhfuil an t-iarratas
neamhbhailí agus nach dtairgfear áit don scoláire.
D'fhéadfadh sé go gcuirfí na sonraí pearsanta atá nochta san Fhoirm Iarratais seo in iúl go hinmheánach
do dhaoine in BOOXX chun infheidhmeacht na gcritéar roghnúcháin a dheimhniú, agus d'fhéadfadh sé go
gcuirfí in iúl iad do phátrún nó bord bainistíochta scoileanna eile sa chaoi is gur próiseas éifeachtach a
bheidh i gceist le ligean isteach scoláirí, de bhun alt 66(6) den Acht Oideachais, 1998 arna chur i steach le
halt 9 den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018.
An fhaisnéis a chuirfear ar fáil san Fhoirm Iarratais seo, coinneofar í ar feadh tréimhse seacht mbliana ón
dáta a slánóidh an scoláire 18 mbliana d'aois, ach amháin i gcás ina mbei dh ceangal riachtanas reachtúil
ann roinnt de na sonraí nó iad go léir a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó ar feadh i bhfad, de réir
Bheartas BOOGRCmaidir le Sonraí a Choinneáil, atá ar fáil ar WWW.GRETB.IE
Tá cóip de Bheartas iomlán BOOGRC maidir le Cosaint Sonraí ar fáil ar www.colaistecholmcille.ie nó ó oifig
na scoile.
Aon duine a chuirfidh sonraí pearsanta ar fáil tríd an bhFoirm Iarratais seo, tá an ceart aige nó aici rochtain
ar na sonraí sin a iarraidh. Tá an ceart aige nó aici freisin a iarraidh go n-athrófaí aon fhaisnéis más faisnéis
mhícheart í ó thaobh na bhfíricí de. Is féidir leis an té is ábhar do na sonraí a iarraidh go scriosfaí iad, nó is
féidir é sin a dhéanamh thar ceann an té sin, ach ní cheadófar sin ach amháin i gcás nach dteastaíonn na
sonraí a thuilleadh chun na gcríoch ar bailíodh iad, nó i gcás nach bhfuil bonn dlíthiúil ag BOO GR chun na
sonraí sin a choinneáil.
Má tá aon ghearán agatsa, an duine is ábhar do na sonraí, faoi phróiseáil do chuid sonraí pearsanta, tá an
ceart agat gearán a chur isteach chuig an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.
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