Coláiste Cholmcille
FÓGRA BLIANTÚIL MAIDIR LE LIGEAN ISTEACH
i dtaca le ligean isteach i scoilbhliain 2021/2022
Polasaí um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais
Tá cóip de Pholasaí na scoile um Ligean Isteach agus Foirm Iarratais um Ligean Isteach do [cuir
isteach an scoilbhliain] ar fáil mar seo a leanas: –
Le híoslódáil ag: www.colaistecholmcille.ie
Ar iarratas: Ach ríomhphost a chur chuig ccc@gretb.ie nó scríobh chuig: Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co. na Gaillimhe

CUID 1 - Ligean isteach i scoilbhliain [cuir isteach sa scoilbhliain lena
mbaineann]
Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair ligean isteach in [cuir isteach an scoilbhliain lena
mbaineann]
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
Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach
ar
Is é an dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas in iúl d’iarratasóirí ná
Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le
tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná

02/11/2020
31/03/2021
12/04/2021
16/04/2021

Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseoidh cinntí orthu de réir polasaí iontrála na
scoile.
Dátaí Iarratais agus Cinnidh do Rang Speisialta i gcomhair ligean isteach in [cuir isteach
an scoilbhliain lena mbaineann]

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach i Rang Speisialta na scoile, ar
rang é a fhreastalaíonn ar leanaí le [cuir isteach sonraí maidir leis an gcatagóir/na catagóirí RSO
a ndéantar freastal orthu sa rang] Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach sa 02/11/2020
rang speisialta ar
Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach sa 31/03/2021
rang speisialta ar
Is é a dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratas ar ligean 12/04/2021
isteach sa rang speisialta in iúl d’iarratasóirí ná
Is í an tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag 16/04/2021
glacadh le tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná
*Mura nglactar le tairiscint taobh istigh den am atá leagtha síos thuas, d'fhéadfaí an
tairiscint a tharraingt siar
Líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil in [cuir isteach an scoilbhliain lena mbaineann]
Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil sa Chéad Bhliain (scrios de réir mar is 30
cuí) ná
Is é líon na n-áiteanna atá á gcur ar fáil sa rang speisialta* a fhreastalaíonn ar
6
leanaí le GLD :
6
Uathachais :
(*Tabhair ar aird: Má tá líon ranganna sa scoil a fhreastalaíonn ar chatagóirí éagsúla RSO, ní
mór sonraí faoi líon na n-áiteanna do gach rang RSO a chur ar fáil)
Tá tairiscintí ar shocrúchán scoile déanta ag [Ainm na Scoile] agus glacadh leo roimh Thosach
Feidhme Alt 62 den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2018 ar an 1 Feabhra 2020.
Is é líon na n-áiteanna sin a tairgeadh agus ar glacadh leo i dtaca leis [an ngrúpa iontrála sna
naíonáin shóisearacha/sa chéad bhliain do 20XX/20XX] ná:
Baineann an téacs seo a leanas leis na scoileanna sin amháin a thairg áiteanna scoile i dtaobh
na scoilbhliana 2021/22 agus na tairiscintí siúd ar glacadh leo roimh an 1 Feabhra 2020. Ba
chóir é a scrios i ngach cás eile.

CUID 2 - Ligean isteach i scoilbhliain 2019/2020
(Níor chóir an roinn 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/sa Chéad Bhliain]/[Rang Speisialta] don scoilbhliain
2019/2020
Maidir leis an scoilbhliain 2019/2020 ba é an líon iomlán iarratas ar ligean isteach a fuair an
scoil ná__24_______
Miondealú ar na háiteanna atá leithdháilte don scoilbhliain xx/xx:
Líon na n-áiteanna ar fáil:
24
Líon na n-iarratas a fuarthas:
24

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

24

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

24

24

