Gaelcholáiste an Chláir
FOIRM IARRATAIS AR IONTRÁIL
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 Gaelcholáiste an Chláir.

Please tick the Year Group the student is applying to enter:
An Chéad Bhliain
An Tríú Bliain
An Dara Bliain
An Idirbhliain

An Cúigiú Bliain
An Séú Bliain

Comhlánaigh gach cuid den iarratas seo le BLOCLITREACHA le do thoil
CUID 1 - SONRAÍ AN IARRATASÓRA
Sonraí an duine óig a bhfuil an t-iarratas seo á dhéanamh ina leith.
Céad Ainm:
Lárainm:
Sloinne:

Seoladh:

Éirchód:
UPSP:
Lá

Mí

Bliain

Dáta Breithe:
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CUID 2 – SONRAÍ FAOI THUISMITHEOIR/CAOMHNÓIR
NÍ GÁ an chuid seo a chomhlánú i gcás go bhfuil an tIarratasóir os cionn 18, ach amháin i gcás gur
mhaith leis/léi go ndéanfadh an scoil cumarsáid lena t(h)uismitheoir/c(h)aomhnóir. Iarrtar an fhaisnéis
seo chun críche teagmháil a dhéanamh faoin iarratas seo. Má chuirtear níos mó ná ainm amháin ar fáil
ach go bhfuil an seoladh mar an gcéanna don dá ainm, ní eiseofar ach aon litir amháin agus cuirfear sin
chuig ainmneacha na ndaoine atá luaite.
Tuismitheoir / Caomhnóir 1

Tuismitheoir / Caomhnóir 2

Teideal: (m.sh. An
tUasal / Bean /Uasal
srl)
Céad Ainm:
Sloinne:

Seoladh:

Éirchód:
Uimh. theileafóin
Seoladh ríomhphoist:
Gaol leis an
Iarratasóir
CUID 3 - 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
fótachóip de. (Seolfar an bhunchóip ar ais chugat)

agus

CUID 4 - CRITÉIR IONTRÁLA
Beidh an fhaisnéis seo cabhrach ó thaobh a chinneadh cé acu an gcomhlíonann ná nach gcomhlíonann an
tIarratasóir na riachtanais iontrála. Níl an liosta ceisteanna in ord tosaíochta.

A. Iarrtar ort seoladh an Iarratasóra a dhearbhú le gur féidir a chinneadh cé acu an bhfuil ná nach
bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí sa scoilcheantar.
Seoladh:
2

B. Má tá aon deartháir/deirfiúir ag an Iarratasóir sa scoil faoi láthair, ainmnigh iad agus luaigh cén
bhliain ina bhfuil siad le do thoil.
(i) Ainm:
Bliain:
(ii) Ainm:
Bliain:
(iii) Ainm:
Bliain:

C. Má bhí aon deartháir/deirfiúir ag an Iarratasóir riamh sa scoil seo, ainmnigh iad agus luaigh na
blianta ar fhreastail siad le do thoil.
(i) Ainm:

Bliain/Blianta:
(ii) Ainm:

Bliain/Blianta:

D. Tabhair sonraí, le do thoil, faoin mbunscoil ar fhreastail an tIarratasóir uirthi.
Ainm na scoile:
Seoladh na scoile:

E.

I gcás go bhfuil áit san Aonad á lorg ag an Iarratasóir, iarrtar ort an fhaisnéis thíos a sholáthar chun
tabhairt le fios cén leibhéal líofachta atá ag an Iarratasóir sa teanga mar ghnáth-theanga
chumarsáide. Cuir tic le gach ceann lena mbaineann:

Freastal ar Ghaelscoil:

Is ea



Ní hea



Cónaí i gceantar Gaeltachta:

Is ea



Ní hea



An labhraítear Gaeilge go rialta sa bhaile:

Is ea



Ní hea



Aon chúinse eile a mheasann tú atá ábhartha:
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F. Dearbhaigh, le do thoil, go nglacann tú leis an gCód Iompair agus go ndéanfaidh tú gach iarracht
réasúnta lena chinntiú go gcloífidh an tIarratasóir leis más rud é go bhfaighidh sé/sí áit sa scoil.
Tabhair do d'aire gur féidir an Cód Iompair a aimsiú ar www.gaelcholaisteanchlair.ie ná é a fháil
ó oifig na scoile.
Dearbhaím,______________________________________, go nglacaim le Cód Iompair na scoile agus go
ndéanfaidh mé gach iarracht réasúnta lena chinntiú go gcloífidh an tIarratasóir leis más rud é go
bhfaighidh sé/sí áit sa scoil.
NÓ, i gcás go bhfuil an tIarratasóir os cionn 18 mbliana d'aois:
Dearbhaím, _______________________________________, go nglacaim le Cód Iompair na scoile agus go
gcinnteoidh mé go gcloífidh mé leis más rud é go bhfaighidh mé áit sa scoil.
FAISNÉIS THÁBHACHTACH:
Is gá duit na doiciméid seo a leanas a sheoladh isteach:
(i) Bunteastas breithe fada (agus cóip de freisin), agus
(ii) Cruthúnas ar sheoladh baile agus é faighte agat le déanaí - ní ghlacfar ach le ráitis bhainc ná billí
fóntais cláraithe, arna ndátú le linn an trí mhí seo caite agus in ainm an tuismitheora ná
tuismitheoirí nó an chaomhnóra ná caomhnóirí.
 Glacfar de mheon macánta leis an bhfaisnéis uile a chuirfidh tú ar fáil san fhoirm iarratais seo. Má
fhaightear amach go bhfuil aon chuid den fhaisnéis míchruinn, míthreorach ná easnamhach,
d'fhéadfadh go mbeadh an t-iarratas neamhbhailí.
 Iarrtar ort a thuiscint gur tusa féin atá freagrach as an scoil a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar
shonraí teagmhála ná ar na cúinsí a bhaineann leis an iarratas seo.
 Sínigh thíos, le do thoil, le cur in iúl go bhfuil tú tar éis an fhaisnéis seo a léamh agus a thuiscint.
 Ba chóir iarratais agus aon doiciméid atá in éineacht leo a sheoladh chuig:
Gaelcholáíste an Chláír, Inis, Co. an Chláír, V95 XD66
TABHAIR DO D'AIRE: Má fhaigheann an scoláire áit i nGaelcholáiste an Chláir, 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)

(Iarratasóir [más os cionn 18] )

(Dáta)
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Dáta a Fuarthas an Iarratas:
Seiceáilte ag:
Dáta a cuireadh isteach i mBunachar Sonraí na Scoile:
Curtha isteach ag:
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