Gaelscoil Raifteirí
Faiche an Aonaigh, Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo F23RC84
Fón: 094 9024700 Ríomhphost: oifig@gaelscoilraifteiri.ie Suíomh Gréasáin: www.scoilraifteiri.com

FÓGRA BLIANTÚIL IONTRÁLA
maidir leis an scoilbhliain 2022-2023
Is féidir cóip den bPolasaí Iontrála agus an Foirm Iarratas le haghaidh iontrála don
scoilbhliain 2022-2023 a fháil sna bealaí seo a leanas:
Íoslódáil ó: www.scoilraifteiri.com
Arna iarraidh trí ríomhphost : oifig@gaelscoilraifteiri.ie nó trí scríobh chuig:
Gaelscoil Raifteirí, Faiche an Aonaigh, Faiche an Aonaigh, Caisleán an Bharraigh, Co.
Mhaigh Eo, F23RC84

CUID 1 – Iontráil don scoilbhliain 2022-2023
Dátaí Iarratais agus Cinnithe maidir le hiontráil 2022-2023
Seo a leanas na dátaí a bhaineann le hiontráil i rang na Naíonáin Bheaga:
Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarrtaisí maidir le hiontráil ar
Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarrtaisí maidir le hiontráil ar
Inseófar do na hiarrtasóirí faoin gcinneadh roimh
Caithfear glacadh leis an spás roimh
•
•

02/10/2021
17/03/2022
1/04/2022
15/04/2022

Glacfaidh an scoil le hiarrataisí déanacha de réir na coinníollacha atá leagtha amach i
bPolasaí Iontrála na scoile.
D'fhéadfadh tairiscint a bheith tarraingthe siar má theipeann ort glacadh le tairiscint
laistigh den tréimhse fhorordaithe thuas,

Méid spásanna atá ar fáil i rang na Naíonáin Bheaga

30

CUID 2: Iontráil don scoil bhliain [cuir isteach an bhliain]
Eolas maidir leis an bpróiséas iontrála do rang na Naíonáin Bheaga don
scoilbhliain (XXXX)
Maidir leis an scoilbhliain [cuir isteach an bhliain roimh an bhliain atá ainmnithe], fuair an
scoil ____________________________ foirm iarratais le haghaidh iontráil.
Briseadh síos an líon spásanna don scoilbhliain xx/xx :
Líon na spásanna atá ar fáil:
Líon na n-iarratais a fuaireadh:
Líon na dTaiscintí a deineadh agus a
glacadh faoi gach critéir:

Líon na dtairiscíntí déanta
Líon na n-ainmneacha a cuireadh ar
liosta feithimh don scoilbhliain.

Caithfear cur síos do na criteir agus an líon
spásanna a ofráladh agus a glacadh faoi
gach critéir a líonadh isteach anseo. Mar
shampla:
Critéir 4: Páistí d’iar scoláirí. Cuirfear 25%
d’áiteanna ar a mhéid ar fáil. (Children of past
pupils)

