
Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc                     

FÓGRA IONTRÁLA BLIANTÚIL 

maidir le ligean isteach sa scoilbhliain 2022/2023 

 

Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais  

Tá cóip de Pholasaí Iontrála na scoile agus Foirm Iarratais don scoilbhliain 2022/2023 ar fáil mar 

seo a leanas: 

Le híoslódáil ag: www.cgscoil.ie 

Ar Iarratas: Tré ríomhphost a sheoladh chuig office@cgscoil nó i scríbhinn chuig: Gaelscoil Eoghain 

Uí Thuairisc, Garrán na Fuinseoige, Ceatharlach. R93PX92 

 

 

 

CUID 1 –LIGEAN ISTEACH DON SCOILBHLIAIN 2022/2023 
 

Dátaí Iarratais agus Cinnidh i gcomhair Ligean Isteach don Scoilbhliain 2022/2023 

 

Is iad seo a leanas na dátaí is infheidhme maidir le ligean isteach sna Naíonin Shóisearacha: 

 

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarratais I gcomhair ligean isteach ar  13/01/2022 

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach ar   03/02/2022 

An dáta faoina gcuirfear an cinneadh maidir lena n-iarratais in iúl d’iarratasóirí 

ná 

18/02/2022 

An tréimhse nach mór d’iarratasóirí a dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh le 

tairiscint ar ligean isteach laistigh di ná 

04/03/2022 

 
Nóta: Measfaidh an scoil iarratais dhéanacha agus eiseofar cinntí orthu de réir Pholasaí Iontrála 
na scoile. 
 
* Tá baol go dtarraingeofaí siar tairiscint áite sa chás nár glacadh léi laistigh den tréimhse 
aitheanta mar atá leagtha amach thuas. 
 
LÍON NA N-ÁITEANNA ATÁ Á GCUR AR FÁIL I 2022/2023 

 

Líon na n-áiteanna a chuirfear ar fáil sna Naíonáin Shóisearacha  60 

 

 



CUID 2 – IONTRÁIL DON SCOILBHLIAIN 2022/2023  

 

Sa chás go bhfuil níos mó iarratais ná mar atá d’áiteanna ar fáil, cuirfidh an scoil, agus cinneadh ar 

iarratais chun iontrála á dhéanamh aici, na critéir seo a leanas  i bhfeidhm san ord ina bhfuil siad 

thíos, laistigh den tréimhse ama chun glacadh le hiarratais, mar atá leagtha amach i bhfógra 

iontrála bliantúil na scoile: 

 
 

1. Deartháireacha agus deirfiúracha, agus leath dheartháireacha agus leath dheirfiúracha 
dóibh siúd atá ag freastal ar an scoil faoi láthair agus a bhfuil cónaí orthu ag an seoladh 
céanna, ar an gcoinníol go bhfuil ceithre bliana slánaithe acu faoi 31ú Márta roimh thosú 
ar scoil dóibh 

2. Páistí foirne a bhfuil post buan acu, ar an gcoinníol go bhfuil ceithre bliana slánaithe acu 
faoi 31ú Márta roimh thosú ar scoil dóibh 

3. Deartháireacha agus deirfiúracha, agus leath dheartháireacha agus leath dheirfiúracha 
dóibh siúd a d’fhreastail ar an scoil, ar an gcoinníol go bhfuil ceithre bliana slánaithe acu 
faoi 31ú Márta roimh thosú ar scoil dóibh 

4. Páistí iarscoláirí (25% ar a mhéid), ar an gcoinníol go bhfuil ceithre bliana slánaithe acu 
faoi 31ú Márta roimh thosú ar scoil dóibh 

5. Gach iarrthóir eile de réir aoise, ar an gcoinníol go bhfuil ceithre bliana slánaithe acu faoi 
31ú Márta roimh thosú ar scoil dóibh. 

 

Eolas madir le próiséas iontrála do Naíonáin Bheaga don scoilbhliain 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 


