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• Cáipéisí Clárúcháin – ceart & mícheart



Polasaí Iontrála na Scoile
Leagan Caighdeánach AFP

• Cruthaithe ag AFP in Earrach 2020

• Seisiún Comhairliúcháin le POí i Mí na Nollag 2020

• Má tá aon mhír seachas líon na naíonán le hathrú ní mór teagmháil a dhéanamh le 

AFP agus cead a fháil.

Teimpléid ar fáil ar foras.ie/polasaithe



An Fógra Bliantúil
Cathain ar cheart an FB a dhéanamh?
• Ní mór don bhord Fógra Iontrála Bliantúil na scoile a ullmhú agus a fhoilsiú

• Ní mór don fhógra a bheith foilsithe 1 seachtain ar a laghad sular féidir leis an scoil glacadh le hiarratais iontrála

• Ní féidir glacadh le hiarratais roimh 1 Deireadh Fómhair le linnn na bliana roimh theacht isteach sa scoil

• Ní mór don fhógra a bheith foilsithe ar láithreán gréasáin na scoile agus fanacht ansin i rith na bliana scoile 

• Ní mór don fhógra a bheith ar fáil ar iarratas scríofa freisin.

Teimpléid ar fáil ar foras.ie/polasaithe



An Fógra Bliantúil
Cén sort eolais nár cheart a bhailiú?
• De réir na nDlíthe Cosanta Sonraí (GDPR) níor cheart aon eolas nach bhfuil ag teastáil

ag an gcéim seo a bhailiú. Mar Shampla:

• Uimhir PPS

• Gairm na dtuistí

• Eolas faoi chreideamh an pháiste

• Eolas Vaicsínithe

• Caithfear bunús dlíthiúil a bheith ann do gach sonraí a bhailímid



Na Critéir Roghnúcháin
Cad iad agus cén t-ord?

Is iad seo na critéir chaighdeánacha:

1. Siblíni* ́ dhaltai ́ reatha na scoile
2. Páisti ́ a bhfuil líofacht áirithe sa Ghaeilge acu
3. Páisti ́ a bhfuil siblín* acu a d’fhreastail ar an scoil cheana féin
4. De réir aoise; an páiste is sine ar dtús

NB: Is achoimre é seo. Féach an teimpléad ar www.foras.ie

chun an fhoclaíocht bheacht a fháil.

http://www.foras.ie/


Na Critéir Roghnúcháin
Cén t-ord?
• Beidh rogha ag scoileanna maidir le hord na gcritéar

• Bíodh an critéar maidir le hAois an Dalta ina chritéar deireanach i gcónaí

• Ligfidh sé seo do scoileanna tús áite a thabhairt do pháisti ́ a bhfuil leibhéal líofachta sa Ghaeilge acu más mian leo

• Tá Bord Stiúrtha AFP sásta go mbeadh suntas a thabhairt do shiblíni ́ iardhaltai ́ na scoile ina chritéar roghnach ach go 
dtuigfidh scoileanna go bhféadfai ́ go mbrúfai ́ siblíni ́ reatha síos an liosta dá mbeadh an-ró-éileamh ar an scoil

Tuilleadh eolais ar an gcáipéis ‘Ceisteanna Coitianta’ ar www.foras.ie

http://www.foras.ie/


Critéar na Gaeilge
Conas a mheasfaimid leibhéal líofachta an pháiste?

• Tá sé tábhachtach go leagann an Bord Tairseach Líofachta amach

• Tá treoircháipéis ullmhaithe ag AFP mar thacu ́ le scoileanna chun líofacht a mheas

• Ní féidir iachall a chur ar pháiste dul faoi agallamh

• Seisiún spraoi

• Físeán (Beirt seachas an Príomhoide á mheas)

• Ní féidir páistí a rangú de réir líofachta

• Ní leor tuairim an PO nó aithne ar an iarratasóir

Teimpléid ar fáil ar foras.ie/polasaithe



Critéar na Gaeilge
Tábhachtach

• Tá an fhreagracht go hiomlán ar an tuismitheoir fianaise leordhóthanacha ar líofacht a 

sholáthar don scoil agus líofacht sa Ghaeilge a éileamh ar an bhfoirm iarratais. Mura n-

éilítear é sin ar an bhfoirm iarratais, ní féidir leas a bhaint as an gcritéir.

• Agus cinneadh á dhéanamh, ní féidir leis an scoil aon rud seachas an fhianaise atá tugtha a 

mheas.



Liostaí Feithimh / Achomharc 29
Liostaí 

• Príomhliosta feithimh: Iarrastasóirí nach bhfuair tairiscint sa chéad 

bhabhta agus ar aghaidh (in ord de réir na gcritéar)

• Liosa feithimh forlíontach: Iarratais atá mall agus ró-éileamh. 

Bronnfar áit de réir ord na gcritéar ag an am a bheidh spás ar fáil.

• Beidh na héisteachtaí i gcás Achomhairc 29 beo arís (tar éis covid)



Cad nár chóir a dhéanamh - sampla



Foirm Chlárúcháin 1 Iarratas ar áit scoile 



Foirm Chlárúcháin 2 Tar éis glacadh le háit
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