Polasaí Iontrála
Gaelscoil Dhochtúir Uí Shúilleabháin
2012
Roinn A: Eolas Ginearálta
Réamhrá
Dréachtar an Polasaí Iontrála seo de réir na forálacha a leagtar síos san Acht Oideachais
1998. Leis an bpolasaí seo, is mian leis an mBord Bainistíochta cabhrú le
tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le clarú leanaí sa Ghaelscoil thuasluaithe. Déanadh
athbreithniú ar an bpolasaí seo I Deireadh Fómhair 2012.
Beidh Cathaoirleach an Bhoird, Máire Céitinn, agus Príomhoide na Gaelscoile, Aisling
Ní Néill, sásta soiléiriú a thabhairt ar aon cheist maidir leis an bpolasaí seo.
Ainm na Scoile:

Gaelscoil Dhochtúir Uí Shúilleabháin

Seoladh:

Gort na Cloiche,
An Sciobairín,
Co. Chorcaí

Uimhir Gutháin:

028 21192

Ríomhphost:

gaelscoil21192@hotmail.com

Suíomh idirlíne:

www.gaelscoil.net

Spiorad Sainiúil:

Caitliceach

Ainm an Phátrúin:

Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge

Líon na Foirne:

3 x Múinteoir Ranga (Príomhoide san áireamh)
1 x Múinteoir Tacaíocht Foghlamtha roinnte
1x Múinteoir Acmhainne roinnte (lonnaithe in ár scoil)
2x Cúntóir Riachtanais Speisialta
1x Rúnaí

Réimse Ranganna:

Naíonáin Shóisir go Rang 6, meascaithe

Braitheann an Ghaelscoil ar dheontais agus ar líon na múinteoirí ceadaithe ag an ROE,
agus feidhmíonn an scoil taobh istigh de rialacha agus forálacha na Roinne Oideachais
mar a leagtar síos iad. Tógann polasaithe na scoile na hacmhainní agus an infheistíocht
atá ar fail san áireamh.
Leanann an Ghaelscoil na cláracha Churaclaim atá leagtha síos ag an ROE de réir Act 9
agus Act 30 don Acht Oideachais 1998.
Ag tógáil rialacha agus cláracha na Roinne Oideachais agus Eolaíochta, cearta an
Phatrúin mar atá leagtha síos san Acht Oideachais 1998 agus an t-airgead agus na
hacmhainní atá ar fail san áireamh, tacaíonn an scoil leis na prionsabail seo a leanas:
Cuimsitheachas, go háirithe i gcomhthéacs leanaí le riachtanais fisiciúla nó
oideachasúla a chlárú.
Comhionannas i gcás cead isteach agus páirt a ghlacadh i saol na scoile.
Rogha tuismitheoirí i léith chlárú.
Meas ar éagsúlacht luachanna, creidimh, traidisiún agus slite maireachtála sa
sochaí.
Eolas Ginearálta Eile:
Am oscailt na Gaelscoile:
Am Tosú Ranganna:
Sos:
Am Lóin:
Am dúnadh (Naíonáin ):
Am Dúnadh (Ranganna 1-6):

9:00 r.n.
9:20 r.n.
10:40 – 10:50 r.n.
12:30 – 12:50 i.n.
2:00 i.n.
3:00 i.n.

Roinn B:
Nósanna Imeachta i Leith Chlárú
Iarrann Bord Bainistíochta Ghaelscoil Dhochtúir Uí Shúilleabháin ar thuismitheoirí gur
mian leo páiste a chlárú sa scoil foirm chlarúcháin a líonadh agus a sheoladh chun na
scoile roimh thús na bliana atá sé beartaithe go dtosóidh an leanbh ar scoil. Beidh lá
oscailte do thuismitheoirí a bhfuil suim acu a bpáiste a chlárú sa scoil san Earrach. Ina
theannta sin is féidir le tuismitheoirí nua coinne a dhéanamh leis an bPríomhoide chun
cur amach a fháil ar obair agus ar chleachtas na scoile agus chun aon cheist atá acu a
chur. Más mian leo tar éis na cruinnithe sin, a bpáiste a chlárú don chéad scoilbhliain
eile, iarrtar orthu foirm chlárúcháin a líonadh agus a sheoladh chun na scoile. Tá cóip
den bhfoirm seo iniata.
Ag Tógáil Cinntí:
Go ginearálta clárófar páistí de réir mar a thagann iarratas óna tuismitheoirí má tá spás
ann dóibh.
Ní mór don Bhord Bainistíochta feidhmiú de réir rialacha na Roinne Oideachais &
Eolaíochta mar atá leagtha síos i “Rialacha i gcóir Scoileanna Náisiúnta”. Ciallaíonn sé

seo go gclárófar daltaí atá in aois a 4 nó níos sine amháin, agus aithnítear nach bhfuil
tinreamh riachtanach go dtí aois a 6.
Má tá éileamh níos mó ná an méid áiteanna atá ar fáil, cuirfear an próiseas seo a leanas i
bhfeidhm chun cinneadh a dhéanamh. Cuirfidh an Bord na critéir seo a leanas i bhfeidhm
ach níl sé intuigthe go gcuirfear i bhfeidhm iad san ord ina bhfuilid leagtha amach.
Deartháireacha/Deirfiúracha sa scoil cheanna
Aois na n-iarrthóirí
Páistí a d’fhreastal ar Naíonra
Páistí fhoireann na scoile
Páistí ó theaghlaigh lán-Ghaeilge
Páistí ag aistriú ó Ghaelscoil eile
Páistí san ord inar lorgaíodh áit sa scoil.
Lá Iontrála
Beifear ag siúl go dtosódh gach dalta ar scoil ar an gcéad lá oscailte i mí Meán Fómhair.
I gcásanna nach féidir leis sin tarlú, glacfar leis na páistí ar an dáta is túisce a bhíonn said
ar fáil tar éis dóibh é seo a eagrú roimh ré leis an scoil.
Clárú Leanaí le Riachtanais Speisialta:
Lorgóidh an Bord Bainistíochta tuairiscí dochtúra agus tuairiscí síceolaíochta más ann
dóibh i gcás aon pháiste le riachtanais speisialta sula gclárófaí an páiste seo sa scoil.
Muna bhfuil a leithead do thuairiscí ann, iarrfar go ndéanfar an tástáil chuí láithreach.
Úsáidfear an tuairisc seo chun cabhrú leis an scoil riachtanais áirithe an linbh seo a mheas
agus pleanáil a dhéanamh i gcóir na struchtúir chuí chun tacú le foghlaim an linbh le linn
dó/dí a bheith ag freastal ar an nGaelscoil.
Buailfidh Príomhoide na scoile le tuismitheoirí aon linbh le riachtanais speisialta roimh
dó/dí tosú sa Ghaelscoil. Pléifear cumas na scoile freastal ar na riachtanais seo. Más gá,
tionólfar cruinniú leo siúd ar fad atá ag freastal ar riachtanais an linbh, idir tuismitheoirí
príomhoide, múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, múinteoir acmhainne,
SENO agus síceolaí, más oiriúnach.
D’fhéadfadh sé tarlú go gcuirfear clárú an linbh ar ceal go dtí go mbíonn
Tuairisc síceolaíochta ar fáil nó/agus
Acmhainní chuí curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais & Eolaíochta chun freastal
ar an riachtanais luaite sa tuairisc dochtúra/síceolaíochta. (D’fhéadfadh ceann
amháin nó cúpla de na hacmhainní a leanas a bheith i gceist: múinteoir acmhainne
do riachtanais speisialta, cúntóir riachtanais speisialta, trealamh nó troscán
speisialta, seirbhísí taistil &rl,.)
Páistí ag athrú scoileanna
Tá sé de cheart ag daltaí aistriú ó scoil amháin go scoil eile ag aon am ag brath ar
pholasaí na scoile, spás ann dóibh, agus i gcásanna áirithe, cead ón Roinn Oideachais

agus Eolaíochta. Féachfaidh an Bord Bainistíochta ar gach aon chás ar leith. Caithfidh
an Bord Bainistíochta cuntas ar thinreamh agus ar dhul chun chinn an iar dhalta ar chur ar
fáil don scoil nua.
Cód Smachta
Gheobhair cóip den Chód Iompair leis an bpolasaí iontrála seo.

Gaelscoil Dhochtúir Uí Shúilleabháin
Gort Na Cloiche,
An Sciobairín,
Co. Chorcaí
Fón/Tel: 028 21192
Ríomhphost: scoil5.ias@eircom.net
Suíomh idirlín: www.gaelscoil.net
Foirm Iontrála/Registration Form

Ainm/Name: ____________ _______________________________
Dáta Breithe/Date of birth: _____________________________
Seoladh/Address:

____________________________
____________________________
____________________________

Teastas breithe/
Birth Cert:

Uimhir pps/pps number: ___________________________
Sonraí na
Máthar/Mothers Details
Ainm/Name:
Seoladh/Address:

Slí bheatha/
Occupation:
Guthán (Baile)/
Phone (Home):
Guthán póca/
Mobile:
Guthán (Obair)/
Phone (Work)
Ríomhphost/E-mail:

Sonraí an
Áthar/Fathers Details

Uimhir teagmhála i gcás práinne muna bhfuil tuismitheoir/caomhnóir
ar fáil/ Contact name/number in an emergency should parent/guardian be
unavailable:
Ainm/Name:_____________________
Fón/Phone: __________________

Páistí scoile nó níos óige sa chlann: /Children of school age or younger in
the family:
Ainmneacha na bPáistí/Names:
Dáta Breithe/Date of
birth:
1.__________________________
__________________
2.__________________________
__________________
3.__________________________
__________________
Ainm agus uimhir do dhochtúir /Family Doctor’s Name & Phone:
Ainm/ Name: _______________
Fón/Phone: __________________

Sonraí Leighis/ Stair leighis/Ailléirge/Leigheas/
Medical details /Medical History/Allergies/Medication:

I gcás timpiste ar scoil, an bhfuil cead ag an scoil do leanbh a thabhairt
go dtí an dochtúir?/
In the case of an accident, do you give permission to have your child brought
to the doctor?
Sea/ Yes:_____
Ní
h’ea/No:______

Creideamh/Religion: ________________________
Paróiste/Parish: _____________________________
Baisteadh/Baptised: __________________________

Cead chun grianghraf a thógaint / Parental permission granted to take
my child’s photograph:
Sea/ Yes:_____
Ní h’ea/No:______

Aon eolas eile:/Any other relevant information:

Síniú an tuiste / Parent’s Signature:--------------------------------------------------

