
 

Scoil Chualann       Fógra Iontráil Bliantúil 
 

Maidir le hiontráil sa scoilbhliain 2020/2021 
 

Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais: 

Tá cóip den Pholasaí Iontrála agus an Fhoirm Iontrála don scoilbhliain 2020/2021 ar fáil mar seo a leanas: –  

 íoslódáil ag:  Scoil Chualann 

 má cuirtear iarratais tríd ríomhphost ag:  oifigsc@scoilchualann.ie  

 má cuirtear iarratais i scríbhinn chuig:  Scoil Chualann, Bóthar Vevay, Bré, Co Chill Mhantáin 
 

CUID 1 – A leanas ná na dátaí a bhaineann le hiarrataisí iontrála Naíonáin Shóisearacha: 
 

Beidh an Fógra Iontrála fógraithe ar suíomh gréasáin na scoile ar: Déardaoin 24ú Meán Fómhair 

2020 

Tosóidh an scoil ag glacadh le hiarrataisí iontrála ar: Déardaoin 1ú Deireadh Fómhair 

2020 

Stopfaidh an scoil ag glacadh le hiarrataisí iontrála ar: 

 

Déardaoin 23ú Deireadh Fómhair 

2020 

An dáta deireanach go gcuirfear iarrataisí ar an eolas maidir le 

cinneadh an iarratais ná: 

Luan 9ú Samhain 2020 

An tréimhse le linn deimhniú le glacadh le hiofráil áite ná:: Luan 9ú Samhain – Luan 23ú 

Samhain 2020 

 

*D’fhéadfadh teipeadh glacadh le hofrail lastuigh den am leagtha thuas le haistharraingt ar an ofráil. 

Nóta: déanfaidh an scoil measúnú agus seachadadh cinneadh ar iarrataisí déanacha de réir an Polasaí 

Iontrála na scoile. 

 

Méid áiteanna atá á chuir ar fáil don bhliain 2021/2022 

An méid áiteanna atá á chuir ar fáil sna Naíonáin Shóisearacha ná: 30 
 

CUID 2 – Iontráil go Chualann sa scoilbhliain 2020/2021 

Eolas maidir leis an bpróiséis iontrála don ghrúpa iontógála Naíonáin Shóisearacha don scoilbhliain 2020/2021.  

Maidir le 2020/2021, an iomlán méid iarratais faighte ag an scoil d’iontáil ná: 40 
 

 

Briseadh síos na háiteanna dáilithe don scoilbhliain 2020/2021:  

Uimhir áiteanna ar fáil: 32 Uimhir iarratais faighte: 40 

Uimhir áiteanna ofráilte agus 

uimhir áiteanna glactha faoi 

gach critéir: 

Critéir a hAon:  

Páistí atá líofa sa Ghaeilge 

1 áit ofráilte 

0 áit glactha 

Critéir a Dó: iarratasóirí le siblíní ag freastal ar 

an scoil 

23 áit ofráilte 

23 áit glactha 

Critéir a Trí: Páistí gur mian lena tuismitheoir go 

bhfaigheadh siad a n-oideachas trí mhean na 

Gaeilge 

10 áit ofráilte 

8 áit glactha 

Méid iomlán ofráil tugtha 40 

Uimhir d’ainmneacha ar liosta feitheamh don scoilbhliain i gceist: 10 

mailto:oifigsc@scoilchualann.ie

