
   
 

 

 Fógra Iontrála Bliantúil  2023/2024 

D'ullmhaigh Bord Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin an Fógra Iontrála Bliantúil a leanas maidir le hiontráil daltaí 

chuig an scoil don scoilbhliain 2023/2024. Foilsíodh an fógra seo ar an 01/09/2022. 

 
 

Líon iomlán na n-áiteanna ar fáil i nGrúpa na Chéad 

Bhliana; 

75 

 

Líon na n-áiteanna atá sannta cheana i nGrúpa na Chéad 

Bhliana: 

0 

Líon na n-áiteanna atá fanta i nGrúpa na Chéad Bhliana: 75 

 

Tá cóip de Pholasaí Iontrála Ghaelcholáiste Charraig Uí 

Leighin ar fáil ach: 

dul chuig láithreán gréasáin na scoile 
www.gaelcholaistecul.ie 

teagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile (do chóip 
clóite) ag 021-4372901 

ríomhphost a sheoladh chuig eolascul@corketb.ie 

Tá Foirm Iarratais chun iontráil chuig Gaelcholáiste 

Charraig Uí Leighin ar fáil ón 01/10/2022 ach:  

dul chuig láithreán gréasáin na scoile 
www.gaelcholaistecul.ie 

teagmháil a dhéanamh le hoifig na scoile (do chóip 
clóite) ag 021-4372901 

ríomhphost a sheoladh chuig eolascul@corketb.ie 

 

Ní ghlacfar le hiarratais ar Ghrúpa na Chéad Bhliana i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin ach amháin i ndiaidh 

01/10/2022 agus is é 22/10/2022 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Déanfar iarratais a fhaightear i ndiaidh 

an dáta seo a mheas agus a phróiseáil mar iarratais dhéanacha de réir Pholasaí Iontrála na scoile. 

Ní ghlacfar le hiarratais chuig an Dara Bliain, an Tríú Bliain, an Ceathrú Bliain, an Cúigiú ná an Séú Bliain I 

nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin ach amháin i ndiaidh 01/05/2023 agus is é 22/05/2023 an dáta deiridh a 

nglacfar le hiarratais. Déanfar iarratais a fhaightear i ndiaidh an dáta seo a mheas agus a phróiseáil mar iarratais 

dhéanacha de réir Pholasaí Iontrála na scoile.  

Meabhraítear duit nach mbeidh gach liosta feithimh i bhfeidhm ach don bhliain acadúil lena mbaineann siad as 

seo amach, ar aon dul le Beartas Iontrála na scoile agus an tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018. 



   
Comhoibreoidh Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta i 

gcomhlíonadh feidhmeanna na Comhairle faoin Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 

Oideachais Acu 2004 maidir le soláthar oideachais do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, lena 

n-áirítear soláthar agus feidhmiú rang nó ranganna speisialta nuair a iarrann an Chomhairle a leithéid. 

Comhlíonfaidh Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin le haon ordúchán a sheirbheálfar ar an bpátrún nó ar an mbord, 

de réir mar is ábhartha, faoi alt 37A agus le haon ordúchán a sheirbheálfar ar an mbord faoi alt 67(4)(b) den Acht 

Oideachais.” 

 

 

Cuirfear gach iarratasóir ar Ghrúpa na Chéad Bhliana ar 

an eolas maidir le tairiscint ar áit nó diúltú iontrála faoin: 

29/10/2022 
 

Ní mór d'iarratasóirí chuig Grúpa na Chéad Bhliana a 

dheimhniú go bhfuil siad ag glacadh leis an tairiscint 

iontrála tríd an bhFoirm Ghlactha a chomhlánú agus a 

sheoladh ar ais ar nó roimh: 

12/11/2022 
 

Tabhair ar Aird: Mura nglactar le tairiscint ar iontráil roimh an spriocdháta atá leagtha amach thuas 
d’fhéadfadh go dtarraingeofaí an tairiscint siar. 

 

 

 

 

 

 

 


