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Ráiteas Féiniúlachta agus Polasaí Iontrála 

Curtha i bhfeidhm ar an 20 Márta 2013 

 

1.0 Eolas Ginearálta: 

Tá an polasaí seo leagtha amach de réir coinníollacha an Acht Oideachais 1998 chun cabhrú le 

tuismitheoirí maidir le cúrsaí iontrála na scoile.  Bheadh an tSr. Sr. Cillian Nic Conmara O.P. nó 

Imelda Mhic Mhathúna sásta cabhrú le haon phointe eolais faoin bpolasaí seo a shoiléiriú. 

 

2.0 An Scoil: 

Bhunaigh na Siúracha Doiminiceacha Scoil Mobhí i 1972. Is é ‘Veritas’, (an fhírinne) mana na 

Doimincigh, ár mana.  Is scoil Chaitliceach í Scoil Mobhí faoi phatrúnacht Ard Easpaig Átha 

Cliath. 

Déantar gach iarracht oideachas leathan a chur ar fáil i Scoil Mobhí, le haitheantas cuí do 

dhifríochtaí na bpáistí agus d’éilimh an lae.  Cruthaítear atmasféar sona dearfach sa scoil ina 

ndéantar meas agus cion ar oidhreacht agus ar chultúr na hÉireann a chothú, chomh maith le 

meas ar dhaoine agus ar chultúir eile. 

Is bunscoil ghaelach mheascaithe í Scoil Mobhí. Is í an Ghaeilge a úsáidtear mar theanga 

chumarsáide sa scoil. Múintear na hábhair uilig trí Ghaeilge, ach an Béarla amháin. Déantar gach 

iarracht na bpáistí a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt go neamhfhoirmiúil sa chlós agus 

timpeall na scoile. Bronntar Gradam Mobhí ar na páistí atá ag déanamh sár-iarracht an Ghaeilge 

a úsáid chomh maith le go leor rudaí eile. 

Mar scoil Chaitliceach díríonn Scoil Mobhí ar fhorbairt chomhchuí an linbh:  ar a f(h)ás 

intleachtach, fisiciúil, cultúrtha, morálta agus spioradálta i dtreo is go mbeidh sé/sí in ann gaol 

ceart a chothú le Dia agus le daoine eile. Múintear an clár teagasc creidimh dualgais atá bunaithe 

ar theagasc, chleachtadh agus thraidisúin na hEaglaise.  Leantar an bhliain liotúrgeach sa scoil.  

Is é Naomh Mobhí patrún na scoile agus déantar a lá fhéile, lá ‘le Bríde agus lá Colmcille a 

chéiliúradh gach bliain.  

Is scoil aon shrutha í Scoil Mobhí le hocht rang ó Naíonáin Shóisearcha go Rang 6. Is scoil 

chuimsiteach í agus déantar freastal ar pháistí de ghach chumas.  Tá ceathrar múinteoir déag i 

Scoil Mobhí – an príomhoide san áireamh. Tá deichniúr múinteoir ag obair le hocht rang-ghrúpa.  

Faoi láthair tá beirt mhúinteoir tacaíochta foghlama lán-aimseartha sa scoil, chomh maith le 
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múinteoir acmhainneach atá bunaithe  sa scoil.  D’fhéadfaí go gcuirfeadh an Roinn Oideachais 

agus Scileanna uaireanta acmhainn agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta ar fáil don scoil ionas go 

bhfeadfaí freastal ar pháistí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais orthu.  Is ar an Roinn 

Oideachais agus Scileanna a bhíonn an scoil ag brath do dheontais éagsúla agus d’íocaíocht 

mhúinteoirí. 

 

3.0 An Bord Bainistíochta 

Is bord reachtúil é Bord Bainistíochta Scoil Mobhí atá togha de réir coinníollacha an Acht 

Oideachais 1998. Tá an Bord comhdhéanta de bheirt ainmnitheach dhíreacha de chuid an 

Phátrúin, Ard-Easpaig Diarmuid Martin, an Príomhoide, múinteoir amháin, beirt thuismitheoir 

leanaí agus beirt ionadaithe de chuid an phobail. Is í an tSr. Cillian Nic Conmara O.P. 

Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta. Is í Imelda Mhic Mhathúna an Príomhoide.  

 

4.0  An Curaclam 

Leantar Curaclam na mBunscoile i Scoil Mobhi i gcómhthéacs rialacha agus cláracha na Roinne 

Oideachais agus Scileanna, agus a d’fheadfaí a athrú chun cloí, le cuideanna 9 agus 30 den Acht 

Oideachais,, 1998. 

5.0 An Próiseas Iarratais le haghaidh Naíonáin Shóisearacha 

5.1  Ag tosú ó 2012, glacfar le hiarratais iontrála do Naíonáin Shóisearacha, do ghach scoil 

bhliana, i rith mí Mheán Fómhair agus mí Dheireadh Fómhair amháin. Is é 31 Deireadh Fómhair 

na bliana sula bhfuil sé i gceist go dtosódh an pháiste ar scoil, an dáta deireadh a ghlacfar le 

hiarratais. (i.e. don scoil bhliana ag tosú i 2012, is gá go mbeadh na hiarratais faighte roimh 

31/10/2011). Ní féidir glacadh le hiarratais ach amháin le linn na míonna seo, sa bhliain sula 

bhfuil sé i gceist go dtosófaí ar scoil, agus ní ghlacfar ach le hiarratais i leith páistí a bheidh 

ceithre bliana d’aois roimh thus mí an Mheithimh na scoilbhliana iontrála atá beartaithe. 

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais oifigiúil (ar fáil ón scoil nó ar line @ 

www.scoilmobhi.ie). Ba chóir an t-iarratas comhlánaithe a chur thar nais chun na scoile in 

éineacht le cóip de teastas breithe agus teastas baiste (más cuí) an iarratasóra.  Ní hionann Foirm 

Iarratais comhlánaithe go mbeidh áit ar fáil sa scoil. Ní féidir glacadh le hiarratas go dtí go bhfuil 

an t-eolas ar fad a lorgaíodh tugtha. Cuirfear cinneadh an Bhoird in iúl do na hiarratasóirí taobh 

istigh de 21 lá, den dáta deiridh na hiarratais, 31 Deireadh Fómhair gach bliain. 

Nuair a dhéanann an Bhoird ait a ofráil do pháiste, eiseofar Foirm Iontrála Oifigiúil. . Caithfear 

an Fhoirm Iontrála a chomhlíonadh, agus a chur thar nais chun na scoile taobh istigh de 21 lá ó 

dáta eisithe na litreach ofrála. Muna ndéantar an fhoirm seo a chomhlíonadh is a sheoladh thar 

nais chun na scoile taobh istigh den teorann ama seo tabharfar an áit do pháiste eile. 
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5.2 Aithníonn Bord Bainistíochta Scoil Mobhí go bhfuil sé de cheart ag gach tuismitheoir a 

bpáistí a chur dá rogha scoile.  Déanfaidh Bord Bainistíochta na scoile cinneadh maidir le líon 

iomlán na bpáistí sa scoil de réir moltaí iontrála na Roinne Oideachais agus Scileanna.  De bharr 

easpa spáis, áfach, ní féidir leis an mBord áiteanna sa scoil a ofráil ach do mhéid áirithe leanaí in 

aon rang grúpa gach bliain. Braitheann an méad áiteanna ar líon na bpáistí a bheidh ag fágáil na 

scoile, méad na seomraí ranga, fostaíocht múinteoirí agus acmhainní sa scoil, méad an chlóis 

súgartha, agus líon na bpáistí le riachtanais speisialta oideachais orthu agus lion na gCúntóirí 

Riachtanais Speisialta i seomra ranga faoi leith. 

   

5.3 Ag déanamh tagairt de Chéim 5.1 thuas luaite agus ag déanamh macnaimh ar na 

foirmeacha iarratais atá faighte ag an scoil ó thuismitheoirí a nglacann le héiteas na scoile , 

tabharfar tús áite de réir na critéir seo thíos 

1. Páistí go bhfuil nó go raibh deartháir nó deirfiúr sa scoil acu, agus páistí fhoireann na 

scoile.  Más é go dtarlaíonn sé go bhfuil níos mó iarratais ná mar atá áiteanna ar fáil sa 

chatagóir seo, tabharfar áiteanna de réir crannchuir. 

2. Páistí iar-scolairí Scoil Mobhí.  Más é go dtarlaíonn sé go bhfuil níos mó iarratais ná mar 

atá áiteanna ar fáil sa chatagóir seo, tabharfar áiteanna de réir crannchuir. 

3. Páistí Caitliceacha. 

4. Páistí eile. 

 

Más é go dtarlaíonn sé go bhfuil níos mó iarratais ná mar atá áiteanna ar fáil in chatagóir 3 nó 4, 

tabharfar tús áite do pháistí atá á dtógáil le Gaeilge, mar is í seo scoil lán-Ghaelach, agus sa dara 

háit, ag leanúint uaidh seo,  do pháistí de réir data bréithe, ag tosú leis an bpáiste is sine.  Má 

tharlaíonn sé go bhfuil páistí leis an data bréithe cheanna, tabharfar áiteanna de réir crannchuir. 

 

 

6.0  Aistriú Páistí 

Glacfar le páistí ag aistriú go Scoil Mobhí ag am ar bith ach faoi réir polasaí iontrála na scoile 

agus spás na scoile. 

7.0  Ilghnéitheach 

Glactar le páistí atá ag tosú ar scoil i Naíonáin Shóisearcha sa scoil, ag tús na scoile bliana 

amháin. 

Glacann agus tacaíonn páistí atá cláraithe i Scoil Mobhí le Cód Iompair na scoile agus le 

polasaithe eile atá i bhfeidhm. Tá Tuismitheoirí / Caomhnóirí freagrach as a bheith cinnte go 

dtacaíonn a bpáiste/bpáistí leis na polasaithe seo, de réir aoise. Tabharfar cóip de Cód Iompair 

agus Ráiteas Féiniúlachta na scoile do ghach tuismitheoir agus beidh ar ghach tuismitheoir a 

dhearbhú i scríbhinn go bhfuil siad ag glacadh le agus ag seasamh do Cód Iompair na scoile, ag 

am clárúcháin. 
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8.0  Páistí le Riachtanais Speisialta Oideachais  

Cuirfear fáilte roimh iarratas ó pháistí go bhfuil riachtanas speisialta oideachais orthu agus 

déanfar gach iarracht go dtabharfar oideachas cuí dóibh agus go mbeidh páirt iomlán acu i ngach 

cuid den saol scoile. Déanfar maoiniú ar pháistí le riachtanais speisialta de réir na h-achmhainní 

a chuirtear ar fáil don Bhord Bainistíochta ón Roinn Oideachais agus Scileanna. 

D’fhéadfadh an Bord Bainistíochta iarraidh le haghaidh cóipeanna de tuairiscí cuí nó a iarraidh 

go ndéanfar measúnú láithreach ar an bpáiste chun cabhrú leis an scoil riachtanais an pháiste a 

bhunú is a chur in iúl do na seirbhísí tacaíochta. Déanfaidh an Bord Bainistíochta a dícheall go 

mbeidh na h-acmhainní is bealaí tacaíochta i bhfeidhm sar a dtosaíonn an pháiste sa scoil. 

D’fhéadfadh múinteoir ar cuairt, múinteoir acmhainn, cúntóir riachtanais speisialta srl. Nó 

trealamh nó troscán speisialta, seirbhísí taistil srl. a bheith i gceist. 

Beidh cruinniú idir tuismitheoirí an pháiste ar a bhfuil raichtanais speisialta orthu agus an scoil  

chun oiriúntacht na scoile don pháiste a phlé Má cheaptar go bhfuil gá leis, d’fhéadfadh go 

mbeidh cás-chomhdháil ann, le tuismitheoirí, múinteoir ranga, múinteoir tacaíocht foghlama, 

múinteoir achmhainn agus síceolaí nó oibrí soisialta i láthair, de réir mar a oireann. 

 

Cásanna Eisceachtúil 

Tá sé de cheart ag an scoil diúltiú glacadh le páiste i gcásanna eisceachtúil. D’fhéadfadh cás 

eisceachtúil tarlú: 

1. Fiú leis na h-achmhainní bhreise a chuirfeadh an Roinn Oideachais agus Scileanna ar fáil 

do pháiste go bhfuil riachtanais speisialta orthu,  nach bhféadfadh an scoil freastal ar 

riachtanais an pháiste sin nó tabhairt faoi oideachas cuí a thabhairt dó/di. 

2. Má tá sé de thuairim an Bhoird Bainistíochta go mbeadh páistí eile, foireann na scoile nó 

maoin na scoile i mbaol dá nglacfaí leis an bpáiste seo. 

 

9.0 Nós Imeachta Achomhairc 

Sa chás go go ndiúltófá do pháiste iontrálú i Scoil Mobhí cuirfear in iúl do na tuismitheoirí go 

bhfuil sé de cheart acu achomharc in aghaidh an chinnidh sin a dhéanamh chun na Roinne 

Oideachais agus Scileanna, de réir alt 29 den Acht Oideachais 1998.. Caithfear an achomharc seo 

a dhéanamh taobh istigh de 42 lá ó data na litreach ag diúltiú an áit sa scoil.  

 

 

 

 



20 Márta 2013            5 

 

 

10.0 Ceart athrú a dhéanamh ar an bPolasaí 

Tá sé de cheart ag an mBord an polasaí seo a athrú ag am ar bith.  

 

 

Daingnithe ag an mBord Bainistíochta ar an 20 Márta 2013 

Síníthe __________________________________________ Cathaoirleach 

 


