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  Fógra Bliantúil maidir le hIontrálacha, 2023/2024 
D’ullmhaigh Bord Gaelcholáiste Chomáin an Fógra Bliantúil maidir le hIontrálacha seo a leanas maidir le daltaí a 

ligeadh isteach sa scoil don scoilbhliain 2023/2024. Foilsíodh an fógra seo an 28/02/2023 

Líon na n-áiteanna a bhí ar fáil sa Chéad Bhliain: 30 

Tá cóip de Bheartas Iontrála Gaelcholáiste Chomáin le 

fáil: 

Ar láithreán gréasáin na scoile www.gcr.ie 

Ó oifig na scoile (cóip chlóite) 

Ach r-phost a chur chuig eolas@gcr.ie 

Beidh Foirm Iarratais ar iontráil i nGaelcholáiste Chomáin 

le fáil ón 07/03/2023 

Ar láithreán gréasáin na scoile www.gcr.ie 

Ó oifig na scoile (cóip chlóite) 

Ach r-phost a chur chuig eolas@gcr.ie 

Ní ghlacfar le hiarratais ar an gCéad Bhliain i nGaelcholáiste Chomáin ach amháin tar éis an 07/03/2023 agus is 

é an 21/04/2023 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Déanfar na hiarratais a gheofar i ndiaidh an dáta sin a 

mheas agus a phróiseáil mar iarratais dhéanacha de réir Bheartas Iontrála na Scoile. 

Cuirfear cinneadh in iúl do gach iarratasóir ar an gCéad 

Bhliain faoin: 

14/03/2023 
 

Na hiarratasóirí siúd a n-éireoidh leo áit a fháil sa Chéad 

Bhliain, ní mór dóibh a dheimhniú go bhfuil siad chun 

glacadh leis an áit in Gaelcholáiste Chomáin ach an 

Fhoirm Ghlactha a chomhlánú agus a chur ar ais tráth 

nach déanaí ná an: 

28/03/2023 
 

Comhoibreoidh Gaelcholáiste Chomáin 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 Chomáin 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. 


