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Fógra Iontrála Bliantúil 2021/2022 Coláiste Pobail Bhaile Lotrail
D'ullmhaigh Bord Bainistíochta Choláiste Pobail Bhaile Lotrail an Fógra Iontrála Bliantúil seo a leanas
maidir le hiontráil daltaí chuig an scoil don scoilbhliain 2021/2022. Foilsíodh an fógra seo ar an
7/ 09/20 2020. Cuirfear foirmeacha iarratais ar fáil ón 2ra Deireadh Fómhair 2020
Líon iomlán na n-áiteanna atá ar fáil do Ghrúpa na Chéad
Bhliana:
180
Coláiste Pobail Bhaile Lotrail trí mheán an Bhéarla
Líon na n-áiteanna atá sannta cheana i nGrúpa na Chéad
40
Bhliana i gColáiste na Tulchann:
Líon na n-áiteanna i Laochra, ionad ASD LCC
6
Grúpa na Chéad Bhliana:
Tabhair Aire: D'fhéadfadh athrú teacht ar na figiúirí thíos maidir leis an Rang Speisialta ag brath ar cibé an
gcoinníonn daltaí reatha sa (sna) Rang(anna) Speisialta a n-áit sa scoil nó nach gcoinníonn agus cibé an aistríonn
dalta(í) chuig scoil eile i ndiaidh an Fhógra seo a bheith foilsithe nó nach aistríonn.
Líon iomlán na n-áiteanna atá ar fáil i Rang Speisialta na
2
Chéad Bhliana:
Líon na n-áiteanna atá sannta cheana i
4
Rang(anna)Speisialta:
Líon na n-áiteanna atá fanta i Rang(anna) Speisialta:
0

Suíomh Gréasáin na scoile www.luttrellstowncc.ie
Tá cóip de Pholasaí Iontrála Choláiste Pobail Bhaile
Lotrail ar fáil ag:

Tá Foirm Iarratais chun áit a fháil i gColáiste Pobail
Bhaile Lotrail ar fáil ón 02/10/2020:

Oifig na scoile (chun cóip chlóite a fháil)
Trí ríomhphost a sheoladh chuig
info.luttrellstowncc@ddletb.ie
Dáilfear an Polasaí agus an fhoirm ar bhunscoileanna
friothálacha.
Cuir rphost chuig Oifig na scoile (chun cóip chlóite a
fháil)
Trí ríomhphost a sheoladh chuig
info.luttrellstowncc@ddletb.ie

Ní chuirfear iarratas ar Ghrúpa na Chéad Bhliana nó ar an Rang Speisialta i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail
ar fáil ach amháin tar éis an 2/10/2020 agus is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratas ná
23/10/2020. 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 iarratas ar aistriú chuig LAOCHRA (rang ASD), Grúpa na Chéad Bhliana, an Dara, an Tríú, an
Ceathrú, an Cúigiú Bliain nó an Séú Bliain i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail ach amháin ón 2/10/2012 agus
is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratas ná 23/10/2012. Déanfar iarratais a fhaightear i ndiaidh an
dáta seo a mheas agus a phróiseáil mar iarratais dhéanacha de réir Pholasaí Iontrála na scoile
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Cuirfear gach iarratasóir ar Ghrúpa na Chéad Bhliana
agus/nó ar an Rang Speisialta ar an eolas maidir le
13/11/2020
tairiscint ar áit nó diúltú iontrála faoin
Ní mór d'iarratasóirí chuig Grúpa na Chéad Bhliana
agus/nó an Rang Speisialta a dheimhniú go bhfuil siad
ag glacadh leis an tairiscint iontrála tríd an bhFoirm
27/11/2020
Ghlactha a chomhlánú agus a sheoladh ar ais ar nó
roimh:
Tabhair aire: Mura nglactar le tairiscint iontrála roimh an spriocdháta ábhartha atá leagtha amach thuas,
féadfar an tairiscint a tharraingt siar.
Bhí ró-iarratas ar an scoil anuraidh agus tugtar an miondealú a leanas ar na háiteanna a bronnadh;

Sháraigh líon na n-iarratas chuig Coláiste Pobail Bhaile Lotrail do Ghrúpa na Chéad Bhliana an 180 áit a bhí ar
fáil in 2019/2020.
Líon na n-áiteanna atá ar fáil:

180

Líon na n-iarratas a fuarthas:

340

Líon na dtairiscintí a rinneadh:

180
•
•
•

Miondealú ar thairiscintí de réir na
gcritéar roghnúcháin a cuireadh i
bhfeidhm:

80 tairiscint - Laistigh den abhantrach;
80 tairiscint - le siblíní cláraithe sa scoil faoi láthair;
20 tairiscint - D’fhreastail daltaí ar scoil fhriothálach A.

Níor sháraigh líon na n-iarratas ar Ghrúpa na Chéad Bhliana i Laochra LCC na háiteanna a bhí ar fáil sa scoil in
2019/2020. In 2020/21 ghlacamar le beirt dhaltaí breise.
Líon na n-áiteanna atá ar fáil:

6

Líon na n-iarratas a fuarthas:

4 2019 3 in 2020

Líon na dtairiscintí a rinneadh:

4 2019 2 in 2020

Miondealú ar thairiscintí de réir critéar a Bunaíodh an rang do dhaltaí a bhfuil Uathachas orthu agus chomhlíon
cuireadh i bhfeidhm:
gach dalta na critéir.
Níor sháraigh líon na n-iarratas do Choláiste na Tulcann, an tAonad Lán-Ghaeilge i nGrúpa na Chéad Bhliana
na háiteanna a bhí ar fáil in 2020/2021.
Líon na n-áiteanna atá ar fáil:

40

Líon na n-iarratas a fuarthas:

22

Líon na n-iarratas a fuarthas a léirigh
líofacht sa Ghaeilge:

22

Líon na dtairiscintí a rinneadh:

22

