Foirm um Léiriú Spéise
Le comhlánú ag bainistíocht bunscoil(eanna)/iar-bhunscoil(eanna) atá ag
léiriú spéise sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta in 2019
Seol an Fhoirm um Léiriú Spéise comhlánaithe chuig an Aonad um Oideachas Gaeltachta go
leictreonach chuig aog@education.gov.ie nó sa phoist chuig: An tAonad um Oideachas Gaeltachta,
An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, DO1 RC96 tráth faoi 11
Márta 2019 ar a dhéanaí.

Ainm na Scoile: ______________________________

Uimhir Rolla: _______________

Seoladh na Scoile: __________________________________________________________
Uimhir Ghutháin: __________________________

R-phost: ______________________

Is mian liom a dheimhniú gur pléadh ábhar na nImlitreach 0011/2019 ag cruinnithe leis an bhfoireann
teagaisc, le cumann na dtuismitheoirí, agus leis an mbord bainistíochta.
Síniú

Dáta

Príomhoide na scoile
Cathaoirleach an bhoird bhainistíochta

Is mian liom a dheimhniú gur pléadh an Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta agus ábhar na
nImlitreach 0011/2019 le cathaoirleach an choiste pleanála teanga Gaeltachta.
Síniú
Cathaoirleach an choiste pleanála teanga

Dáta

3) Mar chuid den léiriú spéise sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta, tabhair cur síos gonta le do
thoil ar na nithe seo a leanas (200 focal ar a mhéid):
•
•
•
•

Cinneadh na scoile a bheith rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta in 2019
Na céimeanna a glacadh chun teacht ar an gcinneadh páirt a ghlacadh sa Scéim in 2019
Tionscnamh ar bith ina bhfuil an scoil páirteach faoi láthair chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa
phobal
An teagmháil atá déanta ag an scoil leis an gcoiste atá freagrach as an bplean teanga ina limistéar
pleanála teanga Gaeltachta lena dheimhniú go bhfuil a fhios ag an gcoiste go bhfuil spéis ag an scoil
páirt a ghlacadh sa Scéim chun stádas mar scoil Ghaeltachta a bhaint amach.

D’fhéadfadh go mbeidh an fhaisnéis atá tugtha agat ar an bhfoirm seo ina ábhar iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014
(FOI), agus dá bhrí sin go nochtófar cuid di nó an t-iomlán chuig iarrthóir. Mar sin, táimid ag iarraidh ort, mar chuid de do
fhreagra, aon fhaisnéis a shainaithint a mheasann tú a bheith íogair agus díolmhaithe ó nochtadh faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise. Cuideoidh sé seo leis an Roinn Oideachais agus Scileanna sa phróiseas cinnteoireachta má fhaightear iarratas um
Shaoráil Faisnéise. Tabhair aird go bhféadfaí eolas atá ar an bhfoirm seo a chur ar fáil do COGG freisin chun tacú leis an ról atá
aici i gcur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.

Is mian liom LÉIRIÚ SPÉISE ÁR SCOILE A CHLÁRÚ le bheith rannpháirteach sa Scéim Aitheantais
Scoileanna Gaeltachta
Síniú
Príomhoide na scoile
Cathaoirleach an bhoird bhainistíochta
Príomhfheidhmeannach an Bhoird
Oideachais agus Oiliúna

Dáta

