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Foirm iarratais ar achomharc alt 29 le haghaidh
achomharc a dhéanamh in aghaidh diúltú duine a
ligean isteach de bharr ró-éileamh a bheith ar an
scoil
Ba cheart an fhoirm seo a úsáid le haghaidh achomharc a dhéanamh chun an Aire Oideachais mar a
fhoráiltear dó faoi alt 29(1)(c)(i) den Acht Oideachais, 1998.

Treoir agus tréimhsí ama le haghaidh achomharc a dhéanamh faoi alt 29
 Meastar gur diúltú duine a ligean isteach é aon chinneadh a rinneadh duine a chur
ar liosta feithimh agus féadfar achomharc a dhéanamh ina aghaidh.
 Sula ndéanfaidh tú an t-achomharc seo, ní mór duit athbhreithniú a iarraidh i
scríbhinn ar dtús ar an gcinneadh ón mbord bainistíochta.
 Ní mór an iarraidh sin a dhéanamh i scríbhinn chuig bord bainistíochta na scoile
laistigh de 21 lá féilire ón dáta a rinneadh an cinneadh bunaidh.
 Féadfaidh tú dul ar aghaidh leis an iarratas seo a chomhlánú a luaithe a
gheobhaidh tú an toradh ar an athbhreithniú ón mbord bainistíochta.
 Faoi réir na nithe thuas, ní mór an t-achomharc seo a dhéanamh tráth nach
déanaí ná 63 lá féilire ón dáta a rinne an scoil an cinneadh bunaidh ligean isteach
a dhiúltú.
Tá Nósanna Imeachta le haghaidh Achomhairc a Éisteacht agus a Chinneadh faoi alt
29(1)(c)(i) den Acht Oideachais, 1998, agus Ceisteanna Coitianta ar fáil ar shuíomh
Gréasáin na Roinne ag https://www.education.ie/ga/Tuismitheoirí/Seirbhísí/Achomharc-inaghaidh-Eisiamh-Buan-Fionraí-nó-Diúltú/ agus ba cheart iad a léamh chun tuilleadh
faisnéise a fháil faoin bpróiseas achomhairc seo.
Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo ar ais tríd an ríomhphost chuig:
section29@education.gov.ie
Nó tríd an bpost chuig:
Aonad Riaracháin Alt 29
An Roinn Oideachais
Bóthar Mhuileann na mBráithre
An Muileann gCearr
Co. na hIarmhí
N91 H30Y
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Iarratas ar Achomharc – comhlánaigh le BLOCLITREACHA
Ní fhéadfaidh ach tuismitheoir/caomhnóir, mac léinn a bhfuil 18 mbliana d’aois bainte amach aige nó aici nó
duine arna cheapadh nó arna ceapadh ag an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach achomharc a
dhéanamh
Sonraí an Iarratasóra (is é seo an duine a bhfuil an t-achomharc á dhéanamh aige nó aici – féach thuas):

Teideal (Iníon/Bean/ An tUas., etc.)
Réamhainm:
Sloinne
Seoladh
Poist
Éirchód:
Uimhir theileafóin/uimhreacha teileafóin:
Seoladh ríomhphoist:
Sonraí an mhic léinn:

Ainm an mhic léinn:
Dáta breithe:
Bliain/rang inar lorgaíodh ligean isteach:
Seoladh an mhic léinn
(murab ionann é agus an seoladh thuas):
Sonraí na Scoile

Ainm agus seoladh na scoile lena mbaineann an t-achomharc seo:

An bhfuil aon riachtanais speisialta oideachais ag do leanbh?

Tá/Níl

Má tá, tabhair sonraí:

An dáta a rinne an bord bainistíochta an cinneadh bunaidh ligean isteach a dhiúltú:
Lá
Mí
Bliain

An dáta a d’iarr tú an t-athbhreithniú ón mbord bainistíochta:
Lá
Mí
Bliain

An dáta a rinne an bord bainistíochta cinneadh ar an athbhreithniú:
Lá
Mí
Bliain
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Tabhair faoi deara go mbeidh an coiste achomhairc ag brath ar an bhfianaise chéanna
agus ar na hábhair chéanna a bhí ar fáil agus a rabhthas ag brath orthu nuair a rinne an
scoil an cinneadh ligean isteach a dhiúltú.
Ní mór na doiciméid seo a leanas a chur isteach i dteannta na foirme iarratais
comhlánaithe seo chun go bhféadfar an t-iarratas ar achomharc a phróiseáil:
Cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe uait ar ligean isteach sa scoil, mar aon le
haon doiciméid tacaíochta a chuir tú faoi bhráid na scoile i dteannta an iarratais
uait.
Cóip den chinneadh ón scoil ligean isteach a dhiúltú.
Cóip d’aon ráiteas a d’eisigh an bord bainistíochta chugat tar éis duit iarraidh ar
athbhreithniú a dhéanamh i scríbhinn chuig an mbord bainistíochta.

Tabhair faoi deara go bhféadfaidh tú an t-achomharc uait a tharraingt
siar ag aon am trí ríomhphost a sheoladh chuig
section29@education.gov.ie
Na forais ar a bhfuil achomharc á dhéanamh in aghaidh an chinnidh:
Ní mór an t-achomharc a bheith bunaithe ar chur chun feidhme bheartas na scoile i dtaca le ligean
isteach agus ar chur chun feidhme inneachar fhógra bliantúil na scoile i dtaca le ligean isteach.
Maidir leis sin, sonraigh cén fáth a measann tú nár cuireadh beartas na scoile i dtaca le ligean
isteach agus/nó fógra na scoile i dtaca le ligean isteach i bhfeidhm i gceart i leith an iarratais uait
ar ligean isteach

(Féadfar leathanaigh bhreise a chur leis)
Ráiteas príobháideachta maidir le cosaint sonraí
A mhéid is indéanta agus ag féachaint do na hacmhainní atá ar fáil, soláthraíonn an Roinn
Oideachais do dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát oideachas agus oiliúint is cuí chun
freastal ar na riachtanais agus ar an gcumas atá acu.
Is féidir an fógra príobháideachta ina leagtar amach tuilleadh faisnéise i dtaca leis an
bhfoirm seo a aimsiú ag an nasc seo a leanas ar shuíomh Gréasáin na Roinne
Oideachais:
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Cosaint-Sonraí/gdpr/tuismitheoiri-agus-leanai/ath16-2-fogra-priobhaideachta-faoi-phroiseas-achomhairc-alt-29.pdf
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Tá mionsonraí iomlána faoi bheartas cosanta sonraí na Roinne ar fáil ag
https://www.education.ie/ga/An-Roinn/Cosaint-Sonraí/ , áit a leagtar amach an dóigh a núsáidfimid do shonraí pearsanta nó sonraí do linbh agus a dtugtar faisnéis maidir leis na
cearta atá agat mar ábhar sonraí.
Deimhním go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha ar an bhfoirm seo fíor.
Síniú an iarratasóra: _____________________________________________________
Dáta:
DON OIFIG AMHÁIN:
Dáta a fuarthas an t-iarratas:

Uimh. thagartha an chomhaid:

Sábháil

Priontáil
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