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                  Gráid Chreidiúnaithe na hArdteistiméireachta 
2021 

Foirm Faisnéise Tosaigh 

Ábhair Taobh amuigh den scoil agus Foghlaimeoirí 
Taobh amuigh den scoil  

Léigh ‘an Treoir do Ghráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 maidir le 
hÁbhair Taobh Amuigh den Scoil, agus maidir le Foghlaimeoirí Taobh Amuigh den 
Scoil sula ndéanfar an fhoirm seo chomhlánú. 

I gcás scoláirí atá ag déanamh staidéir ar ábhair taobh amuigh den scoil, is ann don 
fhoirm seo chun a chur in iúl do do scoil go bhfuil tú ag déanamh staidéir ar roinnt 
ábhar go hiomlán taobh amuigh den scoil agus gur mian leat rochtain a fháil ar Ghráid 
Chreidiúnaithe sna hábhair sin. Ba cheart duit deimhniú i scríbhinn a lorg ó do scoil go 
bhfuil do chuid eolais faighte (féach Aguisín 1).  

I gcás foghlaimeoirí taobh amuigh den scoil, beidh ort óstscoil nó óstionad foghlama 
atá aitheanta ag CSS chun scrúduithe a reáchtáil ann a aimsiú, chun maoirseacht a 
dhéanamh ar thaisceadh na marcanna measta ar do shon. Is í an scoil, nó an t-ionad 
foghlama, ina raibh sé socraithe agat na scrúduithe scríofa a dhéanamh i mí an 
Mheithimh a bheidh mar óstscoil. Úsáidfear an fhoirm seo chun eolas a sholáthar don 
óstscoil foghlama. Ba cheart duit deimhniú i scríbhinn a lorg ó d’óstscoil go bhfuil do 
chuid eolais faighte (féach Aguisín 1). 

Cuir tic, le do thoil, le cibé acu díobh seo a leanas a léiríonn d’iarratas ar Ghrád 
Creidiúnaithe: 

Ábhar taobh amuigh den scoil    Foghlaimeoir 
taobh amuigh den scoil 

Chun an fhoirm faisnéise sin a chomhlánú beidh ort: 

 sonraí an iarrthóra a sholáthar - Mír A  
 cruthúnas céannachta a sholáthar - Mír B (Foghlaimeoirí taobh amuigh den 

scoil AMHÁIN) 
 eolas maidir le hábhair a sholáthar - Mír C 
 dearbhú an iarrthóra a shíniú - Mír D

Ba cheart na foirmeacha faisnéise go léir agus iad comhlánaithe a chur ar aghaidh 
chuig do scoil/d’óstscoil. Ba cheart don scoil an fhoirm sin a choinneáil ar taifead. 
Tabharfaidh do scoil admháil duit go bhfuarthas an fhoirm faisnéise sin (féach Aguisín 
1 don téacs a mholtar). Mura bhfaighidh tú admháil i scríbhinn ó do scoil ba cheart duit 
teagmháil a dhéanamh le do scoil. 
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Cinntigh, le do thoil, go n-úsáidtear BLOCLITREACHA nuair atá sonraí á gcur isteach 
ar gach cuid den fhoirm seo.   

Ba cheart an Fhoirm Faisnéise Tosaigh seo a thaisceadh mar chóip chrua, nó go 
leictreonach, chuig an bpríomhoide/gcomhordaitheoir ábhartha tráth nach déanaí ná 
an Déardaoin an 22 Aibreán. 

Mír A. Sonraí an iarrthóra 

Ainm: 

Scrúduimhir: 

Seoladh poist: 

Seoladh ríomhphoist: 

Uimhir theileafóin: 

Clár staidéir: Ardteistiméireacht/GCAT ⎕           ATF ⎕

Mír B (Cruthúnas céannachta (Foghlaimeoir taobh amuigh den scoil 
AMHÁIN) 

Beidh ar fhoghlaimeoirí taobh amuigh den scoil cóip de cheann de na cineálacha 
aitheantais ar an liosta thíos a thabhairt do bhainistíocht na scoile.  

Tá ceann ar bith de na cineálacha aitheantais seo a leanas inghlactha:  

 Ceadúnas Tiomána  
 Pas  
 I.D. an Gharda Síochána (dóibh siúd atá os cionn ocht mbliana déag d'aois)  
 Cárta Aitheantais Mic Léinn de chuid USIT  
 Cárta Seirbhísí Poiblí 
 Eile 

Cuir tic, le do thoil, leis an doiciméad chóipeáilte a cheanglóidh tú leis an bhfoirm 
faisnéise seo.  

D’fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort an bundoiciméad a sholáthar níos déanaí. 
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Mír C: Eolas maidir leis an ábhar 

Ábhar: Leibhéal:
(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 
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Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)
An bhfuil 
teagasc á 

Tá 
Níl 
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fháil 
agat? 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Ábhar: 
Leibhéal:

(A/G/B/C)

An bhfuil 
teagasc á 
fháil 
agat? 

Tá 
Níl 

Sonraí an Mhúinteora/Teagascóra (ní gá é seo a chomhlánú ach i gcás go bhfuil 
múinteoir/teagascóir agat)   
Ainm 

Teileafón 

ríomhphost 

Cuir isteach boscaí breise más gá. 

Mír D. Dearbhú an iarrthóra  

Deimhním:  

 Gur léigh mé an doiciméad treorach ‘Treoir do Ghráid Chreidiúnaithe don 
Ardteistiméireacht in 2021 maidir le (a) Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus (b) 
Foghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil agus go bhfuilim toilteanach comhoibriú 
leis na nósanna imeachta go léir sa doiciméad sin  
 Go bhfuil cead faighte agam ó na múinteoirí/teagascóirí go léir atá liostaithe ar 
an bhfoirm seo chun   
        eolas teagmhála a thacóidh le m’iarratas a roinnt  
 Go bhfuilim toilteanach go ndéanfadh Cúntóir na nGrád Creidiúnaithe sa scoil 
teagmháil le mo   

mhúinteoir(í)/theagascóir(í) ainmnithe chun eolas a fháil i dtaca leis an 
bpróiseas seo 

 Go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha ar an bhfoirm faisnéise seo ceart. 

Síniú: Dáta: 

Ní mór an dearbhú thuas a shíniú. Má dhéantar an fhoirm a chomhlánú go digiteach, 
ní mór í a phriontáil agus a shíniú.
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