
An Ardteistiméireacht 2020 - iontráil ábhair nach 

bhféadfaidh an scoil a séala a chur le marc measta ina leith 

Ba chóir don phríomhoide nó don phríomhoide ionaid an fhoirm seo a chomhlánú sna cásanna seo 

a leanas:  

tá scoláire atá ar an rolla sa scoil iontráilte le haghaidh ábhar breise a bhfuil staidéar á 

dhéanamh aige/aici air lasmuigh den scoil, agus  

níor tharraing an scoláire siar ón ábhar, agus  

NÍL an scoil sásta go bhfuil fianaise leordhóthanach ar fáil di chun seasamh le haon mharc 

measta a d'fhéadfaí a chur ar fáil.  

Má chomhlánaítear an fhoirm seo, seans nach bhfaighidh an scoláire toradh don ábhar seo. Sa 

chás go bhFÉADFAIDH an scoil seasamh le marc measta, comhlánaigh Foirm C in áit na foirme 

seo.  

Tabhair faoi deara: Ba chóir na foirmeacha seo a choimeád go sábháilte leis an gcáipéisíocht eile 

agus d'fhéadfaí iad a iarraidh ó na scoileanna níos déanaí sa phróiseas. 

Mionsonraí faoin scoláire, faoin ábhar agus faoin leibhéal 

Ainm an scoláire: 

Scrúduimhir an scoláire: 

Ábhar: 

Leibhéal: 

Uimhir Rolla na Scoile: 

Ainm an Teagascóra: 

An bhfuil an teagascóir cláraithe leis an 

gComhairle Mhúinteoireachta?  
Nóta: Ní bunriachtanas é sin. 

Tá    Níl 

An chúis nach féidir séala a chur le marc measta 

Níl baint ag teagascóir leis  Ceart Mícheart 

Ní féidir an teagmháil atá de dhíth a dhéanamh leis an teagascóir  Ceart Mícheart 

Níl fianaise leordhóthanach ar fáil ar a mbunófaí marc measta  Ceart Mícheart 

Eile  Ceart Mícheart 

Foirm D 



Tabhair mionsonraí breise chun an chúis/na cúiseanna thuas a mhíniú, de réir mar is cuí. Mar 

shampla, luaigh iarrachtaí chun teagmháil a dhéanamh, nó na cúiseanna nach bhfuil fianaise 

leordhóthanach ar fáil  

Dearbhú 

Dearbhaím: 

- Go ndearna mé gach iarracht réasúnach teacht ar fhianaise leordhóthanach ar a mbunófaí

marc measta.

- Nárbh fhéidir é sin a dhéanamh.

Síniú:
 Príomhoide

 Príomhoide Ionaid Dáta: 

Ní mór an dearbhú thuas a shíniú. Sa chás go gcomhlánaítear an fhoirm go digiteach, ní mór í a 

phriontáil amach agus a shíniú. 


	Mionsonraí faoin scoláire, faoin ábhar agus faoin leibhéal
	An chúis nach féidir séala a chur le marc measta
	Dearbhú

	Ainm an scoláire: 
	Scrúduimhir an scoláire: 
	Ábhar: 
	Leibhéal: 
	Uimhir Rolla na Scoile: 
	Ainm an Teagascóra: 
	Dáta: 
	Group1: Off
	Group14: Off
	Group15: Off
	Group16: Off
	Group17: Off
	Text2: 
	Group18: Off


