
Bunscoil Sancta Maria 
Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís  

Sráid Synge , Baile Átha Cliath 8
D08 V6R9

Fón: +353 (0)1 478 4316
Ríomhphost: bscoilsynge@eircom.net

www.syngestreet.com

Céadainm an pháiste:      Sloinne an pháiste:   

Inscne:  (cuir tic)   Baineann    Fireann  

Dáta breithe:       Áit inar rugadh an pháiste:  

Uimhir PPS (má tá sé ar eolas) :        Náisiúntacht:  

(1) Ainm iomlán na máthar/caomhnóra :  

      Síniú na máthar/caomhnóra:  

(2) Ainm iomlán an athar/caomhnóra:   

     Síniú an athar/caomhnóra:  

Gairm bheatha an athar/caomhnóra:       

Gairm bheatha na máthar/caomhnóra:  

Seoladh baile an pháiste:  

 

Uimhir fóin:   Máthair/Caomhnóir:      Athair/Caomhnóir:      

Ríomhphost:      

Ainm an duine teagmhála eile:        Uimhir fóin:   

Gaol leis an bpáiste (cara/comhghleacaí/gaol clainne/srl.) :   

Bunchóip den Teastas Breithe iniata (seolfar seo ar ais):  (cuir tic)            Tá    Níl    

Creideamh an pháiste:      Mura bhfuil creideamh ar leith ag an bpáiste, cuir tic anseo, le do thoil :   

Ainm na scoile / réamhscoile / naíonra reatha:          

I gcás naíonra, ar fhreastal an páiste ar feadh : 1 bliain      2 bhliain 

Rang ina bhfuil an páiste le clárú don scoilbhliain: (cuir tic)       

Naíonáin sóisir      Rang 2       Rang 3       Rang 4        Rang 5        Rang 6   

 
Eolas ábhartha maidir le fadhbanna sláinte:  

 

Eolas ábhartha eile:  (e.g. suimeanna ar leith, caitheamh aimsire, riachtanais oiliúna, teangacha baile)  

 

Nótaí: 
1. Is féidir go bhfoilseofar grianghraif de shaothar, ealaín nó drámaíocht na bpáistí, nó gníomhaíochtaí scoile eile, ina bhfuil páistí le feiceáil ach gan a bheith 

le haithint, ar shuíomh idirlín na scoile.

2. Is gá do thuismitheoirí an scoil a chur ar an eolas láithreach sa chás go dtagann aon athrú ar sheoladh baile, uimhreacha fóin, ainmneacha na ndaoine 
teagmhála nó eile.

3. Is scoil Chaitliceach í Bunscoil Sancta Maria i dtraidisiún Éamann Rís ach chuireann sí fáilte roimh pháistí de chreidimh eile agus páistí gan chreideamh. 

4. Is féidir polasaí iontrála na scoile a íoslódáil ar www.syngestreet.com/primary

Iontoabhas Scoileanna Éamainn Rís  |  Edmund Rice Schools Trust

Foirm Iontrála
Déan na sonraí a chló, le do thoil

(comhoidheachais, trí 
mheán na Gaeilge) (buachaillí amháin, meán-Bhéarla)


