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Chuig: Údaráis na Scoileanna Dara Leibhéal

TÁILLÍ IONTRÁLA NA SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA IN 2018
1. Socruithe maidir le Táillí Scrúduithe a Íoc nó maidir le hIarratas ar Dhíolúine ó Tháillí
Scrúduithe

Ón mbliain 2018 ar aghaidh, tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) tar éis saoráid nua a
thabhairt isteach a cheadóidh d’iarrthóirí táillí scrúduithe a íoc ar líne nó iarratas ar dhíolúine
ó tháillí scrúduithe a chur faoinár mbráid ar líne ag an seoladh idirlín fees.examinations.ie. Sna
seachtainí beaga atá le teacht beidh litir ar leith do gach iarrthóir, ina mbeidh treoracha i dtaobh
conas an tairseach ar líne seo a úsáid, á heisiúint chuig scoileanna lena scaipeadh ar
iarrthóirí/thuismitheoirí/chaomhnóirí.
I gcás nach mbeidh fáil ag iarrthóirí ar an tsaoráid ar líne beidh siad in ann Foirm Ghíoró aonair
réamh-chlóite (EF3/G) a iarraidh ar Rannán na bhFoirmeacha Scoile de chuid CSS ag na
huimhreacha fóin 090-6442797/2798/2799. Is cóir d’iarrthóirí a dhéanfaidh íocaíocht tríd an
EF3/G leanacht den fhoirm chomhlánaithe EF3/G (ar a gcuirfidh an banc a stampa, nó ina
mbeidh sonraí an chárta leighis i gcás na ndaoine sin a bhaineann leas as díolúine an chárta
leighis) a chur ar ais chuig an scoil lena tarchur chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.
Iarrtar ar Údaráis na Scoileanna taifid a choimeád de na hiarrthóirí sin a íocann an táille chuí
nó a dhéanann iarratas ar dhíolúine an chárta leighis. Maidir le hiarrthóirí a dhéanann íocaíocht
ar líne nó a dhéanann iarratas ar dhíolúine an chárta leighis ar líne, ní foláir dóibh deimhniú
clóbhuailte den íocaíocht nó den iarratas a chur ar ais chuig an scoil agus ní mór don scoil é a
choinneáil ar mhaithe lena cuid taifead. Chun cabhrú le coimeád na dtaifead, eiseofar chuig
scoileanna sna seachtainí atá romhainn foirm liostaithe iarrthóirí ar an bhféadfar íocaíochtaí nó
iarratais ar dhíolúine a thaifeadadh. Is é an 27 Aibreán 2017 an dáta deiridh a ghlacfar le
híocaíochtaí do tháillí scrúduithe nó le hiarratais ar dhíolúine an chárta leighis.

2. Rátaí Táille do 2018

Is iad seo a leanas na rátaí táillí iontrála ar na Scrúduithe Teistiméireachta in 2018:
(a) Iarrthóirí atá ar scoil
Is iad seo a leanas na táillí a bheidh le híoc ag iarrthóirí ar na scrúduithe teistiméireachta
2018 atá ina mic léinn aitheanta ar scoil iar-bhunoideachais:

An Ardteistiméireacht (An Ardteistiméireacht Fheidhmeach san áireamh)
An Teastas Sóisearach/Na Sraithe

€116
€109

(b) Iarrthóirí atá ag déanamh cúrsaí na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmiúla (VTOS),
agus cúrsaí dá leithéid
Seo thíos na táillí a bheidh le híoc ag iarrthóirí atá ag déanamh cúrsaí staidéir a eagraítear
faoin Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmiúla, faoin Scéim Litearthacht Daoine Fásta agus
Oideachais Phobail, faoi scéim dara leibhéal na Roinne Coimirce Sóisialaí do dhaoine
dífhostaithe, nó cúrsaí dá leithéid. Is cúrsaí iad sin d’iarrthóirí nach mic léinn aitheanta ar na
hiar-bhunscoileanna iad, agus dóibh sin amháin, agus d’fhéadfadh meascán d’ábhair
Ardteistiméireachta agus d’ábhair an Teastais Shóisearaigh/Na Sraithe araon a bheith ar siúl
orthu.
An Ardteistiméireacht, 3 ábhar nó níos mó

€116

Meascán d’ábhair Ardteistiméireachta agus
d’ábhair an Teastais Shóisearaigh/Na Sraithe 3 ábhar nó níos mó

€116

An Teastas Sóisearach/Na Sraithe, 3 ábhar nó níos mó

€109

An Ardteistiméireacht agus/nó an Teastas Sóisearach/Na Sraithe,
1 nó 2 ábhar

€71

(c) Ath-iarrthóirí san Ardteistiméireacht
Is é an táille atá le híoc ag mac léinn aitheanta a fhanann ar scoil chun scrúdú na
hArdteistiméireachta a athdhéanamh ná €301. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach
bhfuil aon saoráid ann do mhic léinn aitheanta atá ag déanamh na hArdteistiméireachta athuair
táille níos ísle a íoc i gcás nach ndéanann siad ach ábhar amháin nó dhá ábhar. Is gá an táille
iomlán a íoc sna cásanna sin.

(d) Iarrthóirí Ardteistiméireachta a dhéanann nua-theangacha Eorpacha ag leibhéal
an Teastais Shóisearaigh:
Mar is eol do na scoileanna, is féidir le mic léinn atá ag dul isteach sa tsraith shinsearach
siollabas an Teastais Shóisearaigh sa Fhraincis, sa Ghearmáinis, sa Spáinnis nó san Iodáilis a
dhéanamh mar chuid dá gcúrsa údaraithe sa tsraith shinsearach, más rogha leis na scoileanna
sin. Ní bheidh le híoc ag iarrthóir Ardteistiméireachta a dhéanfaidh scrúdú an Teastais
Shóisearaigh i nua-theanga Eorpach ach an táille Ardteistiméireachta chuí.

3. Díolúine ó Tháillí Scrúduithe a bhfuil Cártaí Leighis acu
Níl táillí scrúduithe le híoc ag iarrthóirí a bhfuil cárta leighis reatha acu ná ag iarrthóirí atá
i dtuilleamaí tuismitheora nó caomhnóra a bhfuil cárta leighis reatha aige/aici. Ní ghlacfar ach
le cártaí leighis a bheidh bailí ar an 27 Aibreán 2018.
N.B. Níl díolúine ó tháillí na scrúduithe dlite do dhaoine a bhfuil cárta ‘G. P. Visit’ acu
nó atá i dtuilleamaí duine a bhfuil an cárta sin aige/aici.

Phone: 090 644 2797/8/9

Email: fees@examinations.ie

Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission
Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí
Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath.

4. Scéimeanna Íocaíochta Céimnithe á nOibriú ag Scoileanna
I gcás an chórais íocaíochta ar líne a sonraíodh níos túisce agus i gcás chóras na Foirme Gíoró
Bainc ní mór an tsuim iomlán a íoc tráth na híocaíochta. San am a caitheadh, thogair roinnt
scoileanna táillí scrúduithe a bhailiú ó na mic léinn ar bhonn céimnithe. Is cóir do scoileanna
a chinneann seirbhís den sórt sin a chur ar fáil teagmháil a dhéanamh le Rannán na dTáillí chun
plé a dhéanamh ar mheicníocht trínar féidir an t-airgead a bhailítear a chur ar aghaidh chuig
CSS.

5.

Mura n-íocann Iarrthóirí Táillí na Scrúduithe

Ní mór do gach iarrthóir táillí na scrúduithe a íoc le Coimisiún na Scrúduithe ach
amháin má tá díolúine aige ó tháillí a íoc. Is coinníoll é a ghabhann le hiontráil ar na
scrúduithe go n-íocfar na táillí uile ina n-iomláine. Má theipeann ar iarrthóir táillí
na scrúduithe a íoc, d’fhéadfadh toradh tromchúiseach leanúint as sin. Tá sé de
cheart ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit na pionóis seo a leanas a ghearradh ar
iarrthóir mura n-íoctar táillí na scrúduithe:
•
•
•
•

Cead isteach chuig na scrúduithe teistiméireachta a dhiúltú
Torthaí na scrúduithe a choinneáil siar
Na torthaí a choinneáil siar ón Lár-Oifig Iontrála
Teastas na scrúduithe féin a choinneáil siar.

Ní aisíocfar táillí na scrúduithe ach amháin i gcúinsí fíor-eisceachtúla.
Iarrtar ar údaráis na scoileanna aird na n-iarrthóirí atá ag brath cur isteach ar na scrúduithe
a dhíriú ar fhorálacha na litreach seo.
Tá sonraí na dtáillí go léir, táillí na n-iarrthóirí seachtracha san áireamh, ar fáil ar shuíomh
gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit, www.examinations.ie, sa rannóg Eolas faoi
Scrúduithe.
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