Imlitir 0031/2011
Chuig: Údaráis Bhainistíochta Bunscoileanna, Meánscoileanna
chomh maith le Scoileanna Comhphobail is Cuimsitheacha mar aon
le Príomh-Oifigigh Feidhmiúcháin Coistí Gairmoideachais

EARCAÍOCHT, CLÁRÚ AGUS CÁILÍOCHTAÍ
I LEITH MÚINTEOIRÍ
Tugann an tAire Oideachais agus Scileanna treoir duit na rialacháin agus na nósanna
imeachta a bhaineann le fostú múinteoirí cláraithe cáilithe i bpoist faofa teagaisc a
dhéantar a mhaoiniú ag airgeadais an Oireachtais. Déantar an imlitir seo a eisiúint i
bhfianaise cumhachtaí an Aire faoi mhír 24 den Acht Oideachais 1998.

Is é an aidhm atá leis an imlitir seo ná a dheimhniú, chomh fada is a bheadh
praiticiúil, gur múinteoirí cláraithe iad, le cáilíochtaí iomchuí don earnáil agus
oiriúnach don phost ina bhfuilid fostaithe, na daoine a cheaptar. Agus chomh
maith le sin go ndéanfar fostaíocht a thairiscint do mhúinteoirí neamhfhostaithe
de rogha ar mhúinteoirí ar scor. Bainfidh a leithéid le gach ceapachán a
dhéanfar tar éis 1 Meán Fómhair 2011
Glacann an imlitir seo ionad gach imlitreach, meamraim, rialach agus rialacháin a
eisíodh cheana a bhain leis an ábhar seo, Imlitir 40/2010 san áireamh. Ar mhiste go
ndéanfar cóipeanna na himlitreach seo a sholáthar do gach bhall den Bhord
Bainistíochta / den Choiste Gairmoideachais agus go ndéanfar aird gach éinne
fostaithe i bpoist teagaisc id’ fhostaíocht, iad san ar cead scoir san áireamh, a dhíriú ar
ábhar na himlitreach.
Is féidir teacht ar an Imlitir seo ar láithreán gréasáin na Roinne faoi
www.education.ie.
Ba chóir gach fiosrúchán a bhainfidh leis an imlitir seo a chur san rphost chuig
teachersna@education.gov.ie. Na gnéithe a bhaineann le clárú múinteoirí, tá siad
iomchuí don Chomhairle Múinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Maigh Nuad, Maigh
Nuad, Co. Chill Dara. Rphost: info@teachingcouncil.ie
Dalton Tattan
Príomh-Oifigeach
Múinteoirí/Cúnteoirí um Riachtanais Speisialta
Bealtaine 2011

1

Padraig Maloney
Príomh-Oifigeach
An Roinn Párolla
Bealtaine 2011

EARCAÍOCHT, CLÁRÚ AGUS CÁILÍOCHTAÍ
I LEITH MÚINTEOIRÍ
1.

Achoimre

1.1

Tá sé i gceist ag an imlitir seo a dheimhniú, chomh fada agus is féidir, gur
múinteoirí cláraithe iad, le cáilíochtaí iomchuí don earnáil agus oiriúnach don
phost ina bhfuilid fostaithe, na daoine a cheaptar. Agus chomh maith le sin go
ndéanfar fostaíocht a thairiscint do mhúinteoirí neamhfhostaithe de rogha ar
mhúinteoirí ar scor.

1.2

Na riachtanais chláraithe agus cháilíochta a dhéanfar a fhoráil dóibh san
Imlitir 0040/2010, leanfar leo san imlitir seo. Ciallaíonn a leithéid go
gcaithfidh, chomh fada agus is féidir, gach aon duine a cheapfar do phost
teagaisc bheith cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta agus a bheith
cáilithe go hiomchuí don earnáil agus a bheith oiriúnach don phost ina mbeidh
an duine sin le fostú. (a luaitear feasta san imlitir seo mar “cáilithe go
hiomchuí”).

1.3

Ina theannta sin, beidh ar gach scoil liosta de mhúinteoirí cláraithe atá cáilithe
go iomchuí agus a bheadh ar fáil le haghaidh obair ionadaíochta ar gearrfhógra
a choinneáil. D’fhéadfadh dhá scoil nó níos mó ná sin liosta comónta a bhunú
agus a chothú. Beidh sé de rogha ag an scoil úsáid a bhaint as na seirbhísí
náisiúnta mar SubSearch nó TextaSub ach nuair a theipeanna ar a leithéid
múinteoir cláraithe nach bhfuil ar scor a sholáthar, caithfidh an scoil bheith
beann arís ar an liosta. Beidh sé de rogha ag an scoil, ar ndóigh, feidhm a
bhaint as an liosta i dtús báire.

1.4

Sa chás go dteiptear ar mhúinteoir cláraithe a bheadh cáilithe go hiomchuí a
fháil, is féidir leis an scoil múinteoir cláraithe ar scor a bheadh cáilithe go
hiomchuí a fhostú. Mura mbeadh a leithéid ar fáil, is féidir leis an scoil
leanúint leis an gcuardach agus múinteoir cláraithe nach mbeadh cáilithe go
hiomchuí a fhostú agus tosaíocht a thabhairt do dhuine nach mbeadh ar scor. I
ndeireadh thiar, mura mbeadh múinteoir cláraithe ar fáil, is féidir leis an scoil,
ar feadh tréimhsí fíorghearra duine neamhchláraithe a fhostú.

1.5

Níl dualgas ar bith ar an bPríomhoide croinicí a choinneáil agus tuarascáil a
dhéanamh don bhord bainistíochta sa chás go ndéantar múinteoirí cláraithe ar
scor mar aon le daoine neamhchláraithe a fhostú.

1.6

Beidh feidhmiú ag an imlitir seo ar gach ceapachán a dhéanfar ar 1 Meán
Fómhair 2011 nó ina dhiaidh sin.

1.7

Baineann an imlitir seo le clárú, le cáilíochtaí agus le srianta i gcás daoine
neamhchláraithe a fhostú in áit múinteora. Níl rud ar bith san imlitir seo a
chuireann ar neamhni an gá atá le nósanna imeachta earcaíochta beachta arb
baill bhunúsacha iad den chleachtadh a bhaineann le cosaint leanaí. Ba chóir
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go mbeadh san áireamh sa chleachtadh sin tagairtí a iniúchadh agus a
dheimhniú go ndéanfar bearnaí sna croinicí fostaíochta nó sa curriculum vitae
a mhíniú sa chás nach mbeadh cúis ag gabháil leo. Seiceáil is ea cuid de na
nósanna imeachta earcaíochta agus is féidir le scoileanna tagairt a dhéanamh
don Imlitir 0063/2010 Nósanna imeachta – riachtanais le haghaidh seiceála
Gardaí.

2.

Sainmhinithe

2.1

Chun críche na himlitreach seo, beidh an míniú a thabharfar do na téarmaí a
leanas in úsáid anseo mura léiríonn an chomhthéacs a mhalairt.
An Roinn – ciallaíonn sí an Roinn Oideachais agus Scileanna;
fostóir – ciallaíonn sé Coiste Gairmoideachais le haghaidh Gairmscoileanna
nó coláistí comhphobail agus Bord Bainistíochta nó Bainisteoir i gcás
bunscoileanna, meánscoileanna deonacha, scoileanna comhphobail is
cuimsitheacha. Is féidir leis an gCoiste Gairmoideachais nó an Bord
Bainistíochta / Bainisteoir freagracht a údarú do Phríomhoide na scoile i gcás
gnéithe atá leagtha amach san imlitir seo.
múinteoir cláraithe – ciallaíonn sé duine a bhfuil a (h)ainm scríofa i gclár na
Comhairle Múinteoireachta de réir Chuid 3 d’Acht na Comhairle
Múinteoireachta 2001.
múinteoir ar scor – ciallaíonn sé múinteoir cláraithe a bhfuil pinsean ag dul
dó/di i leith seirbhíse a tugadh faoin scéim phinsin um sheirbhís phoibli
scoilbhliain – ciallaíonn sí bliain a thosaíonn ar 1 Meán Fómhair agus a
chriochnaíonn ar 31 Lúnasa
duine neamhchláraithe – ciallaíonn sé duine nach bhfuil a (h)ainmm scríofa
ar chlár na Comhairle Múinteoireachta de réir Chuid 3 d’Acht na Comhairle
Múinteoireachta 2001.

3.

Na híosriachtanais le haghaidh fostaíochta mar mhúinteoir

3.1

Faoi réir míreanna 3 agus 4, déanfaidh gach fostóir a dheimhniú go
gcomhlíonfar na coinníollacha thíos ag gach duine a bheartaítear a cheapadh
do phost teagaisc faoina bhfuil deontas tuarastail á lorg –
(a)

Bheith cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta de réir Chuid 3
d’Acht na Comhairle Múinteoireachta 2001.
agus

(b)

Bheith i seilbh na gcáilíochtaí iomchuí don earnáil agus a bheith
oiriúnach don phost ina mbeidh an duine sin le fostú. (atá luaite san
imlitir seo mar “cáilithe go hiomchuí”).
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3.2

Múinteoir atá cláraithe go coinníollach leis an gComhairle Múinteoireachta,
déanfar e/í a íoc de réir an scála tuarastail breisíocach do mhúinteoirí. Beidh a
leithéid beann ar chomhlíonadh leantach na dtéarmaí cláraithe laistigh den
tréimhse a bheidh leagtha síos ag an gComhairle Múinteoireachta agus
caithfear an coinníoll sin a scríobh isteach sa chonradh fostaíochta. Sa chás go
rachadh an clárú coinníollach as feidhm, ón dáta sin measfar go mbeidh an
conradh marbh agus ní mór an coinníoll sin a scríobh isteach sa chonradh
fostaíochta freisin

3.3

Is féidir le fostóir duine a fhostú atá cáilithe go hiomchuí agus go bhfuil
iarratas curtha isteach aige/aice don Chomhairle Múinteoireachta chun críche
cláraithe. Beidh an íocaíocht don duine sin ag an ráta pá neamhcháilithe go dtí
go mbeidh cinneadh na Comhairle ar fáil. Ní mór an ghné sin a scríobh isteach
sa chonradh fostaíochta. Caithfear scríobh isteach sa chonradh, freisin, go
rachaidh sé as feidhm sa chás nach dtagann críoch leis an bpróiseas cláraithe
faoi 31 Lúnasa dár gcionn. Caithfidh an fostóir an próiseas earcaíochta a
athdhéanamh ina leithéid de chás. Má chláraítear an duine roimh an dáta sin,
beidh tuarastal breisíocach iníoctha ó dháta an chláraithe.

3.4

Sa chás go bhféadfadh fostóir a thaispeáint go sásúil gur rinneadh gach
iarracht réasúnta múinteoir cláraithe, cáilithe agus iomchuí a earcú, is féidir
múinteoir atá cláraithe faoi rialachán ar bith de Rialacháin na Comhairle
Múinteoireachta [Clárú] 2009 a cheapadh go dtí go ndéanfar múinteoir
cláraithe, cáilithe agus iomchuí a earcú. An coinníoll go mbeidh an conradh as
feidhm nuair a dhéanfar múinteoir cláraithe, cáilithe agus iomchuí a earcú nó
go mbeidh se as feidhm ar an 31 Lúnasa dár gcionn, cé acu is túisce, ní mór a
leithéid a scríobh isteach sa chonradh fostaíochta. Beidh an íocaíocht ag an
ráta pá neamhcháilithe.

3.5

Fágtar fós go gcaithfidh scoileanna speisialta múinteoirí cláraithe a earcú faoi
Rialachán 2 nó 3 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009
ach amháin i gcás scoileanna speisialta a dhéanann déileáil le daltaí ar aois
iarbhunscolaíochta iad, áit a cheadaítear a leithéid ag an Roinn a bheith
iomchuí múinteoirí a cheapadh ag a bhfuil cáilíochtaí eile acu.

4.

Múinteoirí cláraithe
gearrthéarma a líonadh

4.1

Meabhraítear do scoileanna nach mór dóibh próiseas earcaíochta foirmiúil a
chur i bhfeidhm maidir le poist lánaimseartha agus shealadacha agus go
mbainfidh a leithéid, freisin, leis na riachtanais reatha i leith fógraíochta post.

4.2

Sa chás go mbeadh ionadaí ag teastáil go luath agus nach mbeadh fógraíocht
an phoist indéanta, ní mór don scoil ar an gcéad dul síos iarracht a dhéanamh
múinteoir cláraithe, cáilithe agus iomchuí agus nach mbeadh ar scor a fhostú.
Is féidir a leithéid a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le duine ar an liosta
atá bunaithe ag an scoil de réir ailt 5 nó trí fheidhm a bhaint as an tseirbhís
náisiúnta mar SubSearch nó TextaSub.

a

fhostú
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chun

neamhláithreachta

4.3

Sa chás nach mbeadh múinteoir cláraithe, cáilithe agus iomchuí agus gan
bheith ar scor a fháil tríd an tseirbhís náisiúnta, caithfidh an scoil iarracht a
dhéanamh duine a fhostú ón liosta atá bunaithe faoi alt 5.

4.4

Ní cóir múinteoir ar scor a fhostú ach amháin sa chás nach mbeadh sé indéanta
de thoradh an liosta atá bunaithe faoi alt 5 a fheidhmiú nó an tseirbhís
náisiúnta mar SubSearch nó TextaSub a fheidhmiú chun múinteoir cláraithe
nach mbeadh ar scor a fhostú.

4.5

Sa chás nach mbeadh múinteoir cláraithe, cáilithe agus iomchuí ar fáil, fiú tar
éis gach iarracht a bheith déanta faoi ailt 4.2, 4.3 agus 4.4, is féidir leis an scoil
iarracht a dhéanamh múinteoir cláraithe, a bhfuil aithne ag an scoil air/uirthí
cé nach bhfuil an t-ainm scríofa ar an liosta, a fhostú faoi rialachán ar bith de
Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009. Ba chóir don scoil,
chomh fada agus is féidir léi, iarracht a dhéanamh múinteoir cláraithe a fhostú
nach mbeadh ina leith pinsean ag dul do/di i leith seirbhíse a tugadh faoi scéim
phinsin um sheirbhís phoibli.

4.6

Má tharlaíonn sé i gcás ar bith go ndéanfar múinteoir cláraithe a fhostú, a
bhfuil pinsean ag dul do/di i leith seirbhíse a tugadh faoi scéim phinsin um
sheirbhís phoibli, caithfidh an príomhoide a chur ar phár nach raibh sé
indéanta múinteoir cláraithe, nach raibh ina leith a leithéid de phinsean ag dul
dó/di, a fhostú mar aon leis na fáthanna taobh thiar de.

5.

Liosta de mhúinteoirí atá cáilithe go hiomchuí agus ar fáil le
haghaidh fostaíochta

5.1

Déanfaidh gach scoil liosta a bunú agus a chothú de mhúinteoirí cláraithe atá
cáilithe go iomchuí agus a rinne an fostóir a chur in eolas go bhfuilid ar fáil le
haghaidh fostaíochta mar mhúinteoirí ionadaíochta. D’fhéadfadh dhá scoil nó
níos mó ná sin liosta comónta a bhunú agus a chothú. Ní mór cóip de a leithéid
a choinneáil i ngach scoil.

5.2

Ná bíodh ainmneacha ar an liosta, bunaithe faoi alt 5, de mhúinteoirí cláraithe
a bhfuil pinsean ag dul dóibh i leith seirbhíse a tugadh faoi scéim phinsin um
sheirbhís phoibli. D’fhéadfadh scoil éileamh ar mhúinteoir cláraithe a
dheimhniú cé acu an bhfuil a leithéid de phinsean ag dul dó/di.

5.3

Múinteoir cláraithe go hiomchuí atá ar fáil le haghaidh ionadaíochta, nó go
mbeidh ar fáil laistigh de mhí amháin ó dháta an fhógra, is féidir leis an
múinteoir sin a leithéid a chur in iúl do scoil amháin nó do roinnt scoileanna.

5.4

Sa chás go gcuirtear fógra, de réir ailt 5.3, in iúl, déanfaidh an scoil an liosta a
nua-shonrú laistigh de 7 lá scoile agus déanfaidh sí admháíl a sheoladh don
mhuinteoir i gceist.
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6.

Daoine neamhchláraithe a fhostú i gcúinsí eisceachtúla chun
neamhláithreachta gearrthéarma a líonadh

6.1

Tar éis gach iarracht réasúnta a bheith déanta faoi alt 4, is féidir le scoil duine
neamhchláraithe a fhostú sa chás, de thoradh cúinsí éigeantacha agus gan súil
a bheith leo, gur den riachtanas é post teagaisc a líonadh ar an toirt chun
dúnadh na scoile a chosc, leas na mac léinn a chosaint nó gur gá a leithéid
chun soláthar a leanúint don scoil.

6.2

Ní féidir duine neamhchláraithe a fhostú ach amháin sa chás go gcuireann an
Príomhoide ar phár –

6.3

(i)

nach bhfuil an scoil in ann, tar éis gach iarracht réasúnta a
bheith déanta, múinteoir cláraithe a fhostú mar aon leis na
fáthanna taobh thiar de

(ii)

go bhfuil an duine atá beartaithe don cheapachán éifeachtach
agus in ann ghníomhú in acmhainn mhúinteoireachta sa scoil.

Duine neamhchláraithe atá fostaithe de réir ailt 6.1 –
(a)

íocfar an duine sin ag an ráta neamhcháilithe pá;

(b)

nach ndéanfar an duine sin a íoc i leith níos mó ná seachtain amháin
d’fhostaíocht leanúnach ag am ar bith

(c)

nach mór coinníoll a bheith scríofa ina c(h)onradh fostaíochta go
mbeidh an conradh as feidhm ar an toirt má bhíonn an fostóir i riocht
múinteoir cláraithe a fhostú.

7.

An dualgas fós ar an bhfostóir múinteoir cláraithe a fhostú

7.1

Sa chás go ndéanfar múinteoir cáilithe, ach gan a bheith cáilithe go hiomchuí,
a fhostú tar éis gach iarracht réasúnta faoi alt 3.4 nó 4 bheith déanta, caithfidh
an scoil leanúint ar an gcuardach agus gach iarracht réasúnta a dhéanamh
múinteoir cláraithe agus cáilithe go hiomchuí a fhostú. Sa chás go bhféadfaí
múinteoir cláraithe agus cáilithe go hiomchuí a fhostú, caithfidh an scoil
deireadh a chur ar an toirt le conradh an mhúinteora chláraithe.

7.2

Sa chás go ndéanfar duine neamhchláraithe a fhostú faoi alt 6, caithfidh an
scoil leanúint ar an gcuardach agus gach iarracht réasúnta a dhéanamh
múinteoir cláraithe agus cáilithe go hiomchuí a fhostú. Sa chás go bhféadfaí
múinteoir cláraithe agus cáilithe go hiomchuí, nó múinteoir a bheidh cláraithe
faoi rialachán ar bith den Chomhairle Múinteoireachta [Clárú] 2009, a
fhostú, caithfidh an scoil deireadh a chur ar an toirt le conradh an mhúinteora
neamhchláraithe.
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8.

Tuairisciú agus fíorú

8.1

Caithfidh gach Príomhoide an bord bainistíochta a chur in eolas go rialta faoi
go bhfuil liosta (liosta comónta a rinneadh tagairt dó in alt 5.1 san áireamh) á
choinneáil aige/aice mar aon leis na cúinsí a bheadh i gceist agus múinteoir
cláraithe, a mbeidh pinsean faoin scéim phinsin um sheirbhís phoibli ar fáil
aige/aice nó duine neamhchláraihe, á chlárú aige/aice. Na croinicí a rinne an
Príomhoide a chomhlánú faoi alt 4.6 nó 6.2, ní mór iad a chur ar fáil má iarrtar
iad ag baill an bhoird bhainistíochta.

8.2

Gach cáipéisiú maidir le duine in acmhainn mhúinteoireachta nach múinteoir
cláraithe e/í, caithfear iad a choinneáil ar feadh tréimhse 2 bhliain ar a laghad
agus d’fhéadfadh iad a bheith mar ábhar iniúctha agus cigireachta.

8.3

Na croinicí a bhaineann le earcaíocht agus le ceapachán, caithfear iad a bheith
ar fáil ag an scoil le haghaidh cigireachta agus caithfear cóip de a leithéid de
chroinicí a chur i láthair na Roinne nuair a iarrfar iad.
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