Foirm Dearbhú CID 19
Aguisín G – Dearbhú ag scoil don scoilbhliain 2019/20 ina bhfuil CID faighte ag múinteoir faoi Chuid A1 nó A2 de
Chiorclán 0023/2015
(Ní mór Foirm Dearbhaithe CID a chomhlánú le haghaidh gach oide lánaimseartha sa scoil a bhfuil CID aige)
Cuid 1 – Sonraí Scoile
Ainm agus Seoladh na Scoile

Uimh. Rolla:

Cuid 2 – Comhlánaigh maidir le cuid ar bith de na cásanna atá leagtha amach thíos a bhaineann le do scoil
(i)
Múinteoir ar bronnadh CID lánaimseartha air don scoilbhliain 2018/19 nó
roimhe sin de réir téamaí Cuid A1 nó A2 de Chiorclán 0023/2015 a bheidh
ag fanacht sa scoil mar gheall ar fholúntas (buan nó ar théarma seasta) ag
teacht as tús na scoilbhliana 2019/20
Léirigh an chúis leis an bhfolúntas agus cé acu atá sé buan/ar théarma
seasta:
____________________________________________________________

Ainm Múinteora/PPSN

(ii)
Múinteoir ar bronnadh CID lánaimseartha air don scoilbhliain 2018/19 nó
roimhe sin de réir téamaí Cuid A1 (tréimhse laghdaithe cáilithe) de
Chiorclán 0023/2015 a bheidh sa bhreis sa scoil ó thús na scoilbhliana
2019/20 toisc nach bhfuil folúntas ag an scoil, buan nó sealadach, ar fáil
don mhúinteoir.
Léirigh an chúis a bhfuil an múinteoir iomarcach don scoil i 2019/20:
____________________________________________________________

Ainm Múinteora/PPSN

Cuid 3 - Comhlánaigh maidir le cuid ar bith de na cásanna atá leagtha amach thíos a bhaineann le do scoil
Cuir isteach tic mar
is cuí
Dearbhaím go bhfuil soláthar sa scoil laistigh de líon ceadaithe na foirne don scoilbhliain
2019/20 leis an múinteoir atá ainmnithe i gCuid 2(i) a choinneáil.
Dearbhaím nach bhfuil soláthar sa scoil laistigh de líon ceadaithe na foirne don scoilbhliain
2019/20 leis an múinteoir atá ainmnithe i gCuid 2(ii) a choinneáil sa scoil agus dearbhaím
go bhfuil foirm iarratais don Phríomhphainéal ceangailte leis an bhfoirm seo.
Táim sásta go bhfuil an t-eolas seo thuas cruinn.
Síniú:

____________________________________
Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta

Seoladh ríomhphoist:

____________________________________

Dáta ____________________

Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais chuig An Rannóg Leithdháileadh Bunmhúinteoirí, an Roinn
Oideachais agus Scileanna, Baile Átha Luain N37 X659 faoi 21 Márta 2019.
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Ráiteas Príobháideachais um Chosaint Sonraí
Is é an príomhchuspóir dá n-éilíonn an Roinn na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú ná chun a
fháil amach an bhfuil folúntas ar fáil duit i do scoil reatha nó más gá duit iarratas a dhéanamh le
bheith ar an bPríomhphainéal Ath-imlonnaithe chun go ndéanfaí tú a ath-imlonnú chuig folúntas
i scoil eile.
Féadtar teacht ar shonraí iomlána faoi bheartas cosanta sonraí na Roinne ina leagtar amach conas
a úsáidfimid do chuid sonraí pearsanta chomh maith le faisnéis maidir le do chearta mar ábhar
sonraí ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/. Tá mionsonraí faoin
bhfógra beartais agus príobháideachais sin ar fáil freisin i gcóip chrua ón seoladh thíos arna
iarraidh sin:
Leithdháiltí Bunscoile
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Corr na Madadh
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí, N37 X659

Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais chuig An Rannóg Leithdháileadh Bunmhúinteoirí, an Roinn
Oideachais agus Scileanna, Baile Átha Luain N37 X659 faoi 21 Márta 2019.

