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AGUISÍN H - IARRATAS AR CHEADÚ NA ROINNE CHUN CONRADH TRÉIMHSE ÉIGINNTE BREISE (CID) A DHEONÚ AR
MHÚÍNTEOIR I SCOILBHLIAIN 2019/20 FAOI THÉARMAÍ CIORCLÁIN 0023/2015

Den Chéad Uair

Breise (uaireanta breise)

Ticeáil mar is cuí

CUID A – SONRAÍ NA SCOILE
Uimhir rolla:

Ainm:

CUID B – SONRAÍ AN MHÚINTEORA
Ainm:

UPSP:

Cáilíochtaí:

Uimhir Chláraithe leis an gComhairle
Mhúinteoireachta:

Tabhair sonraí gach conartha go dtí deireadh na scoilbhliain 2018/19, arna mhaoiniú ag an Oireachtas, a bhí ag an múinteoir seo
leis an scoil.
Stádas –
An Chúis leis an gConradh *
Ainm an Mhúinteora a raibh
Uaireanta Dáta
Críochdháta
RPT/
an t-iarratasóir CID ag teacht
sa
Tosaigh
Téarma
ina áit, más infheidhme
tseachtain
Seasta

* Cúis: Tairbhe sceidil foirne, Scor, S.E.T, EAL, Iasacht, Sos gairme, Jabroinnt, Eile (Tabhair na sonraí)
Tabhair sonraí an phoist fheidhmiúil don mhúinteoir sa scoile don scoilbhliain 2019/20.
Stádas – RPT/ An Chúis leis an gConradh *
Ainm an Mhúinteora a raibh
Uaireanta Dáta
Críochdháta/
an t-iarratasóir CID ag teacht
sa
Tosaigh
Buan
ina áit, más infheidhme
tseachtain

Críochdháta

* Cúis: Tairbhe sceidil foirne, Scor, S.E.T, EAL, Iasacht, Sos gairme, Eile (Tabhair na sonraí)
B.1 de Chiorclán 0023/2015
Líon na n-uaireanta de CID atá á lorg:
An dáta óna mbeidh feidhm leis an gconradh tréimhse éiginnte:

CUID C – DEIMHNIÚ AN MHÚINTEORA
Deimhním:
 Go bhfuil an t-eolas atá luaite san iarratas seo fíor agus cruinn
Síniú ____________________________________________________ Dáta _______________________________
Múinteoir

CUID D – DEIMHNIÚ NA SCOILE
Deimhním:
 Go bhfuil an múinteoir seo cáilithe le haghaidh conradh tréimhse/ conradh tréimhse éiginnte breise i
scoilbhliain 2019/20 faoi théarmaí Imlitir 0023/2015.
 Gur iarratas é seo i dtaca le post a choinneáil ar bun i scoilbhliain 2019/20, post a maoiníodh as airgead a
sholáthair an tOireachas amháin, agus gur comhlíonadh ina n-iomláine na coinníollacha atá leagtha amach in
Imlitir 0023/2015.
 Go bhfuil an t-eolas atá luaite san iarratas seo fíor agus cruinn Tuigim gur féidir an conradh tréimhse éiginnte
a aisghairm in am ar bith má tá an t-eolas a tugadh bréagach.
Síniú: _________________________
Príomhoide

Dáta: ___________

Síniú: _____________________
Dáta: __________
Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta

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

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 tú i dteideal go ndámhfaí Conradh Tréimhse Éiginnte ort (CTÉ).
Féadfar go roinnfí na sonraí pearsanta a sholáthraítear leis an scoil ina bhfuil tú fostaithe nuair a
chuirtear toradh d'iarratais in iúl don scoil.
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-Prtoection/. 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

[Type here]

