Circular 0037/2019

Chuig: Údaráis Bhainistíochta na Meánscoileanna Aitheanta,
Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha
agus Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna

Íocaíocht an liúntais Riachtanais Speisialta Oideachais le sealbhóirí reatha a
thosaíonn ar Phostroinnt
Athrú ar choinníollacha - Leasú ar Chiorclán 0135/2006

1. Réamhrá
1.1 De bhun na cumhachta atá in Alt 24 den Acht Oideachais (arna leasú), ordaíonn an
tAire Oideachais agus Scileanna d'fhostóirí na rialacháin agus na nósanna imeachta a
chur i bhfeidhm mar atá luaite le haghaidh múinteoirí cláraithe incháilithe atá fostaithe
i bpoist teagaisc cheadaithe arna maoiniú ag airgead arna sholáthar ag an Oireachtas.
2. Leasú ar Chiorclán 0135/2006
2.1 Go dtí seo, de réir théarmaí Chiorclán 0135/2006 agus Chiorclán 0008/2013 bhí an
liúntas um Riachtanais Oideachais Speisialta iníoctha le múinteoir a bhí, i measc
coinníollacha eile. i dteideal an liúntais roimh 1 Feabhra 2012, fostaithe go hiomlánuaireanta an chloig agus a chaitheann ar a laghad 12 uair an chloig in aghaidh na
seachtaine ag obair le daltaí atá aitheanta ag an gComhairle Náisiúnta um Oideachas
Speisialta mar dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.
2.2
Aontaíodh anois go leanfar den liúntas a íoc le sealbhóirí / tairbhithe reatha an
liúntais a thosaíonn ag roinnt poist, sa chás ina gcaitheann an múinteoir sin 6 huaire an
chloig ar a laghad sa tseachtain ag obair le daltaí a d'aithin an Chomhairle Náisiúnta um
Speisialta a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu mar aon leis na coinníollacha
eile atá leagtha amach i gCiorclán 0135/2006. I gcásanna den sórt sin, íocfar 50% den
liúntas leis an múinteoir postroinnte. Ní bheidh ach múinteoirí atá ag fáil an liúntais
SEN díreach sula nglacfaidh siad le postroinnt i dteideal an liúntas SEN a choinneáil ar
bhonn pro-ráta ar feadh 6 uair an chloig sa tseachtain
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2.3 Íocfar an liúntas seo go siarghabhálach le haghaidh na mblianta scoile 2017/2018
agus 2018/2019 le tairbhithe a raibh an liúntas acu díreach roimh an scoilbhliain
2017/2018 nó 2018/2019, a thosaigh ag roinnt poist sa bhliain 2017/2018 nó 2018 /
Bliana 2019 agus a chloíonn leis na coinníollacha atá leagtha amach in 2.2 thuas.
2.4 Fanann na coinníollacha eile maidir le teidlíocht ar an liúntas mar atá leagtha
amach i gCiorclán 0135/2006 agus i gCiorclán 0008/2013 i bhfeidhm.
2.5 Ionas nach mbeidh amhras ar bith ann, tá an liúntas SEN do thairbhithe nua
tarraingthe siar le héifeacht ón 1 Feabhra 2012. Ní thugann an ciorclán seo cead chun
an liúntas a íoc le haon tairbhithe nua den sórt sin tar éis an 1 Feabhra 2012.
3. Ceisteanna
3.1 Ba chóir ceisteanna maidir leis an gCiorclán seo a sheoladh chuig:
Cohórt Foirne:

Address for queries:

Múinteoirí sa mheánscoil, sa phobal agus
scoileanna cuimsitheacha - Ceisteanna faoi
incháilitheacht

teachersna@eduction.gov.ie

Múinteoirí i scoileanna tánaisteacha, pobail
agus cuimsitheacha - Ceisteanna maidir le
híocaíocht

pppayroll@education.gov.ie

Foireann atá fostaithe ag Boird Oideachais
agus Oiliúna

Rannóg Acmhainní Daonna an Bhoird
Oideachais agus Oiliúna

Tara Carton
Príomhoifigeach
Caidreamh Foirne Seachtraí
29 Iúil 2019

Padraig Maloney
Príomhoifigeach
An Rannóg Phárolla
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