Ciorclán 0081/2020

Chuig: Údaráis Bhainistíochta Scoileanna Aitheanta Bunscoileanna,
Meánscoileanna, Scoileanna Pobail agus Scoileanna Cuimsitheacha a
fhostaíonn Rúnaithe Grád III atá ceadaithe ag an Roinn nó Rúnaithe Grád III ar
Scéim 1978 agus Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna

NÓSANNA IMEACHTA ATHBHREITHNITHE CHUN POSTANNA
RÚNAÍ GRÁD III A UASGHRÁDÚ i SCOILEANNA DO PHOSTANNA
GRADE IV
(ATHBHREITHNIÚ AR CHUID 7 DE CHIORCLÁN F39 / 1997)
Nóta: Tagann an ciorclán seo in áit na ciorclach a foilsíodh ar an 21 Nollaig
2020. Tá athbhreithniú ar an téacs ag 7.2.4 agus dhá shampla bhreise oibre
ag Aguisín 2.
Réamhrá
Is é is cúis leis an gCiorclán seo comhairle a chur ar Údaráis Bhainistíochta Scoile a
fhostaíonn Rúnaithe Grád III atá ceadaithe ag an Roinn agus 1978 agus
Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna faoi nósanna imeachta
athbhreithnithe maidir le huasghrádú ar phoist Grád IV.
Rinneadh an ciorclán seo a fhorbairt de réir fhorálacha chomhaontú C-161340-16 ón
gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre an 14 Bealtaine 2018 idir an Roinn Oideachais
agus Ceardchumann an Fhóraim maidir leis an ábhar thuasluaite.
Tá na socruithe athbhreithnithe leagtha amach in Aguisíní 1 agus 2 den chiorclán seo.
Tagann na socruithe seo in áit na socruithe atá leagtha amach in alt 7 de Chiorclán
F39 / 1997.
Ba chóir ceisteanna a bhaineann le nósanna imeachta agus ceadú na n-uasghrádú seo
a threorú ar an dóigh seo a leanas:
1. Rúnaithe fostaithe i scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha chun:
sdfinfo@education.gov.ie
2. Rúnaithe atá fostaithe i scoileanna an Bhoird Oideachais agus Oiliúna (lena náirítear Scoileanna Náisiúnta Pobail) chuig: hr@etbi.ie sa chéad ásc, le cur ar
aghaidh chuig Rannóg Pearsanra Airgeadais agus Riaracháin an BOO nuair is
iomchuí.
3. Rúnaithe atá fostaithe faoi Scéim 1978 chuig: ntspayroll@education.gov.ie
Eisithe ag:

Tara Carton
Príomhoifigeach
An Rannóg Caidrimh Foirne Seachtraí

Dáta Eisithe: 01 Feabhra 2021

AGUISÍN 1
7.1

Prionsabail Ghinearálta: Nósanna Imeachta Athbhreithnithe maidir le
Rúnaí Grád III tar éis uasghrádú a dhéanamh ar phoist Grád IV

7.1.1

Is iad seo a leanas na critéir agus na nósanna imeachta athbhreithnithe chun
poist incháilithe Grád III a uasghrádú i scoileanna aitheanta i bpoist atá ceadaithe
ag an Roinn nó ar scéim 1978, agus dóibh siúd atá fostaithe san Oideachas agus
Scoileanna an Bhoird Oiliúna.

7.1.2

Déanfar poist Rúnaí Grád III i scoileanna a bhfuil 40 múinteoir lánaimseartha
coibhéise lánaimseartha (WTE) acu i ngach ceann den dá scoilbhliain roimhe
sin, agus a bhfuiltear ag tuar go bhfanfaidh siad ag an leibhéal seo an scoilbhliain
reatha a ghrádú ag leibhéal Grád IV, faoi réir uasmhéid post amháin den sórt sin
i ngach scoil.

7.1.3

Tiocfaidh gach uasghrádú a chomhlíonann na critéir mar atá leagtha amach in
7.1.2 i bhfeidhm ón dáta a cheapfar an t-iarrthóir rathúil chuig an bpost
uasghrádaithe i rith na scoilbhliana. Is é dáta éifeachtach na nósanna imeachta
seo 1 Meán Fómhair 2018. Tá samplaí oibrithe in Aguisín 2.

7.1.4

Sa chás go ndéantar post Rúnaí Grád III a uasghrádú go Grád IV, tiocfaidh an
post Grád IV in áit an phoist Grád III agus ní chruthófar aon phost Grád III nua
nó breise sa scoil amháin mar thoradh ar uasghrádú an phoist Grád III go leibhéal
Grád IV.

7.1.5

Ní mór gach post Grád IV a líonadh trí phróiseas iomaíoch, ach amháin i
gcásanna mar a nótáiltear i mír 7.2.1 den chiorclán seo.

7.1.6

Déanfar Rúnaithe Incháilithe a chomhshamhlú leis an scála pá Grád IV ar bhonn
an phointe incriminteach is gaire:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

…..
2

Nuair a bhíonn tuarastal reatha fostaí níos airde ná íosphointe an scála
nua ach níos ísle ná an ghnáth-uasmhéid, an pointe is gaire os cionn
phointe tuarastail reatha an fhostaí móide incrimint amháin.
Nuair a bhíonn tuarastal reatha fostaí níos airde ná an ghnáthphointe
uasta an scála nua ach níos ísle ná an Incrimint Seirbhíse Fada 1
(LSI1), an pointe is gaire os cionn phointe tuarastail reatha an fhostaí
(i.e. LSI1).
Nuair a bhíonn tuarastal reatha fostaí níos airde ná LSI1 agus níos ísle
ná LSI2 den scála nua, an pointe is gaire os cionn phointe tuarastail
reatha an fhostaí (i.e. LSI2).
Nuair a bhíonn íosmhéid an scála tuarastail nua níos mó ná an pá atá
ann cheana faoi mhéid is lú ná an chéad incrimint ar an scála nua,
d’fhéadfadh an fostaí dul isteach sa scála nua ag an íosmhéid móide
incrimint amháin.

7.2

Rúnaithe i mBunscoileanna, Meánscoileanna
Scoileanna Pobail agus i Scoileanna Cuimsitheacha

7.2.1

I gcás scoile a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach in 7.1.2 agus nach
bhfostaíonn ach Rúnaí Grád III amháin atá ann, ní mór an duine seo a uasghrádú
go Grád IV gan iomaíocht, mura ndiúltaíonn an duine seo an post.

7.2.2

I gcás scoile a chomhlíonann na critéir atá leagtha amach in 7.1.2 agus a
fhostaíonn beirt Rúnaithe Grád III nó níos mó, tabharfar an deis chéanna do gach
Rúnaí iarratas a dhéanamh ar an bpost Grád IV trí phróiseas roghnúcháin
iomaíoch.

7.2.3

Coinneoidh Rúnaí a gheobhaidh uasghrádú ar Ghrád IV an post Grád IV ar
bhonn pearsanta-le-sealbhóir ar feadh ré iomlán a fhostaíochta ina Scoil
incháilithe

7.2.4

Ar scor d’fhostaíocht agus / nó scoir an duine seo, líonfar an folúntas ina dhiaidh
sin ag leibhéal Grád IV sa chás go gcomhlíontar na critéir atá leagtha amach in
7.1.2 thuas. Seachas sin, líonfar an folúntas ag leibhéal Grád III. Folúntais a
d’eascair as rúnaithe a ceapadh faoi scéim 1978 agus dul ar scor ina dhiaidh sin,
ní bheidh sé faoi réir théarmaí na ciorclach seo agus líonfar an folúntas faoi
théarmaí na scéime deontais caipitíochta.

7.3

Rúnaithe atá fostaithe i scoileanna an Bhoird Oideachais agus
Oiliúna (lena n-áirítear Scoileanna Náisiúnta Pobail)

7.3.1

Sa chás go gcomhlíonann Scoil BOO na critéir ag 7.1.2, déanfar post Rúnaí Grád
III a athaicmiú go leibhéal Grád IV, faoi réir uasmhéid post amháin den sórt sin i
ngach Scoil.

7.3.2

Ba cheart go gcloífeadh líonadh an phoist Rúnaí Grád IV le míreanna 2.1 agus
2.2 de Ciorclán 08/2017 'Critéir incháilitheachta maidir le hearcú / ardú céime
d'fhoireann riaracháin i mBoird Oideachais agus Oiliúna' nó aon chiorclán a
fhéadfaidh teacht ina áit. Mura n-éiríonn leis an duine atá fostaithe i bpost Rúnaí
Grád III a iarratas a dhéanamh ar phost Grád IV, déanfar é a athlonnú é in áit
eile sa scéim BOO.

7.3.3

Coinneoidh Rúnaí Grád III a gheobhaidh uasghrádú ar Ghrád IV an post Grád IV
ar bhonn pearsanta-le-sealbhóir ar feadh ré iomlán a fhostaíochta ina Scoil
incháilithe

7.3.4

Baineann poist Rúnaí Grád IV go sonrach le Scoileanna cáilitheacha agus ní
féidir iad a aistriú chuig poist eile laistigh de scéimeanna an BOO nó i Scoileanna
neamhcháilithe. Rachaidh Rúnaí Grád IV a aistreoidh ó scoil incháilithe ar ais
go Grád III, mura bhfuil siad i dteideal post Grád IV a mhalairt.

7.3.5

Ar scor d’fhostaíocht agus / nó scoir an duine seo, líonfar an folúntas ina dhiaidh
sin ag leibhéal Grád IV sa chás go gcomhlíontar na critéir atá leagtha amach in
7.1.2 thuas. Seachas sin, líonfar an folúntas ag leibhéal Grád III.
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Deonacha,

i

AGUISÍN 2 - Samplaí le haghaidh incháilitheachta uasghrádaithe

Sampla 1
BLIAIN
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2018 - Dáta Éifeachtach an Chiorclán

LÍON MÚINTEOIRÍ WTE
42
41
40

Toradh: Incháilithe le haghaidh uasghrádaithe

Sampla 2
BLIAIN
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2018 - Dáta Éifeachtach an Chiorclán

LÍON MÚINTEOIRÍ WTE
42
39
43

Toradh: Neamh-incháilithe le haghaidh uasghrádú de bharr titim i líon WTE in 2017

Sampla 3
BLIAIN
01/09/2015
01/09/2016
01/09/2017
01/09/2018 - Dáta Éifeachtach an Chiorclán

LÍON MÚINTEOIRÍ WTE
42
39
40
40

Toradh: Neamh-incháilithe le haghaidh uasghrádú de bharr titim i líon WTE in 2016.
Ní thugtar 2015 san áireamh mar a bhí sé roimh dháta cur chun feidhme na ciorclach
seo.

Sampla 4
BLIAIN

LÍON MÚINTEOIRÍ WTE

01/09/2016

42

01/09/2017

39

01/09/2018 – Dáta Éifeachtach an Chiorclán

43

01/09/2019

42

01/09/2020

41

Toradh: Tá an post incháilithe le huasghrádú ón scoilbhliain 1 Meán Fómhair 2020.
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Sampla 5
BLIAIN

LÍON MÚINTEOIRÍ WTE

01/09/2016

42

01/09/2017

40

01/09/2018 – Dáta Éifeachtach an Chiorclán

40

01/09/2019

39

01/09/2020

40

Toradh: Tá an post incháilithe le huasghrádú ó dháta éifeachtach an chiorcláin, 1
Meán Fómhair 2018. Coinnítear an post in BOO ar bhonn pearsanta don sealbhóir faoi
alt 7.3.3 agus faoi réir 7.3.4.
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