AGUISÍN A
Foirm Iarratais ar Phostroinnt
NÁ cuirtear Foirmeacha Iarratais/Doiciméadú Tacaíochta isteach chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna.
Comhlánaítear an Fhoirm Iarratais seo ina hiomláine agus coinnítear í sa scoil/BOO i dteannta doiciméadaithe
ábhartha eile chun críche taifid agus iniúchta.

Cuid 1 (Ní mór do gach iarrthóir ar phostroinnt foirm ar leith a chomhlánú)
Ainm
Seoladh Baile

Uimh. Theileafóin Theagmhála:
Seoladh ríomhphoist
UPSP
Uimh. Chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta
Fad na seirbhíse leanúnaí leis an bhfostóir reatha
Más Múinteoirí Téarma Sheasta atá i gceist, dáta deiridh
an chonartha
Ainm & Seoladh na Scoile

Uimhir rolla na scoile
Cuid 2 - Roghanna Socruithe Postroinnte
Cuir in iúl, le do thoil, cén Roghanna Postroinnte ar mhaith leat iarratas a dhéanamh orthu
Cuir tic 

□ Iarratas ar post lánaimseartha a roinnt le múinteoir eile sa scoil céanna
Ainm an mhúinteora: ____________________________

□

Iarratas chun post lánaimseartha a roinnt le múinteoir eile trí Shocrú Postroinnte Idirscoile
(bunscoileanna amháin)
Ainm an mhúinteora eile: ___________________________
Ainm na Scoile eile:

___________________________

Uimh. Rolla na Scoile eile: ___________________________

□ Iarratas ar post lánaimseartha a roinnt le múinteoir ionaid. (Earcóidh m’fhostóir an múinteoir
ionaid)

□

Iarratas ar uaireanta teagaisc ar lú iad ná uaireanta lánaimseartha a laghdú chuig uaireanta
postroinnte agus iarrtar ar an scoil múinteoir a earcú d’iarmhéid na n-uaireanta atá ar fáil.

Cuid 3 - Mionsonraí an Socrú Postroinnte Beartaithe
Dáta tosaigh beartaithe an tsocraithe phostroinnte: _______________
Cuir tic 
Is mian liomsa, an té a bhfuil a shíniú thíos:

□

cur isteach ar phostroinnt de réir Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí
Cáilithe i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta - Eagrán 2.

□

Tugaim toiliú gur féidir an fhaisnéis phearsanta atá tugtha agam ar an bhfoirm iarratais seo a
aistriú chuig an scoil chomhpháirtíochta atá rannpháirteach sa socrú postroinnte beartaithe

□

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam sa bhFoirm Iarratais seo fíor cruinn.

Síniú an Mhúinteora (Ainmnithe i gCuid 1): ___________________
Dáta: _______________

Cuid 4 (ní mór don bhFostóir/na Fostóirí seo a chomhlánú)
NÓTA: Ba chóir duit an t-eolas seo a leanas a thabhairt do d’aire sula gcomhlíonann tú an fhoirm. Ar
bhonn an eolais atá i gCuid 1 den bhfoirm iarratais agus í comhlánaithe, ba chóir d’Fhostóir/d’Fhostóirí
a chinntiú cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann na múinteoirí na critéir incháilitheachta atá
leagtha amach i Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cáilithe mBunscoileanna agus
Iarbhunscoileanna Aitheanta - Eagrán 2.

1.
2.
3.

Is faoin bhFostóir/na Fostóirí amháin atá an cinneadh an socrú postroinnte a cheadú nó gan é
a cheadú
Ba chóir don bhFostóir/na Fostóirí na múinteoirí a chur ar an eolas faoina gcinneadh i scríbhinn
chomh luath agus is féidir ach ní níos déanaí ná an 1 Márta.
Má cheadaíonn an Fostóir/na Fostóirí iarratas an mhúinteora ba chóir dóibh
(a)
cuid 4 den bhfoirm iarratais seo a chomhlánú agus í a choinneáil san
óstscoil/BOO agus
(b)
liosta ainmneacha na múinteoirí go léir a fuair cead tabhairt faoi phostroinnt
a chur ar an bhfoirm d’athrú foirne bliantúil/ar an gcóras BOO ábhartha.

Cuir tic 
Dearbhaímse, an te a bhfuil a shíniú thíos:

□ go bhfuil an tIarratas ar Phostroinnt seo scrúdaithe agus ceadaithe agam.
□ go gcomhlíonann an t-iarrthóir na critéir incháilitheachta de réir na scéime atá leagtha amach sna
Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna agus
Iarbhunscoileanna Aitheanta - Eagrán 2, agus gur cloíodh leis na rialacháin agus nósanna imeachta atá
leagtha amach.

□ go bhfuil an cinneadh curtha in iúl don mhúinteoir i scríbhinn.
Ainm: _________________________________________________ (I mBloc-litreacha)
Síniú an Fhostóra (Óstscoil) ________________________________
Seoladh: ________________________________________________
Dáta: __________________
Dearbhaímse, an té a bhfuil a shíniú thíos:

□ go bhfuil an tIarratas ar Phostroinnt seo scrúdaithe agus ceadaithe agam.
□ go gcomhlíonann an t-iarrthóir na critéir incháilitheachta de réir na scéime atá leagtha amach sna
Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna agus
Iarbhunscoileanna Aitheanta - Eagrán 2, agus gur cloíodh leis na rialacháin agus nósanna imeachta atá
leagtha amach.

□ go bhfuil an cinneadh curtha in iúl don múinteoir i scríbhinn.
Ainm: __________________________________________________(I mBloc-litreacha)
Síniú an Fhostóra (Scoil eile) ________________________________
Seoladh: ________________________________________________
Dáta: _________________ *
*Ní bhíonn gá leis an dara síniú ach amháin maidir le socrú postroinnte idirscoile (bunscoileanna
amháin).

Ráiteas Príobháideachais Cosanta Sonraí
An phríomhchúis go n-iarrann an Roinn sonraí pearsanta ort ná chun d'iarratas ar
Phostroinnt a phróiseáil. Na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú, is féidir go malartófar
iad idir d’fhostóir agus an Roinn. Gheofar an Fógra Príobháideachais ina bhfuil tuilleadh
eolais ar an bhfoirm iarratais seo ag: https://www.education.ie/en/TheDepartment/Data-Protection/gdpr/gdpr.html. Gheofar sonraí iomlána bheartas Cosanta
Sonraí na Roinne, ina leagtar amach an úsáid a bhainfimid as do shonraí pearsanta mar
aon le heolas ar do chearta mar ábhar sonraí ag https://www.education.ie/en/TheDepartment/Data-Protection/. Gheofar sonraí an bheartais seo i gcóip chrua, leis, ó
Théarmaí & Coinníollacha Múinteoirí/Cúntóirí Riachtanas Speisialta, An Roinn Oideachais
& Scileanna, Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659, ach é a iarraidh.

