Aguisín E

Foirm MPF

Foirm Iarratais ar rochtain ar an bPríomhphainéal Ath-imlonnaithe do Bhuanmhúinteoirí
Lánaimseartha/Mhúinteoirí Lánaimseartha CID don scoilbhliain 2017/18

NÓTA: Ní mór do Chuid 1 den fhoirm seo bheith comhlánaithe ag gach iarrastóir agus le haghaidh gach páinéal. Ní mór
d’iarratasóirí cóip dá bpróifíl Chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta a chur isteach leis an iarratas
seo.
Ní mór do gach iarratasóir ar pháinéil Ag Foghlaim le Chéile agus An Foras Pátrúnachta Náisiúnta Cuid 2 den
fhoirm seo a chomhlánú.
Ní mór do Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta Cuid 3 (más cuí) agus Cuid 4 den fhoirm a chomhlánú.
Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais chuig: An Rannóg Leithdháiltí Bunscoileanna, An Roinn
Oideachais & Scileanna, Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí faoin 30 Márta 2017.

Uimhir Rolla.: ___________

Cuid 1 (tá Cuid 1 le comhlánú ag na hiarratasóirí uile)
1. Sonraí an Phainéil
Ainm an Phainéil: __________________________________________________
Cuir isteach: Caitliceach, Eaglais na hÉireann, Educate Together (Oideachas Le Chéile), An Foras Pátrúnachta, An
Painéal Speisialta Náisiúnta
Limistéar Painéil: ___________________________________________________
(I gcás Painéil Deoise Caitlicí nó Phainéil Deoise Eaglais na hÉireann, cuir isteach Ainm na Deoise/na Deoise
Aontaithe e.g. Deoise Chaitliceach Chluana/ Deoisí Aontaithe na Mí agus Chill Dara. I gcás Educate Together
(Oideachas Le Chéile), An Fhorais Phátrúnachta nó an Phainéil Speisialta Náisiúnta, fág bán é)
2. Sonraí an Mhúinteora agus na Scoile
Ainm an Mhúinteora: _____________________

Uimhir PSP: _______________

Uimh. Chláraithe na Comhairle Múinteoireachta: ______________________________
(Ní mór cóip de do phróifíl Chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta a chur isteach leis an iarratas seo)
Seoladh Poist: _____________________________________________________
Uimhir Teileafóin: ___________________________________
Seoladh R-phoist: __________________________ (Éigeantach – Seolfar an fhoirm ar ais chugat má fhágtar bán é)
Coláiste Oiliúna: ______________________________
Ainm agus Seoladh na Scoile: ___________________________________________________________
Uimhir Rolla: _______________________

Uimhir Ghutháin na Scoile: ________________________

Ainm an Chathaoirligh: _________________________________________
Seoladh Teagmhála: ____________________________________________
3. An Ghaeilge


má tá spéis ar leith agat ina bheith ath-imlonnaithe i scoil a fheidhmíonn tríd an
nGaeilge
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mura bhfuil spéis ar leith agat ina bheith ath-imlonnaithe i scoil a fheidhmíonn tríd an
nGaeilge

4.

Teagasc i Scoil Speisialta



má tá spéis ar leith agat ina bheith ath-imlonnaithe i scoil speisialta*



mura bhfuil spéis ar leith agat ina bheith ath-imlonnaithe i scoil speisialta*
(*baineann seo le scoileanna speisialta a fheidhmíonn faoi pátrúnacht d’oibreoir phainéil; ní chuimsíonn
an léiriú spéise seo rang speisialta i ngnáthscoil)

5. Clár
Cáilíocht sa Bhunoideachas
Táim cláraithe go hiomlán (táim cláraithe gan choinníollacha) leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi alt 31(5)
den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2012, - rialachán 2 / ‘bunoideachas’
Nó
Táim cláraithe le coinníollacha faoi alt 31(5) agus táim ag súil go gcomhlíonfaidh mé coinníollacha mo
chlárúcháin go hiomlán faoi Rialachán 2/Bunoideachas an 31 Lúnasa 2017 nó roimhe sin.
Montessori/Bunoideachas/Riachtanas Speisialta
Táim cláraithe go hiomlán (táim cláraithe gan choinníollacha) leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi alt 31(5)
den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2012, - Bealach4/ Rialachán 3 / ‘Montessori agus Eile’,
Nó
Táim cláraithe le coinníollacha faoi alt 31(5) agus táim ag súil go gcomhlíonfaidh mé coinníollacha mo
chlárúcháin go hiomlán faoi Bhealach 4/Rialachán 3/'Montessori agus Eile’ an 31 Lúnasa 2017 nó roimhe sin.
Múinteoirí a bhí cláraithe go huathoibríoch le bunú an Chomhairle Mhúinteoireachta in 2006
Táim cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi alt 31(2) agus alt 31(3) den Acht um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001 - 2012, mar ‘Bhunoideachas / Montessori agus Eile’ (cuir ciorcal thart air mar is cuí)
agus táim láncháilithe tar éis gach easnamh, más ann dóibh, arna sainaithint ag an Roinn Oideachais agus
Scileanna a shásamh.
Nó
Táim cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi alt 31(2) agus alt 31(3) den Acht um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001-2012, mar ‘Bhunoideachas / Montessori agus Eile’ (cuir ciorcal thart air mar is cuí) agus
tá easnaimh arna sainaithint ag an Roinn Oideachais agus Scileanna le sásamh go fóill agam.
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Dearbhú:
1.

Cuirim iarratas leis seo ar m’ainm a bheith curtha leis an bPríomhphainéal thuasluaite.

2.

Tuigim go mbeidh an fhaisnéis atá tugtha ar an bhfoirm seo faoi réir fíorú ag an Roinn sula
gcuirfear m’ainm ar aghaidh chuig an bPátrún ábhartha lena chur ar an bpainéal. Dá réir sin,
tuigim nach dtugann comhlánú na foirme seo rochtain ar an bpainéal dom go huathoibríoch agus
gur faoin bPátrún ábhartha atá sé cinneadh deiridh a dhéanamh ar m’iontráil sa phainéal.

3.

Táim sásta gur mise an buanmhúinteoir/an múinteoir CID incháilithe is sóisearaí sa scoil / Thairg
mé cearta painéil a mhalartú leis an mbuanmhúinteoir incháilithe is sóisearaí sa scoil le toil Phátrún
na scoile (scrios amach de réir mar is cuí).

4.

Aontaím go gcloífidh mé leis na socruithe ath-imlonnaithe lena rialaítear oibriú an
phríomhphainéil ath-imlonnaithe ar leibhéal na bunscoile.

5.

Tuigim agus aontaím go gcuirfear mo shonraí teagmhála ar fáil do chomhlachtaí ábhartha agus gur
féidir faisnéis neamhphearsanta a fhoilsiú ar shuíomhanna Gréasáin ábhartha d’fhonn m'athimlonnú a éascú.

6.

Glacaim leis go mbainfear m’ainm den Phainéal sna cásanna seo a leanas:
a. Ní féidir teagmháil a dhéanamh liom, agus na sonraí thuas á n-úsáid
b. Teipeann orm freagra a thabhairt laistigh de thrí lá féilire ar aon chuireadh chun agallaimh ó
scoil, lena n-áirítear aon iarratais den sórt sin a thugtar le ríomhphost
c. Teipeann orm freagra a thabhairt laistigh de thrí lá féilire ar aon tairiscint ar phost ó scoil, lena
n-áirítear aon tairiscint den chineál sin a sheoltar trí r-phost
d. Diúltaím do ghlacadh le tairiscint ar phost a thagann faoi na teorainneacha comhaontaithe faid

7.

Sa chás go ligfidh mé do mo chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta dul in éag, nó sa
chás go mbainfear mé den Chlár ar chúis ar bith, glacaim leis go mbainfear mé den Phainéal
agus/nó go gcuirfear deireadh láithreach le m’fhostaíocht leis an scoil ina bhfuilim athimlonnaithe.

8.

Glacaim leis go mbeidh aon cheapachán a éireoidh as an bpainéal seo faoi réir na gceanglas
riachtanach grinnfhiosrúcháin.

9.

Glacaim leis go mbeidh aon cheapachán a éireoidh as an bpainéal seo faoi réir scagadh leighis,
nuair is cuí.

10. Geallaim go dtabharfaidh mé eolas don Oibreoir Painéil ábhartha agus go gcuirfidh mé Foirm
Nuashonraithe an Phainéil (PUF) faoi bhráid na Rannóige Leithdháileadh Bunmhúinteoirí nuair a
ghlacaim le post don scoilbhliain 2017/18 nó má chinnim an painéal a fhágáil ar chúis ar bith. Sa
chás go bhfágfaidh mé an painéal ar chúis ar bith, tuigim nach féidir mé a athchur ar an bpainéal
ina dhiaidh sin.
11. Glacaim leis go mbeidh aon cheapachán ón bpainéal ag brath ar na téarmaí agus coinníollacha a
leagfar amach sa litir thairisceana/in aon litir thairisceana ón scoil is fostóir/ón bhfostóir agus go
mbeidh aon cheapachán faoi réir na dtéarmaí agus coinníollacha sin.
Deimhním gur fíor cruinn atá an fhaisnéis atá curtha ar fáil agam le haghaidh an iarratais seo.
Síniú an Mhúinteora: ___________________________

Dáta: ________________________
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Cuid 2
Painéil Náisiúnta
PAINÉIL LE CHÉILE NÓ AN FORAS PATRÚNACHTA

Níor chóir duit Cuid 2 a chomhlánú ach amháin má tá iarratas déanta agat ag Cuid 1 ar rochtain ar na
Painéil Le Chéile/Educate Together, An Foras Pátrúnachta nó an Painéal Speisialta.
Nóta 1:
Ná comhlánaigh an Chuid seo má tá tú ag déanamh iarratas ar rochtain ar phainéil Deoise Caitlicí nó
Phainéil Deoise na hÉireann/Deoisí Aontaithe
Nóta 2:
Ba chóir go raibh Cuid 1 comhlánaithe ag iarrthóirí atá ag comhlánú na coda seo chomh maith.

1. Tá mé toilteanach tairiscint ar phost lasmuigh de theorainn 45 km den scoil ina bhfuilim faoi láthair
a thógáil faoi mheas.
Ciorclaigh le do thoil

Tá

nó

Níl

Má roghnaigh tú ‘Tá’ thuas, ciorclaigh le do thoil aon cheann de na contaetha atá liostaithe thíos ina mbeifeá
toilteanach tairiscint ar phost ann a thógáil faoi mheas:

Ceatharlach

Cabhán

An Clár

Corcaigh

Dún
na
nGall
Cill Dara

Gaillimh

Ciarraí

Laois

Liatroim

Luimneach

Baile Átha
Cliath
Cill
Chainnigh
Longfort

Lú

Maigh Eo

An Mhí

Muineachán

Uíbh Fháilí

Ros Comáin

Sligeach

T. Árann

Port Láirge

Iarmhí

Loch
Garman

Cill
Mhantáin

Síniú an Mhúinteora: _____________________________

Dáta: ______________
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Cuid 3
Neamhcháilitheacht le haghaidh Cearta Painéil
(le comhlánú ag Cathaoirleach an Bhord Bhainistíochta, más cuí)

Má bhíonn múinteoir a thagann faoi thionchar dheireadh a chur le post buan neamhcháilithe le haghaidh cearta
painéil, tá se ríthábhachtach é sin a chur in iúl don mhúinteoir agus don Roinn. Tabhair ainm an mhúinteora atá i
gceist sa spás thíos le do thoil.

Ainm an Mhúinteora: __________________________

Uimhir PSP: ____________________________

Síniú an Chathaoirligh: __________________________

Dáta: __________________________________

__________________________________________________________________________________________

Cuid 4
(le comhlánú ag an gCathaoirleach)


Tá mé sásta go bhfuil an t-eolas atá i gCuid 1 agus i gCuid 2 nó i gCuid 3 den fhoirm seo, mar is cuí,
cruinn.



Maidir le Cuid 1 agus Cuid 2 (más cuí), ceadaím leis seo d’iarratas an mhúinteora a bheith curtha ar an
bPríomhphainéal thuasluaite mar atá léirithe ansin ag an múinteoir.



Maidir le Cuid 3 (más cuí), dearbhaím go bhfuil an múinteoir atá ainmnithe curtha ar an eolas agam go
bhfuil deireadh curtha lena p(h)ost, go bhfuil sé/sí neamhcháilithe le haghaidh cearta painéil.

Síniú an Chathaoirligh:

__________________________

Dáta :

__________________________

Uimhir Ghutháin.:

__________________________

Seoladh R-phoist:

__________________________

(scaipfear sonraí teagmhála an Chathaoirligh ar na comhlachtaí cuí chun ath-imlonnú an mhúinteora a éascú
más incháilithe).
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