CEAPACHÁIN CHUIG POIST FREAGRACHTA DE RÉIR CHIORCLÁN 44/2019 (Foirm POR 1)
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Ba cheart an fhoirm seo a úsáid chun eolas a thabhairt don Roinn Oideachais agus Scileanna faoi cheapacháin nua chuig Poist Freagrachta agus faoi leasuithe ar na poist sin,
ar ceapacháin nó leasuithe iad a tharlaíonn le linn na scoilbhliana amháin.

1. Sonraí na Scoile (BLOCLITREACHA)
Uimh. Rolla na Scoile:

Scoil:

Teileafón:

2. Sonraí faoi cheapacháin BHUANA a rinneadh sa scoilbhliain reatha chuig poist freagrachta mar PHRÍOMHOIDE agus LEAS-PHRÍOMHOIDE

Ainm an Mhúinteora

Uimhir PSP

Ceaptha chuig an bPost seo:

Luaigh an post más post nua é. Mura post
nua é, tabhair ainm agus Uimhir PSP an
mhúinteora atá á (h)ionadú

Dáta Ceapacháin

3. Sonraí faoi cheapacháin GHNÍOMHACHA a rinneadh sa scoilbhliain reatha chuig poist mar Phríomhoide agus Leas-Phríomhoide.

Ainm an Mhúinteora

Uimhir PSP

Ceaptha chuig an bPost
Gníomhach seo:

Dáta ar
Dáta ar
Ceapadh é/í Ceapadh
uaidh
é/í chuige

Ainm an Mhúinteora
Uimhir PSP
atá á (h)ionadú

Cúis leis an gCeapachán
Gníomhach

4. Sonraí faoi cheapacháin BHUANA a rinneadh sa scoilbhliain reatha chuig poist freagrachta mar Leas-Phríomhoide (AP1) agus Leas-Phríomhoide (AP2)

Ainm an Mhúinteora

Uimhir PSP

Ceaptha chuig an bPost seo:

Luaigh an post más post nua é. Mura post
nua é, tabhair ainm agus Uimhir PSP an
mhúinteora atá á (h)ionadú

Dáta Ceapacháin

5. Sonraí faoi cheapacháin GHNÍOMHACHA chuig poist freagrachta mar Leas-Phríomhoide (AP1) agus Leas-Phríomhoide (AP2) (ba cheart é seo a
chomhlánú i gcomhar leis an dearbhú thíos).

Ainm an Mhúinteora

Uimhir PSP

Ceaptha chuig an bPost
Gníomhach seo:

Dáta ar
Dáta ar
Ceapadh é/í Ceapadh
uaidh
é/í chuige

Ainm an Mhúinteora
Uimhir PSP
atá á (h)ionadú

Cúis leis an gCeapachán
Gníomhach

(féach an chéad leathanach eile)

6. Sonraí faoi mhúinteoirí a CHUAIGH AR SCOR ó dhualgais Phoist Freagrachta/a D’ÉIRIGH AS na dualgais sin sa scoilbhliain reatha
Ainm an Mhúinteora

Uimhir PSP

An Post a bhí aige/aici
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An Dáta a d’fhág sé/sí an Post

Foirm Ghealltanais i dtaca le poist freagrachta mar Leas-Phríomhoide Gníomhach (AP1) agus Leas-Phríomhoide Gníomhach (AP2)
Deimhním gur fhostaigh an Bord Bainistíochta an múinteoir/na múinteoirí atá liostaithe thuas ar chonradh cuspóra sheasta chun go gcomhlíonfadh sé/sí na dualgais phoist
freagrachta ar bhonn gníomhach. Is chun críche an aon chlúdaigh amháin atá an conradh seo agus tá sé á chomhlíonadh go leanúnach ag an aon sealbhóir poist gníomhach
amháin.

Sínithe:

Dáta:
Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta

Seol an Fhoirm ar ais chuig:

An Roinn Oideachais agus Scileanna, an Rannóg Párolla Bunscoile, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí

Cosaint Sonraí
Caithfidh an Roinn Oideachas agus Scileanna leis na sonraí pearsanta uile atá tugtha agat ar an bhfoirm seo mar ábhar atá faoi rún agus ní bhainfear úsáid astu ach amháin chun na críche atá beartaithe.

Ní nochtfar an fhaisnéis sin ach amháin de réir mar a cheadaítear le dlí nó chun na gcríoch atá liostaithe i gclárúchán na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí - TAG. 10764/A.
Lorgófar cead uait anseo má tá an fhaisnéis atá tugtha agat le húsáid chun críocha seachas na críocha sin atá leagtha amach i gclárúchán na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

