Aguisín A
Iarratais ar Shaoire Do Thuismitheoirí
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.
(LE COMHLÁNÚ AG AN MÚINTEOIR)
Scoil:
____________
Uimh. Rolla______________________
Ainm: ___________________________________________________________________________
Seoladh Baile: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Uimh. Theileafóin:
UPSP:
Déanaim iarratas leis seo ar shaoire do thuismitheoirí i leith:
Ainm an Linbh: Dáta breithe: _____________________
(Ba chóir teastas breithe an linbh agus, más infheidhme, fianaise maidir le dáta ordú uchtála an linbh,
nó fianaise maidir le tuismitheoir atá ag gníomhú in loco parentis a bheith i dteannta an iarratais seo)
Ar bhain tú leas as saoire do thuismitheoirí i leith an linbh thuas roimhe seo? Bhain □

Níor bhain □

Má bhain, luaigh an líon seachtainí:
Tá sé beartaithe agam saoire do thuismitheoirí a thógáil mar a leanas:
Cuir tic
In aon bhloc leanúnach amháin 18 seachtaine
I dtréimhsí seachtaine ar leithligh mar a leanas
Dátaí na saoire do thuismitheoirí mar a leanas:
Ó – go:

Ó – go:

Ó – go:

Deimhním leis seo go bhfuil an t-eolas atá taifeadta sa doiciméad seo fíor agus cruinn agus go bhfuil
m'iarratas ar shaoire do thuismitheoirí á chur isteach de réir na rialachán agus na nósanna imeachta atá
leagtha amach i Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna agus
Iarbhunscoileanna Aitheanta - Eagrán 2.
Síniú an Mhúinteora:

Dáta: ________________
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Aguisín B
Doiciméad Dearbhaithe i gcomhair Saoire Do Thuismitheoirí
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.
(LE COMHLÁNÚ AG AN bhFOSTÓIR AGUS AG AN MÚINTEOIR)
Deimhním leis seo go bhfuil saoire do thuismitheoirí deonaithe do:
Ainm an Mhúinteora:

UPSP:

I leith:

Ainm an linbh_____________________ Dáta breithe: __________________

Tá an tsaoire do thuismitheoirí deonaithe de réir Téarmaí & Coinníollacha Fostaíochta do
Mhúinteoirí Cáilithe i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna Aitheanta - Eagrán 2 mar seo a
leanas:
Ó – go:

Síniú an Mhúinteora:

Ó – go:

Ó – go:

Dáta:

Síniú an Fhostóra: _________________________________________ Dáta: ___________________
Ní féidir aon leasú a dhéanamh ar an doiciméad dearbhaithe tar éis é a shíniú, gan comhaontú an
dá pháirtí roimh ré.
Ba chóir an doiciméad seo a choimeád ar chomhad pearsanta an mhúinteora agus ba chóir don
múinteoir cóip a choimeád.

Ráiteas Príobháideachais Cosanta Sonraí
An phríomhchúis go n-iarrann an Roinn sonraí pearsanta ort ná chun d'iarratas ar Shaoire
do Thuismitheoirí 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.

