Foirm Athcheapacháin 2020/21
Níor cheart an fhoirm seo a chomhlánú ach amháin i gcás go raibh an múinteoir seo ag obair faoi chonradh páirtaimseartha rialta, faoi chonradh
lánaimseartha sealadach nó faoi chonradh tréimhse éiginnte sa scoil seo sa scoilbhliain 2019/20.
Ná seol an fhoirm seo ar ais chuig an Rannóg Párolla Iar-Bhunscoile ach amháin i gcás gur comhlánaíodh an fhaisnéis riachtanach uile.

Sonraí an Mhúinteora
Uimhir PSP

__________________________________

Céadainm

__________________________________

Sloinne

__________________________________

Uimh. Theileafóin_________________________________
Seoladh Ríomhphoist_______________________________

Sonraí i ndáil leis an gComhairle Mhúinteoireachta
☐ Cuir tic sa bhosca chun a dheimhniú go bhfuil tú cláraithe
leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi láthair chun críche
teagasc Iar-Bhunscoile de réir chiorcláin 31/2011, 25/2013
agus 52/2013.
Mura bhfuil tú cláraithe leis an gComhairle, ní
ceadmhach duit an fhoirm seo a chomhlánú.
Uimh. Chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta:
___________________
Tabhair faoi deara: Tá sé de fhreagracht ort a chinntiú go
mbíonn do chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta
in ord, go ndéantar é a athnuachan in am agus go gcoinnítear
é cothrom le dáta. Ní féidir íocaíocht a dhéanamh leat i leith
aon tréimhse nach bhfuil tú cláraithe inti nó i gcásanna inar
lig tú do do chlárúchán dul i léig.

Sonraí na Scoile
Uimhir Rolla

_______________

Ainm na Scoile

___________________________

Seoladh Ríomhphoist

___________________________

Uimh. Theileafóin

___________________________

Sonraí Fostaíochta
✔

Cineál Conartha
Conradh Buan

Uaireanta

Nóiméad

Conradh Tréimhse
Éiginnte
Conradh Páirtaimseartha
Rialta
Conradh Lánaimseartha ar
Théarma Seasta
Dáta Ceapacháin:

____________________________

Bunús an Phoist:

____________________________
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Stádas Sibhialta

11 rogha a dhéanann cur síos ar chaidreamh idir bheirt de réir an dlí:, Cuir Tic
☐

Singil

☐

Pósta

☐

Páirtí Sibhialta

☐

Colscartha

☐

Comháitritheoir

☐

Scartha go breithiúnach

☐

Scartha

☐

Iar-pháirtí Sibhialta

☐

Baintreach/Baintreach Fir

☐

Páirtí sibhialta a mhaireann

☐
Ní fios
Mura mbíonn an Stádas Sibhialta ar eolas roghnaítear “Ní fios” go ndeimhnítear an stádas.
Féach an leathnach eile le sainmhíniú

Sainmhíniú ar Stádas Sibhialta (mar a aithnítear i nDlí na hÉireann é):
Rogha

Sainmhíniú

Singil

Duine nár phós ná nach ndeachaigh isteach i bpáirtinéireacht shibhialta riamh.

Pósta

Duine nó beirt d’inscne ar bith a bhfuil pósadh cláraithe acu leis an Stát.

Páirtí Sibhialta

Duine ar duine de bheirt den inscne céanna é/í atá ina c(h)omhpháirtí cláraithe páirtinéireachta sibhialta a
aithníonn an Stát agus nár scaoileadh ná nach bhfuil faoi réir ag foraithne neamhnithe.

Colscartha

Duine a bhíodh pósta agus ar glacadh le foraithne colscartha ina c(h)ás sa chúirt chuí faoin Acht um an Dlí
Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 nó a aithnítear mar sin i ndlí na hÉireann.

Comháitritheoir

Is ionann comháitritheoir agus duine de bheirt fhásta (den inscne chéanna nó d’inscní éagsúla) a chónaíonn
le chéile mar lánúin i ndlúthchaidreamh dúthrachtach agus nach bhfuil gaol acu lena chéile níos gaire ná na
céimeanna ceadaithe gaoil, pósta lena chéile ná i bpáirinéireacht shibhialta le chéile.

Scartha go breithiúnach

Duine ar bronnadh scaradh breithiúnach air/uirthi faoin Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995 nó a aithnítear
mar sin i nDlí na hÉireann.

Scartha

Duine a bhfuil scaradh aontaithe aige/aici ach nach bhfuil foraithne scartha bhreithiúnaigh faighte aige/aici
faoin Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995.

Iar-pháirtí Sibhialta

Duine a bhíodh i bpáirtnéireacht chláraithe shibhialta a scaoileadh (ach amháin má scaoileadh í trí phósadh
lánúine a bhíodh go dtí sin i bpáirtnéireacht chláraithe shibhialta a chlárú).

Baintreach/Baintreach Fir

Duine a bhíodh pósta agus ar cailleadh a c(h)éile agus nár phós arís ó shin.

Páirtí Sibhialta a mhaireann

Duine a bhíodh i bpáirtnéireacht shibhialta agus ar cailleadh a c(h)éile agus nach ndeachaigh isteach i
bpáirtnéireacht shibhialta eile ná nár phós ó shin.

Ní fios

Úsáidtear an rogha nuair nach bhfuil stádas sibhialta baill ar eolas agus nuair nach féidir teacht ar an eolas sin
go héasca. Ní úsáidtear an rogha seo ach amháin go dtí gur féidir an stádas sibhialta a dheimhniú.
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Dearbhú an Mhúinteora

Seicliosta agus Dearbhú an Phríomhoide/an Chathaoirligh

Dearbhaím, a bhfuil m’ainm thíos, go bhfuil an fhaisnéis atá taifeadta sa
doiciméad seo fíor, cruinn agus iomlán i ngach slí. Tuigim go bhfuilim
freagrach as cruinneas na faisnéise agus go mbeidh mé i mbaol an ceapachán a
chailleadh má cheilim faisnéis ar bith go toiliúil.

Sula seolfaidh tú an doiciméad seo ar ais, ní mór duit an méid seo a leanas a
dheimhniú:



_______________________________________________
Múinteoir


________________________
Dáta



Nuair a bheidh sé comhlánaithe go hiomlán, ba chóir an
doiciméad seo a sheoladh ar ais trí ríomhphost chuig an
duine ábharthna a dhéileálann le do scoil.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Ranna Párolla Iarbhunscoile trí ríomhphost ag PPPayroll@education.gov.ie



Tá conradh scríofa fostaíochta sínithe ag an dá pháirtí, tá an
conradh sin á choinneáil sa scoil agus tá cóip ag an múinteoir de.
Tá na doiciméid atá sonraithe in Aguisín A de chiorclán 17/2008
á gcoinneáil sa scoil freisin agus tá siad ar fáil lena nathbhreithniú.
Tá sé deimhnithe agat go bhfuil an ceapaí atá beartaithe cláraithe
leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi láthair agus gur
comhlíonadh na ceanglais maidir le Grinnfhiosrúchán an Gharda
Síochána atá leagtha amach i gciorclán 31/2016.
Comhlíonadh téarmaí Chiorclán 24/2015 i ndáil leis an
gceapachán seo.
Tá fógra tugtha cheana féin do Stiúrthóir na Scéime AthImlonnaithe faoi aon fholúntais bhuana a tháinig chun cinn i do
scoil ón 29 Bealtaine 2020 ar aghaidh.

Deimhnigh thíos gur comhlíonadh na tosca thuas, go nglacann tú leis go
bhfuil sé de dhualgas ar an scoil a chinntiú go bhfuil an fhoirm seo
comhlánaithe i gceart chun gur féidir tuarastal agus liúntais a íoc leis an
gceapaí, agus gur comhlánaíodh na codanna ábhartha uile den doiciméad
seo agus gur fíor agus cruinn atá na sonraí atá ann.
_______________________________________________
Príomhoide/Cathaoirleach

Ní féidir íocaíocht gan bhriseadh a rathú ach amháin i
gcás go mbeidh an fhoirm seo faighte ag an Rannóg
Párolla Iar-Bhunscoile faoin Aoine an 3 Iúil 2020

__________________________
Dáta

Ráiteas Príobháideachais maidir le Cosaint Sonraí
An phríomhchúis a dteastaíonn ón Roinn na sonraí pearsanta a soláthraíonn tú iad is ea go gcuireann na sonraí sin ar a cumas pá a íoc. Teastaíonn na sonraí sin chun
críche pinsean a íoc ar dhul ar scor freisin. Féadfar na sonraí pearsanta a mhalartú le do scoil i leith do cheapacháin, mar a éilítear le do chonradh; féadfar iad a mhalartú
leis an gComhairle Mhúinteoireachta, nuair is cuí, i leith stádas do chlárúcháin; féadfar iad a mhalartú leis na Coimisinéirí Ioncaim, leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta
agus Coimirce Sóisialaí agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de réir mar a éilítear leis an dlí; féadfar iad a mhalartú leis; agus féadfar iad a mhalartú le
haon chomhlachtaí eile ar thug tú treoir dóibh a shocrú go ndéanfaí asbhaintí saorálacha ó do phá. Is féidir an fógra príobháideachais ina leagtar amach tuilleadh
faisnéise i dtaca leis an bhfoirm seo a aimsiú ag www.education.ie
Is ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/ atá sonraí iomlána faoi bheartas cosanta sonraí na Roinne, áit a leagtar amach an dóigh a
n-úsáidfimid do shonraí pearsanta nó sonraí pearsanta do linbh agus a leagtar amach faisnéis maidir le do chearta mar ábhar sonraí. Tá sonraí faoin mbeartas sin agus
faoin bhfógra príobháideachais sin ar fáil i gcóip chrua freisin ag an seoladh thíos ach iad a iarraidh.
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