FOIRM INCCR

FOIRM IARRATAIS DON CHREIDMHEAS BREISÍOCACH
MÚINTEOIR UM CHÉAD & DARA LEIBHÉAL
Cóipeanna den fhoirm seo ar fáil freisin ag www.education.ie

MÍR 1 – le comhlánú ag an IARRATASÓIR
(Ar mhiste na treoracha a bhaineann leis an gcomhlánú a fheiceáil ar Leathanach 8)

1. Mionsonraí an Iarratais: -

Múinteoir Bunscoile

Múinteoir Dara Leibhéal

A chur in iúl (le √)

Cineál den Chreidmheas Breisíocach a éilítear (foirm éilimh ar leith do gach chineál ag teastáil)

(a) Seirbhís Teagaisc san AU
(c) Seirbhís Ionadaíochta (Bun
Oide amháin (1/9/85 go 19/12/01)
(e) Seirbhís neamh-theagaisc ábhartha

(b) Seirbhís Teagaisc lasmuigh den AU
(d) Seirbhís ionadaíochta ar son oide ar saoire
staidéir faoi Riail 116 (Bun Oid. amháin)

2. Mionsonraí Pearsanta:Uimhir PPS :
Uimh.Phárolla/Oide (más ar eolas):
Ainm Iomlán:
Ainm Cheana (e.g.Ainm maighdine):
Seoladh don Chomhfhreagras:
Uimh. Theileafóin Theagmhála:
Uimh. Luaile:
Seoladh Rphoist:
Dáta Beireatais:
Uimh. Chláraithe den Chomhairle
Múinteoireachta:
Dáta Cláraithe sa Chomhairle
Múinteoireachta:
L

L

M

M

B

B

An bhfuil gairmphinsean ar bith ar fáil agat ón Roinn nó ó CGO ar bith
nó ó Dhream Seirbhíse Poiblí ar bith nó ó fhoinse eile?
Más “Tá” an freagra ar a bhfuil
thuas, luaigh na mionsonraí

3. Mionsonraí an Fhostóra Reatha:Ainm agus Seoladh na Scoile:
Uimhir Rolla na Scoile:
Uimh. Theileafóin Theagmhála:

Leathanach 1 de 8

Tá

Níl
A chur in iúl (le √)

4. Mionsonraí na Cáilíochta:-

Teideal na
Cáilíochta:

Dream Bronnta

Ábha(i)r sa Scrúdú
Deireanach
(Múinteoirí Dara Leibhéal)

Fad ama /
Blianta Oiliúna
Dátaí Ó / Go dtí

Bliain na
Dámhachtana

5. Mionsonraí an Éilimh:5.1 An tréimhse bheacht faoina bhfuil an creidmheas breisíocach seo á éileamh anois
Ainm agus seoladh na Scoile/na hInstitiúide Tríú
Ó:
Go dtí:
Leibhéal /Comhlachta inar tugadh an tseirbhís sin:
(i.e. Lá/Mí/Bliain)
(i.e. Lá/Mí/Bliain)

5.2 (a) An é seo do chéad phost teagaisc in Éirinn a íocadh as ciste poiblí?

Is é

Ní hé
A chur in iúl (le √)

(b) Más “Ní hé” an freagra ar a bhfuil
thuas, luaigh na mionsonraí

(c )An ndearna tú éileamh cheana agus/nó an bhfuair tú creidmheas
breisíocach ar an scála tuarastail breisíocach faoi théarmaí
scéime um Chreidmheas breisíocach a fheidhmítear in Éirinn?

Rinne

Ní dhearna
A chur in iúl (le √)

(d) Más “Rinne” an freagra ar a bhfuil
thuas, luaigh na mionsonraí

(e) Ar tugadh an tseirbhís sa liosta ag 5.1, nuair a bhí tú ar
Shosghairm?

Tugadh

Níor tugadh
A chur in iúl (le √)
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6. Múinteoir atá ar Shaoire Staidéir a ionadú faoi Riail 116 (Bunoideachas amháin):-

Le comhlánú ag an MÚINTEOIR a bhí as láthair ar Shaoire Staidéir

Deimhním go ndearna an t-iarratasóir seirbhís mar ionadaí ar mo shon fad is a bhí mé as láthair le
linn na tréimhse (tréimhsí) a sonraíodh ag 5.1
Ainm an Mhúinteora:

(BLOCLITREACHA)

Síniú:
Uimhir PPS :
Uimh. Phárolla/Mhúinteora
(Más ar eolas):
Dáta:

7. Seirbhís Neamh-Mhúinteoireachta Ábhartha:7.1

7.2

(a) Na clár-ábhair a múineadh (múinteoirí dara leibhéal amháin) sa chéad phost teagaisc tar éis na
seirbhíse neamh-theagaisc ábhartha a éilíodh nó teideal an chéad phost teagaisc (Bunmhúinteoirí
e.g. Múinteoir Ranga Príomhshrutha, Múinteoir Ranga Speisialta, Múinteoir acmhainne) tar éis na
seirbhíse neamh-theagaisc ábhartha a éilíodh .

(b) Déan cur síos ar conas a bhí an taithí ghairmiúl a ghnóthaigh tú ag 5.1 ábharthach don chéad
uair go raibh tú gafa mar mhúinteoir tar éis na seirbhíse neamh-theagaisc ábhartha a éilíodh.
(Mínigh conas a rinne tú úsáid a bhaint as an taithí a fuarthas sa seomra ranga de thoradh na
seirbhíse ag 5.1 agus na hábhair/an post sa liosta ag 7.1(a) á múineadh agat (Is féidir leat
leathanach sa bhreis a úsáid más maith leat).
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8. Deimhniúchán an Iarratasóra:-

Deimhním gur léigh mé an Imlitir ábhartha -

A chur in iúl (le √)

Bunleibhéal 10/01
Daraleibhéal 29/07
Daraleibhéal 29/10
Deimhním gur beacht gach faisnéis a tugadh ar an bhfoirm seo agus is eol dom go ndéanfaidh an Roinn
Oideachais agus Scileanna an méid iomlán a fháil ar ais sa chás go mbeadh foríocaíocht i gceist de thoradh
ráiteas a bheadh neamhcheart nó bréagach.

Tuigim nach ndéanfar próiseáil ar iarratas ar bith nach mbeidh comhlíonta go hiomlán.

Ainm:

(BLOCLITREACHA)

Síniú an Iarratasóra:
Dáta:

Déanfar foirmeacha a chasadh ar ais mura bhfuil na codanna ábhartha comhlánaithe go
hiomlán agus is féidir go gcaillfí dámhachtain de thoradh a leithéide.

NÍ CÓIR FAISNÉIS AR BITH EILE A CHOMHLÁNÚ AG AN IARRATASÓIR AR AN BHFOIRM SEO –
FÉACH NA TREORACHA AR LEATHANACH 8.

IS FÉIDIR GO NDÉANFAR CÁIPÉISÍ SOILÉIREACHTA SA BHREIS A IARRAIDH MAR THACAÍOCHT DON
BHFAISNÉIS A TUGADH SA CHÁS NACH NDÉANFAR DOTHAIN FAISNÉISE A SHOLÁTHAR

Cosaint Sonraí
Déanfaidh An Roinn Oideachais agus Scileanna gach sonra pearsanta a sholáthraíonn tú ar an bhfoirm seo a choinneáil faoi rún docht
agus ní bhainfear feidhm as ach amháin don chuspóir a luadh ina leith. Ní dhéanfar an fhaisnéis a sceitheadh ach amháin mar adeir
an dlí nó mar adeir na cuspóirí atá léirithe i gclár na Roinne leis an gCoimisnéir um Chosaint Sonraí TAG 10764A. Más gá an
fhaisnéis a sholáthair tú a úsáid i gcásanna seachas iad san a léiríodh i gclár na Roinne leis an CCS, iarrfar do chead ort.
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MÍR 2 – le comhlánú ag an ÚDARÁS SCOILE roimhe sin
SEIRBHÍS TEAGAISC ROIMHE SEO

1. Mionsonraí Scoile:Ainm:
Seoladh:

Uimhir Theileafóin:
Seoladh Rphoist:
Dáta bunaithe (Scoil Phríobháideach

amháin):

Dátaí tosaithe/críochnaithe don ghnáth
scoilbhliain i gcás na scoile a luadh thuas:

-

Ó
L

L

M M

-

Go
B

B

L

L

M

M

B

B

Luaigh na huaireanta lánaimseartha don
ghnáth lá scoile sa Stát:
Cuir in iúl (le √) cé acu Bun

Dara leibhéal

Tríú leibhéal

Íocaíocht táille

An bhfuil an scoil:

Príobháideach

Tá

an scoil:

Níl
Cuir in iúl (le √)

(i) Aitheanta ag an Údarás cumasach Stáit
(ii) Faoi réir cigireachta ag an Údarás cumasach Stáit
(iii) I dteideal cabhairdheontais ón Údarás cumasach Stáit
(iv) Raon staidéar á thairiscint aice thar an íoslíon de dhá ghnáth bhliain
acadúla sa Bhallstát sin, matamaitic agus an teanga náisiúnta / an teanga
theagaisc san áireamh
(v) Raon staidéar á thairiscint aice a chuimsíonn gach ceann de na cúrsaí a
ordaítear ar Churaclam Náisiúnta an Stáit i gceist
(vi) Mic léinn a ullmhú do scrúdú nó cáilíocht Stáit atá aitheanta ag an dara
leibhéal nó
(vii) A chuimsíonn measúnacht leantach dírithe ar theastas aitheanta náisiúnta
iomlánaithe a bhaint amach.
(viii) A dhéanann raon iomlán ranganna a thairiscint do gach aon dalta
laistigh den raon sainithe
(ix) Maoinithe trí tháillí a ghearradh ar dhaltaí agus trí sin amháin
(x) Ar oscailt chun daltaí a ghlacadh ar feadh na scoilbhliana uile
Ainm agus seoladh an Údarás cumasach Stáit, más lasmuigh d’Éirinn a tugadh an tseirbhís:
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2. Mionsonraí an Fhostaithe/ Múinteora:Ainm:
Seoladh:

Tréimhse fostaíochta sa scoil seo faoi a bhfuil creidmheas breisíocach á éileamh:
(Ar mhiste mionsonraí beachta a thabhairt)

-

Ó:
Ó:
Ó:
Ó:
L

L

M

M

-

Go:
Go:
Go:
Go:
B

B

L

L

(a) Ar rinneadh íocaíocht le haghaidh na seirbhíse a
tugadh:

M

M

B

Rinneadh

B

Níor rinneadh

Cuir in iúl (le √)

(b) Luaigh le do thoil:
An bhliain scoile:
(e.g. 2001/2002)
Cineál fostaíochta*
Uaireanta rangtheagaisc a
oibríodh go hiomlán
Líon laethanta Ionadaíochta a
oibríodh – Bí beacht le do thoil
BUNOIDEACHAS AMHÁIN

* Am slán / Lánaimsearthach, Páirtaimseartha Intofa (EPT), Conradh Múinteora Pro-Rata (RPT), Conradh um Théarma Seasta
atá níos lú ná bliain amháin, Neamhócáideach eile / Ócáideach, Soláthar / Ionadaí

(c) An raibh an tseirbhís sásúil i ngach slí?
(Mas “Ní raibh” an freagra ar a bhfuil thuas, ar mhiste a rá cén fáth)

Bhí

Ní raibh
Cuir in iúl (le √)

Deimhním gur fíor is gur ceart iad de réir croinicí fostaíochta na scoile seo gach faisnéis a thug mé.
Ainm:

(BLOCLITREACHA)

Síniú:
Post:
(Príomhoide/POF/Uachtarán/Stiúrthóir)

Uimh. Theileafóin:
Seoladh Rphoist:
Dáta:

Stampa Údarachta

Ar mhiste an fhoirm a chasadh go díreach chuig Múinteoir / SNA Téarmaí & Coinníollacha, An Roinn Oideachais
agus Scileanna, Cor na Madadh, Áth Luain, Co. na hIarmhí / an CGO ábhartha mar a chuir an t-iarratasóir in iúl.
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MÍR 3 – le comhlánú ag an bhFOSTÓIR roimhe sin
SEIRBHÍS NEAMH-THEAGAISC ÁBHARTHA

1. Mionsonraí an Fhostóra:Ainm:
Seoladh:
2. Mionsonraí an Fhostaithe:Ainm:
Seoladh:
Tréimhse bheacht fostaíochta sa Chomhlacht seo faoina bhfuil creidmheas breisíocach á éileamh: (Ar
mhiste dátaí beachta a thabhairt)

-

Ó:
L

L

M

M

-

Go:
B

B

L

L

M

M

B

B

3. Mionsonraí Fostaíochta:Teideal an phoist ábhartha:
Dualgais an iarratasóra: - AR MHISTE BHEITH CRUINN (Is féidir leathanach sa bhreis a úsáid más
maith leat)

Na cáilíochtaí is lú is gá don phost i gceist:

An raibh an fhostaíocht lánaimseartha?

Bhí

Ní raibh

Ar íocadh an t-iarratasóir le haghaidh na fostaíochta seo?

Íocadh

Níor íocadh

An raibh an t-iarratasóir cáilithe go gairmiúl an t-am sin don phost i gceist?

Bhí

Ní raibh

An raibh sé mar chuid de chúrsa staidéir / printísigh an obair a tugadh faoi?

Bhí

Ní raibh

An ndearna tú a bhfuil thuas a dheimhniú i leith croinicí an Chomhlachta?

Rinne

Ní dhearna

An raibh an tseirbhís a tugadh éifeachtach agus sásúil duit i ngach slí?

Bhí

Ní raibh

(Mas “Níl” an freagra ar a bhfuil thuas, ar mhiste cén fáth a lua):

Cuir in iúl (le √)

Deimhním gur fíor is gur ceart iad, de réir croinicí fostaíochta na scoile seo, gach faisnéis a thug mé.
Ainm:

(BLOCLITREACH)

Síniú:
Post:
(e.g.Bainisteoir HR )

Uimh.
Theileafóin:
Seoladh Rphoist:

Dáta:

Stampa Údarachta

Ar mhiste an fhoirm a chasadh go díreach chuig Múinteoir / SNA Téarmaí & Coinníollacha, An Roinn Oideachais agus
Scileanna, Cor na Madadh, Áth Luain, Co. na hIarmhí / an CGO ábhartha mar a chuir an t-iarratasóir in iúl.
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TREORACHA LE HAGHAIDH COMHLÁNAITHE

Céim 1
A. Iarrtar ar an iarratasóir an t-iarratas a dhéanamh i scríbhinn trí Mhír 1 den fhoirm seo a
chomhlánú agus a shíniú (Caithfear foirm ar leith a úsáid do gach cineál seirbhíse
– féach Mír 1, alt 1)

Céim 2
B. Ba chóir don iarratasóir an fhoirm uile a chasadh ar an údarás deimhnithe cuí (i.e. údarás
scoile, POF i gcás CGO, fostóir eile roimhe seo) tar éis Míre 1 a chomhlánú go hiomlán.
C. Caithfear gach deimhniú a iarrtar i Míreanna 2 agus/nó 3 a shíniú ag an údarás deimhnithe
cuí.
D. Caithfidh an t-éilitheoir an seoladh cuí a sholáthar don údarás deimhnithe, mar atá léirithe
ag E thíos agus is chuig an seoladh sin ba chóir an t-údarás an fhoirm chomhlánaithe a
chasadh go díreach.
E. An seoladh le haghaidh an t-éileamh a chur i láthair i gcás iarratasóra mar
(i) Mhúinteoir Bunoideachais/Meánoideachais/Comhphobail/Cuimsitheach:
Múinteoir/SNA Téarmaí & Coinníollacha,
An Roinn Oideachais & Scileanna,
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí.
(ii) Múinteoir Gairmscoile/Coláiste Comhphobail:
An POF den Choiste Gairmoideachais ábhartha faoina bhfuil an t-iarratasóir fostaithe faoi
láthair.
Déanfar foirmeacha a chasadh ar ais mura bhfuil na codanna ábhartha comhlánaithe go
hiomlán agus is féidir go gcaillfí dámhachtain de thoradh a leithéide.

Cosaint Sonraí
Déanfaidh An Roinn Oideachais agus Scileanna gach sonrai pearsanta a sholáthraíonn tú ar an bhfoirm seo a choinneáil faoi rún
docht agus ní bhainfear feidhm as ach amháin don chuspóir a luadh ina leith. Ní dhéanfar an fhaisnéis a sceitheadh ach amháin mar
adeir an dlí nó mar adeir na cuspóiri atá léirithe i gclár na Roinne cláraithe leis an gCoimisnéir um Chosaint Sonraí TAG 10764A.
Más gá an fhaisnéis a sholáthair tú a úsáid i gcásanna seachas iad san a léiríodh i gclár na Roinne leis an CCS, iarrfar do
chead ort.
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