FOIRM H22
IARRATAS AR THUARASTAL IOMLÁN I gCÁS MÚINTEOIR ATÁ AR CONRADH TRÉIMHSE
ÉIGINNTE 18 nUAIR AN CHLOIG NÓ NÍOS MÓ
Sula gcomhlánóidh tú an fhoirm seo, féach an ciorclán ábhartha thíos:
 Ciorclán 0048/2007 – do mhúinteoirí i Meánscoileanna Deonacha
 Ciorclán 0011/2009 – do mhúinteoirí i bPobalscoileanna, Scoileanna Cuimsitheacha agus
Scoileanna
Cuid 1 – Sonraí maidir leis an Scoil
Uimhir Rolla
Ainm & Seoladh

Cuid 2 – Dearbhú an Mhúinteora
Ainm an Mhúinteor_______________________________________

UPSP ______________________

Dearbhaímse leis seo go bhfuil Conradh Tréimhse Éiginnte

agam agus go

gcomhaontaím bheith curtha sa chlár ama le haghaidh 22 uair an chloig in aghaidh na seachtaine de réir
Chiorclán 0048/2007 / Ciorclán 0011/2009 (scrios amach de réir mar is cuí).
Síniú an Mhúinteora ________________________________________

Dáta _______________________

Ráiteas Príomháideachta um Chosaint Sonraí
Tá gá ag an Roinn leis na sonraí pearsanta atá curtha ar fáil agat ar mhaithe le CTÉ. D’fhéadfadh go ndéanfaí na
sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil a roinnt leis an scoil ina bhfuil tú fostaithe nuair a bhítear ag cur in iúl don
scoil faoi thoradh d’iarratas.
Is féidir teacht ar an nóta príobháideachta ina bhfuil fáil ar eolas breise faoin bhfoirm seo ag
www.education.gov.ie/The-Department/Date-Protection/gdpr Tá fáil ar na sonraí uile maidir le polasaí um chosaint
sonraí na Roinne faoin tslí ina ndéanfar do shonraí a úsáid mar aon le heolas maidir le do chearta mar dhuine is
ábhar do na sonraí ar fáil ag https://www.education.ie/en/The-Department/Data-Protection/.
Cuid 3 – Údarú na Scoile
Deimhnímse leis seo go gcuirfear an múinteoir thuasluaite ar an gclár ama le haghaidh 22 uair an chloig in
aghaidh na seachtaine ó (cuir isteach an dáta) _____________________ ar aghaidh de réir Chiorclán 0048/2007
/ Ciorclán 0011/2009 (scrios amach de réir mar is cuí).
Síniú an Phríomhoide ________________________________________
Meánscoileanna, Pobalscoileanna agus Scoileanna
Cuimsitheacha:
Seol dhá fhoirm chomhlánaithe de réir 19 Márta 2019 chuig:
Rannóg na Leithroinnte Iar-Bhunscoile,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí, N37 X659.

Dáta _______________________

Scoileanna BOO:
Seol an fhoirm chomhlánaithe de réir 19
Márta 2019 chuig:
Ceannoifig an BOO ábhartha

