Foirm CC 19-20

Uimh. Rolla na Scoile: _______________ Ainm & Seoladh na Scoile:________________________________________________________________________
Scéim BOO (má bhaineann): _______________________________
Iarratas ar thacaíocht teagaisc bhreise Ghearrthéarma maidir le riachtanais churaclaim bun-riachtanacha
(Rollú Réamh-mheasta agus / nó Lamháltais Churaclaim)
CUID A

TABHAIR AN MÉID SEO A LEANAS DO D’AIRE SULA gCOMHLÁNÓIDH TÚ CUID A
Mír 1 - le comhlánú ag gach scoil chun rolluithe réamh-mheasta do 2019/20 a thabhairt
Mír 2 - Ní chomhlánaítear í ach amháin má tá an scoil ag cur isteach ar thacaíocht teagaisc bhreise ghearrthéarmach (Lamháltais Churaclaim)
CUID B

Deimhniú folúntais bhuana agus folúntais téarma seasta chun críocha na Scéimeanna Athimlonnaithe Iarbhunscoile

TABHAIR AN MÉID SEO A LEANAS DO D’AIRE SULA gCOMHLÁNÓIDH TÚ CUID B
Mír 3 – Eolas chun cabhrú le fógairt folúntas
Mír 4- le comhlánú ag gach scoil maidir le gach folúntas buan agus gach folúntas téarma seasta a bheidh ag teacht chun cinn sa scoil in 2019/20
Mír 5 - ná comhlánaítear an chuid seo ach amháin i gcás ina n-ainmníonn scoil/bord oideachais agus oiliúna múinteoir le hathúsáid i scoilbhliain 2019/20
CUID C

Deimhniú ó Údarás na Scoile

Ní mór do scoileanna/BOO eolas a chur ar an gciorclán a rialaíonn Leithdháileadh Faofa Post Múinteoireachta i gcomhair 2019/20:




0012/2019 - Iarbhunscoileanna Deonacha
0013/2019 – Pobalscoileanna & Scoileanna Cuimsitheacha
0014/2019 – Boird Oideachais & Oiliúna

Cuirtear liosta foirmeacha a dtagraítear dóibh sa doiciméad seo ar fáil in Aguisín 1 na gciorclán seo.
Íoslódáil agus sábháil an fhoirm seo, le do thoil. Priontáil 2 chóip den bhfoirm, agus í comhlánaithe agat, agus seol ar ais an dá chóip agus iad sínithe agus an dáta curtha orthu agat,
chuig an Rannóg um Leithdháiltí Iarbhunscoile, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Baile Átha Luain, faoi Dé hAoine 19 Márta 2019.
Ní mór gach cuid a chomhlánú i gceart agus ina n-iomláine. Ní ghlacfar le foirmeacha lámhscríofa. Seolfar foirmeacha neamhiomlána ar ais chuig an scoil.

Cuid A
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Mír 1 - Rollú réamh-mheasta i gcomhair na scoilbhliana 2019/20 - (Le comhlánú ag gach scoil)
Uimh. Rolla na Scoile: _______________

Ainm & Seoladh na Scoile: ____________________________________________________________________

Scéim BOO (má bhaineann): __________________________________________
1.1
Treochtaí Rollaithe

Teastas
Sóisearach

Clár Scoile an
Teastais
Shóisearaigh

An Idirbhliain

Ardteistiméireac
ht

Gairmchlár na
hArdteistiméireachta

Ardteistiméirea
cht
Fheidhmeach

IarArdteistiméirea
cht

Iomlán

Rollú Aitheanta
Meán Fómhair
2017
Rollú réamhmheasta Meán
Fómhair 2018
1.2 Líon scoláirí a fhágfaidh an scoil ag deireadh na scoilbhliana 2018/19:

____________

1.3 Líon scoláirí réamh-mheasta a thiocfaidh isteach sa chéad bhliain sa scoilbhliain 2019/20:
1.4 An mbeidh rang(anna) Ardteistiméireachta Feidhmí (ATF) ag an scoil sa scoilbhliain 2019/20?

____________

BEIDH / NÍ BHEIDH (scrios mar is cuí)

1.5 Má tá rollú méadaithe réamh-mheasta thuas, luaigh an bunús atá leis an méadú ar líon na scoláirí:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6 Cuir in iúl más mian leat go gcuirfí do scoil san áireamh i ndáil le leithdháileadh breise atá bunaithe ar rollú méadaithe in 2019/20:






IS MIAN/Ní MIAN (scrios mar is cuí)

Má réamh-mheasann scoil rollú méadaithe sa chéad scoilbhliain eile is féidir leithdháileadh breise a fhaomhadh go sealadach.
Ní cheadófar leithdháileadh le haghaidh rollaithe mhéadaithe ach amháin má bhí an rollú réamh-mheasta deimhnithe i mí Mheán Fómhair.
Níor chóir conarthaí a dhéanamh le múinteoirí i ndáil le poist atá bunaithe ar rollú réamh-mheasta a bhfuil faomhadh sealadach tugtha ina leith go dtí go bhfuil na
líonta rollaithe deimhnithe i mí Mheán Fómhair agus go bhfuil an leithdháileadh curtha san áireamh sa Sceideal Soláthar Foirne.
Má fhaomhtar post/poist b(h)reise maidir le rollú méadaithe réamh-mheasta líonfar na poist seo trí athimlonnú más féidir.
Cuirtear poist atá bunaithe ar rollú réamh-mheasta san áireamh má phróiseáiltear iarratas ar lamháltais churaclaim.
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Cuid A
Mír 2 - Iarratas ar Lamháltais Churaclaim
Uimh. Rolla na Scoile: ________ Ainm na Scoile: ________________________________________ Scéim BOO (má bhaineann): _____________________
Roimh di iarratas a dhéanamh ar lamhálta(i)s c(h)uraclaim ní mór do scoil a chinntiú go bhfuil gach folúntas dearbhaithe i gCuid B Mír 3 den bhfoirm seo. Seiceáil cé
acu an féidir nó nach féidir freastal ar aon cheann nó ar gach ceann de na heasnaimh in ábhair atá luaite i 2.1 leis na folúntais atá aitheanta i do scoil don
scoilbhliain 2019/20, roimh duit cur isteach ar lamháltais churaclaim.
NÓTA - FÉACHFAR AR IARRATAIS AR LAMHÁLTAIS CHURACLAIM DE RÉIR RIACHTANAIS CHURACLAIM AGUS MÁ DHEONAÍTEAR LAMHÁLTAS CURACLAIM, LÍONFAR AN POST TRÍ
ATHIMLONNÚ MÁS FÉIDIR.
CUIRTEAR POIST A BHAINEANN LE ROLLÚ RÉAMH-MHEASTA SAN ÁIREAMH MÁ FHÉACHTAR AR IARRATAS AR LAMHÁLTAIS CHURACLAIM
2.1
Ábhar

Uaireanta in aghaidh
na seachtaine atá á lorg

1
2
3
4

Iomlán

2.2

Mínigh an chúis atá leis an ngá le lamháltas curaclaim (Cúiseanna ar leithligh maidir le gach ábhar, má bhaineann)
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An ndearnadh iarratas ar an lamháltas
roimhe seo?
(Rinneadh/Ní dhearnadh)
Má Rinneadh, féach 2.3
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2.3

Má bhí an lamháltas curaclaim seo á lorg i scoilbhlianta roimhe seo, cén beart a ghlac údarás na scoile chun freastal ar an easnamh soláthar foirne?
Tabhair sonraí maidir le gach ábhar atá luaite faoi 2.1 thuas.

2.4

Ós rud é gur lamháltais ghearrthéarmacha iad lamháltais churaclaim, cén pleananna atá á gcur ar bun ag údarás na scoile chun a chur ar cumas na scoile/an BOO feidhmiú
laistigh dá g(h)náthleithdháileadh amach anseo, is é sin, in 2019/20 ó sin ar aghaidh?

2.5

An gcuireann aon scoil chomharsanachta na hábhair a luaitear faoi 2.1 ar fáil? Má chuireann, cén iarrachtaí atá déanta chun socruithe comhoibrithe a éascú leis an scoil
sin?

2.6

Tabhair amchlár iomlán i gcomhair na scoilbhliana 2017/18 maidir le gach múinteoir faofa atá cáilithe sna réimsí ábhair a luaitear thuas faoi 2.1

2.7

An mbeidh gach múinteoir faofa atá cáilithe sna réimsí ábhair a luaitear thuas faoi 2.1 amchláraithe go hiomlán i gcomhair na n-ábhar seo in 2019/20? Mura bhfuil
amchlárú iomlán sa réimse ábhair / sna réimsí ábhair déanta, ní mór míniú iomlán a thabhairt
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2.8

An ndéanfar gach múinteoir faofa sa scoil a amchlárú go hiomlán i gcomhair 2019/20? (.i. an ndéanfar iad a amchlárú i gcomhair iomlán na n-uaireanta in aghaidh na
seachtaine de réir a gconartha ach amháin más féidir laghdú a cheadú, de réir méid na scoile, i ndáil le poist fhreagrachta áirithe). Ní mór míniú a thabhairt mura ndéanfar
amchlárú iomlán sa réimse ábhair/sna réimsí ábhair lena mbaineann.

2.9

Luaigh sonraí gach múinteora a chuir in iúl go rachaidh siad ar scor sa scoilbhliain 2018/19:

AINM AN MHÚINTEORA

ÁBHAIR

DÁTA SCOIR

2.10 Luaigh gach ábhar a thairgfidh an scoil sa scoilbhliain 2019/20:
ÁBHAIR TEASTAIS SHÓISEARAIGH

ÁBHAIR ARDTEISTIMÉIREACHTA
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CUID B
Mír 3 - Eolas chun cabhrú le fógairt folúntas
Ba choir an t-eolas thíos a léamh sula gcomhlánaítear Cuid B Mír 4 d’Fhoirm CC 19-20.
Chun críche an phróisis ath-imlonnaithe, iarrtar ar scoileanna folúntais a thagann aníos sa chéad scoilbhliain eile a chur in iúl do na Stiúrthóirí Ath-imlonnaithe.
1 – Folúntais atá le fógairt i gCuid B Rannán 4 d’Fhoirm CC 19-20
a) Folúntais Bhuana – á deimhníodh i litir chuig Iar-bhunscoileanna ar an 13 Feabhra 2019
b) Folúntais Bhuana eile a thagann aníos mar gheall ar scor nó éirí as post – sonraigh an dáta, m.sh. Éirí as post: 31.08.19
c) Folúntais téarma seasta páirtaimseartha (FPR / Fostaithe Páirtaimseartha Rialta) – a deimhníodh i litir chuig Scoileanna Iar-bhunoideachais agus Scoileanna Pobail is
Cuimsitheacha ar an 13 Feabhra 2019
d) Folúntais eile Téarma Seasta a thagann aníos ar cheann de na cúiseanna seo a leanas áit a mbeidh múinteoir athsholáthair le ceapadh don scoilbhliain iomlán:
 Sos gairme – luaigh líon na mblianta a bhí an múinteoir as láthair, m.sh. Sos Gairme Bliain 3
 Ar iasacht - luaigh líon na mblianta a bhí an múinteoir ar iasacht, m.sh. Ar iasacht Bliain 3
 Postroinnt – luaigh líon na mblianta a bhí an múinteoir ag roinnt poist, m.sh. Postroinnt Bliain 3
Nóta – Ní bhaineann an fhoirm seo le folúntais a thagann aníos de thoradh asláithreachas múinteora i ngeall ar shaoire mháithreachais nó ar shaoire thinnis.
2 – Múinteoirí athsholáthair ag teastáil
a) Iarrtar ar scoileanna líon na n-uaireanta i ngach ábhar/speisialtacht atá riachtanach a dheimhniú. Is féidir go mbeadh siad sin difriúil le cinn an mhúinteora atá as láthair:
Mar shampla – imíonn múinteoir Mata/Tíreolaíochta ar scor. Ní gá don scoil uaireanta ábhair an mhúinteora seo a athsholáthar ach seans go mbeadh easnamh ann ó thaobh
an Bhéarla/ na Staire de. Sa chás sin, is féidir leis an scoil múinteoir Béarla/Staire a chur in ionad an mhúinteora a d’imigh ar scor.
b) Ba cheart gurb ionann líon na n-uaireanta do gach ábhar agus an líon iomlán uaireanta do gach folúntas.
c) Is féidir folúntais Téarma Seasta (FPR) a líonadh trí mhúinteoir amháin nó níos mó a cheapadh gan dul thar an líon uaireanta conraithe an mhúinteora sin.

Caithfidh an tÚdarás Scoile folúntais de bhreis orthu sin a chur in iúl AR NÓ ROIMH AN 31 BEALTAINE 2019 ar leithligh don Stiúrthóir Ath-imlonnaithe laistigh de 5 lá oibre. Ceadófar
an folúntas a líonadh ina dhiaidh sin ar acht gur cuireadh in iúl don Stiúrthóir é laistigh den tréimhse ama sin.
Caithfear folúntais bhuana ar bith a thagann chun solais I nDIAIDH an 31 Bealtaine 2019 a chur in iúl láithreach don Rannán Leithdháilte trí ríomhphost a chur chuig
allocations@education.gov.ie laistigh de 5 lá oibre i ndiaidh don scoil fáil amach faoin bhfolúntas.
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CUID B
Mír 4 - Folúntais uile Bhuana agus ar Théarma Seasta a thagann aníos le linn na scoilbhliana 2019/20
(le comhlánú ag gach uile scoil ina mbíonn folúntais)
Uimhir Rolla na Scoile: ___________ Ainm na Scoile: _______________________________ Scéim BOO (más infheidhme): ___________________
Iarrtar ort breathnú ar Rannán 3 den fhoirm seo sula gcomhlánaíonn tú an tábla thíos.
Tabhair do d’aire: Caithfidh an tÚdarás Scoile folúntais de bhreis orthu sin a chur in iúl AR NÓ ROIMH AN 31 BEALTAINE 2019 ar leithligh don Stiúrthóir Ath-imlonnaithe laistigh de
5 lá oibre. Ceadófar an folúntas a líonadh ina dhiaidh sin ar acht gur cuireadh in iúl don Stiúrthóir é laistigh den tréimhse ama sin.
Folúntais nach féidir a áireamh ina
Luaigh na hábhair a theastaíonn i gcomhair Múinteoir athsholáthair – Tagair do
bhfolúntais de réir Ciorcláin
An Folúntas
Rannán 3 Alt 2
Fáth leis
0024/2015
Buan é
an
nó ar Théarma
Beidh múinteoir
bhFolúnta
Socraithe
incháilithe do CFÉ
Ticeáil chun
s
Líon iomlán
(FSL nó FPR)
(conradh d’fhad
dearbhú go
na néiginnte) in
bhfuil Foirm
(Tagair do
uaireanta
Líon
Líon
Líon
(Tagair do
2019/20
CFÉ 19-20
Rannán 3
1ú Ábhar
uaireanta
2ú hÁbhar
uaireanta
3ú hÁbhar
uaireanta
Rannán 3
SEA / NÍ hEA
iniata
Alt 1)
Alt 1)
(Más ea luaigh na
huaireanta CFÉ a
mholtar)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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CUID B
Mír 5 - Ná líon isteach é ach amháin i gcás ina n-ainmníonn scoil/bord oideachais agus oiliúna múinteoir le hathúsáid i
scoilbhliain 2019/20
Féadfaidh scoil/BOO múinteoir a ainmniú lena hathúsáid sna cásanna seo a leanas:
1. I gcás ina bhfuil múinteoir(í) ag scoil/BOO atá sa bhreis ar an leithdháileadh – féach an Scéim Athúsáide do mhúinteoirí atá de bharrachas ar riachtanais ach amháin i gcás
dúnadh scoile
2. I gcás ina bhfilleann múinteoir ó shos gairme nó ó iasacht – féach Cuid A Paragraf 7 de Chiorclán 0024/2015.
3. I gcás mí-oiriúnacht idir ábhair agus riachtanais scoile – féach Cuid D de Chiorclán 0024/2015
Liostaigh thíos in ord sinsearacha (1 don mhúinteoir is sóisearaí), ainmneacha agus ábhair an mhúinteora/na múinteoirí atá ainmnithe agat lena (h)athúsáid agus múinteoirí a bhfuil
iarratas déanta acu ar athúsáid dheonach. Más féidir, déanfar an t-iarratasóir deonach a athúsáid agus coimeádfar sa scoil an múinteoir ab éigean a ainmniú.
Tabhair ar aird:
 Ní féidir iarratas deonach a chur isteach ach i gcás ina n-ainmnítear buanmhúinteoir/múinteoir ar Chonradh d’Fhad Éiginnte lena (h)athúsáid go héigeantach.
 Ní mór Foirm RD1 19-20 a líonadh isteach i gcás gach buanmhúinteora/múinteoir ar chonradh d’fhad éiginnte atá ainmnithe lena (h)athúsáid agus gach iarratasóra
dheonaigh.
 Ní mór Foirm RD2 19-20 a líonadh isteach i gcás ina n-ainmnítear múinteoir lena (h)athúsáid ag 2 nó 3 thuas.
Déanfar gach múinteoir a athúsáid de réir théarmaí na scéime athúsáid do mhúinteoirí atá de bharrachas ar riachtanas seachas i gcás dúnadh scoile.

Uimhir Rolla na Scoile: ________________ Ainm na Scoile: _______________________________________ Scéim BOO (más cuí): ____________________
An chúis leis an ainmniú –
 Múinteoir barrachais
 Múinteoir ag filleadh ó shos
gairme nó iasacht
 Mí-oiriúnacht curaclaim

Ainm an Mhúinteora

UPSP

Ábhar/na hábhair

Uaireanta
buana/conradh d’fhad
éiginnte in 2019/20

1
2
3
4
Iarratasóir
Deonach
Iarratasóir
Deonach
NÓTA - Ní mór don BOO/Bhord Bainistíochta a dheimhniú go bhfuil ar a chumas an múinteoir/na múinteoirí thuasluaite a scaoileadh gan múinteoir a cheapadh ina (h)áit - féach
Cuid C - Deimhniú ó Údarás Scoile
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Cuid C
Deimhniú ón Údarás Scoile
Deimhním leis seo go bhfuil gach Cuid/Roinn a bhaineann le mo scoil/BOO líonta isteach agam agus go bhfuil an t-eolas a cuireadh ar fáil cruinn.
Ticeáil mar
is cuí

Sonraí an Iarratais
Roinn 1

Tá mionsonraí na rolluithe beartaithe in 2019/20 curtha ar fáil agam (Le cur ar fáil ag gach scoil)

Roinn 2

Tá iarratas á dhéanamh ar thacaíocht bhreise múinteoireachta gearrthéarmaí (Lacáistí Curaclaim)

Ranna
3&4

Tá gach folúntas a bheidh ann i 2019/20 dearbhaithe agam (le cur ar fáil ag gach scoil)
Geallaim Cuid B Roinn 4 eile den fhoirm seo a chur isteach má fhaigheann an scoil amach go mbeidh folúntas breise ann ar nó
roimh an 31 Bealtaine 2019

Roinn 5

 Tá Roinn 5 líonta isteach agam de bhrí go bhfuil múinteoir(i) á ainmniú/á n-ainmniú agam le hathúsáid ó mo scoil
 Deimhním go bhfuil ar chumas mo scoile/BOO an múinteoir/na múinteoirí a scaoileadh gan múinteoir a cheapadh ina áit/n-áit.

Cuid A

Cuid B

Síniú: ________________________________________________________________
(Scrios mar is cuí) Príomhfheidhmeannach / Príomhoide / Rúnaí an Bhoird Bainistíochta

Dáta : ____________________

Stampa na scoile/an BOO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ní mór dhá chóip chlóscríofa den fhoirm seo a chur ar ais chuig:
Rannóg na Leithdháiltí Iar-bhunscoile, an Roinn Oideachais agus Scileanna, Béal Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659 roimh an 19 Márta 2019.
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