Foirm PE 2019/20

Iarratas ar leithdháileadh maidir le clárú méadaithe i Meán Fómhair 2019
Deimhniú maidir le clárú aitheanta i Meán Fómhair 2019 do phoist mheasta clárúcháin (Féach Alt 4.1 de Chiorclán 0012, 0013 nó 0014/2019)
Ba chóir do scoileanna a fuair cead sealadach do leithdháileadh breise i Meán Fómhair 2019 don scoilbhliain 2019/20 bunaithe ar mhéadú measta ar
chláruithe an fhoirm seo a líonadh isteach. Ní féidir leithdháileadh measta clárúcháin a chur san áireamh ar sceidil foirne go dtí go mbíonn deimhniú ar
chláruithe aitheanta faighte ag an Rannóg Leithdháiltí Iar-bhunoideachais.
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NÓTA: Meabhraítear do bhoird bainistíochta agus do Phríomhoidí a thábhachtaí atá sé tuairisceáin chruinne maidir le líon cláruithe a chur ar aghaidh chuig an
Roinn. Is é beartas caighdeánach na Roinne i gcás tuairisceáin ina ndéantar áibhéil den líon clárúchán an cás a chur ar aghaidh chuig an nGarda Síochána.

Dearbhú




Deimhním go bhfuil na figiúir chlárúcháin a cuireadh ar fáil san fhoirm seo fíor agus cruinn.
Is mian liom cur isteach ar leithdháileadh breise i scoilbhliain 2019/20 maidir le clárú breise i Meán Fómhair 2019 mar atá mínithe thuas.
Deimhním go gcuirfidh mé in iúl don Rannóg Leithdháiltí é i ríomhphost chuig allocations@education.gov.ie murab ionann an líon cláruithe a tugadh don PPOD i
nDeireadh Fómhair 2019 agus an líon cláruithe atá tugtha thuas.

Sínithe: _________________________________________________
Príomhoide

Dáta: _________________________

Ba chóir an fhoirm iarratais chomhlánaithe a chur ar ais an 30 Mean Fómhair 2019 ar a dhéanaí chuig:
Meánscoileanna, Pobalscoileanna & Scoileanna Cuimsitheacha: An Rannóg Leithdháiltí Iar-bhunscoile, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Cor na Madadh, Baile Átha
Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659.
Scoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna: Ceannoifig an Bhoird Oideachais agus Oiliúna lena mbaineann

