Pilot VOL-RD1 19-20

IARRATAS AR AN SCÉIM PHÍOLÓTACH UM ATH-IMLONNÚ DEONACH 2019/20
Féach ar an Scéim Phíolótach um Ath-Imlonnú Deonach 2019/20 sula ndéantar an fhoirm a chomhlánú.
Ní bhaineann an scéim seo ach le múinteoirí atá fostaithe i gContaetha na Gaillimhe, Ros Comáin, Port
Lairge, Loch Gorman, Ceatharlach, Cill Chainnigh.

Cuid 1 – le comhlánú ag an Múinteoir
A. Sonraí na Scoile
Ainm
Seoladh

Uimhir
Rolla

B. Sonrai an Mhúinteora
Ainm
Seoladh baile don
scoilbhliain seo
chugainn
Seoladh
Ríomhphoist
Uimhir Chláraithe na
Comhairle
Múinteoireachta*

Uimhir Ghutháin
Uimhir PPS
Ábhair atá Cláraithe:

1.

2.

3.

*Caithfear cóip de do Chlárúchán reatha leis an gComhairle Mhúinteoireachta, ar a n-áirítear na hábhair atá
cláraithe, a cheangal leis an iarratas seo.

C. Cáilíochtaí an Mhúinteora
Teideal na Céime

Ábhair i scrúduithe deiridh na céime

Foras Cáiliúcháin

1.

Coláiste

2.

Bliain Bhronnta

3.

Leibhéal Cáiliúchain
Ard Dioplóma
Oideachas

san

Tá / Níl

Onóracha / Pas

Bliain Bhronnta

D. Cáilíochtaí Eile/Speisialta (m.sh. Treoirchomhairliú, Riachtanais Speisialta Oideachais, srl.)
Teideal

Foras Cáiliucháin
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Bliain Bhronnta
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E: An bhfuil tú faoi láthair ar cead neamhláithreacha?

Tá/Níl

Má tá, dean cur síos
Sort cead neamhláithreacha

(scrios mar is cuí)
Dáta críochnaithe

Dáta tosaithe

F. Taithí Múinteoireachta
Na hábhair a mhúin tú (Déan cur síos ar do thaithí múinteoireachta go léir, in ord croineolaíoch)
Ábhar

Timthriail

Leibhéal

Ó

Go

Scoil

Na huaireanta atá agat ar an gclár ama sa scoilbhliain reatha (2018/19)
Ábhar

Timthriail

Leibhéal

Uaireanta / seachtain

Na huaireanta a bhí agat ar an gclár ama sa scoilbhliain seo caite (2017/18)
Ábhar

Timthriail
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Leibhéal

Uaireanta / seachtain
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G. Post Freagrachta (Déan cur síos ar do phost freagrachta reatha tacaithe ag an Roinn, más ann dá leithéid)

H. Inis cé n háit(eanna) inar mhaith leat a bheith imlonnaithe

I: Deimhniúchán an Mhúinteora









Deimhním go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn agus iomlán.
Má éiríonn le m’iarratas, tuigim go ndéanfar cóip den fhoirm seo a chur ar fáil don scoil ina
ndéanfar mé a ath-imlonnú.
Tuigim go bhfuil sé riachtanach domsa, faoi Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta
2001, leanúint le mo chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta ionas go n-íocfaidh an ROS
tuarastal liom de réir mar atá i gCiorclán 0052/2013.
Glactar leis, má dhéantar mé a iomlonnú, go mbeidh mé faoi réir ag riachtanais na nAchtanna um
an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 agus ag
riachtanais Chiorclán 0031/2016.
Deimhním go mbeidh fáil orm ag baint úsáide as na sonraí atá tugtha agam ar an bhfoirm seo.
Glacaim leis nach bhfaighidh mé ach aon tairiscint ath-imlonnaithe amháin agus go gcuirfear an
ofráil seo ar fáil ar an seoladh ríomhphoist atá tugtha agam.
Glacaim leis go mbeidh an cinneadh ón Stiúrthóir don Ath-Iomlonnú mar chinneadh deiridh.
Ceanglaím leis seo cóip de mo chlárú reatha leis an gComhairle Mhúinteoireachta ina bhfuil
deimhniú freisin ar na hábhair atá cláraithe.

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 leis an scéim ath-imlonnaithe.
D’fhéadfadh go ndéanfaí na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil a roinnt leis na Stiúrthóirí um Ath-imlonnú,
an scoil go dtí go ndéanfar tú a ath-imlonnú agus an Chomhairle Mhúinteoireachta maidir le do stádas
clárúcháin.
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/.
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Cuid 2 – le comhlánú ag Bainistíocht na Scoile
I. Deimhniúchán ó Bhainistíocht na Scoile




Deimhním go bhfuil an t-eolas thuas cruinn agus iomlán mar atá i dtaifid na scoile.
Deimhním go nglacfaidh an scoil le múinteoir ath-imlonnaithe mar mhalairt má tharlaíonn go
ndéantar an múinteoit thuasluaite a ath-imlonnú.
Is iad an rogha ábhar is fearr mar mhalairt ar an múinteoir seo ná:
1 _____________________ 2 _____________________

3 _____________________

Síniú: _________________________________________________
Príomhfheidhmeannach / Príomhoide / Rúnaí an Bhoird Bhainistíochta
(Scrios amach de réir mar is gá)

Stampa na Scoile

Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais faoin Aoine 9 Márta 2018 ar a dhéanaí chuig:
Rannán Leithdháiltí Múinteoirí – Iar-Bhunscoileanna,
An Roinn Oideachais agus Scileanna, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, N37 X659
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