RD1 19-20

IARRATAS DON ATH-IMLONNÚ DE RÉIR SCÉIMEANNA ATH-IMLONNAITHE
Ó MHÚINTEOIR BUAN/CTÉ (CONARTHAÍ TRÉIMHSE ÉIGINNTE)

Cuid 1 – le líonadh ag an Múinteoir
A: SCÉIMEANNA ATH-IMLONNAITHE
Cuir tioc sa bhosca cuí thíos le cur in iúl:
 Cé acu scéim a bhfuil tú ag cur isteach ar ath-imlonnú agus
 Cé acu iarratasóir éigeantach nó deonach tú
1.
Baill foirne ag an scoil de bhreis ar a leithdháileadh Féach Scéim Ath-imlonnaithe do mhúinteoirí atá iomarcach ar chúinsí
seachas dúnadh scoileanna agus/nó Scéim Ath-imlonnaithe
do mhúinteoirí atá iomarcach seachas i gcásanna ina bhfuil dúnadh scoile i
gceist
2.
Múinteoir ag scoil atá ag filleadh ó bheith ar shos gairme nó ar iasacht
agus go bhfuil CTÉ faighte ag múinteoir faoi Chiorclán 0024/2015
Féach Paragraf 7 Chuid A de Chiorclán 0024/2015
3.
Mí-oiriúnú Curaclaim ag scoil agus CTÉ faighte ag múinteoir ábha(i)r faoi
Chiorclán 0024/2015 Féach Cuid D de Chiorclán 0024/2015 INSERT LINK

Éigeantach

Deonach

B: Sonraí Scoile
Ainm
Seoladh

Uimhir
Rolla

C: Sonraí an Mhúinteora
Ainm
Seoladh Baile sa chéad
scoilbhliain eile
Seoladh Rphoist
Uimhir Chláraithe na Comhairle
Múinteoireachta *

Uimhir Ghutháin
Uimhir UPSP
Ábhair atá Cláraithe:

1.
2.
3.
*Ní mór cóip reatha de do Chlárú Comhairle Múinteoireachta, lena n-áirítear na hábhair a cláraíodh, a cheangal leis an
bhfoirm seo

D: Cáilíochtaí Múinteora
Cúrsa Céime

Ábhair i scrúduithe deireanacha na céime

Foras Bronnta

1.

Coláiste ar a ndearnadh
freastal

2.

Bliain inar Bronnadh

3.

Leibhéal Bronnta

Ard-Dioplóma Oideachais

Tá/Níl

Onóracha / Pas
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Bliain inar
bronnadh
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E: Cáilíochtaí Eile / Saincháilíochtaí (msh Treoir, Riachtanais Speisialta Oideachais, srl.)
Teideal

Foras Bronnta

Bliain inar
Bronnadh

F: 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

G: Taithí Múinteoireachta
Ábhair a múineadh (Liostaigh do chuid taithí uile múinteoireachta in ord cróineolaíoch le do thoil )
Ábhar

Sraith

Leibhéal

Ó

Go

Scoil

D’uaireanta sceidealaithe sa scoilbhliain reatha (2018/19)
Ábhar

Sraith

Leibhéal

Uaireanta sa
tSeachtain

D’uaireanta sceidealaithe sa scoilbhliain roimhe (2017/18)
Ábhar

H: Post Freagrachta

Sraith

Leibhéal

Uaireanta sa
tSeachtain

(Luaigh sonraí post freagrachta reatha le tacaíocht na Roinne, má tá ceann ar bith agat)
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I: Iarratasóirí Éigeantacha Amháin

(scrios mar is cuí)

Ar mhaith leat a bheith athlonnaithe laistigh de 50 km de do sheoladh baile nó
scoile?

Baile / Scoil

J: Iarratasóirí Éigeantacha agus Deonacha

Luaigh an áit (na háiteanna) inar mhaith leat a bheith
athlonnaithe.

K: Deimhniú Múinteora











Dearbhaím go bhfuil mé incháilithe don ath-imlonnú dar le Scéim Ath-Imlonnaithe do Mhúinteoirí Iarbhunscoile agus
le Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013–2018 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Bhóthar Lansdún).
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas a tugadh san fhoirm seo cruinn iomlán.
Glacaim leis má tá mé athlonnaithe, go gcuirfear cóip den bhfoirm seo chuig an scoil.
.
Tuigim nach mór dom a bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta Faoi Alt 30 d’Acht na Comhairle
Múinteoireachta, 2001 le go n-íocfaidh ROS tuarastal dar le Ciorclán 0052/2013.
Glacaim leis má tá mé athlonnaithe, go ndéanfar sé seo faoi réir riachtanas An Bille um an mBiúró Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016 agus Ciorcláin 0031/2016.
Dearbhaím gur féidir teagmháil a dhéanamh liom ag baint úsáid as na sonraí a cuireadh ar fáil san fhoirm seo.
Glacaim leis nach bhfaighidh mé ach tairiscint amháin athlonnaithe agus go ndéanfar an tairiscint seo trí r-phost chuig
an seoladh atá curtha ar fáil agam.
Tuigim gur ag an Stiúrthóir Athlonnaithe atá an cinneadh críochnaitheach.
Tá cóip de mo chlárúchán Chomhairle Múinteoireachta lena n-áirítear dearbhú na n-ábhar a cláraíodh.

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/TheDepartment/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/DataProtection/.
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Cuid 2 – le líonadh ag Bainistíocht Scoile
K: Deimhniú Bhainistíocht na Scoile



Dearbhaím go bhfuil an t-eolas thuas cruinn iomlán i gcomhréir le taifid scoile.
Tá Foirm comhlánaithe RD3 faoi iamh, sa chás ina bhfuil ath-imlonnú faoi chatagóir 2 nó 3 i gCuid A.

Sínithe:
____________________________________________________
(Scrios mar is cuí) Príomhfheidhmeannach / Príomhoide / Rúnaí an Bhoird
Bhainistíochta

Stampa na scoile

Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a chur faoi 8 Márta 2019 chuig:
Rannóg na Leithdháiltí Múinteoirí Iar-bhunscoile,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí,
N37 X659.
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