RD2 19-20

Dearbhú ó scoil/bord oideachais agus oiliúna (BOO) i gcás inar bronnadh Conradh d’Fhad
Éiginnte ar mhúinteoir faoi Chiorclán 0024/2015 agus in n-ainmnítear í/é le hathshannadh ar
cheann amháin de na cúiseanna seo a leanas de bhrí nach bhfuil soláthar ag an scoil/BOO i
dtrácht ina leithdháileadh foirne chun an múinteoir a choimeád:
 Cuid B - tá an múinteoir ar ghabh sí/sé a (h)áit ag filleadh ó shos gairme nó iasacht, nó
 Cuid C - tá mí-oiriúnacht churaclaim ann ina (h)ábhair
Cuid A – Sonraí na Scoile/an BOO
Ainm agus Seoladh

Uimhir Rolla

Comhlánaigh Cuid B NÓ Cuid C
Cuid B – Tá múinteoir ag filleadh ó shos gairme nó iasacht – comhlánaigh más cuí
Ainm an Mhúinteora
1.
2.

An múinteoir atá ag filleadh ó shos gairme nó
iasacht
An múinteoir ionaid, ar bronnadh Conradh d’Fhad
Éiginnte air/uirthi ag éirí as forálacha Chuid A
Paragraf 2 de Chiorclán 0024/2015, de bhrí gur
fheidhmigh sí/sé mar mhúinteoir ionaid ar son an
mhúinteora thuasainmnithe agus go bhfuil sí/sé le
hathshannadh.

UPSP

Dáta bronnta an chonartha d’fhad
éiginnte

Nóta:
1. Féadfaidh scoil/BOO an bheirt mhúinteoirí a choimeád má tá soláthar sa leithdháileadh dóibh beirt.
2. I gcás ina bhfuil an múinteoir atá ainmnithe in 2 lena (h)athshannadh go héigeantach, féadfaidh
bainistíocht na scoile cead a thabhairt don mhúinteoir atá ag filleadh ó shos gairme/iasacht agus atá
ainmnithe in 1, cur isteach ar athshannadh deonach. I gcásanna mar sin, ní mór don bheirt mhúinteoirí
iarratas a dhéanamh ar Fhoirm RD1 19-20.

Dearbhú ó Bhainistíocht na Scoile (comhlánaigh Cuid 1, 2 nó 3 mar is cuí)


1



2


Ticeáil mar
is cuí

Tá ______________________________ (an múinteoir atá ainmnithe i gCuid B thuas) á
(h)ainmniú ag bainistíocht na scoile le hathshannadh go héigeantach de réir Chiorclán
0024/2015.
Tá Foirm RD1 19-20 i gceangal le haghaidh an mhúinteora seo.
Tá an rogha chun cur isteach ar athshannadh deonach curtha in iúl ag bainistíocht na scoile do
_________________________________________ (an múinteoir atá ainmnithe ag Cuid B 1
thuas) go bhfuil an rogha aici/aige cur isteach ar athshannadh deonach.
Is i
Dheimhnigh an múinteoir gur/nach mian léi/leis cur isteach ar athshannadh deonach.



Tá iarratas ar athshannadh deonach ceadaithe ag bainistíocht na scoile de réir Chiorclán
0024/2015 ó _____________________________(an múinteoir atá ainmnithe ag Cuid B 1
thuas).
3
 Tá Foirm RD1 19-20 i gceangal le haghaidh an mhúinteora seo agus le haghaidh an
mhúinteora atá ainmnithe lena athshannadh go deonach.
(féach Nóta 2 thuas)
Síniú: ______________________________________________________
Stampa na scoile/an BOO
Príomhfheidhmeannach / Príomhoide / Rúnaí an Bhoird Bainistíochta
(Scrios mar is cuí)

Dáta: _________________________
Nóta: Más múinteoir i scoil BOO í/é an múinteoir, is gá síniú an Phríomhfheidhmeannaigh.
Lch 1 as 2

RD2 19-20

Cuid C –Tá mí-oiriúnacht churaclaim ann – comhlánaigh más cuí
1.

An t-ábhar/na hábhair ina gcinneann an scoil/BOO go bhfuil
mí-oiriúnacht ann idir a riachtanais churaclaim agus a
acmhainní foirne.

2. Múinteoir an ábhair/na n-ábhar atá liostaithe ag 1 ar
bronnadh Conradh d’Fhad Éiginnte uirthi/air faoi Chuid A
Paragraf 1 nó 4 de Chiorclán 0024/2015 agus atá ainmnithe le
hathshannadh faoi Chuid D den chiorclán seo.

Ainm an Mhúinteora

UPSP

Dáta bronnta an chonartha
d’fhad éiginnte

Nóta:
1. I gcás mí-oiriúnachta curaclaim, ní mór míniú a thabhairt ar an tslí ar tháinig an mhí-oiriúnacht chun
cinn, lena n-áirítear sonraí mhúinteoirí uile an ábhair/na n-ábhar ina bhfuil an mhí-oiriúnacht.
2. I gcás ina n-ainmnítear múinteoir lena athshannadh go héigeantach de thoradh mí-oiriúnacht
churaclaim, féadfaidh bainistíocht na scoile ceadú do mhúinteoir(í) eile den ábhar/de na hábhair
chéanna cur isteach ar athshannadh deonach. I gcásanna mar sin, ní mór don bheirt mhúinteoirí iarratas
a dhéanamh ar Fhoirm RD1 19-20.
3. An múinteoir atá ag fáil na deise chun cur isteach ar
athshannadh deonach de thoradh mí-oiriúnachta idir
riachtanais churaclaim na scoile/an BOO agus a
(h)acmhainní foirne

Ainm an Mhúinteora

Dearbhú ó Bhainistíocht na Scoile (comhlánaigh Cuid 1 agus Codanna 2, 3 nó 4 mar is cuí)

UPSP

Ticeáil mar
is cuí

Tá míniú i gceangal ar an tslí ar tháinig an mhí-oiriúnacht chun cinn, lena n-áirítear sonraí

1 mhúínteoirí uile an ábhair/na n-ábhar ina bhfuil an mhí-oiriúnacht.
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Tá ______________________________ (an múinteoir atá ainmnithe i gCuid C 2 thuas) á
(h)ainmniú le hathshannadh go héigeantach de réir Chiorclán 0024/2015.
Tá Foirm RD1 19-20 i gceangal le haghaidh an mhúinteora seo.
Tá sé curtha in iúl ag bainistíocht na scoile do mhúinteoirí uile an ábhair/na n-ábhar ina bhfuil
mí-oiriúnacht (ainmnithe i gCuid C1) den rogha chun cur isteach ar athshannadh deonach.
Tá sé dearbhaithe ag múinteoir(í) an ábhair mhí-oiriúnaithe nach mian leo cur isteach ar
Is i
athshannadh deonach.
Tá iarratas ar athshannadh deonach ceadaithe ag bainistíocht na scoile de réir Chiorclán
0024/2015 ó _____________________________(an múinteoir atá ainmnithe ag Cuid C 3
thuas).
Tá Foirm RD1 19-20 i gceangal le haghaidh an mhúinteora seo agus le haghaidh an
mhúinteora atá ainmnithe lena athshannadh go deonach.
(féach Nóta 2 thuas)

Síniú: ______________________________________________________
Stampa na scoile/an BOO
Príomhfheidhmeannach / Príomhoide / Rúnaí an Bhoird Bainistíochta
(Scrios mar is cuí)

Dáta ____________________
Nóta: Más múinteoir i scoil BOO í/é an múinteoir, ní mór síniú an Phríomhfheidhmeannaigh a chur ar fáil.
Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais ag 8 Márta 2019 chuig:
Rannóg na Leithdháiltí Iar-bhunscoile, an Roinn Oideachais agus Scileanna, Béal Átha Luain, Co. na hIarmhí,
N37 X659.

Lch 2 as 2

