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CUID A – Sonraí Pearsanta 

# 
Féach ar nóta ar leathanach 8 maidir le Cóipeanna deimhnithe 

 

Iarratas le haghaidh clárúcháin 
mar mhúinteoir  
(Breisoideachais*) 

*De réir Rialacháin 5 de Rialacháin [Clárú] na Comhairle 
Múinteoireachta  2009 

 
 
 

 Foirm: FE-01GA 

  

REC:          RN:  

Sloinne:  

Céad Ainm :  

Inscne : Fireann       Baineann   

Ainm roimhe seo :  (e.g. Ainm roimh phósadh nó athrú 
ainm trí ghníomhas) 

 
Cuir cruthúnas fíordheimhnithe ar fáil, led’ thoil, d’aon athrú ainm, m.sh. Teastas Pósta bunaidh de chuid an Stáit. 
Sa chás gur athraíodh ainm trí ghníomhas, cóip bhunaidh den ghníomhas a sholáthar. 

Uimhir PSP:  
(Uimhir ÁSPC roimhe seo) 

            

             

Uimhir Mhúinteora nó Uimhir 
Phárolla: 

            

Dáta Breithe: _ _ / _ _ / _ _ _ _  (Lá/Mí/Bliain) 

Seoladh le haghaidh 
comhfhreagrais : 
Nóta Tábhachtach 
Ní foláir go seoladh árais a bheith anseo. Seolfar 
fógraí faoi alt 62 d’Acht um Chomhairle 
Múinteoireachta chuig an seoladh seo. (Féach ar 
na nótaí) 

 

 

 

  

Náisiúntacht :  (Ar thaifead le haghaidh staitisticí amháin) 

 

 
 

 Cód Tíre agus  
Réamh-Uimhir 

 
 Uimhir 

Uimhir Ghutháin Bhaile:   

Uimhir Ghutháin i rith an Lae:   

Uimhir Ghutháin Phóca:   

Seoladh Ríomhphoist:  

Comhlánaigh GACH CHUID den Fhoirm Iarratais seo le do thoil. Mura mbaineann cuid leat, cuir isteach “N/A” nó Níl sé 
ábhartha ar an gcuid sin den fhoirm. 
 

Ní phróiseálfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an t-iarratas seo go dtí go mbeidh na hábhair a leanas ceangailte 
leis:  

 Cóip dheimhnithe
#
 de theastas breithe nó Pas (Tabhair faoi deara nach nglacfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta ach 

le cóipeanna deimhnithe amháin. Cuirfear cóipeanna bunaidh de dhoiciméadúcháin ar ais tríd an gnáthchóras poist) 

 Cóip dheimhnithe
#
 de thrascríbhinní cáilíochtaí le haghaidh gach bliain acadúil de cháilíochtaí fochéimí agus 

iarchéime seachas sa chás nuair a cuireadh isteach cheana féin iad mar chuid den phróiseas aitheantais a fháil ar 
cháilíochtaí (taispeánann trascríbinní torthaí de gach cúrsa nó modúil atá curtha i gcrích mar chuid den cháilíocht)   

 Cóip comhlánaithe de Fhoirm Réamhsheiceála an Gharda Síochána agus doiciméadúcháin breise (más cuí).  

 Táille iarratais €90.  Ní mór seiceann, orduaithe poist nó orduithe dréacht bainc a bheith iníochta do: 
“An Chomhairle Mhúinteoireachta".  NÍ GHLACFAR LE hAIRGEAD TIRIM 

Seol an fhoirm comhlánaithe seo agus na doiciméadúcháin tacaíochta, led’ thoil, ar ais go dtí: Clárú Múinteoirí (Breis-

oideachas), An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara. 
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CUID B – Sonraí Cáilíochtaí 

 
 

 
Sa ghreille thíos tabhair teideal beacht de gach cáilíocht, mar shampla, Baitsiléir Ealaíon, Baitsiléir 
Oideachais, Dioplóma Iarchéime san Oideachas, Máistreacht san Oideachas, agus araile.  

 

 Cáilíocht Chéime nó a 
macasamhail 

Cáilíocht Oideachas 
Múinteora/ Comhthráthach1 

Eile 
(Máistreacht, m.sh.) 

 
Teideal na 
Cáilíochta 

   

 
Údarás a Bronnadh 

   

 
An Coláiste a 
d’Fhreastail tú Air 

   

 
Bliain a Bronnadh 

 
 

  

 
Ábhair a Rinneadh 
sna Scrúduithe 
Cinn Chúrsa 

  
Ábhair mhodheolaíochta a 

rinneadh má bhaineann 
 

 

 
Fad an Chúrsa 

 
 

  

Leibhéal an 
Bhronnta ar 
Chreatoibre 
Náisiúnta na 
gCáilíochtaí  
(NFQ) m.s. Leibhéal 
7 (má tá le fáil) 

 
 

  

 
Más rud é go bhfuil cáilíochtaí sa bhreis agat, tabhair sonraí led’ thoil ar leathanach faoi leith. Tabhair faoi  
deara go bhfuil cóipeanna deimhnithe# de trascríbinní de dhíth chun cáilíochtaí breise a thaifeadadh ar an 
gClár. 
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Cuid C – Taithí Formheasta 
(Taithí Tionsclaíochta agus Teagaisc san Áireamh ) 

 
De réir Ailt 2C (ii) de Rialachán 5 de Rialacháin [Clárú] na Comhairle Múinteoireachta 2009 ní mór do 
dhuine atá ag déanamh iarratais le haghaidh cláraithe agus ar mhian leis/léi go gcuirfear taithí oibre san 
áireamh creidiúnú deimhnithe a sholáthar d’oideachas roimhe seo bunaithe ar thrí bliana taithí ar a laghad 
in ionad oibre nó i dtacrú teagaisc atá ábhartha do cháilíochtaí an iarrthóra.  
 
  
 
AINM AN IONAD OIBRE/ 
 NA SCOILE: 
 

 

 
UIMHIR ROLLA NA SCOILE (Más 
ábhartha) :  
 

 

 
MÉID UAIRE FOSTAÍOCHTA/ AG 
MÚINEADH IN AGHAIDH NA 
SEACHTAINE: 
 

 

CURAIMÍ FOSTAÍOCHTA / ÁBHAIR A 
MHÚINEADH 

 

 
TRÉIMHSE NA FOSTAÍOCHTA 
Cuir na dátaí beacht isteach .i.  
1/9/2005 go 30/6/2006: 

 

 
 

 Ní mór na sonraí thuas a bheith chomhshínithe ag bainisteoir na hacmhainní daonna/ Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin/  Príomhoide na scoile agus stampa oifigiúil na scoile nó comhlacht sin daingnithe de. 
 

Dearbhú 
 
Dearbhaím go bhfuil na sonraí tugtha thuas cruinn agus ceart i ngach gné. 
 
 
Siniú an Iarrthóra: ___________________________ Dáta: _________________________ 
 
 
Síniú an Bhainisteora AD/ PF/ Príomhoide: ___________________________________________ 
 
 
Dáta: ______________________ 
 

 
Cuir Stampa an chomhlachta/ 
Fhostóra/na Scoile sa bhosca 

seo 
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Cuid D – Taithí Formheasta 
(Taithí Tionsclaíochta agus Teagaisc san Áireamh ) 

 
De réir Ailt 2D (ii) de Rialachán 5 de Rialacháin [Clárú] na Comhairle Múinteoireachta 2009 ní mór do 
dhuine atá ag déanamh iarratais le haghaidh cláraithe ar bhonn cáilíochta Teastas Ceardaíochta Náisiúnta 
fianaise deimhnithe a sholáthar de thaithí oibre maoirseachta i ndiaidh printíseachta agus ní mór go 
gcaitheadh  5 bliana ar a laghad sa ról sin.  
 
  
 
ÁIT FHOSTAÍOCHTA 
 

 

 
MÉID UAIRE FOSTAITHE   
IN AGHAIDH NA SEACHTAINE: 

 

 
CURAIMÍ FOSTAÍOCHTA 
 

 

TRÉIMHSE NA FOSTAÍOCHTA 
Cuir na dátaí beacht isteach .i.  
1/9/2005 go 30/6/2006: 

 

 
 

 Ní mór na sonraí thuas a bheith chomhshínithe ag bainisteoir na hacmhainní daonna/ Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin/ Stiúrthóir Bainistíochta an chomhlachta  agus stampa an chomhlachta daingnithe de. 
 

Dearbhú 
 
Dearbhaím go bhfuil na sonraí tugtha thuas cruinn agus ceart i ngach gné. 
 
 
Siniú an Iarrthóra: ___________________________ Dáta: _________________________ 
 
 
Síniú an Bhainisteora AD/ PF/ SB: ___________________________________________ 
 
 
Dáta: ______________________ 
 

 
Cuir Stampa an chomhlachta/ 
Fhostóra/na Scoile sa bhosca 

seo 
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CUID E – FIANAISE FAOI CHARACHTAR  
(Réamhsheiceáil an Gharda Síochána/Póilíní) 

 

Ní foláir do gach múinteoir atá ag cur isteach ar chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta don chéad uair dul faoi phróiseas 
Réamhseiceála an Gharda Síochána. Má tá réamhseiceáil an Gharda Síochána déanta ort cheana tríd an gComhairle 
Mhúinteoireachta, ní foláir go mbeidh dáta an toraidh níos úra na 12 mí. Ní chuirfear múinteoir ar an gclár go dtí go mbeidh an 
próiseas seiceála críochnaithe. Déan teagmháil go díreach leis an gComhairle Mhúinteoireachta, led’ thoil, ag 1890 224 224 nó 

ag (01) 651 7900 chun Foirm Iarratais le haghaidh Réamhseiceála an Garda Síochána a iarradh. (mar gheall ar  chúiseanna 
slándála níl an fhoirm seo le fáil chun íoslódáil) 
 

Ní foláir d’iarratasóir a raibh ina c(h)ónaí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus/nó na Sé Contaethe ar feadh trí 
bliana nó níos mó, i ndiaidh a 18ú lá breithe na cáipéisí tacaíochta a leanas a chur isteach i dteannta lena (h)Iarratais 
Réamhseiceála an Gharda Síochána: 
 

1. Cóip  dheimhnithe
# 

 de Police Clearance ón gcríche a raibh sé/sí ina c(h)ónaí agus tagairt á dhéanamh 
don tréimhse a chaithe sé/í sa tír sin.  
 

2. Cóip  dheimhnithe
# 

 de Theistiméireacht faoi charachtar óna f(h)óstóir is déanaí (ar pháipéar na 
comhlachta).Tig leis an teistiméireacht a bheith ó Éirinn nó áit thar lear.  

 
3. Cóip  dheimhnithe

# 
deTheastas seasamh maith ón bhforas údaraithe nó údarás inniúil na tíre a bhfuil an t-

iarrthóir cláraithe m.s QTS. Níl seo de dhíth ach amháin sa chás gur chríochnaigh an t-iarrathóir a 
c(h)áilíocht oideachais mhúinteora lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus go bhfuil an t-iarrthóir ag cur 
isteach iarratas le haghaidh cláraithe leis na hearnála Bunoideachais nó Iar-bhunoideachais. Ní 
bhaineann an riachtanas seo foai láthair le hiarrthóirí ar mhian leo clárú mar mhúinteoir san earnáil 
bhreisoideachais. 

 
 Ní foláir go soláthrófar Aistriúcháin Dheimhnithe## (féach ar na treoirlínte) maidir aon cheann de na cáipéisí 

thuasluaite nach bhfuil scríofa i gceachtar de Ghaeilge nó Béarla. 
 Coimeádann an Chomhairle de cheart acu féin ráiteas faoi mhaoin a lorg sa chás nach bhfuil nochtú taifead 

póilíneachtaí/corpaigh le fáil. Tabhair faoi deara go bhfui an fhoirm seo le fáil ón gComhairle 
Mhúinteoireachta. 

TEISTIMÉIREACHT FAOI CHARACHTAR 
 
Nóta: Ní mór do dhuine gairmiúil a bhfuil freagracht scolaíoch air/uirthi, an chuid seo a shíniú, go sonrach:  

 
1. Príomhoide Scoile nó Príomhoifigeach Feidhmiúcháin de Choiste Ghairmoideachais 
2. Ceannasaí Chleachtadh Múinteoireachta, Cláraitheoir sa choláiste nó ollscoil a dhearna an t-iarrthóir a C(h)lár Oideachais 

Mhúinteora. 
3. Múinteoir Cláraithe (ní mór go bhfuil an múinteoir cláraithe leis na gComhairle Mhúinteoireachta faoi láthair) 
4. Teagascóir leis an gcoláiste nó ollscoil inar chríochnaigh an t-iarrthóir a C(h)lár Oideachais Mhúinteora nó bunchéim.  

 
Ba chóir go mbeadh aithne ag an duine atá ag síniú na foirme ar an iarrthóir ar feadh tréimhse de bhliain acadúil amháin, ar a 
laghad, as na cúig bliana deireanacha. Ba chóir go síneodh tríú páirtí, m.sh. aon duine seachas an t-iarrthóir, an fhoirm mar 

fhinní.(Féách ar na treoirlínte) 

 

 
Deimhním anseo , de réir mo chumas gairmiúil, bhí aithne agam ar ___________________________________ 
 
ó    _____________________ go ______________________, agus níl eolas ar bith agam faoina tréithe  pearsanta a dheimhneodh 
 
 nach bhfuil sé oiriúnach dó/di a bheith ina m(h)úinteoir. 

 

Ainm an Duine Garimiúil (Bloc Litreacha)  

Síniú an Duine Gairmiúil:  Dáta:  

Gairm /Ceapachán an Duine Gairmiúil:  

Seoladh an Duine Gairmiúil:  

Uimhir Chlárúcháin na Comhairle Múinteoireachta (más cuí)  

Ainm an Fhinné (Bloc Litreacha)  

Síniú an Fhinné:  Dáta:  

Seoladh an Fhinné:  

Cuir Stampa Oifigiúil na Scoile  Sa Bhosca Seo led’ 
Thoil: 

 
Stampa na Scoile 

 
 

Ainm an Iarratasóra Ainm an Iarratasóra 

Dáta Dáta 
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CUID F – ÚDARÚ SONRAÍ CÁILÍOCHTAÍ/CLÁRÚCHÁIN A AISTRIÚ 
 
1. Údarú chun Mionsonraí a Aistriú ó Fhostóir go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta 
I gcásanna áirithe, chun an próiseas chláraithe a chríochnú, is féidir go mbeidh ar an gComhairle Mhúinteoireachta 
tuilleadh eolais a lorg maidir le cáilíochtaí an iarratasóra, a t(h)réimhse phromhaidh nó na liúntais cháilithe atá 
ceadaithe ag a f(h)óistóir. 

Ceadaímse,     Scríobh d’ainm anseo                                    ,  le seo don Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta mionsonraí maidir le stádas mo cháilíochtaí, tréimhse 
phromhaidh nó na liúntais cháilíochta atá bainte amach agam a aistriú chuig an 
gComhairle Mhúinteoireachta. 

Ceadaím            
Ní Cheadaím 

 

2. Údarú chun mionsonraí cáilithe a aistriú chuig Pámháistir 

Ionas go mbrostófar íocaíocht an mhúinteora ag an ráta lena bhfuil sé/sí cáilithe, is féidir le hiarratasóir cead a 
thabhairt don Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí i dtaobh a c(h)áilíochtaí a chur ar fáil don phámháistir cuí. Iarrtar 
ort an chuid thíos a chomhlánú, led’ thoil.  

Ceadaímse,     Scríobh d’ainm anseo                                    , le seo, don Chomhairle 
Mhúinteoireachta sonraí i dtaobh mo cháilíochtaí a chur ar fáil dom’ phámháistir (.i. an 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta nó Coiste Gairmoideachais).  

Ceadaím           
Ní Cheadaím  

 

CUID G – DEARBHÚ 
 

Ba cheart na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt trí tic ()a chur sa bhosca cuí. I gcás ar bith 
inar tugadh freagra dearfach, ba cheart sonraí iomlána a thabhairt ar leathanach ar leith, le 

tagairt don cheist chuí. 
 

1.  Ar tugadh breith chiontach ort i gcion coiriúil sa Stát nó in áit ar bith eile? Tugadh               
Níor tugadh     

2.  An raibh tú mar ábhar in aon toradh nó cinneadh codarsnach nó ar cuireadh 
smachtbhanna ort i ndiaidh fhiosrúcháin nó próiseas disciplín ag aon 
chomhlacht ghairmiúil nó rialála  eile sa Stát nó in aon áit eile? 
(macasamhail An Chomhairle Mhúinteoireachta in aon dlínse san áireamh)  
 

 
Bhí        
Ní Riabh          

3.  An bhfuil tú mar ábhar in aon imeachtaí ar feitheamh, faoi láthair, den 
chineál a bhfuil cur síos orthu in 1 nó 2 thuas? 
 

Tá         Níl   

4.  An bhfuil eolas ar bith eile ba chóir a bheith curtha faoi bhráid na Comhairle 
ar féidir tionchar a bheith aige ar d’oiriúnacht i gcomhair cláraithe 
 

Tá         Níl  

 (Tabhair faoi deara mar mhúinteoir cláraithe beidh dualgas ort caighdeán na gairme mar atá leagtha síos 
sna Cóid Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí a cothabháil agus a chuir chun cinn.  Is éard atá in eolas 
ábhartha ná aon bhaint le heachtraí ar féidir míchlú a tharraingt ar an ngairm.) 

 

Fógraím go bhfuil: 
 

(i) an t-eolas atá curtha ar fáil agam i ngach cuid den iarratas seo fíor agus cruinn, 

(ii) tuigim, go féidir leis an gComhairle Mhúinteoireacht m’iarratais a dhiúltú, tar éis deis 
éisteachta a thabhairt dom, mar gheall ar chúiseanna, i dtuairim na Comhairle 
Múinteoireachta, nach bhfuil mé oiriúnacht chun a bheith cláraithe mar mhúinteoir agus    

(iii) tuigim go coimeádann an Chomhairle Mhúinteoireachta an ceart acu féin, ag am ar bith, 
chun iarr ar iarratasóir le haghaidh cláraithe mar mhúinteoir aon fhianaise breise faoina 
oiriúnach mar mhúinteoir a chur isteach mar a dhearbhaíonn an Chomhairle 
Mhúinteoireachta is cuí don aidhm cead a thabhairt do dhuine clárú. 

 

Síniú an Iarratasóra:  Dáta:  

Síniú an Fhinné:  Dáta:     

Gairm/Ceapachán an Fhinné:  

Seoladh an Fhinné:  
 

 

Dáta 
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CUID H - SEICLIOSTA 
 

Comhlánaigh agus sínigh an seicliosta seo led’ thoil sula gcuireann tú an fhoirm iarratais seo isteach.  
Muna bhfuil an fhoirm iarratais comhlíonta i gceart cuirfear ar ais í go dtí an t-iarratasóir.  

 
1. Tá an fhoirm iarratais seo comhlíonta go hiomlán agam agus chuir mé N/A isteach 

in aon réimse di nach mbaineann 
Tá      Níl  

2. Tá an rannóg dearbhaithe sínithe agam agus tá síniú finné ar freisin. Tá      Níl  

3.  Tá foirm comhlánaithe Réamhsheiceála an Gharda Síochána curtha isteach agam 
leis an bhfoirm seo (nó curtha isteach le déanaí). 

Tá      Níl  

4.  I gcomhair gach cáilíocht atáim ag lorg measúnú air tá curtha isteach agam:    
(Doiciméadúchán Sainordaitheach) 
 

 

  Cóip Bhunaidh (nó cóip deimhnithe
#
) de thrascríbhinní le haghaidh gach 

bliain acadúil a léiríonn na gráid/ torthaí 
 

Tá      Níl  

  aistriúcháin dearbhaithe de aon doiciméadúchán nach bhfuil scríofa i 
mBéarla nó Gaeilge 

 

Tá      Níl  

5.  Tá cineál éigean d’aitheantas bunaidh curtha isteach agam leis an bhfoirm seo .i. 
Teastas Breithe nó Pas (nó cóip dheimhnithe

#
) 

 

Tá      Níl  

6.  Tá an táille €90 curtha isteach agam leis an bhfoirm seo. Tá      Níl  

7.  Tuigim tar éis tréimhse 12 mí i ndiaidh dáta fála an iarratais, dá mbeadh 
doiciméidiúcháin nó ábhair eile fós le cuir isteach go glacfar go mbeidh an t-
iarratas neamhbhailí agus cuirfidh an Chomairle an t-iarratas iomlán agus na 
doiciméidiúcháin tacaíochta ar ais go dtí an t-iarratasóir (an táille clárúcháin san 
áireamh). 

Tuigim       

 
Síniú: 
 

 
__________________________________________________ 

 
Dáta: _______________ 

 

 
 

Seol an fhoirm iarratais comhlánaithe seo agus na doiciméadúcháin tacaíochta go dtí:  

An Rannóg Breisoideachais, An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, 
Maigh Nuad, Co. Chill Dara. 
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Nótaí Treoracha  
 
An bhfuil mé i dteideal clárú? 
Tá na riachtanais oideachasúil le haghaidh cláraithe mar mhúinteoir leis an gComhairle Mhúinteoireachta 
léirithe i Rialacháin [Clárú] na Comhairle Múinteoireachta 2009.  
 
Measúnú le haghaidh Chlárúcháin Amháin 
Ba chóir duit an fhoirm iarratais seo a chomhlíonadh sa chás amháin go bhfuil tú ag cur isteach ar 
chlárúchán don chéad uair.  Má tá tú cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta cheana féin, bíodh sé 
ar eolas agat nach cuid de shainchúraim dhlíthiúla na Comhairle é tuilleadh measúnaithe a dhéanamh ar 
cháilíochtaí chun breithiúnas a thabhairt maidir le hinniúlacht duine don mhúinteoireacht. Is ar bhainistíocht 
na scoileanna amháin a thiteann sé inniúlacht a mheas agus poist mhúinteoireachta a dháileadh orthu siúd 
atá cláraithe mar mhúinteoirí. ‘Sé an cás céanna é maidir le múinteoirí cláraithe atá ag iarraidh aitheantais 
le haghaidh ábhair bhreise. 
 
An Próiseas Iarratais 
Ionas a bheith inghlactha chun clárú (Breisoideachas Laistigh den earnáil Iar-bhunoideachas) ní foláir go 
sásaíonn iarratasóirí na riachtanais cháilíochta, seiceáil an Gharda Síochána/Póilíní, oiriúnacht le haghaidh 
múinteoireachta agus an táille cuí atá léirithe san fhoirm iarratais a íoc. Is iad údaráis de chuid an Gharda 
Síochána amháin a dhéanann an Réamhsheiceáil, neamhspleách ón gComhairle Mhúinteoireachta, agus is 
féidir le suas go hocht seachtaine a bheith i gceist chun an tseiceáil a thabhairt chun críche. Ag cur na 
buicthréimnhsí ag tús an téarma scoile san áireamh agus ag déanamh talún slán de go bhfuil gach 
doiciméadúchán eile á iarraidh ar láimh, ba chóir go mbeidh an próiseas iomlán curtha i gcrích laistigh do 
10-12 seachtain. Cuirfidh foirne na Comhairle iarratasóirí ar an eolas má tá doiciméadúchán breise de dhíth 
agus iarrtar ar iarratasóirí gan eolas reatha a lorg maidir le dul chun cinn a n-iarratas.  
 

Finné  
Glactar le haon duine thar 18 bliain d’aois agus atá aithne aige/ aici ar an iarratasóir mar fhinné. Ní foláir 
don fhinné an fhoirm iarratais a chomhshínigh ar an dáta céanna a shíníonn an t-iarratasóir í. 
 
Doiciméadúcháin a aistriú   
Ní ghlacfar ach le hiarratais atá scríofa i mBéarla nó i nGaeilge. Má tá do chuid doiciméadúcháin i 
dteangacha eile nach iad ní foláir duit aistriúcháin dearbhaithe le haistritheoir creidiúnaithe i dteannta leis 
na doiciméadúcháin bhunaidh a sholáthar. Más mian leat, tig leat na doiciméadúcháin a aistriú leat féin, 
chomh fad is atá siad dearbhaithe le haistreoir creidiúnaithe nó  duine atá líofa sa dá theanga, léachtóir 
ollscoile nó feidhmeannach ambasáide/ consalach, as an áit a labhraítear an teanga. 
 
Iarratais ó Thíortha Lasmuigh d’Éirinn – Riachtanais Bhreise 
Fáiltíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta roimh iarratais le haghaidh clárú ó thíortha thar sáile agus 
déantar measúnú ar iarratais ar bonn aonair. Ní foláir go dtabharfar aird ar an méid a leanas maidir leis na 
hiarratais seo; 

 
1. Réamhsheiceáil an Gharda Síochána. Ní mór d’iarratasóir a raibh cónaí air lasmuigh de Phoblacht 

na hÉireann, nó Tuaisceart Éireann, ar feadh trí bliana nó níos mó i ndiaidh é a bheith 18 bliain 
d’aois doiciméadúchán tacaíochta breise a sholáthar. Tá cur síos ar seo le fáil i gCuid D den fhoirm 
seo. 

 
Doiciméadúchán Riachtanach  
Ní mór go gcuirfear na doiciméadúcháin atá léirithe ar Leathanach 1 den iarratas seo isteach ionas go 
mbeidh an Chomhairle in ann d’iarratas le haghaidh cláraithe a phróiseáil.  
 
#Beartas Cóip Dheimhnithe 
I gcásanna nuair a cuirtear cóipeanna deimhnithe ar fáil, ní mór go mbeadh droimscríbhinn (síniú, stampa 
agus dáta) ar an gcóip a luann go bhfuil an chóip bhunaidh feicthe ag duine cuí agus go gcreideann sé/sí 
gur fiorchóip den chóip bhunaidh í.  
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Tá an critear a leanas leagtha síos le haghaidh cóipeanna deimhnithe aitheantais agus doiciméadúcháin 
cháilíochtaí. 

1. Cáipéis a chruthaíonn aitheantas ( Teastas Breithe nó Pas reatha), ní foláir go mbeadh sé 
deimhnithe ag ball den Gharda Síochána (Póilíní) nó dlíodóir/ Coimisinéir Mionnaí agus ní foláir go 
mbeadh stampa bunaidh inléite ar an gcóip. 

2. Cóip de thrascríbinn, pár, forábhar dioplóma, lámhleabhar cúrsa nó doiciméadúchán a bhaineann le 
cúrsa;  ní foláir go mbeadh sé deimhnithe le ball den Gharda Síochána (Póilíní) nó dlíodóir/ 
Coimisinéir Mionnaí, nó le hOifig Cláraithe an choláiste/ ollscoil a bronnadh an cháilíocht. Ní ghá 
deimhniú a bheith ar pháir a sholáthar i dteannta le trascribinní bunaidh.  

3. Trascríbinn nó ráiteas torthaidh atá priontálta ó thairseach gréasáin mhic léinn; ní foláir go mbeadh 
stampa Oifig Cláraithe an choláiste/ ollscoil a bronnadh an cháilíocht a bheith air. 

Tabhair faoi deara nach nglacfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta ach le cóipeanna deimhnithe amháin. Cuirfear 
cóipeanna bunaidh de dhoiciméadúcháin ar ais tríd an gnáthchóras poist 

 
Táille 
Clárúchán –Is é €90 an táille clárúcháin, a chlúdaíonn an chéad tréimhse dhá mhí dhéag. Níl táille breise 
ann le haghaidh réamhsheiceála an Gharda Síochána. 
 
Na Próisis Athbhreithnithe agus Achomhairc Clárúcháin 
Is é an próiseas Athbhreithniú ar Chinneadh an córas athbhreithnithe inmheánaigh a sholáthraíonn an 
Chomhairle Mhúinteoireachta d’iarrthóirí nuair a dhiúltaítear clárúchán nó nuair a chuirtear coinníollacha i 
bhfeidhm leis an bPainéal Iarratas Bunscoile/ Iar-bhunscoile nó leis an bPainéal Fianaise faoi Charachtar. 
 
Nuair a chuirtear in iúl d’iarrthóir nach sásaíonn a c(h)áilíochtaí acadúla/ nó an fhianaise faoina c(h)arachtar 
na riachtanais i gcomhair clárú mar mhúinteoir, cuirtear in iúl dó/di faoin gcinneadh seo agus tugtar rogha 
do/di iarr ar athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh Ghrúpa Athbhreithnithe Choiste Clárúcháin na 
Comhairle agus chomh maith le sin an ceart achomharc a dhéanamh tríd an Ardchúirt. Tugtar don iarrthóir 
deis freisin chun aon fhianaise breise faoi cháilíochtaí a chuir ar fáil agus iarratas i scríbhinn a chuir isteach. 
I gcásanna nuair a dhuillítear clárúchán ar bonn an fhianaise carachtair, tig leis an iarrthóir iarr ar éisteacht 
ó bhéal. Cuirtear ráiteas ón bPainéal Iarratais ábhartha (Bunscoil/ Iar-bhunscoil), agus/nó ón bPainéal 
Fianaise ar Character agus/nó ón Oifigeach Clárúcháin a léiríonn na cúiseanna gur diúltóidh an t-iarratais 
ar fáil don iarrthóir. 
 

Achomharc Chuig an Ardchúirt 
De réir Alt 31 (8) d’Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 nuair a dhéanann an Chomhairle cinneadh 
diúltú ar dhuine a chlárú nó an duine a chlárú le coinníollacha, tig leis an duine sin iarr ar an Ardchúirt 
laistigh de 21 i ndiaidh dáta seirbheála breith na Comhairle neamhnigh a dhéanamh den bhreith sin. 
 

 
Fostaíocht/ Íocaíocht Múinteoirí 
Níl baint ar bith ag an gComhairle Mhúinteoireachta le fostaíocht mhúinteoirí, imscaradh laistigh de 
scoileanna nó le cinntí a dhéanamh faoi chúrsaí pá agus coinníollacha múinteoirí. Baineann na hábhair seo 
i gceart le bainistíocht na scoile áirithe, an Roinn Oideachais agus Eolaíochta nó an Coiste 
Gairmoideachais, agus cead ag foirne na Comhairle plé a dhéanamh nó comhairle a thabhairt faoi na 
hábhair seo.   

 
 
 
 
 
 


