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# 
Féach nóta ar leathanach 6 maidir le Cóipeanna deimhnithe 

Iarratas le haghaidh clárú mar 
mhúinteoir  (Bunoideachais) 

De réir Rialacháin 2 (Bunoideachas) nó Rialachán 3 (Montessori agus 

Catagóirí eile) de Rialacháin [Clárú] na Comhairle Múinteoireachta 2009 

Foirm: PR-01GA
 

RP/FQ:  RN:  

 
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  

 Cóip  dheimhnithe
# 

 de trascríbhinní 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 curtha i gcrích mar chuid den cháilíocht)     

 Fhoirm Réamhseiceála an Gharda Síochána comhlánaithe go hiomlaán (agus doiciméadúcháin breise más cuí). 
Féach ar na treoirlínte maidir le Foirm Réamhseiceála an Gharda Síochána a chomhlánú le do thoil  

 Táille iarratais €90.  Ní mór do sheiceanna, orduithe poist nó orduithe dréacht bainc a bheith iníoctha 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 
(Bunoideachas), An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.  
 

CUID A – SONRAÍ PEARSANTA 
  

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.  Cóip  dheimhnithe

#  
de Theastas 

Pósta de chuid an Stáit. Sa chás gur athraíodh ainm trí ghníomhas,  Cóip  dheimhnithe
#  

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:  
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CUID B – CÁILÍOCHTAÍ 
 

Aitheantas ar Cháilíochtaí ón gComhairle Mhúinteoireachta nó ón Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta 
 
Má bhfuair tú aitheantas ar do chuid cháilíochtaí ón gComhairle Mhúinteoireachta nó ón Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta, tabhair an uimhir aitheantais a tugadh duit le do thoil. Tabhair faoi deara led’ thoil má 
bhfuair tú cáilíocht a bhfuil aitheanta in Éirinn (B.Ed ó Choláiste Muire gan Smál m.sh.) ní bheidh uimhir 
aitheantais agat. 
 
Uimhir Aitheantais:  ________________ Dáta Aitheantais: __________________________ 
 
 
Sa ghreille thíos tabhair teideal beacht de gach cáilíocht, mar shampla, Baitsiléir Ealaíon, Baitsiléir 
Oideachais, Teastas Iarchéime san Oideachas, Máistreacht san Oideachas, agus araile. 

 

 Cáilíocht Chéime nó a 
macasamhail 

Cáilíocht Oideachas 
Múinteora 

Eile 
(Máistreacht, m.sh.) 

 
Teideal na 
Cáilíochta 

   

 
Údarás a Bronnadh 

   

 
An Coláiste a 
d’Fhreastail Tú Air 

   

 
Bliain a Bronnadh 

 
 

  

 
Fad an Chúrsa 

       
      Páirtaimseartha 
          
        Lánaimseartha    

       
      Páirtaimseartha 
          
        Lánaimseartha    

       
      Páirtaimseartha 
          
        Lánaimseartha    

 
Leibhéal Bronnta 
(Torthaí – Hon/Pas/ 
GPA) e.g 2:1 

 
 

  

 
 
Féach ar na treoirlínte ag deireadh na foirmeacha  iarratais i gcomhair tuilleadh eolais faoi na coda a 
leanas: 
 
Rochtain ar líne ar Shonraí Cáilíochtaí  
 

Seoladh an láithreáin ghréasáin nó URL: m.s. htpps://digitary.ul.ie/ 

Cód Udaraithe  Chun rochtain ar do chuid trascribinní a údarú 

 
Má tá cáilíochtaí breise agat, tabhair sonraí thíos led’ thoil 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Priontáil amach agus cuir do chuid trascribinní ón ngréásán  le seo sula 
gcuireann tú isteach d’iarratas. 
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CUID C – Seirbhís Mhúinteoireachta Roimhe Seo 
Cuir eolas ar fáil thíos, led’ thoil, faoi do sheirbhís mhúinteoireachta is déanaí (más ábhartha). 
 

An dáta a thosaigh do sheirbhís mar mhúinteoir cáilithe*: __________________________ 
 

*Aitheanta mar mhúinteoir cáilithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta nó an Roinn Oideachais agus Scileanna in 
Éirinn.  

 

 
AINM AGUS SEOLADH NA SCOILE: 

 
 
 
 
 

 
UIMHIR ROLLA NA SCOILE: 

 
 

 
CEAPACHÁN REATHA  m.s. Príomhoide Cúnta, 
Ceapachán Dualgas Speisialta, múinteoir 
príomhsruth srl.  

 
 
 

 
FAD NA SEIRBHÍSE: 
Cuir isteach na dátaí beachta m. sh.  1/8/2003  go 
31/7/2004 

 

 
Síniú Príomhoide na Scoile:       ___  
         
 
Dáta:        _______ 
 

CUID D– RIACHTANAS GAEILGE 
 
Más amhlaidh gur bhain tú amach do cháilíocht múinteora lasmuigh d’Éirinn, beidh ort an riachtanas sa Gaeilge a 

chomhlánú sula mbeidh tú cláraithe go hiomlán mar bhunmhúinteoir. Téann seo le Rialacháin [Clárú] na Comhairle 

Múinteoireachts 2009. Má tá an riachtanas seo curtha i gcrích agat cuir isteach ceachtar de, 

 litir ón Roinn Oideachais agus Scileanna a dheimhníonn an dáta críochnaithe. (ní mór go mbeidh freastail 3 

seachtain sa Ghaeltacht mar chuid de) 

nó 

 teastas a dheimhníonn críochnú ó Oifig na Gaeilge Choláiste Mhuire Marino 

 
Is féidir an riachtanas Gaeilge a chur i gcrích trí thriail inniúlachta (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíocht sa Ghaeilge 
(SCG) le tréimhse sa Ghaeltacht mar chuid de) nó trí tréimhse oiriúnaithe (OCG – Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta 
sa Ghaeillge). Déan teagmháil díreach led’ thoil le Coláiste Mhuire Marino chun clárú Tel: 01 8535143/018535134 
www.irlweb.ie Tig le múinteoirí  a bheith cláraithe ar feadh trí bliana fad is atá an riachtanas seo a chomhlanú. Tig 
le clárú a chur i léig de bharr loiceadh an choinníll seo a shásamh. 

 

Tá sé i gceist agam dul i gceann an Riachtanais Ghaeilge leis an SCG      OCG  a chomhlánú 
 
Tá ráiteas a dheimhníonn críochnú an Riachtanais Ghaeilge iniata agam                            Tá      Níl  

CUID E – PROMHADH 
Bronnfar clárú coinníollach ar  dhuine a bhfuil clárú á lorg acu agus nach bhfuil proiséas promhadh sásúil curtha i gcrích 
acu.  

Deimhním go bhfuil próiseas promhaidh shásúil curtha i gcrích agam laistigh de Phoblacht na 
hÉireann (Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna) 

Tá      Níl  

Má chríochnaigh  tú do Phromhadh roimh 2008 deimhnigh an dáta agus fíoróidh an Chomhairle 

críochnú rathúil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna. 
DD/MM/YYYY 

Tugaimse, cuir isteach d’ainm anseo_____,   cead don Chomhairle Mhúinteoireachta teagmháil a dheánamh leis an Roinn 
Oideachais agus Scileanna chun an t-eolas thuas a fhíorú. 

 

Má tá an próiseas promhaidh curtha i gcrích go rathúil agat idir 2008 agus 2010 beidh ort ráiteas i scríbhinn ón 
Roinn Oideachais agus Scileanna a sholáthar, ní mór go dtaspéanfar riachtanais seirbhíse anseo. Tabhair faoi deara, 
ní leor Tuarascáil Chigireachta anseo. 
 
Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil faoi Phromhadh féach ar Ciorclach 0058/2010 de chuid na Roinne Oideachais 
agus Scileanna – Probationary Requirements for Registration Purposes for Primary Teachers ag 

http://www.education.ie/servlet/blobservlet/circular_listing.htm  

 
 

Cuir stampa oifigiúil na scoile sa 
Bhosca seo led’ thoil 

 

http://www.irlweb.ie/
http://www.education.ie/servlet/blobservlet/circular_listing.htm
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CUID F – FIANAISE FAOI CHARACHTAR  
(Réamhseiceáil 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  

Fhinné.(Féach 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 
Dáta Dáta 
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CUID G – 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 H – 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:  

 
(Féach ar na Treoirlínte) 
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CUID I -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 cineál éigean d’aitheantas bunaidh curtha isteach agam leis an bhfoirm seo .i. Teastas 
Breithe nó Pas (nó cóip dheimhnithe

#
) 

Tá      Níl  

3. Tá deimhniú pósta (nó cóip dheimhnithe
#
) curtha isteach agam leis an iarratas seo chun 

chuidiú le hathrú ainm (má bhaineann). 
Tá      Níl  

4. Tá fianaise cáilíochtaí curtha isteach agam i bhformáid 
(a) trascríbinní bunaidh (nó cóip dheimhnithe

#
) maidir le gach bliain de mo cháilíocht 

nó 
(b) litir ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta nó Comhairle Traenála a dheimhníonn go raibh 
aitheantas tugtha do mo chuid cáilíochta cheanna. 

Tá      Níl  

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

Tá      Níl  

6. Tá ráiteas ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta a dheimhníonn go bhfuil mo thréimhse 
phromhadh curtha i gcrích agam. 

Tá      Níl  

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

8.  Tuigim tar éis tréimhse 12 mí i ndiaidh dáta fála an iarratais, dá mbeadh doiciméidiúcháin nó 
ábhair eile fós le cuir isteach go tuigthe go bhfuil 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: ________ 

 
# Féach ar na Nótaí Treoireacha iniata i gcomhair an Bheartais Chóip Dheimhnithe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuir ar aghaidh na foirmeacha iarratais comhlánaithe seo agus na doiciméadúcháin chuí go dtí: 

Clárú Múinteora (Bunoideachas) 

An Chomhairle Mhúinteoireachta 

Bloc A 

Campas Gnó Mhaigh Nuad 

Maigh Nuad  

Co Chill Dara
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Nótaí Treoireacha 

Tagann clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Rialacháin [Clárú] na Comhairle Múinteoireachta 2009 
atá le fáil ar www.oide.ie  

1. An Próiseas Iarratais 

Ionas a bheith i dteideal cláraithe faoi Rialachán 2 (Bunoideachas) nó Rialachán 3 (Montessori agus Catgóir eile) de Rialacháin 
[Clárú] na Comhairle Múinteoireachta 2009, ní mór d’iarrthóirí riachtanais maidir le cáilíochtaí, seicéal an Gharda 
Síochána/Imréiteach Póilíní, oiriúnacht le haghaidh teagaisc agus íocaíoch na táille cuí mar atá leagtha amach ar an bhfoirm 
seo a  shásamh. 

Is é údárais an Gharda Síochána a dhéanann Seiceál an Gharda Síochána, atá neamhspléach ón gComhairle 
Mhúinteoireachta, agus tig le tréimhse d’ocht seachtaine a bheith i gceist chun é a chur i gcrích. Ag cur na buaicréanna 
gnóthaigh ag tús an téarma scoile san áireamh agus ag glacadh go bhfuil na doiciméadúcháin eile go léir a iarradh le fáil, ba 
chóir go mbeadh an próiseas iomlán curtha i gcrích laistigh de 10-12 seachtain. Cuirfidh ball foirne na Comhairle in úil don 
iarrthóir má tá tuilleadh doiciméabúcháin de dhíth agus iarrtar ar iarrthóirí gan eolas reatha a lorg maidir le dul chun chinn 
iarratais.  

Téigh go dtí ár láithréan gréasáin www.oide.ie  led’ thoill le haghaidh tuillidh eolais faoi Rialacháin [Clárú] na Comhairle 
Mhúinteoireachta 2009. 

2. An bhfuil mé i dteideal iarratais a chur isteach? 

Ionas a bheith i dteidieal clárú mar mhúinteoir (bunoideachas) ní mór go mbeadh cáilíocht agat in oideachas múinteora 
bunscoile (naíónáin shóisearacha go dtí an 6ú rang nó ó 4 bliain go12 bliain) bronnta ort tar éis cúrsa i dteoiric agus cleachtadh  
an oideachais a chríochnú go sásúil agus na trí phríomhréimhsí a leanas san áireamh: Staidéir sna bundisciplíní oideachais, 
staidéir ghairmiúlacha agus Clár Teagaisc Praiticiúla. 

3. Foirm Iarratais a Chomhlánú 

Ní mór d-iarrthóirí gach cuid den fhoirm iarratais a chomhlánú agus N/A a chur isteach in aon chuid den fhoirm nach ábhartha. 
Ní féidir foirmeacha nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán a phróiseáil agus cuirfear ar ais iad láithreach go dtí an t-iarrthóir 
agus gach doiciméadúchán tacaíochta ina dteannta.  

3(a) Finnéithe 
Is éard a ghlactar mar fhinné na aon duine atá atá níos sine na 18 bliain a bhfuil aithne aige ar an iarrthóir. Ba chóir don 

fhinné an fhoirm iarratais a chomhshínigh ar an dáta céanna mar an iarrthóir. Cuirfear foirmeacha iarratais le fianacht mícheart 
orthu (Cuid F agus H ach go háirithe) ar ais go dtí an t-iarrthóir le cóip bán den Cuid chuí léi le haghaidh athshíníú agus 
athfhinnéacht. 
 
3(b) Doiciméadúchán Riachtanach 
Tabhair faoi deara nach nglacfar le fótochóipeanna de trascríbhinní nó aitheantas nach bhfuil dearbhú orthu. Ní leanfar le 
d’iarratas a phróiséail gan cóipeanna deimhnithe a sholáthar.  

3(c) Fianaise faoi Cháilíochtaí  

 Má bronnadh do cháilíocht ort sa Stát, cuir faoi iamh cóíp dheimhnithe na dtrascríbinní de do chuid cáilíochtaí. Ní leor 
Par/Teastas/Scrolla. Ní mór dóibh siúd a bhfuil dioplóma iarcheíme sa bhunoideachas  acu trascríbinní a bhfochéime 
a sholáthar freisin. (Tá cóipeanna de trascríbinní le fáil do céimí Carysford College ach teagmháil a dhéanamh le 
hOifig na dTaifid, Coláiste Phádraigh, Baile Átha Cliath 9 ag 01-88420000) 

 Cáilíochtaí múinteora bronnta lasmuigh den Stát, agus measúnú déanta orthu ag an Roinn Oideachais agus 
Scileanna, roimh Márta 2006, cuir faoi iamh cóip na litreach aithentais a bhfuair tú ón Roinn Oideachais agus 
Scileanna. 

 Cáilíochtaí múinteora bronnta lasmuigh den Stát, agus measúnú déanta orthu ag an gComhairle Mhúinteoireachta i 
ndiaidh Márta 2006, ní gá na sonraí sin a sholáthar arís, seachas nuair a bhfuil breis cháilíochtaí faighte ó rinneadh an 
chéad mheasúnú. Luaigh uimhir do chomhad mheasúnaithe agus dáta do mheasúnú ar Cuid B den iarratais iniata.  

 Má bronnadh do cháilíochtaí múinteora ort lasmuigh den Stát agus nach ndearna measúnú ar do chuid cáilíochtaí 
cheana, le ceachtar den Roinn Oideachais agus Scileanna nó an Chomhairle Mhúinteoireachta, ná comhlánaigh an 
fhoirm iarratais seo. Comhlánaigh form: 
PRQA-01GA – Iarratas ar Mheasúnú Cháilíochtaí Chun Clárú Mar Mhúinteoir (Bunleibhéal)  

3(d) Trascríbhinní Cáilíochtaí 

Tugann trascríbinní cáilíochtaí liosta de na modúil agus na marcanna bronnta i ngach modúl le linn feadh na cáilíochta. Ná 
déan iomrall idir trascríbinní agus pair – na mórcháipéisí ornáideacha a sholáthar ar lá na mbronntaí.Ní ghlacfar ar Phair le 
haghaidh cláraithe. Tig le hiarrthóirí cáipéis dar teideal ‘Fiorlíonadh Dioplóma’ in ionad trascríbinní cáilíochta. Ní mór d’iarrthóirí 
teagmhail a déanamh lena gcoláiste nó ollscoil féin chun a gcuid trascríbinní nó Fiorlíonadh Dioplóma a iarraidh.   

3(e) Rochtain ar líne ar taifid cháilíochtaí (m.s. Digiteach) 

Más mian leat cead a thabhairt don Chomhairle Mhúinteoireachta do chuid cáilíochtaí a sheiceáil ar líne, tabhair na ceadanna 
rochtana/ socraithe cáipéisí a roinnt cuí i gcomhair do chuid doiciméadúcháin cháilíóchta agus tabhair na codanna rochtana 
atá de dhíth ar do fhoirm iarratais agus asphriont na dtrascríbinní leis. 

http://www.oide.ie/
http://www.oide.ie/
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4. Beartas Cóip Dheimhnithe
#
 

I gcásanna nuair a chuirtear 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. 

 
Tá an critear a leanas leagtha síos le haghaidh cóipeanna deimhnithe aitheantais agus doiciméadúcháin cáilíochtaí. 

 
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. Níl gá le deimhniú a bheith ar pháir a sholáthar i dteannta le trascríbinní 
bunaidh. 

 
3. Trascríbinn nó ráiteas torthaí atá priontáilte ó thairseach gréasáin mhic léinn; ní foláir go mbeadh stampa 
Oifig Cláraithe an choláiste/ ollscoil a bronnadh an cháilíocht a bheith air. Nó b’fhéidir go mian leat cód rochtainn ar 
cháipéis a sholáthar má bhaineann do Choláiste úsáid as cáipéisí a roinnt trí shlándáil digiteach ar líne. (i bhfeidhm faoi 
láthair in Éirinn leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta, UCD,DCU,UL agus coláistí cleamhnaithe).  
 

5. Doiciméadúchán a Aistriú   

Ní ghlactar le hiarratais chlárúcháin ach i mBéarla agus i nGaeilge.  Má’s amhlaidh go bhfuil do cháipéisí i dteanga eile 
seachas iadsan, ní mór duit aistriúcháin dhearbhaithe, le haistritheoir cláraithe, a chur ar fáil mar aon leis na buncháipéisí.   Is 
féidir leat féin na cáipéisí a aistriú, ach má dhéanann, ní mór duit dearbhú a fháil ó aistritheoir cláraithe nó duine atá líofa sa dá 
theanga, mar shampla léachtóir ollscoile nó oifigeach ambasáide/ consalachta ina labhraítear an teanga. 
 

6. Seiceál an Gharda Síochána 

Is é údárais an Gharda Síochána a dhéanann Seiceál an Gharda Síochána, atá neamhspléach ón gComhairle 
Mhúinteoireachta, agus tig le tréimhse d’ocht seachtaine a bheith i gceist chun é a chur i gcrích. Ag cur na buaicréanna 
gnóthaigh ag tús an téarma scoile san áireamh agus ag glacadh go bhfuil na doiciméadúcháin eile go léir a iarradh le fáil, ba 
chóir go mbeadh an próiseas iomlán curtha i gcrích laistigh de 10-12 seachtain. Cuirfidh ball foirne na Comhairle in úil don 
iarrthóir má tá tuilleadh doiciméabúcháin de dhíth agus iarrtar ar iarrthóirí gan eolas reatha a lorg maidir le dul chun chinn 
iarratais.Ní mór d’Iarrthóir a raibh cónaí air/uirthi lasmuigh de Phoblacht na Éireann nó na Sé Chontaethe, ar feadh trí bliana nó 
níos mó i ndiaidh 18 bliain d’aois doiciméadúcháin bhreise a sholáthar. Tá seo léirithe i gCuid F ar leathanach 4 den fhoirm 
seo. 
 
7. Táillí 

Is é €90 an táille ba chóir cur isteach leis an bhfoirm seo.Cludaíonn an táille seo costas cláraithe le haghaidh na chéad bhliana 
cláraithe. Muna sásaíonn an t-iarratas na riachtanais clárúcháin faoi Rialacháin [Clárú] na Comhailre Múinteoireachta,2009, 
aisíocfar an táille chlárúcháin(€90). Níl táille breise i bhfeidhm ar thaobh seiceála an Gharda Síochána. 
 
8. Athbhreithniú na gClárúchán agus Próiseas na nAchomharc 

‘Séard atá i bPróiseas Athbhreithnithe na gCinntí ná an mheicníocht athbhreithnithe inmheánach a chuireann an Chomhairle 
Mhúinteoireachta ar fáil d’iarrthóirí ar diúltaíodh clárú dóibh, nó sa chás gur chuir Painéal Iarbhunoideachais na nIarratas,  nó 
Painéal na Fianaise Charachtair coinníollacha leis an gclárúchán.   

 
Nuair a chuirtear in iúl d’iarrthóir nach bhfuil a c(h)áilíochtaí acadúla agus/nó a c(h)uid fianaise charachtair le haghaidh 
múinteoireachta ag teacht leis na riachtanais chun go gclárófaí é/í mar mhúinteoir, tugtar deis dó/di Athbhreithniú Chinnidh a 
iarraidh ar Ghrúpa Athbhreithnithe na gCinntí Clárúchán de chuid na Comhairle, agus tá sé de cheart aige/aici achomharc a 
dhéanamh ar an Ard Chúirt.  Beidh deis ag an iarrthóir freisin aon fhianaise bhreise a chur san áireamh agus iarratas i 
scríbhinn a chur ar fáil. ‘Sna cásanna ina ndiúltaítear clárúchán ar bhonn fianaise charachtair, is féidir leis an iarrthóir éisteacht 
ó bhéal a iarraidh. Cuirfear ráiteas ar fáil don iarrthóir ó Phainéal na nIarratas Iarbhunoideachais, agus/ nó ó Phainéal na 
Fianaise Charachtair agus/ nó ón Oifigeach Chlárúcháin, ag léiriú an chúis /na cúiseanna  gur diúltaíodh don iarratas. 

 
9. Achomharc don Ard Chúirt  

De réir cuid 31(8) d’Acht na Comhairle Mhúinteoireachta  2001, sa chás go nglacann An Chomhairle cinneadh clárú a dhiúltú 
do dhuine nó duine a chlárú faoi choinníollacha, is ceadmhach don duine sin iarraidh ar an Ard Chúirt  an cinneadh sin a chur 
ar ceal.  Ní mór an t-achomharc a dhéanamh laistigh de thréimhse 21 lá ón dáta ar cuireadh cinneadh na Comhairle ar fáil.   
 
10. Rúndacht 

Coinneofar cibé iarratais agus cáipéisí a sheolfar chugainn faoi rún. 
 
11. Cosaint Sonraí 

Ní cheadaítear sonraí a bhaineann le hiarratas a phlé le tríú páirtí, mura gcuireann an t-iarrthóir cead scríofa isteach roimh ré. 
 
12. Fostú/Íocaíocht Múinteoirí 

Ní bhaineann fostú múinteoirí, imlonnú foirne laistigh de scoileanna, ná socraithe maidir le híocaíocht agus coinníollacha oibre 
le sainchúraimí na Comhairle Mhúinteoireachta.  Ní bhaineann na nithe seo ach le bainistíocht na scoileanna ábhartha, leis an 
Roinn Oideachais agus Eolaíochta nó Coiste Gairmoideachais, agus ní hé gnó fhoireann na Comhairle Mhúinteoireachta na 
nithe seo a phlé ná comhairle a thabhairt maidir leo. 

 

 


