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Iarratas ar Chlárúchán mar Mhúinteoir 

I gcomhréir le Bealach 1 - Bunscoile nó Bealach 4 -Eile de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárúchán] 2016

Foirm: PR-01

LÍON ISTEACH GACH ROINN DEN FHOIRM IARRATAIS SEO. MÁS RUD É NACH MBAINEANN ROINN LEAT, LÍON 
ISTEACH “N/Bh” NÓ “NÍ BHAINEANN” AR AN ROINN SIN DEN FHOIRM. 

Ní phróiseálfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an fhoirm seo gan na nithe seo a bheith iniata léi: 

  Cóip dheimhnithe # de theastas breithe, pas reatha nó ceadúnas tiomána bailí. Níor chóir doiciméid bhunaidh a 
chur isteach.

  Cóip dheimhnithe# de thras-scríbhínní cáilíochta le haghaidh gach bliain de cháilíocht(aí) céime agus iarchéime. 
(Taispeánann tras-scríbhinní torthaí gach cúrsa nó modúil a rinneadh le linn na cáilíochta). Níor chóir doiciméid 
bhunaidh a chur isteach.

  Táille iarratais €90. Ní mór seiceanna, orduithe poist nó dréachtaí bainc a bheith iníoctha le: “An Chomhairle 
Mhúinteoireachta”. NÍ GHLACFAR LE HAIRGEAD TIRIM AR BITH

  Ní féidir clárúchán a chur i gcrích ach amháin ar chríoch rathúil an phróisis ghrinnfhiosrúcháin.  

Cuir an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo agus doiciméid tacaíochta ar ais chuig: Clárúchán Múinteoirí,  
An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara W23 Y7XO

ROINN A – SONRAÍ PEARSANTA

Sloinne:       Céadainm:  

Ainm Roimhe:   
Tabhair cruthúnas fíordheimhnithe ar athrú ainm, e.g. cóip dheimhnithe de theastas pósta stáit. I gcás athrú ainm le gníomhas páirtí, ba chóir cóip 
fhíordheimhnithe den ghníomhas a chur isteach.

Inscne:             Fireann              Baineann                 Dáta Breithe:         

Uimhir PSP:                                                  

Uimh. Muinteora/Párolla:                         

Seoladh do Chomhfhreagras:      

                                                     

                                                     

                                                     

Náisiúntacht:     R-phost:   

Uimh. Fón Póca:      Uimh. Fón Baile:   

LL   MM  BBBB

Nóta Tábhachtach 
Ní mór dó seo a bheith ina 
sheoladh cónaithe. Déanfar fógraí 
a sheirbheálfar faoi Alt 62 den Acht 
um Chomhairle Mhúinteoireachta 
2001 a sheirbheáil chuig an 
seoladh seo (féach roinn na nótaí).

01 M. Fómhair 2016

Taifeadta do chúiseanna staitistice

R é i m í rRé i m í r

e.g. Sloinne roimh phósadh nó athrú ar ainm le gníomhas aonpháirtí
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ROINN B – CÁILÍOCHTAÍ

Aitheantas ar Cháilíochtaí ag an gComhairle Mhúinteoireachta nó roimhe sin ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. 

Más rud é gur measadh do cháilíochtaí ag an gComhairle Mhúinteoireachta nó ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, 
tabhair cóip den litir chinnidh agus den uimhir aitheantais a tugadh duit. Tabhair faoi deara, más rud é gur bhain tú 
cáilíocht aitheanta amach in Éirinn (e.g. B.Ed. ó Choláiste Mhuire Gan Smál) nach mbeidh uimhir aitheantais de dhíth ort.

Sa ghreille thíos cuir isteach an teideal cruinn ar gach cáilíocht e.g., Baitsiléir Ealaíon, Baitsiléir Oideachais, Dioplóma 
Naisiúnta Deartha, Ard-Dioplóma Oideachais, Dioplóma do Mhúinteoirí Ealaíne agus Deartha, Máistir Ealaín, srl. 

Cáilíocht Céime nó a 
Coibhéis 

Cáilíocht Oideachais 
Múinteoirí

Eile (e.g. Máistreacht)

Teideal na Cáilíochta

Údarás Bronnta

Coláiste/Ollscoil

Dáta a Tosaíodh

Bliain a Bronnadh

Fad an Chúrsa 
(I mblianta)

Leibhéal Dámhachtana 
(Torthaí – Onór/Pas/GPA 
e.g. 2.1)) 

Rochtain ar Líne ar Shonraí Cáilíochta         

Déan do thras-scríbhínní a phriontáil amach ón suíomh a luaitear thíos agus a áireamh sula gcuireann tú d’iarratas isteach  
(Féach Treoirlínte).

Seoladh nó URL an tsuímh: 
e.g. https://digitary.ul.ie

Cód Údaraithe: 
Chun rochtain a cheadú ar do thras 
scríbhinní

Má tá cáilíochtaí breise agat, tabhair sonraí anseo thíos:

Foirm: PR-01

■ Páirtaimseartha 

■ Lánaimseartha

■ Páirtaimseartha 

■ Lánaimseartha

■ Páirtaimseartha 

■ Lánaimseartha
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ROINN C – SEIRBHÍS MHÚINTEOIREACHTA

Tabhair eolas thíos faoi do sheirbhís mhúinteoireachta is déanaí (má bhaineann). 

Ainm agus Seoladh na 
Scoile:

Uimhir Rolla na Scoile:

Post Reatha:
E.g. Príomhoide Cúnta, Múinteoir 
príomhshruthe srl. 

Fad na Seirbhíse: 
Tabhair dátaí cruinne e.g. 01/08/2013 g 
31/07/2014

Síniú Phríomhoide na Scoile: 

Dáta:

G R E A M A I G H  STA M PA  O I F I G I Ú I L  
N A  S CO I L E  S A  B H O S C A  S E O

ROINN D – RIACHTANAS NA GAEILGE

Ní bhaineann an roinn seo le daoine a bhfuil a n-Oiliúint Tosaigh Múinteoirí (Bunscoile) déanta in Éirinn acu.  

Más rud é gur baineadh amach do cháilíocht oiliúna múinteoirí lasmuigh d’Éirinn, ansin beidh ort Riachtanas na Gaeilge a 
shásamh d’fhonn a bheith aitheanta go hiomlán mar bhunmhúinteoir. Má tá an riachtanas seo comhlíonta agat iniaigh:

 litir ón Roinn Oideachais agus Scileanna a dhearbhaíonn an dáta críochnaithe (ní mór dó seo 3 sheachtain de fhreastal 
Gaeltachta a áireamh)

NÓ

	 dearbhú	críochnaithe	ó	Oifig	na	Gaeilge	in	Institiúid	Oideachais	Marino		

Is féidir Riachtanas na Gaeilge, a áiríonn tréimhse freastail sa Ghaeltacht, a chur i gcrích trí thriail Inniúlachta (SCG - An 
Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge) nó trí Thréimhse Oiriúnaithe (OCG - Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge). 
Déan teagmháil go díreach le hInstitiúid Oideachais Marino le clárú Teil: 01 8535143 / 01 8535134 www.ilrweb.ie

Is féidir le múinteoirí a bheith cláraithe ar bhonn coinníollach d’uasmhéid trí bliana de réir mar a bhíonn an riachtanas seo 
á chomhlíonadh. Mura ndéileálfaidh tú leis an gcoinníoll seo, rachaidh do chlárúchán in éag.

 

Tá sé ar intinn agam déileáil le riachtanas na Gaeilge trí seo a dhéanamh                      ■		SCG          ■		OCG   

Tá ráiteas iniata ag a dhearbhaíonn go bhfuil Riachtanas na Gaeilge comhlíonta agam                    ■   TÁ              ■   NÍL 
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ROINN E – PROMHADH

Deonfar clárúchán coinníollach ar dhaoine atá ar lorg iontrála ar Chlár na Múinteoirí nach bhfuil próiseas promhaidh sásúil 
críochnaithe acu. 

Dearbhaím go bhfuil an próiseas promhaidh críochnaithe go sásúil agam i 
bPoblacht na hÉireann (Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna).

Más rud é gur chríochnaigh tú do phromhadh roimh Mheán Fómhair 2010  
dearbhaigh an dáta, le do thoil, agus déanfaidh an Chomhairle an críochnú  
rathúil a fhíorú leis an Roinn Oideachais agus Scileanna 

Tugaimse,                                                                                                             údarás don Chomhairle Mhúinteoireachta teagmháil a 

dhéanamh leis an Roinn Oideachais agus Scileanna chun an t-eolas thuas a fhíorú.

Más rud é gur chríochnaigh tú do Phromhadh i ndiaidh Mheán Fómhair 2010 beidh ort Foirm C chomhlánaithe 
a sholáthar maraon le ráiteas ó Ionad Oideachais Luimnigh a dhearbhaíonn críochnú rathúil de ghné inniúlachta an 
Phromhaidh. Tabhair faoi deara nach leor tuairisc Chigireachta inti féin.

Foirm: PR-01

■  TÁ            ■  NÍL

     
LL   MM  BBBB

Cuir d’ainm anseo
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ROINN F – FIANAISE AR CHARACHTAR (GRINNFHIOSRÚCHÁN/IMRÉITEACH PÓILÍNÍ)

Ní mór do na múinteoirí uile atá ag déanamh iarratais ar chlárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta dul faoin 
bpróiseas grinnfhiosrúcháin. Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht údaraithe chun grinnfhiosrúchán a riar 
do mhúinteoirí in Éirinn agus ní mór di an nochtadh grinnfhiosrúcháin a mheas don oiriúnacht do chlárúchán. Más rud 
é go ndeachaigh tú faoin bpróiseas grinnfhiosrúcháin roimhe seo tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, ní mór do dháta 
an toraidh a bheith tréimhse nach mó ná 18 mí ón dáta iarratais do chúiseanna clárúcháin. Ní chuirfear múinteoir ar an 
gClár go dtí go mbeidh an próiseas grinnfhiosrúcháín curtha i gcrích. Déan iarratas ar ghrinnfhiosrúchán ar an suíomh 
gréasáin www.teachingcouncil.ie

Ní mór d’iarratasóir, a chónaigh lasmuigh d’Éirinn agus/nó Tuaisceart Éireann do thréimhse charnach trí bliana (36 mí) nó 
níos mó, i ndiaidh 18 mbliana cóip dheimhnithe d’imréiteach póilíní a sholáthar maidir le gach tír inar chónaigh siad. Ní mór 
do na deimhnithe seo an tréimhse iomlán cónaithe a chlúdach i ngach tír.

Forchoimeádann	an	Chomhairle	an	ceart	dearbhú	faoi	mhionn	a	lorg	sa	chás	nach	bhfuil	nochtadh	sásúil	póilíní/taifid	
choiriúla ar fáil, Tabhair faoi deara nach n-eisíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta an fhoirm Dhearbhaithe sin ach i gcúinsí 
teoranta amháin.

.
TEISTIMÉIREACHT FAOI CHARACHTAR 
Nóta: Ní mór an roinn seo a bheith sínithe ag duine gairmiúil atá i bpost le freagracht scolaíoch/acadúil, go sonrach: 

1.  Príomhoide Scoile nó Príomhfheidhmeannach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO)

2.  Ceann an tsocrúcháin scoile sa Choláiste nó Ollscoil ina rinne a t-iarratasóir a C(h)lár Oideachais Múinteoirí.

3.  Múinteoir Cláraithe (ní don Mhúinteoir a bheith cláraithe faoi láthair leis an gComhairle Mhúinteoireachta in Éirinn)

4.  Teagascóir ón gColáiste nó Ollscoil ina rinne an t-iarratasóir a C(h)lár Oideachais Múinteoirí nó Bunchéim.

Ba chóir go mbeadh aithne ag an duine a shíníonn an chuid seo den fhoirm ar an iarratasóir ar feadh bliana acadúla 
amháin laistigh de na cúig bliana is déanaí.

Foirm: PR-01

Deimhním leis seo, ag éirí ó mo cháil ghairmiúil, go bhfuil aithne agam ar  

                                                
ó         go       ,  agus nach eol dom rud ar bith ina c(h)arachtar a fhágann

nach bhfuil sé/sí oiriúnach do ghairm na múinteoireachta.

Cuir isteach ainm an iarratasóra anseo

Cuir dáta isteach anseo 

Ainm an Duine Gairmiúil (I 
mBLOCLITREACHA):

Síniú an Duine Gairmiúil: Dáta:

Gairm/Post an Duine Gairmiúil:

Seoladh an Duine Gairmiúil:

Uimhir Chlárúcháin na Comhairle 
Múinteoireachta (má bhaineann):

     

CU I R  STA M PA  O I F I G I Ú I L  N A  S CO I L E  /  
A N  C H O L Á I ST E  S A  B H O S C A  S E O

LL   MM  BBBB LL   MM  BBBB

LL   MM  BBBB

Cuir dáta isteach anseo 
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ROINN G –  ÚDARÚ CHUN SONRAÍ CÁILÍOCHTA / CLÁRÚCHÁIN A AISTRIÚ 

1. ÚDARÚ D’AISTRIÚ SONRAÍ Ó FHOSTÓIR CHUIG AN GCOMHAIRLE MHÚINTEOIREACHTA 

I roinnt cásanna, d’fhonn an próiseas clárúcháin a chur i gcrích, b’fhéidir go mbeidh ar an gComhairle Mhúinteoireachta 
tuilleadh eolais a lorg maidir le cáilíochtaí íarratasóra, nó maidir leis na liúntais cáilíochta atá bronnta ag a f(h)ostóir ar  
iarratasóir.

 ICeadaímse,                                                                                                      , leis seo don Roinn Oideachais agus Scileanna nó BOO sonraí   
 
maidir le stádas mo cháilíochtaí, tréimhse phromhaidh nó na liúntais cáilíochta atá faighte agam, a aistriú chuig an 
gComhairle Mhúinteoireachta. 

■  TUGAIM           ■  NÍ THUGAIM

2. ÚDARÚ D’AISTRIÚ SONRAÍ CÁILÍOCHTA CHUIG AN BPÁMHÁISTIR  

D’fhonn brostú a dhéanamh ar an bpróiseas chun múinteoir a íoc ag an ráta pá ceart, is féidir le hiarratasóir an Chomhairle 
Mhúinteoireachta a údarú chun sonraí faoina c(h)áilíochtaí a sholáthar don phámháistir cuí. Le do thoil, líon isteach an 
roinn thíos.

Tugaimse,                                                                                                           , leis seo cead don Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí

maidir le cháilíochtaí a thabhairt do mo phámháistir (i.e. An Roinn Oideachais agus Scileanna nó BOO).  

■  TUGAIM           ■  NÍ THUGAIM

Cuir d’ainm anseo

Cuir d’ainm anseo
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SECTION H – DEARBHÚ

Ba chóir na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt trí tic (✓) a chur sa bhosca cuí. I gcás ar bith ina dtugtar 
freagra dearfach, ba cheart sonraí iomlána a thabhairt ar bhileog ar leith, le tagairt don cheist chuí.

1. An bhfuarthas ciontach tú riamh i gcion coiriúil sa Stát nó in áit ar bith eile? 
(Faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2014 (Leanaí agus Daoine 
Soghonta), tá ciontuithe áirithe nach gá a nochtadh).  

2. Ar cuireadh aon toradh nó cinneadh nó smachtbhanna diúltach ort mar thoradh 
ar fhiosrúchán nó nós imeachta araíonachta ag aon chomhlacht ghairmiúil nó 
rialála eile sa Stát nó in aon áit eile? (lena n-áirítear macasamhail na Comhairle 
Múinteoireachta in aon dlínse eile).

3. Ar cuireadh aon toradh nó cinneadh nó smachtbhanna diúltach ort mar thoradh ar 
fhiosrúchán nó nós imeachta araíonachta ag fostóir (reatha nó roimhe) sa Stát nó in 
aon áit eile?

4. An bhfuil tú faoi láthair i d’ábhar ar imeachtaí ar bith ar feitheamh den chineál a 
dtugtar síos orthu in 1, 2 nó 3 thuas?

5. An bhfuil aon eolas eile ba chóir a bheith ag gComhairle a d’fhéadfadh dul i gcion ar 
d’oiriúnacht do chlárúchán?

(Tabhair faoi deara, mar mhúinteoir cláraithe beidh dualgas ort caighdeán na gairme mar atá leagtha 
síos sna Cóid Iompair agus Cleachtais do Mhúinteoirí Cláraithe a chothabháil agus a chur chun cinn. 
D’áireodh eolas ábhartha aon bhaint le gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh míchlú a tharraingt ar an ngairm.)

■  Fuarthas    ■   Ní 
  bhfuarthas

■  Fuarthas    ■   Ní 
  bhfuarthas

■  Fuarthas    ■   Ní 
  bhfuarthas

■  Fuarthas    ■   Ní 
  bhfuarthas

■  Fuarthas    ■   Ní 
  bhfuarthas

Dearbhaím: 

(i) go bhfuil an t-eolas a thug mé i ngach roinn den iarratas seo fíor agus cruinn,

(ii) go dtuigim go bhféadfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta, i ndiaidh deis éisteachta a thabhairt dom, 
diúltú mé a chlárú ar an mbonn, i dtuairim na Comhairle Múinteoireachta, go bhfágann mo charachtar nach 
bhfuilimse feidhmiúil chun bheith fostaithe mar mhúinteoir agus

(iii) go dtuigim go bhforchoimeádann an Chomhairle Mhúinteoireachta an ceart chuici féin, ag am ar bith, iarraidh 
ar	iarratasóir	ar	chlárúchán	mar	mhúinteoir	cibé	fianaise	bhreise	maidir	le	feidhmiúlacht	chun	múineadh	a	chur	
isteach	a	chinnfidh	an	Chomhairle	Mhúinteoireachta	a	bheidh	cuí	chun	críche	ligean	isteach	ar	an	gClár.

 

SÍNIÚ AN IARRATASÓRA:

DÁTA:       
L L    M M   BBBB



8

Foirm: PR-01

SECTION I – SEICLIOSTA AN IARRATASÓRA 

Le do thoil, déan an seicliosta seo a líonadh isteach agus a shíniú sula gcuireann tú isteach an fhoirm iarratais seo. Más rud é 
nach bhfuil an fhoirm iarratais iomlán seolfar r ais chuig an iarratasóir í.

1. Tá an fhoirm iarratais seo comhlánaithe agam go hiomlán agus tá N/Bh curtha isteach 
agam i réimse ar bith nach mbaineann.

2. Tá cóip dhearbhaithe# de theastas breithe nó pas reatha curtha san áireamh agam.

3. Tá cóip dhearbhaithe# de theastas pósta chun athrú ainm a éascú áirithe agam (má 
bhaineann).

4. Tá cruthúnas ar cháilíochtaí tugtha agam trí na nithe seo a chur isteach

 (a) cóip dhearbhaithe# de thras-scríbhinní do gach bliain de mo cháilíocht nó

 (b) más rud é gur oileadh lasmuigh den Stát mé, litir ón Roinn Oideachais agus 
 Scileanna nó ón gComhairle Mhúinteoireachta a dhearbhaíonn go bhfuil mo 
 cháilíochtaí aitheanta.

5. Tá iarratas déanta agam ar ghrinnfhiosrúchán nó tá grinnfhiosrúchán déanta agam le 
déanaí.

6.   Tá ráiteas curtha san áireamh agam ón Roinn Oideachais agus Scileanna a 
dhearbhaíonn críoch mo thréimhse promhaidh (má bhaineann)

7. Tá an táille clárúcháin €90 curtha san áireamh agam.

8.  Tá a fhios agam, i ndiaidh tréimhse 3 mhí ón dáta ar a bhfaightear an t-iarratas, má tá 
míreanna cáipéisíochta nó míreanna eile fós le cur isteach, go ndearbhófar go bhfuil an 
t-iarratas	seo	neamhbhailí	agus	go	gcuirfidh	an	Chomhairle	an	t-iarratas	iomlán	agus	
na doiciméid tacaíochta ar ais chuig an iarratasóir (an táille clárúcháin san áireamh).

SÍNIÚ AN IARRATASÓRA:

DÁTA:       

Cuir an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo agus doiciméid tacaíochta ar ais chuig: 

Rannóg Clárúcháin 
An Chomhairle Mhúinteoireachta, 
Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, 
Maigh Nuad 
Co. Chill Dara 
W23 7XO 
Éire

■  TÁ           ■  NÍL

■  TÁ           ■  NÍL

■  TÁ           ■  NÍL

■  TÁ           ■  NÍL

■  TÁ           ■  NÍL

■  TÁ           ■  NÍL

■  TÁ           ■  NÍL

■  TÁ           ■  NÍL

L L    M M   BBBB
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NÓTAÍ TREORACH 

Déantar clárúchán leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi réir Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta 
(Clárúchán) 2016 atá ar fáil ag www.teachingcouncil.ie 

1. Próiseas Iarratais 

 D’fhonn a bheith incháilithe ar chlárúchán faoi Bhealach 1 - Bunscoile nó Bealach 4 - Eile de Rialacháin na Comhairle 
Múinteoireachta [Clárúchán] 2016, ní mór d’iarratasóirí iarratasóirí riachtanais a shásamh i dtaca le cáilíochtaí, 
grinnfhiosrúchán/imréiteach póilíní, feidhmiúlacht chun múineadh agus íoc na táille cuí mar a leagtar amach san 
fhoirm iarratais seo. Is é an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúchán a dhéanann grinnfhiosrúchán, neamhspleách ar an 
gComhairle Mhúinteoireachta.

 Ag cur buaic-amanna gnóthacha ag tús an téarma scoile san áireamh, agus ag glacadh leis go bhfuil na doiciméid 
eile go léir a lorgaíodh curtha ar fáil, ba chóir an próiseas iomlán a bheith curtha i gcrích i 10 - 12 seachtaine. 
Cuirfidh	foireann	na	Comhairle	in	iúl	d’iarratasóirí	má	tá	doiciméid	bhreise	de	dhíth	agus	iarrtar	ar	iarratasóirí	gan	
nuashonruithe a lorg i dtaca le dul chun cinn iarratas.

 Féach ar ár suíomh www.teachingcouncil.ie do shonraí breise maidir le Rialachán Clárúcháin na Comhairle 
Múinteoireachta.

2.  An bhfuilimse incháilithe ar iarratas a dhéanamh? 

 D’fhonn a bheith incháilithe ar chlárú mar mhúinteoir (bunscoile) ní mór duit cáilíocht sa bhunmhúinteoireacht a 
bheith agat (Naíonáin Shóisearacha go Rang a Sé nó ó 4 go 12 Bliana) a fuair tú i ndiaidh duit cúrsa sa teoiric agus 
cleachtas oideachais a chríochnú go sásúil, a áireoidh na trí phríomhréimse seo a leanas: Staidéir sna Bonndiscipliní 
Oideachais, Staidéir Ghairmiúla agus Socrúchán Scoile. Déan tagairt do Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta 
[Clárúchán], 2016 do shonraí breise. 

3.  Seoladh Comhfhreagrais 

 Bainfear úsáid as an seoladh a thugann tú do chúiseanna comhfhreagrais agus ní féidir seoladh scoile a bheith ann. 
Ba chóir gurb é an seoladh ag a mbíonn cónaí ort de ghnáth. B’fhéidir go mbeidh ar an gComhairle ó am go ham fógraí 
a	sheirbheáil	ar	mhúinteoir	i	gcomhréir	le	hAlt	62	den	Acht	um	Chomhairle	Mhúinteoireachta.	Cuirfidh	fógraí	den	sórt	
sin múinteoir ar an eolas faoi athruithe tábhachtacha agus suntasacha ar a c(h)lárúchán. Glacfaidh an Chomhairle leis 
gurb é an seoladh a tugadh an seoladh dá seirbheálfar fógraí den sórt sin. 

4.  An Fhoirm Iarratais a Chomhlánú

 Ní mór d’iarratasóirí gach roinn den fhoirm iarratais a líonadh isteach agus N/Bh a chur isteach i réimse ar bith nach 
mbaineann. Ní féidir foirmeacha neamhiomlána a phróiseáil agus cuirfear ar ais láithreach iad chuig an iarratasóir leis 
na doiciméid tacaíochta go léir. 

 4 (a) Doiciméid Riachtanacha

 Tabhair faoi deara go bhfuil ort cóipeanna dearbhaithe de dhoiciméid a chur isteach. Ní ghlacfar le fotachóipeanna 
neamhdhearbhaithe de thras-scríbhinní nó cóipeanna neamhdhearbhaithe d’aitheantas. Féach an polasaí i dtaca le 
cóipeanna dearbhaithe thíos.. 

 4 (b) Fianaise ar Cháilíochtaí 

 Más rud é go bhfuair tú do cháilíochtaí múinteoireachta sa Stát, cuir isteach cóipeanna dearbhaithe de 
thras-scríbhinní de do cháilíochtaí. Ní leor Pár/Teastas/Scrolla. Ní mór do na daoine sin a bhfuil iarchéim sa 
bhunoideachas acu a dtras-scríbhinní fochéime a chur isteach freisin (Céimithe ó Choláiste Dhún an Chéirigh, is 
féidir	libh	tras-scríbhinní	dúblacha	a	fháil	trí	theagmháil	a	dhéanamh	le	hoifig	na	dtaifead	i	gColáiste	Phádraig,	
Baile Átha Cliath 9 ar 01-8842000)

 Cuir isteach cóip de do litir aitheantais ón Roinn Oideachais agus Scileanna más rud é go bhfuair tú cáilíocht 
mhúinteoireachta lasmuigh den Stát agus go ndearna an Roinn Oideachais agus Scileanna measúnú uirthi, roimh 
Mhárta 2006.

 Más rud é go bhfuil cáilíocht mhúinteoireachta agat a baineadh amach lasmuigh den Stát agus a measadh ag 
an gComhairle Mhúinteoireachta ó Mhárta 2006 i leith, ní gá duit na sonraí cáilíochta sin a chur ar aghaidh arís, 
ach amháin más rud é gur baineadh amach cáilíochtaí breise i ndiaidh an mheasúnaithe tosaigh. Luaigh uimhir 
chomhaid do mheasúnaithe agus dáta an mheasúnaithe i Roinn B san iarratas iniata.
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 Más rud é gur baineadh amach do cháilíochtaí múinteoireachta lasmuigh den Stát agus nach ndearnadh measúnú 
ar do cháilíochtaí roimhe, ag an Roinn Oideachais agus Scileanna nó ag an gComhairle Mhúinteoireachta, ná 
líon isteach an fhoirm chlárúcháin seo. Líon isteach an fhoirm: PRQA-01 – Iarratas ar Chlárúchán (Bunscoile) lena 
n-áirítear Measúnú ar Cháilíochtaí.

 Cuir isteach cóip dhearbhaithe de do thras-scríbhinní acadúla i dtaca le gach bliain de do cháilíochtaí. 

 4(c) Qualification Transcripts 

 Cuireann tras-scríbhinní cáilíochta liosta ar fáil de na modúil agus na marcanna a baineadh amach i ngach modúil 
le linn tréimhse iomlán cáilíochta. Níor chóir tras-scríbhinní a mheascadh le páir – na doiciméid mhóra ornáideacha 
a thugtar ar lá bhronnadh céime. Ní ghlacfar le páir do chúiseanna clárúcháin. Is féidir le hiarratasóirí doiciméad 
dar teideal ‘Forlíonadh Dioplóma’ a sholáthar mar rogha ar thras-scríbhinní cáilíochta. Ní mór d’iarratasóirí dul i 
dteagmháil lena gcoláiste nó ollscoil féin chun tras-scríbhinní nó a bhForlíonadh Dioplóma a iarraidh.. 

 4(d) Rochtain ar líne ar thaifid cháilíochta (e.g. Digitary) 

	 Más	mian	leat	ligean	don	Chomhairle	Mhúinteoireachta	breathnú	ar	do	thaifid	cháilíochta	ar	líne,	socraigh	na	
ceadanna rochtana/socrúcháin roinnte doiciméid dod’ dhoiciméid cháilíochta agus tabhair na cóid rochtana 
riachtanacha ar d’fhoirm iarratais in éineacht le hasphrionta de na tras-scríbhinní. 

5. #Polasaí i dtaca le Cóipeanna Dearbhaithe 

 Ba chóir d’iarratasóirí cóipeanna dearbhaithe a chur isteach, agus ní bundoiciméid.

 Is éard is "cóip dhearbhaithe" ann ná fótachóip de bhundoiciméad atá dearbhaithe/formhuinithe ag duine cuí, i.e., 
sínithe, stampáilte agus dátaithe. Trí dhoiciméad a dhearbhú, tá duine cuí ag deimhniú go bhfuil an bundoiciméad 
feicthe aige/aici agus go gcreideann sé/sí go bhfuil an chóip ina fhíorchóip den doiciméad sin. Is iad seo a leanas na 
daoine a mheastar a bheith ina ndaoine cuí chun críocha doiciméid a dhearbhú: 

 Ball den Gharda Síochána (Póilíní) (síniú, stampa dáta agus uimhir)

 Aturnae / Coimisinéir Mionnaí (síniú, dáta agus stampa /uimhir chlárúcháin) 

 Múinteoir cláraithe (síniú, dáta agus uimhir chlárúchán Chomhairle Mhúinteoireachta na hÉireann)

 Feidhmeannach Síochána (síniú, dáta agus ainm i bloclitreacha)

	 Ní	féidir	glacadh	le	doiciméid	nach	bhfuil	stampáilte	go	soiléir	nó	nach	bhfuil	dearbhaithe	i	gceart	agus	cuirfidh	siad	
moill ar phróiseáil an iarratais. Ní bheidh an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as bundoiciméid a chaillfear ar 
an mbealach agus déanfar aon bhundoiciméad a chuirtear isteach a sheoladh ar ais sa ghnáthphost, seachas pasanna. 
Forchoimeádann an Chomhairle an cheart chuici féin diúltú aon doiciméad a chuirtear faoina bráid mar thacaíocht 
le hiarratas a fhíorú, agus/nó bundoiciméid a iarraidh mura bhfuil sí sásta leis na cóipeanna dearbhaithe atá curtha 
isteach. 

6.  Aistriúchán ar Dhoiciméid## 

 Ní féidir glacadh ach le hiarratais ar chlárúchán as Béarla nó as Gaeilge. Má tá do dhoiciméid i dteangacha eile 
seachas an cinn seo ní mór duit aistriúcháin dhearbhaithe ag aistritheoir creidiúnaithe a sholáthar in éineacht leis 
an bundoiciméid. Más mian leat is féidir leat na doiciméid a aistriú, ar an gcoinníoll go bhfuil siad dearbhaithe ag 
aistritheoir	creidiúnaithe	nó	duine	atá	líofa	sa	dá	theanga	e.g.	léachtóir	ollscoile	nó	oifigeach	ambasáide/consalachta,	
áit a labhraítear an teanga. 

7.  Grinnfhiosrúchán 

 Is é an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúchán a dhéanann grinnfhiosrúchán, neamhspleách ar an gComhairle 
Mhúinteoireachta.	Cuirfidh	foireann	na	Comhairle	in	iúl	d’iarratasóirí	má	tá	doiciméid	bhreise	de	dhíth	agus	iarrtar	ar	
iarratasóirí gan nuashonruithe a lorg i dtaca le dul chun cinn iarratas.

 Ní mór d’iarratasóir a chónaigh lasmuigh d’Éirinn nó Tuaisceart Éireann, do thréimhse charnach trí bliana nó níos mó 
(36 mí) i ndiaidh 18 mbliana d’aois doiciméid tacaíochta breise a sholáthar. Tugtar cur síos air seo i Roinn F den fhoirm 
seo.

 Faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin  (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 tá ciontuithe áirithe nach 
gá a nochtadh. Féach ar na Ceisteanna Coitianta ar www.teachingcouncil.ie do thuilleadh eolais. I gcúinsí ina bhfuil 
iarratasóir éiginnte faoin s(h)easamh maidir lena staid ar leith féin, ba chóir dó/di comhairle dlí a lorg.

Foirm: PR-01
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 Tabhair faoi deara, nuair a lorgaíonn múinteoir grinnfhiosrúchán ar chúiseanna fostaíochta, go ndéanann an 
Chomhairle iarratas ar ghrinnfhiosrúchán ina ról mar ionadaí ar scoileanna aitheanta/fostóirí chun críocha na nósanna 
imeachta grinnfhiosrúcháin faoin Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 
2012. 

8.  Táillí

 Is €90 an táille ba chóir a chur isteach leis an bhfoirm seo. Clúdaíonn an táille costas an chlárúcháin don chéad bhliain 
de chlárúchán. Más rud é nach sásaíonn an t-iarratas na riachtanais do chlárúchán faoi Rialacháin na Comhairle 
Múinteoireachta (Clárúchán), déanfar an táille chlárúcháin (€90) a aisíoc. Níl aon táille bhreise ar ghrinnfhiosrúchán. 

9.  Próisis Athbhreithnithe agus Achomhairc ar Chlárúchán 

 Is éard atá sa phróiseas um Athbhreithniú ar Chinntí ná an mheicníocht achomhairc inmheánach a thairgeann an 
Chomhairle Mhúinteoireachta d’iarratasóirí nuair atá clárúchán diúltaithe nó nuair atá coinníollacha clárúcháin 
leagtha ag an bPainéal Iarratais Bunscoile nó ag an bPainéal um Fhianaise i dtaobh Carachtair.

 Nuair a chuirtear in iúl d’iarratasóir nach sásaíonn a c(h)áilíochtaí acadúla agus/nó a f(h)ianaise i dtaobh carachtair 
na riachtanais do chlárúchán mar mhúinteoir, cuirtear an cinneadh sin in iúl dó/di agus tugtar an rogha dó/di freisin 
iarrtas a dhéanamh ar Athbhreithniú ar Chinneadh ag an nGrúpa um Athbhreithniú ar Chlárúchán de chuid na 
Comhairle agus freisin cuirtear ar an eolas e/í faoin gceart achomhairc chun na hArd-Chúirte. Tabharfar an deis don 
iarratasóir freisin aon fhianaise bhreise ar cháilíochtaí a áireamh agus aighneacht i scríbhinn a sholáthar. I gcásanna 
ina	bhfuil	clárúchán	a	dhiúltú	ar	bhonn	fianaise	i	dtaobh	carachtair,	féadfaidh	an	t-iarratasóir	éisteacht	ó	bhéal	a	
iarraidh freisin. Cuirfear ráiteas ón bPainéal Iarratais Bunscoile, agus/nó ón bPainéal um Fhianaise i dtaobh Carachtair 
agus/nó	ón	Oifigeach	Clárúcháin,	a	léiríonn	na	forais	ar	a	bhfuil	an	t-iarratas	diúltaithe,	ar	fáil	don	iarratasóir.	

10. Achomharc chun na hArd-Chúirte 

 I gcomhréir le hAlt 31(8) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, má ghlacann an Chomhairle cinneadh 
diúltú do dhuine a chlárú nó an duine a chlárú faoi réir coinníollacha, féadfaidh an duine sin iarratas a dhéanamh chun 
na hArd-Chúirte ar neamhniú an chinnidh laistigh de 21 lá ó dháta seirbheála fógra faoi chinneadh na Comhairle. 

11.  Rúndacht 

 Caithfear le gach iarratas agus doiciméad a chuirfear isteach faoi dhian-rúndacht. 

12.  Cosaint Sonraí 

 Ní féidir eolas a bhaineann le hiarratas a phlé le tríú páirtí ar bith, ach amháin má tá cead i scríbhinn curtha isteach ag 
an iarratasóir roimhe sin. 

13.  Múinteoirí a Fhostú / a Íoc 

 Níl aon sainchúram ar an gComhairle Mhúinteoireachta i dtaca le múinteoirí a fhostú nó a úsáid i scoileanna nó i dtaca 
le pá agus coinníollacha múinteoirí a chinneadh. Cúrsaí is ea iad seo a bhaineann leis na bainistíochtaí scoile cuí, an 
Roinn Oideachais agus Scileanna nó na Boird Oideachais agus Oiliúna. Níl foireann na Comhairle Mhúinteoireachta 
ábalta na cúrsaí seo a phlé nó comhairle a thabhairt ina leith.

Foirm: PR-01


