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Foirm: SÍNEADH AMA-01 
IARRATAS AR SHÍNEADH AMA AR THRÉIMHSE 
DE CHLÁRÚ COINNÍOLLACH 
 

 

Níor chóir an fhoirm seo a úsáid ach amháin nuair atá síneadh ama á lorg ag múinteoir a bhfuil clárú conníollach aige/aici ar an 
tréimhse clárú coinníollach sin i gcomhréir le halt 32(1) (a) de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2015. 

Ní mór míniú soiléir ar conas a thug tú faoi do chlárú coinníollach go dtí seo agus an chaoi a bhfuil sé i gceist agat gach ceann 
de na coinníollacha a chomhlíonadh amach anseo a chur isteach sna codanna iomchuí thíos. Ní mór an fhianaise 
dhoiciméadach a bheith in éineacht leis an bhfoirm seo a thacaíonn leis an iarratas, an chúis/na cúiseanna dá bhfuil an síneadh 
ama á lorg san áireamh. Cuir é seo ar ríomhphost chuig conditions@teachingcouncil.ie nó sa phost chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.    
 

* Promhadh/Fostaíocht iarcháilíochta (FIC):  Ó mhí Mheán Fómhair 2020, is féidir le múinteoirí a bhfuil na coinníollacha 
traidisiúnta den Phromhadh/FIC acu atá fós le comhlíonadh Droichead a chur i gcrích chun an coinníoll seo a chomhlíonadh. 

 

**Má tá próiseas ionduchtúcháin aitheanta lasmuigh den Stát, curtha i gcrích agat le déanaí téigh i dteagmháil leis an 
gComhairle, mar b’fhéidir go mbeidh tú in ann an próiseas seo a chúiteamh ar do choinníoll atá le comhlíonadh agat.  

 Céadainm: 

Sloinne:  

Uimhir Chláraithe na Comhairle 

Múinteoireachta:  

Coinníoll(acha) Cláraithe: 

Dáta(í) Éaga an Choinníll Chláraithe: 
(mar atá taifeadta ar an gclár) 
 

Más Promhadh é an coinníoll cláraithe, an 
ndearnadh measúnú ar chumas? 

 

 

 

 

 

 

 Rinne 
 Ní dhearna 

Toradh an mheasúnaithe ar 
chumas a rinne an Chigireacht*: 

 

CUIR TIC LE DO THOIL 
 

 
Cuir in iúl le do thoil an chúis leis an iarratas 
seo ar shíneadh ama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cúis eile: (Cuir sonraí ar fáil le do thoil agus 
cuir an fhianaise dhoiciméadach faoi iamh, 
nóta cumhdaigh san áireamh) 

 
An bhfuil na doiciméid tacaíochta iniata? 

Áit ar bronnadh saoire mháithreachais, atharthachta,                   
uchtaithe nó gan íocaíocht ar mhúinteoir cláraithe 

Áit nach bhfuil an fhostaíocht aimsithe atá riachtanach chun   
coinníoll a chomhlíonadh (Dífhostaíocht) 
Áit a bhfuil múinteoir ag tabhairt faoi staidéar lánaimseartha  
Áit a bhfuil múinteoir ag tabhairt faoi thaisteal fadtéarmach  
thar lear nó fostaíocht eile 
Tinneas fadtéarmach a chuireann cosc ar mhúinteoir ó bheith  
ag obair nó tinneas tromchúiseach de dhlúthbhall teaghlaigh#  
ina raibh múinteoir cláraithe ag feidhmiú mar chúramóir 

Méala mar gheall ar bhás de dhlúthbhall teaghlaigh# nó   
cleithiúnach de mhúinteoir cláraithe 

                     

 Tá 
 Níl 

Ní mór an fhianaise dhoiciméadach a bheith iniata maidir le 
gach cúis seachas iad siúd a bhaineann le méala faoi bhás 
dlúthbhall teaghlaigh. Féach nótaí iniata le do thoil. 

Deimhním leis seo go bhfuil an t-eolas a chuir mé ar fáil fíor agus cruinn chomh fada agus is eol dom. Tuigim go 
gcoimeádann an Chomhairle an ceart aici féin aon chuid den eolas/ an t-eolas ar fad a chuirim ar fáil a dheimhniú leis na 
comhlachtaí/gníomhaireachtaí/daoine iomchuí agus gur féidir léi tuilleadh soiléirithe a fháil maidir leis an aighneacht seo.  

Síniú an mhúinteora atá ag déanamh iarratais 
ar shíneadh ama: 

 

Dáta  

mailto:conditions@teachingcouncil.ie
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Is mian liom iarratas a dhéanamh ar shíneadh ama ar mo chlárú coinníollach a rachaidh in éag ar an                              .  
Faoi láthair tá an coinníoll/na coinníollacha de _________________________________agus 
_____________________________________agam atá le comhlíonadh.  
Sa mhéid seo a leanas cuirtear fianaise ar fáil ar conas a thug mé faoin gcoinníoll/faoi na coinníollacha go dtí seo agus 
an chaoi a bhfuil sé i gceist agam tabhairt fúthu amach anseo. Tá na doiciméid tacaíochta iniata agam leis seo.  

 
Fianaise faoi conas a thug mé faoi mo choinníollacha go dtí seo 

 
Moltaí ar an gcaoi a bhfuil sé i gceist agam tabhairt faoi mo choinníollacha ag dul ar aghaidh 

 

Ainm:  ________________________________________________ Uimh. Chláraithe: _____________________ 

Dáta:   ________________________________________________ 
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Nótaí Treorach 
Tá na nótaí seo ann mar threoir duit agus ní gá duit iad a chur ar ais le leathanach 1 & leathanach 2 den fhoirm iarratais 
seo ar shíneadh ama. 

 

+ Ós rud é gur féidir le múinteoir tabhairt faoi Riachtanas na Gaeilge (le haghaidh múinteoirí bunscoile), gan bheith fostaithe 
i scoil, ní féidir an chúis faoi bheith dífhostaithe nó i bhfostaíocht mhí-oiriúnach a úsáid le síneadh ama a lorg ar thréimhse 
ama le Riachtanas na Gaeilge a chur i gcrích. 
# Chun críche na foirme seo, tugtar sainmhíniú ar dlúthbhall teaghlaigh mar leanbh nó leanbh uchtaithe, fear céile/bean 
chéile/páirtí, deartháir/deirfiúr, tuismitheoir, duine a bhfuil dualgas cúraim ar an múinteoir ina leith (is é sin, go bhfuil sé/sí 
ag feidhmiú in loco parentis) nó duine atá i gcaidreamh cleithiúnach teaghlaigh leis an múinteoir, páirtí comhghnéis. (Curtha 
in oiriúint ó Fhaisnéis do Shaoránaigh de chuid na hÉireann 2013) 
*D’fhéadfaí an síneadh ama a bhronntar a shlánú suas go dtí deireadh na míosa nó na scoilbhliana i bhfabhar an 
iarratasóra bunaithe ar nádúr an choinníll chláraithe faoi réir dhá bhliain ar a mhéad. 

 
 

Na tréimhsí de chlárú coinníollach 
De ghnáth bronnann an Chomhairle clárú coinníollach ar feadh trí bliana. I gcásanna áirithe teoranta mar atá liostaithe 
thuas, is féidir le múinteoir cláraithe iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle ar shíneadh ama ar a t(h)réimhse den chlárú 
coinníollach. D’fhéadfaí síneadh ama suas le dhá bhliain (a fhágann go bhfuil suas le cúig bliana i gceist sa tréimhse) a 
bhronnadh ina leithéid de chásanna ar an gcoinníoll go gcuirtear fianaise dhoiciméadach shásúil ar fáil chun tacú leis an 
iarratas ar an síneadh ama. 

Ar bhonn eisceachtúil, déanfaidh painéal iomchuí na Comhairle iarratais ar shíntí ama atá níos faide ná an tréimhse cúig bliana 
a mheas.    
Ina leithéid de chásanna, beidh ar iarratasóirí a gcuid rannpháirtíochta go dtí seo a léiriú maidir leis na riachtanais den 
coinníoll cláraithe a chomhlíonadh agus míniú soiléir a chur ar fáil mar aon le doiciméid chuimsitheacha a thacaíonn leis na 
cúiseanna nár chomhlíon siad a riachtanais den choinníoll laistigh den tréimhse cúig bliana. 

 
 

 

Cathain a dhéantar iarratas ar shíneadh ama 
Ní mór iarratais ar shíneadh ama a dhéanamh le linn na bliana atá an coinníoll/na coinníollacha le dul in éag, suas le sé mhí 
roimh dháta éaga an choinníll. 

 

Fianaise Dhoiciméadach 
Beidh gá le doiciméid thacaíochta iomchuí le síneadh ama a dheimhniú. B’fhéidir go n-iarrfaidh an Chomhairle 

Mhúinteoireachta soiléirithe breise agus/nó doiciméid bhreise chun tacú le haon iarratas ar shíneadh ama a lorg. Mura 
bhfuil sé/sí in ann fianaise tacaíochta shásúil a chur ar fáil d’fhéadfadh an múinteoir bheith bainte den Chlár dá bharr. 
 
 
 
 
Tabhair faoi deara le do thoil  le tuarastal atá maoinithe ag an Stát a fháil ní mór do mhúinteoirí bheith cláraithe leis an 

gComhairle Mhúinteoireachta.
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FIANAISE DHOICIMÉADACH ATÁ DE DHÍTH 
 

 

 
Coimeádann an Chomhairle an ceart an t-eolas atá curtha ar fáil leis an múinteoir nó leis na gníomhaireachtaí 
ainmnithe. 

Cúis Cineál fianaise doiciméadaí atá de dhíth Síneadh ama atá bronnta faoi réir 
na huastréimhse den chlárú 
coinníollach * 

Saoire Mháithreachais Teastas Breithe nó litir Dochtúra ina bhfuil 
cruthúnas faoi bhreith linbh 

12 Mhí 

Saoire Uchtaithe Deimhniú an uchtaithe ón mBord Uchtála nó a 
chomhionann 

12  Mhí 

Saoire Atharthachta   Cóip de bhronnadh na saoire atharthachta Fad ama na saoire 

Saoire gan Íocaíocht Cóip de bhronnadh na saoire gan íocaíocht 12  Mhí 

Gan bheith in ann fostaíocht 
teagaisc ná tréimhsí 
dóthanacha fostaíocht a 
aimsiú+

 

Cóip de na hiarratais ar obair/agallaimh/diúltú (3 
chóip do gach catagóir ar a mhéad) 
nó cruthúnas de shochar dífhostaíochta a fháil ar 
feadh na tréimhse nó cruthúnas de thréimhsí 
gearra d’fhostaíocht mhí-oiriúnach (3 chóip do 
gach catagóir ar a mhéad ) 
nó taifead de stair na seirbhíse ón ROS 

Fad ama na fostaíochta mhí-
oiriúnaí/neamhimleor 

Taisteal Fadtéarmach 
(lasmuigh d’Éirinn) 

Cruthúnas den tréimhse taistil, dátaí imeachta agus fillte 
san áireamh agus an tsaoire bhliantúil le bheith coinnithe 
as an áireamh. 

Fad ama an taistil (le linn an 
téarma) (1-2 Bhliain ar a mhéad) 

Fostaíocht fhadtéarmach 
seachas sa teagasc+

 

Cruthúnas den fhostaíocht, an dáta tosaithe agus 
an dáta críochnaithe san áireamh 

1-2 bhliain 

Staidéar lánaimseartha Cruthúnas den staidéar lánaimseartha, na dátaí 
tosaithe agus na dátaí críochnaithe san áireamh 

1-2 bhliain 

Teagasc ionaid nach 
gcomhlíonann na 
riachtanais le haghaidh 
promhaidh 

Taifead de stair seirbhíse ón Roinn Oideachais 
agus Scileanna nó ó d’fhostóir. 

1 bhliain acadúil iomlán 

Tinneas fadtéarmach 
(breith anabaí san áireamh) 

Litir ón dochtúir nó ón dochtúir comhairleach nó ón 
ospidéal ina luaitear an fad ama nach raibh an 
múinteoir fostaithe nó i gcruthúnas saoire agus 
liúntas cúramóra áit a raibh múinteoir ag feidhmiú 
mar chúramóir de dhlúthbhall teaghlaig#

 

Fad ama neamhláithreachta ón 
bhfostaíocht 

Méala mar gheall ar bhás 
de dhlúthbhall teaghlaigh# 

den mhúinteoir 

Deimhniú ó mhúinteoir cláraithe eile nó an 
Bundeimhniú Báis/ cóip den Deimhniú Báis (Cuid 
deimhnithe thíos) 

6 mhí 

Deimhniú ón múinteoir cláraithe (le clárú reatha) i gcásanna méala amháin 
Céadainm:  

Sloinne:  
Uimhir Chláraithe:  
Deimhním leis seo gur fhulaing an múinteoir ainmnithe thuas méala mar gheall ar bhás de dhlúthbhall teaghlaigh#. 
Síniú an mhúinteora dheimhnithe:  

Uimhir Chláraithe an Mhúinteora Dheimhnithe:  
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