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Tá áit ar leith agus speisialta ag gairm 
na múinteoireachta inár sochaí agus 
inár gcultúr, a chuireann seirbhís 
uathúil ar fáil, ag spreagadh scoláirí 
barr a gcumas a bhaint amach agus 
spriocanna oideachais a chur i gcrích 
ar mhaithe lenár bpobail agus lenár 
dtír. I stair na ré neamhghnáiche 
seo, níl aon dabht faoi, ach déanfar 
taifeadadh ar an obair thar cionn 
a rinne na múinteoirí agus an ról 
riachtanach seo á chomhlíonadh acu 
go fóill, ar mhaithe le leas ár ndaoine 
óga agus in ainneoin an chruacháis 
mar thoradh ar an bpaindéim.

Tá áthas orm a rá gur éirigh leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta leanúint lena cuid oibre. Ón 
éiginnteacht ollmhór a bhain le tús na paindéime, 
agus ar aghaidh tríd an ‘gnáthnós nua’ agus 
athoscailt ár sochaí agus ár ngeilleagair de réir a 
chéile, tá foireann na Comhairle ag déanamh sár-
obair lena chinntiú go leanfar lenár bhfeidhmeanna 
reachtúla, lenár ngníomhaíochtaí cur chun cinn, 
seirbhís do mhúinteoirí agus abhcóideacht ar 
mhaithe le leas na gairme.

109,196 múinteoir san iomlán a bhí cláraithe 
leis an gComhairle Mhúinteoireachta ar an 
27 Márta 2021, méadú 6,440 ar leibhéal 2019 
(102,756), rud a léiríonn dul chun cinn láidir breise 
i soláthar múinteoirí. Chuaigh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta i dteagmháil go fairsing leis an 
Roinn Oideachais, chomh maith leis na páirtithe 
leasmhara go léir san oideachas maidir le soláthar 
múinteoirí lena n-áirítear comhlachtaí bainistíochta 
na scoile agus institiúidí ardoideachais. Leanann an 
cur chuige uile-chórais seo, in éineacht le hanailís 
leanúnach ar na sonraí go léir atá ar fáil, ag cabhrú 
agus ag tacú le pobail scoile trí na cúinsí reatha.

 

Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta le 
Grúpaí Stiúrtha um Fhorfheidhmiú Soláthar 
Múinteoirí agus Soláthar Múinteoirí na Roinne 
agus, mar Áisitheoir an Ghrúpa Oibre Socrúcháin 
Scoile (SPWG), d’fhoilsigh sí Plean Gníomhaíochta 
ar Shocrúchán Scoile i Márta 2021. Tá sé i gceist 
ag an bPlean Gníomhaíochta seo aitheantas 
a thabhairt do, agus tacaíocht a thabhairt do 
thiomantas cumhachtach múinteoirí agus 
scoileanna d’oideachas a gcomhghleacaithe amach 
anseo - múinteoirí faoi oiliúint. Tá a fhios againn 
sa Chomhairle Mhúinteoireachta ón tuarascáil le 
déanaí ar nuálaíocht i socrúchán scoile, Tuarascáil 
Nuálaíochta Socrúcháin Scoile Lúnasa 2021, go 
bhfuil caidreamh láidir ag IAOanna agus scoileanna 
cheana féin chun socrúchán scoile a éascú. Ach mar 
an gcéanna tá a fhios againn go mbraitheann an dá 
pháirtí go bhfuil gá le tacaíocht níos struchtúrtha 
chun é seo a chothú san fhadtéarma. Tar éis 
éisteacht leis na tuairimí seo, mhol an SPWG (a) 
córas socrúcháin láraithe amháin a bhunú (b) 
clár oiliúna iomlán do Threoraithe (ar a dtugtaí 
múinteoirí comhoibrithe roimhe seo) agus (c) cláir 
aitheantais dóibh siúd a raibh baint acu le socrúchán 
scoile. Tá grúpaí oibre curtha ar bun anois chun na 
moltaí seo a chur chun cinn.

Tá Stiúrthóir na Comhairle ina chathaoirleach ar 
an nGrúpa Oibre Cumarsáide le haghaidh soláthar 
múinteoirí atá ag obair go dian chun gairmeacha 
sa ghairm a chur chun cinn. Áirítear leis seo 
rannpháirtíocht na Comhairle in aontaí gairmeacha, 
imeachtaí iarchéime, laethanta oscailte coláiste 
agus cur i láthair, chomh maith le cumarsáid agus 
rannpháirtíocht leanúnach.

Cuireadh an cúigiú bliain agus an chéim dheiridh 
de chéim fáis Droichead, creat ionduchtaithe 
comhtháite na Comhairle do mhúinteoirí nua-
cháilithe, i bhfeidhm i mbunscoileanna agus in 
iar-bhunscoileanna sa bhliain acadúil 2020/2021 
agus seo anois an t-aon bhealach ionduchtaithe 
do gach bunscoil agus múinteoirí nua-cháilithe 
iar-bhunscoile. Tugadh bearta eatramhacha 
isteach le linn na mblianta acadúla 2019/2020 agus 
2020/2021 chun solúbthacht bhreise a thairiscint 
do mhúinteoirí nua-cháilithe ar chuir paindéim 
Covid-19 isteach ar a bpróiseas Droichead.

Tuarascáil an  
Chathaoirligh Seán McMahon 

Chairperson of the Teaching Council 
Cathaoirleach an Chomhairle Mhúinteoireachta



Leathanach 5 

Tuarascáil Bhliantúil 2020-2021

Toisc go bhfuil sé riachtanach dúinn torthaí na 
bhforbairtí seo a thuiscint, táimid i mbun taighde 
faoi láthair in éineacht le hInstitiúid Marino 
agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 
i dtionscadal darb ainm DEEPEN (Droichead: 
Eispéiris agus Scéalta Peirspictíochtaí a Iniúchadh 
agus a Fháil). Scrúdóidh an tionscadal seo eispéiris 
múinteoirí ar chreat ionduchtaithe gairmiúil 
Droichead, agus tabharfaimid tuairisc air sin in am 
trátha. Ar an iomlán, tá taighde mar phríomhghné 
dár rannchuidiú le foghlaim agus forbairt ghairmiúil 
múinteoirí agus, mar a leagtar amach níos déanaí 
sa tuarascáil seo, leanfaimid orainn ag tabhairt 
tosaíochta don réimse seo.

Tá dul chun cinn déanta againn maidir le forálacha 
Alt 37 den Acht um Chomhairle Múinteoireachta 
a thabhairt ar aghaidh a cheanglóidh ar fhostóirí 
fógra a thabhairt don Chomhairle Mhúinteoireachta 
má dhéantar múinteoir a bhriseadh as a phost nó 
má d’éirigh sé as a phost tar éis gearán nó próiseas 
araíonachta ar leibhéal na scoile. Nuair a bheidh 
sé críochnaithe agus curtha i ngníomh le hordú 
Aireachta, cuirfidh sé seo le feidhmeanna rialála 
reatha na Comhairle.

Gabhaim buíochas le baill uile na Comhairle as 
a dtiomantas agus a spreagadh. Thar ceann na 
Comhairle, gabhaim buíochas leis an Stiúrthóir, 
an Leas-Stiúrthóir, an bhainistíocht agus leis an 
bhfoireann go léir as a dtiomantas don Chomhairle 
Mhúinteoireachta.

Agus muid ag teacht chun cinn ó thréimhse 
spreagtha agus neamhchinnteachta spreagtha 
Covid-19, soláthraíonn gairm an teagaisc, in 
éineacht lenár scoileanna agus ár gcóras oideachais 
beacon dóchais, seasmhachta, feabhais agus 
athléimneachta. Tá an dúthracht agus an tiomantas 
seo do na caighdeáin is airde cáilíochta agus 
gairmiúlachta lárnach chun Éire a threorú amach ón 
bpaindéim agus ar aghaidh chuig amanna níos gile 
agus níos fearr.

 

Tar éis dom a bheith i mo phríomhoide teagaisc ar 
bhunscoil in Iarthar an Chláir le breis agus 30 bliain, 
tuigim go pearsanta an méid a chuireann gach 
múinteoir le pobail ar fud na tíre. Gach lá, cúig lá sa 
tseachtain, fágann tuismitheoirí agus caomhnóirí 
na bronntanais is luachmhaire ina saol - a gcuid 
leanaí - faoi chúram gairmithe cláraithe teagaisc. 
Déanann siad é seo toisc go bhfuil muinín acu as 
múinteoirí. Bhí i gcónaí. Is é an post atá againn mar 
Chomhairle Mhúinteoireachta ná a chinntiú go 
mbeidh sé seo amhlaidh i gcónaí.

Dúirt an staraí Meiriceánach John Meacham, 
agus é ag labhairt faoi Martin Luther King Jr., 
gur thuig sé “human progress, while sometimes 
intoxicatingly rapid, tends to be provisional.” Is é 
inbhuanaitheacht na hiarrachta focal faire ár linne 
– dár ndaoine, dár bpobail, dár gcomhshaol. Trí 
ghairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus 
a rialáil, is é an aidhm atá againn inbhuanaitheacht 
ghairmiúil cleachtas inspioráideach, nuálach agus 
comhbhách a chinntiú dár leanaí, do dhaoine óga 
agus do mhúinteoirí, idir na glúine atá ann faoi 
láthair agus na glúine atá le teacht.

Seán McMahon 
Cathaoirleach
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Tomás Ó Ruairc 
Director of the Teaching Council 

Stiúrthóir An Chomhairle Mhúinteoireachta

Tuarascáil an 
Stiúrthóra

Fáilte chuig ár dtuarascáil bhliantúil. 
Istigh ann, clúdaítear tréimhse a 
bhí an-chorrach d’Éirinn agus do 
ghairm na múinteoireachta a sháraigh 
go hinmholta na dúshláin a bhí 
ann mar thoradh ar an bpaindéim 
dhomhanda – imeacht a bhí an- 
neamhghnách inar cuireadh isteach 
go tromchúiseach ar ár sochaí uile.  

Le linn na tréimhse seo lean múinteoirí agus a gcuid 
scoileanna ag freastal ar leanaí, teaghlaigh agus 
muintir na hÉireann a mhéid agus a d’fhéadfadh 
siad agus sna cúinsí ba dheacra agus ba mhó imní. 
Tugaim ómós don ghairm as an gcion leanúnach 
ríthábhachtach seo.

Thug an Chomhairle Mhúinteoireachta aghaidh 
ar na dúshláin seo go pearsanta, ag athrú ár 
n-eagraíochta agus ár n-oibríochtaí go samhail 
dáilte de chianobair agus seachadadh seirbhíse, 
ar aon dul le treoir náisiúnta sláinte poiblí. 
Bhaineamar úsáid is fearr as an teicneolaíocht chun 
leanúint ar aghaidh ag seachadadh ár ról reachtúil 
agus ár soláthar seirbhíse, a ndéantar cur síos ar 
a bpríomhghnéithe sa tuarascáil seo. Áiríodh leis 
seo dul chun cinn láidir maidir lenár gcuspóirí 
straitéiseacha a bhaint amach - tacú le hoideachas 
agus foghlaim múinteoirí, aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna a bhaineann le soláthar agus 
éileamh múinteoirí agus feabhas a chur ar ár 
seachadadh seirbhíse, agus rannpháirtíocht agus 
comhairliúchán leanúnach le múinteoirí agus pobail 
scoile a chinntiú, agus na caighdeáin is airde sa 
teagasc a chur chun cinn go leanúnach.

Le roinnt athruithe riachtanacha, lean ár gcláir 
go léir ar aghaidh mar gheall ar thiomantas 
cumhachtach daoine ar fud speictream ár 
n-oibríochtaí, go hinmheánach agus go seachtrach, 
áit a raibh gach duine le chéile diongbháilte ag 
tiomáint ar aghaidh in ainneoin na gcúinsí uile.

Seachadadh Sraith 2 dár gclár Ceardlann Cosán 
ar líne agus chríochnaigh Creat Tacaíochta 
Taighde John Coolahan a chuid meastóireachtaí 
agus bhronn maoiniú ar 25 tionscadal nuálach 
a bhaineann le teagasc ina raibh 68 taighdeoir 
páirteach. 

Bhí ár bhFéile Sármhaitheasa san Fhoghlaim 
agus in Oideachas Múinteoirí, FÉILTE 2020 ar 
siúl ar líne freisin lena n-áirítear Mary Robinson, 
iar-Uachtarán na hÉireann agus an tinreamh is 
airde rannpháirtithe a taifeadadh riamh. Reáchtáil 
clár BEACONS roinnt imeachtaí rannpháirtíochta 
le pobail scoile ar líne, agus reáchtáil muid 
grúpaí fócais freisin le múinteoirí faoi oiliúint 
agus múinteoirí ó phobail nach bhfuil go leor 
ionadaíochta acu sa ghairm. Le linn na bliana 
tuairiscithe, fuair an Chomhairle Mhúinteoireachta 
maoiniú comhchineáil AE do thionscadal dhá 
bhliain chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar 
féidir samhail BEACONS a mhéadú don chóras scoile 
níos leithne. Táimid ag tnúth le comhpháirtíocht 
spreagúil leis an AE agus leis an OECD.

Rinne an Chomhairle creidiúnú ar cheithre 
chlár iarbhunscoile eile, ceithre bliana agus i 
gcomhthráth, don Oideachas Tosaigh Múinteoirí 
(OTM) i nGaeilge, Matamaitic, Nuatheangacha 
Eachtracha, Ealaín agus Dearadh, agus thugamar 
caighdeáin athbhreithnithe isteach do chláir 
OTM i gCéim. Chomh maith leis sin, d’oibríomar 
go forleathan leis an Roinn Oideachais d’fhonn 
comhthaighde a aontú chun iniúchadh a dhéanamh 
ar thuras gairmiúil múinteoirí nua in Éirinn.

Rinneadh tuilleadh dul chun cinn maidir lenár 
dtairseach nua ar líne Mo Chlárú a fhorbairt do 
mhúinteoirí, rud a chuirfidh go mór lenár soláthar 
seirbhíse don ghairm agus a sheolfar i bhFómhar 
2021. Inár gcaighdeáin ghairmiúla agus inár róil 
rialála, rinneadh fiosrúcháin agus éisteachtaí 
oiriúnachta chun múinteoireachta ar líne agus 
ag baint úsáide as teicneolaíocht agus córais a 
d’éascaigh na próisis sin gan uaim.
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Chun tacú le soláthar agus ionadú múinteoirí, áit a raibh 
géarchéim Covid tar éis infhaighteacht a lagú go mór, 
thugamar solúbthacht faoi cheangal ama isteach i gclárú, 
ag cur ar chumas múinteoirí nua-cháilithe ó thar lear a 
n-ionduchtú in Éirinn a chur i gcrích de réir na gcaighdeán 
riachtanach. Shínigh an tAire Oideachais, Norma Foley TD, an 
Rialachán um Leasú Covid i bhfeidhm i mí Iúil 2020.

Is tosaíocht é do na páirtithe leasmhara uile san oideachas 
tacú lenár bpobail scoile ar fud na tíre. I ngach gné 
dár n-oibríochtaí, táimid ag cur dlús le clárú agus le 
grinnfhiosrúchán múinteoirí incháilithe agus muid ag cloí 
lenár ról agus rialacháin reachtúla.

Gabhaim buíochas leis an gCathaoirleach agus le baill na 
Comhairle as a dtreoir agus a dtacaíocht láidir. Gabhaim 
buíochas freisin leis an Aire agus leis an Roinn Oideachais, leis 
na múinteoirí go léir, le gach ball de na foirne bainistíochta 
agus ceannaireachta, le mo chomhghleacaithe agus le 
páirtithe leasmhara go léir a chuidigh le hobair na Comhairle 
agus le gairm na múinteoireachta, as gach rud atá déanta agat 
agus a leanann ort a dhéanamh sna hamanna urghnácha seo.

Chruthaigh an paindéim strus mór do dhaoine ar fud na 
tíre, lena n-áirítear brú sistéamach ar eagrú shaol na scoile, 
ar theagasc agus ar fhoghlaim, agus go háirithe an dola 
pearsanta do dhaoine a d’éirigh tinn nó a fuair bás go brónach. 
Is é spiorad seasmhach ghairm na múinteoireachta, agus 
pobail iomlána an oideachais, a thug dúinn tríd an tréimhse 
láithreach corraitheach a chuireann an paindéim i láthair, 
agus is é an tiomantas céanna sin a chuireann ar ár gcumas 
athnuachan agus dul chun cinn breise ár sochaí a shamhlú. 
Mar a scríobh an t-úrscéalaí Louis de Bernieres tráth – “We had 
roots that grew towards each other underground, and when all 
the pretty blossoms had fallen from our branches we discovered 
that we were one tree and not two.”

Ag obair i gcomhar leis na páirtithe leasmhara go léir, 
leanfaimid orainn ag déanamh dul chun cinn láidir agus ag 
an am céanna ag seasamh le hardchaighdeáin agus ag cur 
na n-ardchaighdeán agus na dtréithe is fearr i ngairm na 
múinteoireachta chun cinn.

Tomás Ó Ruairc 
Stiúrthóir
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Bunaíodh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta ar bhonn 
reachtúil i mí an Mhárta 2006. Is 
í an comhlacht um chaighdeáin 
ghairmiúla do ghairm na 
múinteoireachta í, a chuireann 
chun cinn agus a rialaíonn 
caighdeáin ghairmiúla sa teagasc.

Feidhmíonn sé ar mhaithe le leas an phobail 
agus é ag cloí le caighdeáin i ngairm na 
múinteoireachta agus ag feabhsú na caighdeáin 
sin.

Is iad feidhmeanna reachtúla na Comhairle:

 Î gairm na múinteoireachta a chur 
chun cinn agus a rialáil 

 Î caighdeáin teagaisc, eolais, scile 
agus inniúlachta a chothabháil agus 
a fheabhsú 

 Î clár na múinteoirí a bhunú agus a 
chothabháil 

 Î fiosrúcháin a dhéanamh agus, 
nuair is iomchuí, smachtbhannaí 
a fhorchur maidir le hoiriúnacht 
aon mhúinteora cláraithe chun 
múineadh

 Î cód iompair ghairmiúil do 
mhúinteoirí a bhunú, a fhoilsiú, a 
athbhreithniú agus a chothabháil, 
lena n-áireofar caighdeáin teagaisc, 
eolais, scile agus inniúlachta, agus 

 Î foghlaim leanúnach múinteoirí a 
chur chun cinn.

1 Maidir leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta

Tá ráiteas cuspóra na Comhairle 
leagtha amach i bPlean 
Straitéiseach na Comhairle 
Múinteoireachta 2018 go 2020.

“Déanann an Chomhairle 
Mhúinteoireachta 
ardchaighdeáin in 
oideachas múinteoirí agus 
gairmiúlacht múinteoirí a 
fhorbairt, a chur chun cinn 
agus a fhíorú trí bheartais, 
rialáil agus taighde 
éifeachtach. Déanaimid 
iarracht tacú le foghlaim 
chomhroinnte, folláine, 
fás agus nuálaíocht do 
gach múinteoir agus 
foghlaimeoir. Ar an 
mbealach seo, féachaimid 
le timpeallacht a chothú 
ina n-éireoidh le teagasc 
agus foghlaim ar 
ardchaighdeán.”
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Foireann bainistíochta sinsearaí 
Le linn na bliana tuairiscithe thacaigh feidhmeannas de 54 ball foirne leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta ina cuid oibre. 

Tomás Ó Ruairc Stiúrthóir

Phil Fox Leas-Stiúrthóir

Maria
Fitzgerald
Ceannasaí 
Clárúcháin

Harry
McGeary

Ceannasaí 
Airgeadais agus TF

Carmel 
Kearns

Ceannasaí 
Foghlama agus 

Taighde na 
Múinteoirí

Siobhán Healy  
Ceannasaí 

Oideachais Tosaigh 
agus Ionduchtú 

Múinteoirí

Finola
O’Dwyer

Ceannasaí na 
gCaighdeán 

Gairmiúil

COMHAIRLE

*Catherine Marsh
Ceannasaí 

Cumarsáide, 
Acmhainní Daonna 

agus Gnóthaí 
Corparáideacha

Karen  
Eastwood
Ceannaire 

Tionscadail

*Bhí Catherine Marsh sa phost seo go dtí Feabhra 2021 

Tá 37 ball ag an gComhairle agus 22 acu 
sin ina múinteoirí cláraithe, 16 acu tofa 
ag múinteoirí. 

Is éard atá i gceist leis an mballraíocht: 

 Î Aon mhúinteoir bunscoile déag, naoi gcinn acu tofa agus 
beirt acu ainmnithe do cheardchumainn múinteoirí

 Î Aon mhúinteoir iar-bhunscoile déag, toghadh seachtar 
acu agus ceathrar acu ainmnithe do cheardchumainn 
múinteoirí

 Î Beirt ainmnithe ag coláistí oideachais

 Î Dhá cheann arna n-ainmniú ag institiúidí ardoideachais 
sonraithe (IAOanna)

 Î Ceathrar ainmnithe ag bainistíocht na scoile (beirt 
bhunscoile agus beirt iar-bhunscoile)

 Î Beirt ainmnithe ag cumainn tuismitheoirí (ceann bunscoile 
agus iar-bhunscoil amháin) agus

 Î Cúigear arna n-ainmniú ag an Aire Oideachais, lena 
n-áirítear duine a dhéanann ionadaíocht ar gach ceann de 
IBEC agus ICTU 

Ballraíocht na Comhairle Múinteoireachta 
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2 Cuspóirí straitéiseacha a  
 bhaint amach

Plean Straitéiseach 2018-2020 
Rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta dul chun cinn suntasach i rith na bliana tuairiscithe 
maidir le cuspóirí Phlean Straitéiseach 2018-2020 a bhaint amach. 

Is iad na seacht gcuspóir straitéiseacha do 2018-2020: 

 Î Chuaigh Droichead, creat ionduchtaithe 
comhtháite na Comhairle do mhúinteoirí 
nua-cháilithe (MNCanna), isteach sa chúigiú 
bliain agus sa bhliain deiridh dá chéim fáis 
le linn na bliana tuairiscithe. Leanann an 
Chomhairle ar aghaidh ag plé go gníomhach 
leis an gClár Ionduchtaithe Náisiúnta do 
Mhúinteoirí (NIPT) mar go dtacaíonn sí 
le foghlaim ghairmiúil múinteoirí atá ag 
tabhairt faoin bpróiseas Droichead agus 
leis na Foirne Tacaíochta Gairmiúla sna 
scoileanna. Tugadh socruithe breise isteach 
i bhfianaise Covid-19 chun fás leanúnach an 
phróisis a chinntiú trí sholúbthacht níos mó a 
sholáthar do MNCanna agus do scoileanna atá 
rannpháirteach sa phróiseas Droichead. 

 Î DEEPEN (Droichead: Peirspictíochtaí, Eispéiris 
agus Scéalta a Iniúchadh agus a Fháil): 
D’eisigh an fhoireann taighde suirbhé ar líne 
do gach scoil Droichead agus thug siad deis 
thábhachtach do mhúinteoirí tionchar a 
imirt ar an gcaoi a bhforbróidh Droichead sa 
todhchaí. 

 Î Leanadh den obair ar phleanáil do thionscadal 
taighde fadaimseartha ag iniúchadh turas 
gairmiúil múinteoirí nua in Éirinn. Mar chuid 
den phróiseas sin, bhí caidreamh fairsing 
leis an Roinn Oideachais d’fhonn socrú 
comhchoimisiúnaithe a chomhaontú.

 Î Leanadh le Clár Ceardlann Cosán, agus is féidir 
sonraí a fháil faoi sprioc straitéiseach a trí 
thíos.

1
An dul chun cinn atá déanta 
i dtreo leanúntas gan uaim 
in Oideachas Múinteoirí a 
chomhdhlúthú agus a chur in iúl 

Sprioc 
Straitéiseach
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Oibriú leis an Roinn Oideachais agus le páirtithe 
leasmhara chun samhail agus próiseas a chomhaontú 
chun comhoiriúnú níos fearr a chinntiú idir soláthar agus 
éileamh múinteoirí

 Î Tá ionadaíocht ag an gComhairle ar an 
nGrúpa Stiúrtha Soláthair Múinteoirí, ar an 
nGrúpa Forfheidhmithe agus ar thrí cinn 
de na ceithre ghrúpa oibre seanbhunaithe, 
eadhon na Grúpaí Oibre Sonraí, 
Ardoideachais agus Cumarsáide.

 Î Lean an Grúpa Oibre Cumarsáide, atá faoi 
chathaoirleacht Stiúrthóir na Comhairle, lena 
chuid oibre ag cur na gairme chun cinn de 
réir an Phlean Gníomhaíochta um Sholáthar 
Múinteoirí trína fhreastal ar imeachtaí 
éagsúla i soláthraithe clár ITE maidir leis an 
bPoblacht agus Tuaisceart Éireann. 

 Î Lean an Chomhairle ag soláthar sonraí 
nuashonraithe don Roinn Oideachais maidir 
le clárúcháin múinteoirí ag tacú le samhail a 
fhorbairt le haghaidh soláthar agus éileamh 
múinteoirí. Soláthraíodh faisnéis chlárúcháin 
múinteoirí don Phríomh-Oifig Staidrimh 
(CSO) le húsáid i dtionscadal taighde 
náisiúnta i gcomhairle leis an Údarás Um Ard-
Oideachas (HEA).

 Î I Meán Fómhair 2020, tionóladh ceithre 
fhócasghrúpa le múinteoirí faoi oiliúint 
agus múinteoirí ó phobail nach bhfuil 
go leor ionadaíochta acu i ngairm na 
múinteoireachta. Bhí sé mar aidhm ag na 
fócasghrúpaí a dtaithí saoil a iniúchadh. 
Áiríodh ar na fócasghrúpaí múinteoirí 
ó cheantair atá faoi mhíbhuntáiste 
socheacnamaíoch, an LGBT + agus an pobal 
taistealaithe, agus pobail eile nach bhfuil go 
leor ionadaíochta acu. Ina dhiaidh sin ghlac 
cuid acu siúd a ghlac páirt sna fócasghrúpaí 
páirt i bhfeachtas cumarsáide Teaching 
Transforms na Roinne Oideachais.

 Î Chomhoibrigh an Chomhairle le 
heagraíochtaí treorach, an Lárionad 
Náisiúnta um Threoir san Oideachas 
(NCGE) agus Cumann na Seirbhísí Gairme 
Ardoideachais (AHECS), trí pháirt a ghlacadh 
i seimineár gréasáin agus i gcur i láthair beo. 
Chabhraigh na himeachtaí seo le tacú le 
treoirchomhairleoirí ina gcuid oibre bealaí 
chun teagaisc a aithint agus a chur chun cinn.

 Î Lean an Chomhairle ag tógáil a naisc 
agus ag obair le Seirbhísí Gairmeacha 
in Institiúidí Ardoideachais (IAOanna) ar 
fud na tíre agus i dTuaisceart Éireann. 
Freastalaíodh ar 32 imeacht san iomlán lena 
n-áirítear aontaí gairme, aontaí céimithe, 
laethanta oscailte agus cur i láthair.

 Î Ag teacht le Gníomh 12 den phlean 
Gníomhaíochta um Sholáthar Múinteoirí 
(2018), chuaigh an tÚdarás um Ard-
Oideachas (HEA) i dteagmháil le 
soláthraithe clár ITE maidir le cláir 
bhreise iar-bhunscoile comhthráthacha 
ceithre bliana breise a sholáthar a 
cháilíonn múinteoirí in dhá réimse ábhair, 
sonraí don Roinn Oideachais maidir le 
hábhair spriocdhírithe a áireamh. Rinne 
an Chomhairle athbhreithniú agus 
creidiúnú ar cheithre chlár iar-bhunscoile 
comhthráthacha ceithre bliana, trí cinn acu 
i spriocréimsí na Gaeilge, na Matamaitice 
agus na Nua-Theangacha Eachtracha. 
Rinne an Chomhairle creidiúnú ar chlár iar-
bhunscoile comhreathach ceithre bliana in 
Ealaín agus i nDearadh.

 Î Thionóil an Chomhairle an Grúpa Oibre 
Socrúcháin Scoile a tionóladh le mac 
léinn (SPWG) i mí na Samhna 2018 chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm socrúchán scoile choimisiúnaigh 
treoirlínte agus moltaí na Comhairle 
Múinteoireachta taighde ar shocrúchán 
scoile. Foilsíodh Tuarascáil agus Plean 
Gníomhaíochta an Ghrúpa Oibre 
Socrúcháin Scoile i Márta 2021. Ar fhoilsiú 
na tuarascála, dhearbhaigh an Chomhairle 
amlínte athbhreithnithe freisin maidir le 
bunú na ngrúpaí oibre, mar a mholtar agus 
a dhíríonn ar ghníomhartha tosaíochta 1 
agus 2 den tuarascáil. 

2
Sprioc 

Straitéiseach
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2
 Î I gcomhthéacs Covid-19, thug an Chomhairle 

raon beart isteach chun tacú le pobail teagaisc 
agus scoile le scoileanna a athoscailt agus 
iad a choinneáil oscailte i rith na scoilbhliana 
2020/2021. I measc ceann de na bearta seo 
bhí rialachán a chuir ar chumas múinteoirí 
áirithe a bhí cáilithe i dtír eile a n-ionduchtú 
in Éirinn a chríochnú. Ghlac an Chomhairle 
Mhúinteoireachta le hiarratais ar chlárú faoin 
rialachán leasaithe seo ar bhonn eisceachtúil 
agus faoi cheangal ama ón 10 Lúnasa go dtí an 
30 Deireadh Fómhair 2020.

 Î Chun soláthar na múinteoirí atá ar fáil le 
haghaidh maoirseacht agus ionadaíocht a 
fheabhsú, reáchtáladh feachtas cumarsáide 
ag iarraidh ar mhúinteoirí a bhí in ann  
níos mó ionadaíochta agus maoirseachta  
a sholáthar a n-infhaighteacht a chlárú ar 
www.educationposts.ie. 

 Î Rinneadh comhairliúcháin leis na IAOanna 
chun meicníochtaí a shainaithint chun go 
mbeadh múinteoirí cláraithe ar shocrúchán 
scoile ar fáil do scoileanna, ar bhonn breise, 
mar acmhainn bhreise lena n-áirítear 
maoirseacht agus ionadú.

Tacú le múinteoirí a gcleachtas gairmiúil a fheabhsú 
trí chreataí foghlama gairmiúla a éascaíonn cultúr na 
foghlama roinnte

 Î Bhog Clár Ceardlann Cosán, i gcomhar le 
hIonaid Tacaíochta Oideachais Éireann 
(ESCI), ar líne mar gheall ar Covid-19 agus 
d’éascaigh sé seo Sraith 1 a chríochnú i 
Meitheamh 2020. D’óstáil 6 Ionad Oideachais 
eile Clár Ceardlainne Cosán do Shraith 2. 
Éascaíodh gach ceann de na 22 cheardlann 
sa tsraith sin ar líne i gcomhar le 12 Ionad 
Oideachais.

 Î D’oibrigh an Chomhairle le roinnt páirtithe 
leasmhara oideachais chun tacú leo na 
deiseanna foghlama atá ann a ailíniú le 
Cosán. 

 Î Tugadh cuireadh d’iarratais don cheathrú 
babhta de Chreat Tacaíochta Taighde 
John Coolahan i Meitheamh 2020. Fuair an 
painéal athbhreithnithe ceaptha 52 iarratas 
agus mheas siad iad. Reáchtáladh imeacht 
dámhachtainí ar líne i mí na Nollag 2020, 
inar bronnadh maoiniú ar 25 tionscadal 
ina raibh 68 taighdeoir. Cuirtear béim sa 
chreat ar chomhoibriú agus ar fhoghlaim 
chomhroinnte, agus bhain 13 de na hiarratais 
rathúla le comhoibrithe idir beirt mhúinteoirí 
nó níos mó, nó idir múinteoirí agus 
taighdeoirí oideachais eile.   

3

Ar lean

Sprioc 
Straitéiseach
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Leanúint ar aghaidh ag cosaint iontrála sa ghairm trí 
ardchaighdeáin d’oideachas tosaigh múinteoirí, chomh maith 
le próisis athbhreithnithe agus cláraithe éifeachtacha agus 
éifeachtúla4

Sprioc 
Straitéiseach

 Î Tugadh an t-athbhreithniú ar chaighdeáin 
na Comhairle do chláir um Oideachas 
Tosaigh do Mhúinteoirí (ITE) chun críche 
le linn na bliana tuairiscithe. Tá na 
caighdeáin chreidiúnaithe athbhreithnithe 
leagtha amach i Céim: Caighdeáin 
d’Oideachas Tosaigh Múinteoirí. Caithfear 
gach clár nua atá ag lorg creidiúnú a ailíniú 
le Céim anois agus caithfear gach clár atá 
ann a ailíniú le Céim ó Mheán Fómhair 
2022 le haghaidh iontógáil na chéad 
bhliana.

 Î Tugadh an t-athbhreithniú ar na Nósanna 
Imeachta maidir le Creidiúnú Gairmiúil 
ar Chláir um Oideachas Tosaigh do 
Mhúinteoirí (2021) chun críche le linn na 
bliana tuairiscithe.

 Î Tar éis próiseas comhairliúcháin leathan 
agus cuimsitheach a rinneadh idir 
Meitheamh 2018 agus Aibreán 2019, 
foilsíodh athbhreithniú na Comhairle ar 
na Ceanglais Ábhar Curaclaim ag leibhéal 
iar-bhunscoile i mí na Samhna 2020. Tá 
na ceanglais athbhreithnithe i bhfeidhm 
faoi láthair chun críocha creidiúnaithe clár 
OTM agus beidh teacht i bhfeidhm ó Eanáir 
2023 d’iarratasóirí a dhéanann iarratas ar 
chlárú leis an gComhairle. Cuireann na 
ceanglais cur chuige níos uilechuimsithí 
ar fáil don raon éagsúil scileanna is féidir 
le céimithe ón mbaile agus thar lear a 
thabhairt don timpeallacht foghlama nua-
aimseartha, agus caighdeáin á gcothabháil 
acu. Foilsíodh ceanglais maidir le dhá 
ábhar nua Ardteistiméireachta na 
Polaitíochta agus na Sochaí agus na 
Ríomheolaíochta agus tháinig siad i 
bhfeidhm ó Eanáir 2021.

 Î Thug an Chomhairle roinnt solúbthachta 
isteach chun tionchar Covid-19 ar 
phróisis chlárúcháin múinteoirí a mhaolú. 
Áiríodh leis na bearta seo forbairt an 
chórais TF chun tacú le clárúcháin MNC 
an tsamhraidh, ceanglais modhnaithe 
maidir le MNCanna a chláraíonn le 
teangacha, úsáid mhéadaithe na 
cumarsáide leictreonaí agus tabhairt 
isteach doiciméad ar líne le haghaidh 
grinnfhiosrúcháin. Tugadh isteach 
bearta gearrthéarmacha breise freisin 
chun a chinntiú go gcoinnítear clárú 
do mhúinteoirí mar chuid de phróisis 
athnuachana agus cláraithe coinníollaí.

 Î Bunachar Sonraí Clárúcháin Athsholáthair 
–Beidh cumais próiseála feabhsaithe do 
go leor de na feidhmeanna clárúcháin ann 
leis an tairseach nua agus feabhsaithe 
Mo Chlárú. Tabharfaidh an tairseach 
féinfhreastail nua rochtain níos fearr 
do mhúinteoirí agus d’iarratasóirí ar 
sheirbhísí clárúcháin.
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A chinntiú go bhfuil cur i bhfeidhm an phróisis 
Oiriúnachta chun Teagaisc láidir, cothrom agus 
trédhearcach do mhúinteoirí agus don phobal i 
gcoitinne5

Sprioc 
Straitéiseach

 Î Próiseáladh gearáin a fuarthas maidir 
le múinteoirí cláraithe de réir Nósanna 
Imeachta Choiste Imscrúdaithe na 
Comhairle agus, nuair is iomchuí, Rialacha 
Nós Imeachta an Choiste Araíonachta 
atá leagtha síos in Ionstraim Reachtúil. 
Cuireadh gearáin agus Fiosrúcháin 
chun cinn i bhformáid ar líne mar gheall 
ar shrianta de bharr na paindéime 
domhanda. Maidir leis seo, le linn na 
bliana tuairiscithe lean an chuid um 
Chaighdeáin Ghairmiúla den Chomhairle 
ag athbhreithniú agus ag mionchoigeartú 
phróisis an Choiste Imscrúdaithe agus an 
Choiste Araíonachta.

 Î Lean an Chomhairle ar aghaidh ag plé 
leis an Roinn Oideachais ag iarraidh go 
gcuirfí nósanna imeachta i bhfeidhm go 
luath faoi alt 28 den Acht Oideachais 1998, 
chun foráil a dhéanamh do nós imeachta 
reachtúil casaoide do thuismitheoirí agus 
do mhúinteoirí ar leibhéal na scoile.

 Î  Lean an teagmháil leis an Roinn 
Oideachais freisin chun bailchríoch a 
chur ar rialacháin atá le toiliú agus le 
síniú ag an Aire faoi alt 37 d’Achtanna na 
Comhairle Múinteoireachta 2001-2015 
agus a fhoilsiú mar Ionstraim Reachtúil. 
Cuirfidh rialacháin faoi alt 37 den Acht, 
a luaithe a thiocfaidh siad i bhfeidhm, 
iallach ar fhostóirí fógra a thabhairt don 
Chomhairle Mhúinteoireachta nuair a 
dhéantar múinteoir a bhriseadh as a phost 
nó nuair a d’éirigh sé as a phost tar éis 
gearán nó próiseas araíonachta ar leibhéal 
na scoile.

 Î Cheadaigh an Chomhairle treoir maidir 
leis na Meáin Shóisialta an 14 Nollaig 
2020 tar éis comhairliúchán fairsing le 
páirtithe leasmhara. Seoladh an Treoir do 
Mhúinteoirí Cláraithe faoi Úsáid na Meán 
Sóisialta agus na Cumarsáide Leictreonaí 
i mí Feabhra 2021 trí ríomhiris a eisíodh 
chuig gach múinteoir cláraithe. De bhreis 
air sin, foilsíodh an Treoir ar shuíomh 
Gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, 
scaipeadh é ar gheallsealbhóirí trí r-phost, 
agus foilsíodh é ar ardáin meán sóisialta 
na Comhairle agus in irisí ceardchumainn. 
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 Î Reáchtáladh FÉILTE, Féile Oideachais na 
Comhairle i Sármhaitheas Foghlama agus 
Teagaisc, ar líne Dé Sathairn, 3 Deireadh 
Fómhair 2020 agus d’fhreastail 1,533 air. Ba 
é 3 uair an chloig agus 7 nóiméad an meán-
am freastail.

 Î Eisíodh tríocha a haon ríomhiris.

 Î Reáchtáladh trí cinn déag de sheimineáir 
ghréasáin bheo mar chuid den tsraith 
Webinar Learning For All a óstáiltear i 
gcomhpháirt leis an tSeirbhís Forbartha 
Gairmiúla do Mhúinteoirí (PDST).

 Î Tháinig méadú 1,237 ar leantóirí Twitter go 
31,837 san iomlán.

 Î Mhéadaigh leantóirí Facebook 1,494 go 
8,952.

 Î I mí na Samhna 2020 seoladh an tsraith 
Podcast Lighting a Fire! All things 
Teaching and Learning leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta agus foilsíodh ceithre 
thaifeadadh. Tá an tsraith deartha chun 
comhráite a spreagadh agus faisnéis a 
roinnt.

 Î Mar chuid de shraith CROÍ (Comhoibriú 
agus Taighde um Nuálaíocht Leanúnach) 
na Comhairle, sheol ríomhchárta poist 
an acmhainn Taighde a Úsáid inár Scoil. 
Eisíodh dhá ríomhchárta poist le linn na 
bliana tuairiscithe, chun aird a tharraingt 
ar infhaighteacht acmhainní coimeádaithe 
ar théamaí Machnaimh agus Folláine faoi 
seach.

 Î Chuir an Chomhairle dhá ríomhiris taighde 
ar fáil lena n-áirítear ríomhiris ar an téama 
Teagasc agus Foghlaim Ar Líne agus eagrán 
speisialta den ríomhiris chun Lá Domhanda 
na Leabhar a cheiliúradh.

 Î Bunaíodh an próiseas BEACONS, a 
sheasann do Bringing Education Alive for 
our Communities On a National Scale, go 
luath in 2019. Tugann an próiseas nuálach 
seo de chomhráite éascaithe, faoi stiúir 
leibhéal an phobail, gach guth le chéile 
chun tacú le comhráite níos fearr agus níos 
fearr idir páirtithe leasmhara oideachais. 
Bíonn mic léinn, tuismitheoirí, múinteoirí, 
príomhoidí agus páirtithe leasmhara eile 
i mbun comhráite gairide ar ábhair atá 
tábhachtach dóibh ag na himeachtaí.

 Î I mí na Nollag 2020, d’éirigh leis an 
gComhairle a hiarratas a chur isteach 
ar Chlár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach an AE ar thacaíocht chun 
samhlacha breise rannpháirtíochta 
pobail áitiúla a fhorbairt. Tá an OECD 
coimisiúnaithe ag an AE chun taighde, 
dearadh, píolótú agus measúnú 
a dhéanamh ar mhúnlaí éagsúla 
rannpháirtíochta scoile áitiúla sa dá 
bhliain atá romhainn, le fócas ar leith 
ar athchóiriú curaclaim agus oideachas 
uilechuimsitheach sa phróiseas píolótach. 
Bhí caidreamh fairsing ann leis an AE 
agus leis an OECD d’fhonn an plean 
mionsonraithe tionscadail a chomhaontú.

 Î D’fhreastail an Chomhairle ar an 
gcéad chruinniú de Ghrúpa Folláine 
Idirghníomhaireachta na Roinne Oideachais 
ar an 15 Deireadh Fómhair 2020. Bunaíodh 
an grúpa chun ailíniú na dtacaí folláine le 
pobail scoile a éascú agus tá an tSeirbhís 
Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) 
ina chathaoirleach air.

Gairm na múinteoireachta a chur chun cinn, lena n-áirítear 
folláine, agus feasacht ar obair na Comhairle a fheabhsú trí 
chumarsáid nuálach inrochtana6

Sprioc 
Straitéiseach
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A chinntiú go bhfuil go leor acmhainní ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta, lena n-áirítear ó fhoinsí eile chun tacú 
le bealaí éifeachtacha oibre, comhlíonadh rialachais 
chorparáidigh agus forbairt beartas éifeachtach

 Î  Neartaíodh slándáil bhonneagar TF na 
Comhairle. In ainneoin na paindéime, 
lean oibríochtaí na Comhairle ar aghaidh 
trí mheascán d’obair iargúlta agus ar an 
láthair a fuair tacaíocht ó shocruithe TF 
solúbtha agus láidre.

 Î Laghdaigh caiteachas ar chianobair agus 
cumarsáid mhéadaithe ar líne.

 Î Plean Iniúchta Inmheánaigh i bhfeidhm 
ag athbhreithniú comhlíonta in obair na 
Comhairle.

 Î Plean fórsa saothair curtha i gcrích in 2018 
chun a chinntiú go raibh na hacmhainní 
cearta i bhfeidhm ag an gComhairle chun 
tacú le cur i bhfeidhm agus seachadadh an 
Phlean Straitéisigh.

 Î D’fheidhmigh punann infheistíochta riosca 
íseal na Comhairle go láidir, go háirithe sa 
dara leath den bhliain tuairiscithe. Chuir 
sé seo in aghaidh na timpeallachta rátaí 
úis diúltacha. 

7
Sprioc 

Straitéiseach
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Bealach Cláraithe Líon

Bealach 1 Bunscoil 50,938

Bealach 2 Iar-bhunscoil 46,478

Bealach 3 Oideachas Breise 15,914

Bealach 4 Eile 1,279

Tabhair do d’aire: Is féidir le múinteoirí a bheith cláraithe ar 
níos mó ná bealach amháin

Clárúcháin
 Ar an iomlán, iontráladh 5,673 cláraithe nua 
ar an gClár, lena n-áirítear 3,428 céimí nua a 
chríochnaigh/a nuashonraigh a gclárúcháin le linn 
thréimhse chlárúcháin an tsamhraidh. Rinneadh 
athstruchtúrú ar phróiseas cláraithe mear an 
MNC (Múinteoirí Nua-Cháilithe) i bhfianaise 
srianta Covid-19 agus chun amlínte in IAOanna a 
aistríonn na torthaí deiridh chuig an gComhairle 
a fheabhsú. Tar éis forbairt TF, bhog an próiseas 
iarratais ar líne agus bhí éifeachtúlachtaí 
suntasacha ann dá bharr. Chinntigh sé seo gur 
tugadh 3,428 clárúchán iarchéime chun críche 
laistigh de chreat ama a bhí ceithre seachtaine 
níos giorra ná blianta roimhe seo.

3 Clár na Múinteoirí

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta 
freagrach as baill de ghairm na 
múinteoireachta a chlárú. Is éard atá i gceist 
leis sin ná clár na Múinteoirí a bhunú agus 
a chothabháil, na caighdeáin le haghaidh 
iontrála sa Chlár a leagan síos, agus 
iarratais ar iontráil sa Chlár a mheasúnú.  

109,196
múinteoir leis an gComhairle 
Mhúinteoireachta an 27 Márta 2021. 

Cláraíodh 
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Le linn na tréimhse 12 mhí seo, chuaigh 84 múinteoir 
as an gClár as gan dul i ngleic lena gcoinníollacha, 
agus athchláraigh 7 gcinn acu ina dhiaidh sin. 
Chuaigh 1,881 múinteoir as feidhm toisc nár 
íocadh táille athnuachana, agus d’athchláraigh 
60 múinteoir. As na múinteoirí a iarradh ath-
ghrinnfhiosrúchán a dhéanamh, baineadh 203 díobh 
as neamhchomhlíonadh. Ar leithligh, bhain 323 
múinteoir iad féin as an gClár go deonach le linn na 
tréimhse ama seo.

Mar a tharla blianta roimhe seo agus i gcomhréir le 
gairm na múinteoireachta i dtíortha eile, baineann 
thart ar 77% de na múinteoirí cláraithe agus is fir iad 
23% díobh.

Tháinig an Coiste Clárúcháin agus an Grúpa 
Athbhreithnithe Clárúcháin le chéile ceithre huaire 
le linn na tréimhse seo. Bhreithnigh an Grúpa 
Athbhreithnithe Clárúcháin 16 chás a bhain go 
príomha le cinntí measúnaithe cáilíochta.

Rochtain ar fhaisnéis ar an gClár  
Ar an iomlán, úsáideadh an tsaoráid “Cuardaigh an 
Clár” a ligeann don phobal cuardach a dhéanamh 
ar mhúinteoir cláraithe 119,779 uair. Ina theannta 
sin, logáil múinteoirí isteach ina dtaifid phearsanta 
tríd an logáil isteach Mo Chlárú 238,711 uair. 
Soláthraíonn an Chomhairle faisnéis chlárúcháin 
do na Máistrí Pá chun múinteoirí a íoc faoi Alt 30 
d’Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015 
agus faoi Alt 24 (7) den Acht Oideachais 1998 arna 
leasú. Le linn na tréimhse ama seo tharla 44,945 
logáil isteach máistir pá. 

Athnuachan Clárúcháin 
Ó Eanáir 2014, tá clárú leis an gComhairle ina 
riachtanas go bhfaighidh múinteoir tuarastal arna 
mhaoiniú ag an Stát. Maireann an clárú ar feadh 
bliana agus ní mór do mhúinteoirí a gclárúchán a 
athnuachan gach bliain chun fanacht ar Chlár na 
Múinteoirí. Tá an táille athnuachana cláraithe fós 
ag €65 agus is féidir faoiseamh cánach ioncaim 
a éileamh. Le linn na bliana tuairiscithe, rinne 
102,139 múinteoir a gclárúcháin a athnuachan agus 
roghnaigh thart ar 96% an rogha íocaíochta ar líne.

Clárú le Coinníollacha 
Sa bhliain tuairiscithe seo bhí tionchar ag Covid-19 
ar nósanna imeachta próiseála múinteoirí le 
coinníollacha ag dul in éag ar a gclárú. Chuir an 
Chomhairle próisis leasaithe i bhfeidhm le linn 
chéimeanna tosaigh na paindéime chun a chinntiú 
go gcothabháiltear clárúcháin múinteoirí. Laistigh 
den chreat ama, comhlíonadh 4,102 coinníoll 
agus nuashonraíodh clárúcháin múinteoirí le linn 
na tréimhse seo. Próiseáladh 2,609 múinteoir 
le coinníollacha cláraithe a chuaigh in éag, ar 
chomhlíon 390 a gcoinníollacha, deonaíodh síneadh 
ama do 2,008, bhain 101 bealach cláraithe, d’iarr 15 
iad a bhaint go deonach agus 95 as feidhm ón gclár.

Déanann an Painéal Clárúcháin measúnú ar iarratais 
ar shíneadh thar ceann na Comhairle. Tháinig an 
Painéal le chéile naoi n-uaire agus bhreithnigh sé 119 
cás agus daingníodh 2,056 cás eile.

Tionscadal Fíoraithe PME
Tacaíonn an Chomhairle le múinteoirí faoi oiliúint 
atá ag tabhairt faoi Mháistreacht Ghairmiúil san 
Oideachas (PME) san iar-bhunscoil chun a fhíorú go 
gcomhlíonann a n-ábhair fochéime riachtanais na 
Comhairle maidir le hábhar iar-bhunscoile amháin 
ar a laghad a theagasc, sula ndéanann siad iarratas 
ar chlárú. Cé go ndéanann na IAOanna cáilíochtaí 
foriomlána na mac léinn a mheas maidir le rochtain 
ar an gclár PME de réir critéar leathan, cuireann an 
Chomhairle seirbhís fíoraithe ábhar-sonrach breise 
ar fáil. Seiceálann sé seo go gcomhlíonann an t-ábhar 
a thógtar ag leibhéal fochéime na sainriachtanais 
mar atá leagtha síos ag an gComhairle maidir le clárú 
leis an ábhar iar-bhunscoile sin.

Deimhníonn sé seo incháilitheacht an mhúinteora 
faoi oiliúint PME clárú leis an gComhairle nuair a 
bheidh sé críochnaithe a gcuid staidéir Mháistreachta 
agus cuireann sé luas le próiseas cláraithe an 
tsamhraidh. Bhain 75% de na múinteoirí faoi oiliúint 
PME (iar-bhunscoil) a chuir tús lena gclár dhá bhliain 
in 2020 leas as an bpróiseas saor in aisce seo. 

Le linn na bliana tuairiscithe, rinne 
102,139 múinteoir a gclárúcháin a 
athnuachan agus roghnaigh thart ar 
96% an rogha íocaíochta ar líne.
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Droichead
Chuaigh Droichead, creat ionduchtaithe comhtháite 
na Comhairle do mhúinteoirí nua-cháilithe, isteach 
sa bhliain deiridh dá chéim fáis i rith na bliana 
tuairiscithe. Ó Mheán Fómhair 2020, ba é Droichead 
an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach múinteoir 
nua-cháilithe bunscoile agus iar-bhunscoile 
(MNCanna). Cuireadh bearta eatramhacha i 
bhfeidhm sna blianta acadúla 2019/2020 agus 
2020/2021 chun solúbthacht bhreise a thairiscint do 
MNCanna a raibh tionchar ag paindéim Covid-19 ar 
a bpróiseas Droichead. Rinneadh na Coinníollacha 
Cleachtais Ghairmiúil Iarcháilíochta - Socruithe 
Idirthréimhseacha a nuashonrú dá réir chun an 
tsolúbthacht a cuireadh i bhfeidhm chun tacú leis na 
MNCanna, na scoileanna agus na Foirne Tacaíochta 
Gairmiúla lena mbaineann a leagan amach.

Le linn na bliana tuairiscithe ghlac 5,817 múinteoir 
iomlán le próiseas Droichead thar dhá bhliain 
acadúla.

As na 3,122 MNC ar fud 1,479 scoil a ghlac páirt 
in 2019/2020, chríochnaigh 751 MNC an próiseas 
roimh an mbliain tuairiscithe, chuir 88 eilimint den 
phróiseas bancáilte chun críche níos déanaí agus 
chríochnaigh an 2,283 múinteoir eile an próiseas.

Tábla: Forbhreathnú ar Droichead 2019/2020 

Cineál Scoile MNCanna Scoileanna

Bunscoil 1,858 982

Iar-bhunscoil 1,264 497

Iomlán 3,122 1,479

Sa bhliain acadúil 2020/2021, chuir 3,446 MNC tús 
leis an bpróiseas i 1,682 scoil ar fud na tíre.

Tábla: Forbhreathnú ar Droichead 2020/2021 

Cineál Scoile MNCanna Scoileanna

Bunscoil 1,845 1,124

Iar-bhunscoil 1,601 558

Iomlán 3,446 1,682

 

Bhí an fás feiceálach go háirithe san iar-bhunscoil 
áit a raibh 337 MNC breise ag gabháil don phróiseas 
i 31 scoil bhreise. Bhí líon na MNCanna bunscoile a 
ghlac páirt sa phróiseas réasúnta seasmhach agus 
gan ach laghdú beag ar an mbliain roimhe sin. 
Mhéadaigh líon na mbunscoileanna a bhí ag gabháil 
don phróiseas faoi 142, áfach, rud a thugann le fios, 
murab ionann agus blianta roimhe seo, nach raibh 
ach MNC amháin ag níos mó scoileanna a bhí ag 
gabháil do Droichead.

Ar an iomlán, cuireadh 138 socrú solúbtha i 
bhfeidhm i 114 scoil i rith na bliana acadúla. 
Leagadh na socruithe seo amach i Socruithe 
Idirthréimhseacha na Comhairle agus tugadh faoi 
chomhairliúchán roimh ré idir scoileanna agus 
an Clár Ionduchtaithe Náisiúnta do Mhúinteoirí 
(NIPT). Chinntigh sé seo go bhféadfadh gach scoil an 
próiseas a thairiscint do MNCanna. As na 88 MNC a 
chuir gnéithe den phróiseas ón mbliain roimhe sin i 
gcrích, chríochnaigh 68 a n-eilimintí gan íoc le linn na 
scoilbhliana 2020/21.

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána
Riarann an Chomhairle grinnfhiosrúchán múinteoirí 
chun críocha cláraithe tosaigh, athnuachana 
clárúcháin agus fostaíochta. Rinneadh grinnfhiosrú 
ar 22,109 múinteoir i rith na bliana tuairiscithe. 
Díobh seo, rinneadh grinnfhiosrú ar 8,708 múinteoir 
chun críocha cláraithe tosaigh nó fostaíochta; 
Rinneadh grinnfhiosrú ar 13,401 mar chuid de 
bheartas na Comhairle múinteoirí cláraithe a 
athsheiceáil ar thimthriall trí bliana.

Cuireadh tús le hathfhiosrú múinteoirí a choinnigh 
nochtadh grinnfhiosrúcháin a eisíodh idir 29 
Aibreán 2016 (dáta bunaithe an Bhiúró Náisiúnta 
Grinnfhiosrúcháin) agus an 31 Márta 2017, i mí 
Feabhra 2020 agus cuireadh ar fionraí é i Márta 2020 
mar gheall ar ráig Covid-19. Tosaíodh é seo arís i mí 
Dheireadh Fómhair 2020. 

Tugtar Nochtadh ar thoradh an phróisis 
grinnfhiosrúcháin. Mar chuid den phróiseas 
clárúcháin, ceanglaítear ar an gComhairle breithniú 
a dhéanamh ar nochtaí grinnfhiosrúcháin, ar 
oiriúnacht an duine aonair mar “dhuine oiriúnach 
agus ceart” chun críocha athnuachana cláraithe nó 
cláraithe. 

Tháinig Painéal Fianaise ar Charachtar na Comhairle 
le chéile 11 uair agus bhreithnigh siad 38 nochtadh 
grinnfhiosrúcháin maidir le hiarratasóirí ar chlárú 
nó ar athnuachan cláraithe. Cuireadh 148 cás eile i 
láthair lena ndaingniú don phainéal i rith na bliana. 
Tugadh nuashonrú don Phainéal ar 18 múinteoir a 
bhí ceadaithe le haghaidh clárúcháin/athchlárúcháin 
le coinníollacha arna bhforchur ag an bPainéal. 
Bhreithnigh an Painéal freisin 10 n-aighneacht 
a rinne múinteoirí mar chuid den tionscadal 
athfhiosrúcháin. 
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4 Ardchaighdeáin 
iompair agus cleachtais 
ghairmiúil a chinntiú

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as cáilíocht an teagaisc in 
Éirinn a chothabháil agus a fheabhsú trí ardchaighdeáin a chur chun cinn agus 
a chinntiú sa ghairm. Baintear é seo amach trí Chód Iompair Ghairmiúil do 
Mhúinteoirí a fhoilsiú agus a chur chun cinn, agus trí ghearáin a imscrúdú.

Sa dara heagrán den Chód Iompair Ghairmiúil (a 
nuashonraíodh in 2016) leagtar amach na caighdeáin 
eolais ghairmiúil, scile, inniúlachta agus iompair 
a bhfuiltear ag súil leo ó mhúinteoirí cláraithe. 
Is ráiteas é an Cód ar an gcuma agus an mothú a 
bheadh ar theagasc maith. Is doiciméad reachtúil é a 
fheidhmíonn mar phointe tagartha le linn fiosrúcháin 
Oiriúnachta chun Teagaisc.

Cuireadh tús le feidhmeanna um Fhreagracht 
chun Múineadh na Comhairle (Cuid 5 d’Achtanna 
na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015) 
ar an 25 Iúil 2016. Féadfaidh an Chomhairle 
imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a dhéantar 
maidir le múinteoirí cláraithe maidir le hábhair 
thromchúiseacha. Chomh luath agus a dhéantar 
gearán, tionscnóidh an Chomhairle imscrúdú agus 
cinnfidh sí ar cheart déileáil leis trí nósanna imeachta 
araíonachta foirmiúla na Comhairle.

Féadfaidh an Chomhairle, tar éis fiosrúcháin 
araíonachta, a chinneadh comhairle a thabhairt, 
an múinteoir a fhógairt nó a cháineadh i scríbhinn, 
coinníollacha a fhorchur ar chlárú an mhúinteora, nó 
an múinteoir a chur ar fionraí nó a bhaint de Chlár na 
Múinteoirí. 

Sa chás go gcuirtear múinteoir ar fionraí nó go 
mbaintear den Chlár é, níl siad incháilithe tuarastal a 
mhaoiníonn an Stát a íoc.

 Molann an Chomhairle gur chóir gach gearán a 
thabhairt chuig scoil an mhúinteora ar dtús sula 
dtabharfar chuig an gComhairle Mhúinteoireachta 
iad. Mar sin féin, má tá leanbh nó duine leochaileach 
i mbaol, ba cheart é seo a thabhairt, ar an gcéad 
dul síos, don Gharda Síochána agus Tusla - An 
Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh, agus aird 
na Comhairle Múinteoireachta ina dhiaidh sin.

Dhéanfadh cur chun feidhme na nósanna imeachta 
faoi alt 28 den Acht Oideachais 1998 foráil do nós 
imeachta foirmiúil gearán ag leibhéal na scoile, rud 
a fhágfadh go ndéileálfaí le gearáin nó gearáin gan 
dul i muinín nósanna imeachta um Oiriúnachta 
chun Teagaisc. Maidir leis seo, lean an Chomhairle 
de bheith ag plé leis an Aire agus leis an Roinn 
Oideachais maidir leis an ngá le nósanna imeachta a 
chur i bhfeidhm faoi alt 28 den Acht Oideachais 1998, 
cibé acu trí bhíthin nósanna imeachta faoin mBille a 
foilsíodh le déanaí maidir leis an Tuismitheoir agus 
an Mac Léinn Cairt nó cibé bealach is cuí leis an Aire.
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Lean an Chomhairle Mhúinteoireachta de bheith 
ag plé leis an Roinn Oideachais chun bailchríoch 
a chur ar rialacháin atá le toiliú agus le síniú 
ag an Aire faoi alt 37 d’Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta 2001-2015 agus a fhoilsiú mar 
Ionstraim Reachtúil. Cuirfidh rialacháin faoi alt 37 
den Acht iallach ar fhostóirí fógra a thabhairt don 
Chomhairle Mhúinteoireachta nuair a dhéantar 
múinteoir a bhriseadh as a phost nó nuair a d’éirigh 
sé as a phost tar éis gearán nó próiseas araíonachta 
ar leibhéal na scoile.

Imscrúdú ar Ghearáin um Oiriúnachta 
chun Teagaisc/Coiste Imscrúdaithe 
Ag tús na bliana tuairiscithe, bhí 28 gearán beo 
os comhair an Choiste Imscrúdaithe, tar éis iad 
a thabhairt ar aghaidh ó thréimhsí tuairiscithe 
roimhe seo. Fuarthas 24 gearán aonair eile le linn 
na bliana tuairiscithe reatha, 28 Márta 2020 go 27 
Márta 2021. Ní bhfuarthas aon ghearáin nialasacha 
maidir le múinteoirí iolracha sa bhliain tuairiscithe 
reatha.

Diúltaíodh dhá cheann de na 24 gearán ag céim 
athbhreithnithe an Stiúrthóra mar gur measadh 
go raibh siad suaibhreosach faoi alt 42 (3) (b) 
d’Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001 go 
2015 (an “Acht”).

Anailís ar mhúinteoirí a ndearnadh 
gearán fúthu - bealach an chláraithe
As na 24 múinteoir a ndearnadh gearán fúthu sa 
bhliain tuairiscithe, bhí seachtar acu ina múinteoirí 
iar-bhunscoile, 15 ina múinteoirí bunscoile agus 
beirt ina múinteoirí breisoideachais.

Forais an ghearáin
Féadfaidh an Chomhairle gearáin a iniúchadh ar 
roinnt cúiseanna mar atá leagtha amach i gCuid 5 
d’Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001-
2015, lena n-áirítear:

 Î  mí-iompar gairmiúil

 Î drochfheidhmíocht ghairmiúil

 Î dul i mbun iompair atá contrártha leis an gCód 
Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí

 Î a bheith mí-oiriúnach ó thaobh míochaine chun 
múineadh

 Î ciontú cúirte i leith cionta áirithe

 Î gan cloí le foráil de chuid na nAchtanna um 
Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015 
nó sárú a dhéanamh ar fhoráil den sórt sin; 
An tAcht Oideachais, 1998; An tAcht Leasa 
Oideachais, 2000; Faoin Acht um Boird 
Oideachais agus Oiliúna, 2013, agus faoi aon 
rialacháin, rialacha nó orduithe arna ndéanamh 
faoi na hAchtanna sin

 Î gan gealltanas a chomhlíonadh nó aon ghníomh 
a shonraítear i dtoiliú a dhéanamh a thabhairt 
do phainéal de Choiste Araíonachta na 
Comhairle ag fiosrúchán agus

 Î clárú earráideach mar gheall ar dhearbhú nó 
mífhaisnéis atá bréagach nó calaoiseach.

Cinntí an Choiste Imscrúdaithe
Is coiste scagtha é an Coiste Imscrúdaithe a 
dhéanann breithniú agus imscrúdú ar ghearáin 
a fhaigheann an Chomhairle Mhúinteoireachta 
maidir le múinteoirí cláraithe. Caithfidh an Coiste 
seo a chinneadh an bhfuil gá le gníomh nó ar cheart 
gearán iomlán nó cuid de a tharchur chuig an 
gCoiste Araíonachta le haghaidh fiosrúcháin. 

Updated 2nd Edition 2016

Code of Professional 
Conduct for Teachers

Is ráiteas é an Cód ar  
an gcuma agus an 
mothú ar chóir a bheith 
ag dea-theagasc.
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Le linn na bliana tuairiscithe, tháinig an Coiste Imscrúdaithe le chéile 9 n-uaire.

 Î  Chinn an Coiste Imscrúdaithe nach bhféadfadh sé 
5 de na 24 gearán a fuarthas a mheas. Diúltaíodh 
na gearáin seo toisc nár chomhlíon siad ceanglais 
na nAchtanna um Chomhairle Múinteoireachta 
2001-2015, ie, tharla an t-iompar roimh 25 
Iúil 2016 agus ní raibh dlínse ag an gCoiste 
Imscrúdaithe iad a mheas, níor bhain siad le 
múinteoirí cláraithe. níor tugadh oiriúnacht chun 
teagaisc, nó nósanna imeachta scoilbhunaithe i 
gcrích sular ardaíodh an t-ábhar leis an gCoiste 
Imscrúdaithe.

 Î Tar éis cinneadh a bheith imscrúdaithe ag an 
gCoiste Imscrúdaithe, tarchuireadh ceann de na 
19 gearán eile chuig an gCoiste Araíonachta lena 
fhiosrú.

 Î Ní raibh an 18 gearán eile a fuarthas tar éis 
teacht ar phointe cinnidh chríochnaithigh ag an 
gCoiste Imscrúdaithe faoi dheireadh na bliana 
tuairiscithe.

 Î Bhreithnigh an Coiste Imscrúdaithe aistarraingt 
nialasach ar ghearán le linn na bliana tuairiscithe.

 Î Bhain dhá cheann de na 24 gearán le hiompar a 
tharla sular cuireadh tús le Cuid 5. 

Foinse an ghearáin

Grúpa Gearán Méid

Tuismitheoirí 12

An Chomhairle Mhúinteoireachta tríd an gCoiste Feidhmiúcháin, tar éis don Chomhairle an 
gearán a thabhairt trí na meáin nó eile

6

Páirtithe eile 6

Údaráis bhainistíochta scoile 0
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Catagóirí Gearáin
Léiríonn an méid seo a leanas na catagóirí gearán a taifeadadh agus líon na ngearán a fuarthas i ngach catagóir 
le linn na bliana tuairiscithe:

Iompar* 12

Inniúlacht/feidhmíocht/cleachtas 4

Imní míochaine 2

Ciontuithe coiriúla 1

Mímhacántacht/ionracas gairmiúil 7

Sárú ar an gCód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí 5

Tabhair do d’aire: Is féidir níos mó ná catagóir gearáin amháin a cheangal le haon ghearán aonair. Dá bhrí sin, 
ní gá gurb ionann na catagóirí gearán sa tábla thuas agus líon iomlán na ngearán a fuarthas le linn na bliana 
tuairiscithe.

*I measc na ngearán a bhaineann le hiompar tá mí-úsáid chorpartha/ionsaí, ionsaí ó bhéal, teagmháil ghnéasach/
phearsanta le mac léinn, caidreamh pearsanta míchuí le mac léinn (neamhghnéasach), cumarsáid mhíchuí (de 
chineál gnéasach agus neamhghnéasach), bulaíocht , iompar idirdhealaitheach agus úsáid mhíchuí sna meáin 
shóisialta.

Fiosrúcháin um Oiriúnachta chun Teagaisc/Coiste Araíonachta

Cuireadh tús le feidhm Aclaíochta chun 
Múinteoireachta na Comhairle Múinteoireachta an 25 
Iúil 2016 agus ón dáta sin, d’fhéadfadh an Chomhairle 
gearáin a fháil agus a imscrúdú maidir le múinteoirí 
cláraithe, agus d’fhéadfadh fiosrúchán a bheith ann 
i ndeireadh na dála maidir le hoiriúnacht múinteora 
chun teagaisc.

Féadfaidh Coiste Imscrúdaithe na Comhairle gearán 
a tharchur chuig an gCoiste Araíonachta lena fhiosrú. 
I bhformhór na gcásanna, beidh fiosrúchán i bhfoirm 
éisteachta ó bhéal os comhair painéal den Choiste 
Araíonachta. Tá sé cosúil le héisteacht os comhair 
cúirte nó binse. Tugann finnéithe fianaise faoi 
mhionn, áfach, féadfaidh an painéal a chinneadh, ar 
iarratas ón múinteoir nó faoi thoiliú an mhúinteora 
is ábhar don ghearán, cinneadh a dhéanamh 
fiosrúchán a dhéanamh trí scrúdú a dhéanamh ar 
dhoiciméid agus aighneachtaí i scríbhinn, seachas 
iompar an fiosrúchán i bhfoirm éisteachta ó bhéal. Ní 
dhearnadh aon fhiosrúcháin trí scrúdú a dhéanamh 
ar dhoiciméid i rith na bliana tuairiscithe.

I bhformhór na gcásanna, beidh éisteacht ó bhéal 
ar siúl, go háirithe i gcás conspóid faoi fhíorais nó 
líomhaintí. Sa chás go ndéantar an fiosrúchán go 
poiblí, is féidir le baill na meán cumarsáide a bheith i 
láthair.

Má dhéantar iarratais air, féadfaidh an painéal 
fiosrúcháin cinneadh a dhéanamh fiosrúchán ar fad 
nó cuid de a reáchtáil go príobháideach. Féadfaidh an 
painéal a chinneadh freisin céannacht daoine agus 
áiteanna a bhfuil baint acu leis an bhfiosrúchán a 
chur gan ainm má théann fiosrúchán ar aghaidh go 
poiblí.

Ag tús na bliana tuairiscithe, bhí sé fhiosrúchán 
ag céim na pleanála, tar éis iad a atreorú agus a 
thabhairt ar aghaidh ó thréimhsí tuairiscithe roimhe 
seo. Bhí ullmhúcháin chun fiosrúcháin a dhéanamh 
ar siúl sna sé ábhar seo. Cuireadh seacht ngearán eile 
faoi bhráid an Choiste Araíonachta lena bhfiosrú sa 
bhliain tuairiscithe 2020/2021.
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I measc na saincheisteanna a bhí lárnach sna gearáin 
seo bhí cásanna ciontaithe go cásanna a bhain 
le teagmhais líomhnaithe mí-iompair ghairmiúil, 
drochfheidhmíocht ghairmiúil, agus sárú ar Chód 
Iompair Ghairmiúil na Múinteoirí de chuid na 
Comhairle Múinteoireachta.

In ainneoin na srianta a forchuireadh mar thoradh 
ar phaindéim Covid-19, lean obair na bpainéal 
fiosrúcháin i rith na bliana tuairiscithe agus aistríodh 
imeachtaí chuig ardán slán ar líne. Tionóladh ceithre 
réamhéisteacht, a bhain le trí ghearán ar leithligh 
agus fiosrúchán príobháideach dhá lá, ar líne.

Rinneadh dhá iarratas ar dhaingniú smachtbhanna 
chuig an Ard-Chúirt. Bhain siad seo le fiosrúcháin 
a cuireadh i gcrích sa tréimhse tuairiscithe roimhe 
seo, agus sa dá chás, deimhníodh an smachtbhanna 
ábhartha. I gceann de na cásanna seo baineadh 
an múinteoir den Chlár. Sa dara cás, coinníodh an 
múinteoir ar an gClár faoi réir coinníoll oiriúnachta le 
múineadh. Foilsíonn an Chomhairle fógraí láithreáin 
ghréasáin ó am go ham maidir le fiosrúcháin a 
cuireadh i gcrích agus is féidir iad seo a fheiceáil ar 
an limistéar Fitness to Teach ar shuíomh Gréasáin na 
Comhairle Múinteoireachta.

De réir Ionstraim Reachtúil IR Uimh. 8 de 2017 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cáilíochtaí 
Gairmiúla a Aithint) 2017, tá oibleagáid ar an 
gComhairle Mhúinteoireachta, mar Údarás Inniúil 
faoi Threoir an AE 2013/55/AE, fógra a thabhairt 
do na húdaráis inniúla i ngach Ball eile den AE 
Stáit, i gcás ina ndéanann údarás náisiúnta nó cúirt 
toirmeasc nó srian ar chleachtadh duine cláraithe. 
Le linn na bliana tuairiscithe, d’eisigh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta foláirimh maidir le cúigear 
múinteoirí cláraithe.

An Coiste Feidhmiúcháin
Is coiste reachtúil de chuid na Comhairle é an Coiste 
Feidhmiúcháin, a chomhlíonann feidhmeanna 
a thugtar dó le hAchtanna na Comhairle 
Múinteoireachta 2001-2015; áirítear leis seo ábhair 
a fhéadfaidh an Chomhairle a tharmligean chuici. 
Rinne an Chomhairle a feidhmeanna faoi alt 47 
agus faoi alt 42 (1) den Acht a tharmligean chuig an 
gCoiste Feidhmiúcháin, de bhun alt 26 (i) d’Achtanna 
na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015.

Foráiltear le halt 47 d’Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta 2001-2015 go bhféadfaidh an 
Chomhairle, má tá sí sásta go bhfuil sé chun leasa an 
phobail, iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte 
ar Ordú chun clárú múinteoir cláraithe a chur ar 
fionraí ar feadh tréimhse sonraithe. Bhreithnigh an 
Coiste Feidhmiúcháin iarratas amháin den sórt sin 
sa bhliain tuairiscithe agus shocraigh sé iarratas 
a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar Ordú alt 47. 
Dheonaigh an Ard-Chúirt an t-iarratas seo.

Foráiltear le halt 42 (1) d’Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta 2001-2015 go bhféadfaidh an 
Chomhairle gearán a dhéanamh leis an gCoiste 
Imscrúdaithe. Féadfaidh sé seo teacht chun cinn 
nuair a thagann múinteoir cláraithe faoi aird na 
Comhairle trí na meáin nó i gcás go gcuireann ball 
den phobal nó bord bainistíochta an Chomhairle 
ar an eolas faoi imní a bhaineann le múinteoir 
cláraithe ach nach mian leo a bheith ina ghearánach 
foirmiúil. Chinn an Coiste Feidhmiúcháin (tar éis 
don Chomhairle an fheidhm seo a tharmligean) 
gur cheart don Chomhairle a bheith ina gearánach 
maidir le sé ghearán i rith na bliana tuairiscithe.

Rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
maidir le hábhair oiriúnachta chun 
teagaisc
Bíonn an Chomhairle i dteagmháil go gníomhach 
le páirtithe leasmhara ar bhonn rialta. Lean an 
Chomhairle ar aghaidh ag déanamh cumarsáide le 
páirtithe leasmhara i gcomhthéacs Oiriúnachta chun 
Teagaisc.

Lean an teagmháil leis an Roinn Oideachais, Tusla, 
An Garda Síochána agus Oifig an Choimisinéara 
um Chosaint Sonraí i gcomhthéacs an fhaisnéis 
faoi chosaint leanaí/riosca leanaí a roinnt leis an 
gComhairle Mhúinteoireachta nuair a bhaineann sí le 
múinteoir cláraithe.

Forbairtí ábhartha eile um Oiriúnachta 
chun Teagaisc i rith na bliana tuairiscithe
Lean cainteanna ar aghaidh le rialtóirí teagaisc 
na Ríochta Aontaithe chun Comhaontuithe 
Comhroinnte Sonraí a chur chun cinn, chun go 
bhféadfaí comhroinnt féideartha sonraí a dhéanamh 
i dtéarmaí faisnéise atá ag teacht isteach agus ag 
dul as oifig, i gcomhthéacs oiriúnacht faisnéise a 
theagasc. Ba ghá sin a dhéanamh mar gheall ar 
Brexit, agus ina dhiaidh sin tháinig deireadh le 
ballraíocht na Ríochta Aontaithe in AE.

Ar 09 Feabhra 2021 (a bhí ina Lá Domhanda 
Níos Sábháilte ar an Idirlíon), sheol Stiúrthóir na 
Comhairle Múinteoireachta ‘Treoir do Mhúinteoirí 
Cláraithe faoi úsáid na Meán Sóisialta agus 
Cumarsáide Leictreonaí’ na Comhairle.

Cheadaigh an Chomhairle an doiciméad treorach 
seo an 14 Nollaig 2020 tar éis comhairliúcháin 
fhairsing le páirtithe leasmhara. Seoladh an 
treoir trí ríomhiris a eisíodh chuig gach múinteoir 
cláraithe. De bhreis air sin, foilsíodh an treoir ar 
shuíomh Gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, a 
scaipeadh ar gheallsealbhóirí trí r-phost, a foilsíodh 
ar ardáin meán sóisialta na Comhairle agus in irisí 
ceardchumainn. 
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5 Oideachas Tosaigh Múinteoirí 
agus Ionduchtú

Tá ardchaighdeán a chur chun cinn ar fud chontanam oideachas múinteoirí 
lárnach d’obair na Comhairle Múinteoireachta. Tosaíonn feidhmeanna na 
Comhairle sa réimse seo nuair a théann múinteoir isteach in oideachas tosaigh 
múinteoirí agus leanann sé ar aghaidh ar feadh shaolré an mhúinteora. 

Athbhreithniú agus Creidiúnú na gClár 
Tosaigh um Oideachas Múinteoirí (OTM)

Céim: Caighdeáin um Oideachas Tosaigh do 
Mhúinteoirí (OTM)
Tugann Alt 38 d’Achtanna na Comhairle 
Múinteoireachta 2001-2015 léargas ar shainchúram 
na Comhairle maidir le cláir um Oideachas Tosaigh 
do Mhúinteoirí (OTM) a chreidiúnú agus tacaíonn 
Beartas na Comhairle leis an Leanúntas in Oideachas 
Múinteoirí. In 2011, d’fhoilsigh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta an chéad eagrán de chaighdeáin 
chreidiúnaithe do chláir OTM, Oideachas Tosaigh do 
Mhúinteoirí: Critéir agus Treoirlínte do Sholáthraithe 
Cláir. Críochnaíodh an chéad timthriall de chreidiúnú 
clár in 2015.

Mar ullmhúchán don chéad timthriall eile den 
phróiseas athbhreithnithe agus creidiúnaithe, chuir 
an Chomhairle tús le hathbhreithniú ar na caighdeáin 
chreidiúnaithe, a rinneadh i dtrí chéim idir 2015 agus 
2020.

Bhí an t-athbhreithniú bunaithe ar chleachtadh 
comhairliúcháin iarmharta, taighde coimisiúnaithe ar 
shocrúchán scoile, próiseas comhairliúcháin fairsing 
le príomhpháirtithe leasmhara agus athbhreithniú 
neamhspleách (seachtrach) ar aighneachtaí i 
scríbhinn a fuarthas. Tá na caighdeáin chreidiúnaithe 
athbhreithnithe leagtha amach anois i Céim: 
Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí, a 
d’fhormheas an Chomhairle i mí Dheireadh Fómhair 
2020. Ní mór gach clár nua atá ag lorg creidiúnú a 
ailíniú le Céim anois agus caithfear na cláir go léir atá 
ann a ailíniú le Céim ó Mheán Fómhair 2022 i gcomhair 
iontógáil na chéad bhliana.  

Procedures for the Professional Accreditation of 
Programmes of Initial Teacher Education
Tar éis cead a fháil ó Céim, rinneadh athbhreithniú ar 
an OTM: Straitéis an Athbhreithnithe agus Creidiúnú 
Gairmiúil na gClár Reatha (2011). Sa doiciméad 
athbhreithnithe, Nósanna Imeachta maidir le 
Creidiúnú Gairmiúil ar Chláir um Oideachas Tosaigh do 
Mhúinteoirí (2021) leagtar amach na próisis agus na 
nósanna imeachta trína bhfeidhmíonn an Chomhairle 
Mhúinteoireachta a ról in athbhreithniú agus creidiúnú 
a dhéanamh ar chláir d’oideachas tosaigh múinteoirí 
agus cheadaigh an Chomhairle é i Márta 2021.
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Bhí athbhreithniú Céim mar bhonn le dréachtú na 
Nósanna Imeachta agus cleachtadh cás-staidéir 
athbhreithnithe litríochta ar phróisis chreidiúnaithe 
rialála idirnáisiúnta agus náisiúnta. Rinneadh 
athbhreithniú litríochta freisin maidir le foirmle a 
fhorbairt chun an Cóimheas Foirne/Mac Léinn a 
ríomh, an fhoirmle a phíolótú agus comhairliúchán 
le Cinn Oideachais OTM agus baill foirne acadúla sna 
IAOanna agus grúpa díospóireachta le baill reatha an 
Phainéil Athbhreithnithe.

Cláir OTM 
D’iarr gníomh a dó dhéag i bplean Gníomhaíochta 
um Sholáthar Múinteoirí (2018) na Roinne 
Oideachais ar an HEA teagmháil a dhéanamh le 
soláthraithe clár OTM chun a chinntiú go bhfuil 
cláir OTE iar-bhunscoile comhthráthacha 4 bliana 
breise i bhfeidhm a cháilíonn múinteoirí in dhá 
réimse ábhair, lena n-áirítear ábhair spriocdhírithe. 
(Matamaitic, Fisic, Ceimic, Eolaíocht Ríomhaireachta, 
Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Iodáilis, Gaeilge, 
Eacnamaíocht Bhaile).

Rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta creidiúnú 
ar cheithre chlár iar-bhunscoile ceithre bliana 
comhthráthacha le linn na tréimhse tuairiscithe, 
agus bhí trí cinn acu i spriocréimsí na Gaeilge, na 
Matamaitice agus na Nua-Theangacha Eachtracha. 
Chreid an Chomhairle clár iar-bhunscoile 
comhthráthach ceithre bliana in Ealaín agus 
Dearadh. Fuair an Chomhairle dhá aighneacht 
bhreise le haghaidh clár comhthráthach ceithre 
bliana, a bhí ag dul ar aghaidh ag an am seo tríd an 
bpróiseas athbhreithnithe agus creidiúnaithe.

Socrúchán Scoile 
D’fhógair an tAire Oideachais Norma Foley TD agus 
an Chomhairle Mhúinteoireachta go bhfoilseofaí 
Tuarascáil agus Plean Gníomhaíochta an Ghrúpa 
Oibre Socrúcháin Scoile Dé hAoine, 19 Márta 2021.

Thionóil an Chomhairle Mhúinteoireachta an Grúpa 
Oibre Socrúcháin Scoile (SPWG) i mí na Samhna 
2018 chun athbhreithniú a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm treoirlínte socrúcháin scoile agus mhol 
moltaí na Comhairle Múinteoireachta taighde ar 
shocrúchán scoile. Iarradh ar an nGrúpa moltaí, lena 
n-áirítear plean gníomhaíochta costáilte, a chur in iúl 
do Ghrúpa Forfheidhmithe Soláthair Múinteoirí na 
Roinne Oideachais. 

D’aithin an Grúpa roinnt príomhdhúshlán maidir 
le socrúchán scoile, lena n-áirítear foinsiú agus 
riarachán socrúcháin scoile, costas airgeadais 
socrúcháin scoile, agus róil agus freagrachtaí 
geallsealbhóirí (le fócas ar leith ar thacú le múinteoirí 
a óstáil múinteoirí faoi oiliúint). Bhí na dúshláin seo 
mar bhunús le Plean Gníomhaíochta ar Socrúchán 
Scoile agus tugann an tuarascáil deiridh léargas ar 
thrí réimse gníomhaíochta tosaíochta:

1. córas socrúcháin scoile lárnach náisiúnta agus 
tairseach comhtháite ar líne a chruthú 

2. samhail taispeána a lainseáil lena n-áireofar 
píolótú ar an gcóras socrúcháin agus ar 
an gclár foghlama gairmiúla chun tacú 
le Treoraithe (ar a dtugtaí múinteoirí 
comhoibrithe roimhe seo)

3. Tacaíocht d’fhorbairt comhpháirtíochtaí scoil-
ardoideachais i réimse an taighde agus an 
aitheantais d’obair gach duine a bhfuil baint 
acu le socrúchán scoile.

Mhol an SPWG roinnt meithleacha a bhunú chun 
gníomhaíochtaí a chur chun cinn i ngach ceann de 
na réimsí sin. Mar gheall ar thionchar Covid-19 ar 
acmhainní an chórais agus ar chleachtais oibre, 
bunaíodh na meithleacha in 2021. Maidir le foilsiú 
na tuarascála i mí an Mhárta 2021, dheimhnigh an 
Chomhairle amlínte athbhreithnithe freisin lena 
ndírítear ar ghníomhaíocht tosaíochta 1 agus 2 agus 
lena n-áirítear bunú an méid seo a leanas: 

 Î Foireann an Tionscadail Socrúcháin Scoile (An 
Chomhairle Múinteoireachta, Roinn Oideachais, 
Cigireacht) (Q1 2021)

 Î Grúpa Oibre an Chórais Socrúcháin (le tosú i Q2 
2021)

 Î Grúpa Oibre um Fhoghlaim Ghairmiúil Treoraithe 
(le tosú i Q4 2021)

Measúnú cáilíochtaí
De réir Threoir an AE 2005/36/CE maidir le 
haitheantas frithpháirteach do cháilíochtaí (arna 
leasú), is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an 
t-údarás inniúil in Éirinn chun iarratais ar chlárú 
a mheas ó dhaoine a aithnítear mar mhúinteoirí i 
dtíortha AE/LEE eile. Ní mór d’iarratasóirí na critéir 
a chomhlíonadh mar atá leagtha amach i Rialacháin 
na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016. Déantar 
gach iarratas ar chlárú ó mhúinteoirí a cháiligh 
lasmuigh den AE/LEE a mheas ar bhonn aonair 
freisin.
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Ceadaíodh 550 iarratas ar mheasúnú cáilíochta 
le haghaidh clárúcháin. Díobh seo, bhí 235 ina 
n-iarratais bunscoile agus 315 ina n-iarratais iar-
bhunscoile.

Rialachán Leasaithe COVID-19 2020  
I gcomhthéacs Covid-19, thug an Chomhairle raon 
beart isteach chun tacú le pobail teagaisc agus scoile 
le scoileanna a athoscailt agus iad a choinneáil 
oscailte i rith na scoilbhliana 2020/2021. Áiríodh 
ar cheann de na hidirghabhálacha sin rialachán 
leasaithe a chuir ar chumas, ar bhonn eisceachtúil 
agus faoi cheangal ama, roinnt múinteoirí a cháiligh i 
dtír eile ionduchtú a dhéanamh in Éirinn.

Ghlac an Chomhairle Mhúinteoireachta le hiarratais 
ar chlárú faoin rialachán leasaithe seo ón 10 Lúnasa 
go dtí an 30 Deireadh Fómhair 2020. Fuarthas 109 
iarratas san iomlán faoin rialachán leasaithe agus 
fuair 85 de na hiarratasóirí sin clárú coinníollach.

Athbhreithniú ar chritéir ábhair  
I gcomhthéacs raon fachtóirí lena n-áirítear forbairtí 
leanúnacha i leanúntas in oideachas múinteoirí, 
saincheisteanna soláthair múinteoirí agus athchóiriú 
na Sraithe Sóisearaí, chuir an Chomhairle tús le 
hathbhreithniú ar a Riachtanais Ábhar Curaclaim 
ag leibhéal Iar-bhunscoile in 2018. Áiríodh leis 
seo próiseas comhairliúcháin fairsing leis na 
príomhpháirtithe leasmhara go léir idir Meitheamh 
2018 agus Aibreán 2019.

Foilsíodh na riachtanais athbhreithnithe ábhair 
churaclaim ar an 11 Samhain 2020. Tá na ceanglais 
athbhreithnithe i bhfeidhm faoi láthair chun críocha 
creidiúnaithe clár OTM agus tiocfaidh siad i bhfeidhm 
ó Eanáir 2023 d’iarratasóirí a dhéanann iarratas ar 
chlárú leis an gComhairle. Cuireann na riachtanais 
cur chuige níos uilechuimsithí ar fáil maidir leis an 
raon éagsúil scileanna a thugann céimithe ón mbaile 
agus thar lear chuig an timpeallacht foghlama nua-
aimseartha, agus caighdeáin á gcothabháil acu.

Foilsíodh ceanglais maidir le dhá ábhar nua 
Ardteistiméireachta na Polaitíochta agus na Sochaí 
agus na Ríomheolaíochta i mí na Samhna 2020 agus 
tháinig siad i bhfeidhm in Eanáir 2021.

Droichead 
Cuireadh an cúigiú bliain agus an bhliain deiridh 
de chéim fáis Droichead, creat ionduchtaithe 
comhtháite na Comhairle do mhúinteoirí nua-
cháilithe, i bhfeidhm i mbunscoileanna agus i 
mbunscoileanna sa bhliain acadúil 2020/2021. 
Ó Mheán Fómhair 2020, ba é Droichead an t-aon 
bhealach ionduchtaithe do gach MNC bunscoile 
agus iar-bhunscoile. Cuireadh bearta eatramhacha 
i bhfeidhm sna blianta acadúla 2019/2020 agus 
2020/2021 chun solúbthacht bhreise a thairiscint 
do MNC a raibh tionchar ag paindéim Covid-19 ar 
a bpróiseas Droichead. Rinneadh na Coinníollacha 
Cleachtais Ghairmiúil Iarcháilíochta - Socruithe 
Idirthréimhseacha a nuashonrú dá réir chun an 
tsolúbthacht a cuireadh i bhfeidhm chun tacú leis 
na MNC, na scoileanna agus na Foirne Tacaíochta 
Gairmiúla lena mbaineann a leagan amach.

Tugtar léargas ar níos mó sonraí oibríochta ar 
phróiseas Droichead i gcuid 3 - Clár na Múinteoirí.

Próiseas Dearbhaithe Cáilíochta 
Droichead do 2019/2020  
Rinneadh an cúigiú timthriall den phróiseas 
Dearbhú Cáilíochta Droichead (DQA) le linn na 
bliana tuairiscithe seo. Chuaigh painéal DQA 
i dteagmháil le 28 scoil, 14 bunscoil agus 14 
iar-bhunscoil, d’fhonn tuairisc a thabhairt don 
Chomhairle Mhúinteoireachta ar na torthaí maidir 
le hoibriú Droichead agus cáilíocht an phróisis sna 
scoileanna sin. Roghnaíodh 24 scoil trí phróiseas 
randamach agus toisc gur chuir Covid-19 isteach 
ar phróiseas DQA don scoilbhliain 2019/2020, 
roghnaíodh ceithre scoil inar críochnaíodh an 
próiseas le linn an ghlasála in 2020/2021. Rinne 
an painéal athbhreithniú agus nuashonrú ar na 
ceisteanna a cuireadh i scoileanna ón mbliain 
roimhe sin d’fhonn faisnéis níos sainiúla agus níos 
mionsonraithe a fháil ar an bpróiseas a tharla sna 
scoileanna in 2019/2020. Bhí cothromaíocht réasúnta 
de chineálacha scoile sa dá earnáil i roghnú 28 
scoil i bhfianaise líon na samplaí beaga san iomlán. 
Bhí na scoileanna uile a ndeachthas i dteagmháil 
leo an-sásta comhoibriú leis an bpróiseas DQA. 
Cuirtear fócas an DQA mar a rinneadh i bpróisis 
roimhe seo ar chomhsheasmhacht seachas ar 
aonfhoirmeacht in oibriú Droichead i scoileanna. 
Tugann torthaí an phróisis léargas maith ar an gcaoi 
a bhfuil scoileanna ag leanúint ar aghaidh le próiseas 
Droichead a fhorbairt agus an chothromaíocht idir 
aonfhoirmeacht agus comhsheasmhacht a bhaint 
amach i gcomhthéacs na scoile aonair. Tá gach 
tuarascáil DQA ar fáil le feiceáil ar shuíomh Gréasáin 
na Comhairle Múinteoireachta. 
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6 Foghlaim agus Taighde Múinteoirí 

Foghlaim múinteoirí 

Cosán
Mar chuid de Phróiseas Forbartha Cosán, éascaíodh 
clár ceardlann do scoileanna i rith na bliana 
tuairiscithe i gcomhar leis na hIonaid Tacaíochta 
Oideachais in Éirinn (ESCI). Tá na ceardlanna 
deartha le go bhféadfaidh múinteoirí bunscoile, 
iar-bhunscoile agus breisoideachais freastal le 
comhghleacaithe óna scoil, chun creat Cosán a 
iniúchadh i gcomhpháirt agus conas is féidir é a 
úsáid ina gcomhthéacs áirithe. Tá trí cheardlann 
sa chlár agus roinnt gníomhaíochtaí comhoibrithe 
scoilbhunaithe. Tugadh cuireadh do scoileanna triúr 
múinteoirí (lena n-áirítear ceannaire sinsearach nó 
lár ceannaire) a ainmniú chun freastal ar an gclár 
ceardlainne. Ag na ceardlanna, ghlac rannpháirtithe 
páirt i bplé grúpa beag maidir lena gcuid foghlama 
agus cuireadh samhlacha agus uirlisí praiticiúla 
éagsúla in aithne dóibh chun tacú leo machnamh a 
dhéanamh ar a gcuid foghlama. I mí an Mhárta 2020 
mar gheall ar Covid-19, cuireadh na ceardlanna a bhí 
fágtha i Sraith 1 ar athló go dtí Meitheamh 2020. 

Rinneadh an ceann deireanach de na trí cheardlann 
a athdhearadh agus a sholáthar i bhformáid ar líne 
mar gheall ar chomhairle sláinte an phobail agus 
treoirlínte an rialtais i gcomhthéacs na paindéime 
Covid-19.

Tar éis Sraith 1 a bheith críochnaithe, chomhlánaigh 
na héascaitheoirí ceardlainne suirbhé ar líne agus 
ghlac siad páirt i seisiún foghlama roinnte ar líne, 

agus thug an bheirt acu aiseolas luachmhar maidir 
lena dtaithí ar an gclár chun tacú le rolladh amach 
Sraith 2. 

Cuireadh tús le pleanáil do Shraith 2 de Chlár 
Ceardlann Cosán i mí Dheireadh Fómhair 2020, 
nuair a thug an Chomhairle cuireadh do 6 Ionad 
Oideachais breise (An Charraig Dhubh, Carraig na 
Sionainne, Corcaigh, Droim Conrach, Cill Dara agus 
Laois) óstáil a dhéanamh ar Chlár Ceardlainne Cosán 
mar chuid dá cláir cúrsaí áitiúla.

I mí na Samhna 2020, d’óstáil an Chomhairle 
Mhúinteoireachta, i gcomhar le hIonaid Tacaíochta 
Oideachais na hÉireann (ESCI) seimineár gréasáin ar 
an ábhar Tacú le Foghlaim Múinteoirí, i gcomhthéacs 
Cosán.

I ndiaidh an tseimineáir gréasáin, cuireadh tús 
le Sraith 2 de Chlár Ceardlann Cosán agus faoi 
dheireadh na bliana tuairiscithe, bhí 22 ceardlann ar 
siúl in 12 Ionad Oideachais ar fud na tíre.

Tháinig Grúpa Oibre Cosán le chéile i rith na 
bliana tuairiscithe agus rinne siad machnamh 
ar aiseolas ó cheardlanna agus rannpháirtíocht 
geallsealbhóirí chun a gcuid oibre leanúnach maidir 
le Próiseas Forbartha Cosán a threorú. Bhreithnigh 
siad freisin roinnt leaganacha de dhréachtphlean 
Gníomhaíochta Cosán a d’fhorbair an Roinn 
Oideachais i gcomhairle le foireann na Comhairle 
Múinteoireachta. 
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Taighde

Taighde a Úsáid inár Scoil 
Mar chuid de Shraith Taighde CROÍ, seoladh gné nua 
Taighde a Úsáid inár Scoil ar shuíomh Gréasáin na 
Comhairle Múinteoireachta i Meán Fómhair 2020. 
Cuireann an grúpa seo acmhainní ar fáil go téamach 
chun é a dhéanamh níos éasca do scoileanna taighde 
ábhartha a fháil i bhformáid a oireann dóibh. I measc 
na n-acmhainní tá seimineáir ghréasáin, ríomhirisí, 
leabhair agus ailt irise, agus spreagtar scoileanna 
téama áirithe a roghnú agus na hacmhainní a 
iniúchadh le comhghleacaithe mar chuid de 
chruinniú foirne. Le linn na bliana tuairiscithe, 
foilsíodh acmhainní ar théamaí Machnaimh agus 
Folláine. Tá na hábhair seo ailínithe le Réimsí 
Foghlama Cosán, an Creat Náisiúnta um Fhoghlaim 
Múinteoirí. Cuirfear ábhair bhreise leis an mbanc 
acmhainní le himeacht ama, agus samhlaítear go 
mbeidh sé ina acmhainn luachmhar do mhúinteoirí 
agus do scoileanna.

Creat Tacaíochta Taighde John Coolahan
Tá sé mar aidhm ag Creat Tacaíochta Taighde 
John Coolahan tacú le múinteoirí cur chuige 
nuálach agus fianaisebhunaithe a ghlacadh ina 
gcleachtas gairmiúil. Tugadh cuireadh d’iarratais 
don cheathrú babhta de Chreat Tacaíochta Taighde 
John Coolahan i Meitheamh 2020. Fuair an painéal 
athbhreithnithe ceaptha 52 iarratas agus mheas 
siad iad. Reáchtáladh imeacht dámhachtainí ar 
líne i mí na Nollag 2020, inar bronnadh maoiniú ar 
12 thionscadal comhoibrithe aonair agus 13, agus 
bronnadh níos mó ná €68,750 san iomlán.

Sa bhreis ar a chuid oibre breithnithe maidir le 
Babhta 4 den chreat, tháinig painéal athbhreithnithe 
an Chreat Tacaíochta Taighde le chéile freisin chun 
na tuarascálacha deiridh a fuarthas ó thaighdeoirí 
a fuair maoiniú faoi bhabhtaí roimhe seo den 
chreat a mheas. De bhun an phróisis sin, socraíodh 
íocaíochtaí deiridh do sheacht dtionscadal, agus 
foilsíodh tuarascálacha ar leathanach Gréasáin an 
Chreat Tacaíochta Taighde: Taighde Críochnaithe ar 
shuíomh Gréasáin na Comhairle Múinteoireachta.

Chuir naonúr taighdeoirí ar bronnadh maoiniú orthu 
faoi bhabhtaí roimhe seo de Chreat Tacaíochta 
Taighde John Coolahan físeán i láthair ar a gcuid 
tionscadal agus a dturas taighde ag ResearchMeet 
Féilte i nDeireadh Fómhair 2020. 

 

Chun a chinntiú go leanfaidh sé ag comhlíonadh 
a chuspóirí, rinneadh athbhreithniú ar Chreat 
Tacaíochta Taighde John Coolahan sular seoladh 
Babhta 5. Ag deireadh na bliana tuairiscithe, bhí 
creat nuashonraithe á mheas ag an gComhairle.

Ríomhleabhar Croí 
Foilsíodh ríomhleabhar CROÍ i Meitheamh 2020 chun 
CROÍ, sraith taighde na Comhairle, a chur chun cinn. 
Cuimsíonn an ríomhleabhar bailiúchán d’fhíseáin 
ghearra a thugann léargas gairid ar acmhainní CROÍ 
na Comhairle mar an Leabharlann Ar Líne, Seimineár 
Gréasáin Taighde, Ríomhirisí Taighde agus T-REX. 
Beidh na hacmhainní seo úsáideach do mhúinteoirí 
ar mian leo dul i mbun taighde agus le taighde 
agus go háirithe dóibh siúd atá ag iarraidh iarratas 
a dhéanamh faoi Chreat Tacaíochta Taighde John 
Coolahan.

Ríomhirisí Taighde
Eisíodh ríomhiris taighde speisialta chun tacú le 
Teagasc agus Foghlaim Ar Líne i mí Eanáir 2021. Chuir 
sé béim ar chuid den taighde agus na tacaíochtaí 
is déanaí lena n-áirítear na hacmhainní atá ar fáil ó 
Leabharlann Ar Líne na Comhairle Múinteoireachta.

Eisíodh ríomhiris speisialta chun Lá Domhanda na 
Leabhar a chomóradh i Márta 2021. Roghnaíodh ocht 
ríomhleabhar ó leabharlann ar líne na Comhairle 
Múinteoireachta. Roghnaíodh na ríomhleabhair chun 
iad a ailíniú leis na Réimsí Foghlama atá leagtha 
amach i Cosán, an Creat Náisiúnta um Fhoghlaim 
Múinteoirí. 

Malartú Taighde Múinteoirí (T-REX) 
Is ardán ar líne é T-REX (Teachers ’Exchange 
Exchange) chun tacú le rannpháirtíocht múinteoirí 
agus taighdeoirí oideachais eile agus le taighde. 
Tugann sé tacaíocht chun na léargais is déanaí ó 
thaighde ceannródaíoch a rochtain agus a roinnt. 
Éascaíonn agus tacaíonn sé freisin le comhráite, 
comhoibrithe agus naisc níos láidre idir taighde, 
beartas, cleachtas agus idir scoileanna agus IAO. 
Tá an t-ardán maoinithe i gcomhpháirt ag an 
gComhairle Mhúinteoireachta, an Chomhairle 
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe (NCCA), 
an Lárionad um Sheirbhísí Éifeachtacha agus an 
Fóram Náisiúnta um Fheabhsú an Teagaisc agus 
na Foghlama san Ardoideachas. Mar chomh-
mhaoinitheoir, tá ionadaíocht ag an gComhairle ar 
Choiste Stiúrtha T-REX a tháinig le chéile cúig huaire i 
rith na bliana tuairiscithe. 
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Taighde Coimisiúnaithe
Leanadh den obair ar thionscadal taighde DEEPEN 
(Droichead: Peirspictíochtaí, Eispéiris agus Scéalta 
a Iniúchadh agus a Fháil), a choimisiúnaigh an 
Chomhairle Mhúinteoireachta agus atá á dhéanamh 
ag Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste na 
Tríonóide. Tá an taighde ag fiosrú eispéiris múinteoirí 
ar chreat ionduchtaithe gairmiúil Droichead, agus 
tagairt ar leith do róil agus do fhreagrachtaí na 
ndaoine sin atá ag gabháil do phróiseas Droichead 
agus ag tacú leis; acmhainní agus tacaíochtaí 
don phróiseas; tionchar Droichead ar chultúr na 
scoile; agus na naisc idir Droichead agus oideachas 
tosaigh múinteoirí. Tá fócas faoi leith aige ar 
scoileanna beaga, scoileanna Gaelscoileanna, DEIS 
(Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna) 
agus suíomhanna oideachais speisialta.

I mí na Samhna 2020, eisíodh suirbhé ar líne do gach 
scoil Droichead agus thug sé seo deis thábhachtach 
do mhúinteoirí tionchar a imirt ar an gcaoi a 
bhforbróidh Droichead sa todhchaí. Lorg an suirbhé 
ar líne aiseolas ó mhúinteoirí nua-cháilithe, baill 
d’fhoireann tacaíochta gairmiúla na scoile, ceannairí 
scoile agus comhghleacaithe teagaisc eile a thacaigh 
le próiseas Droichead. Léireofar an t-aiseolas a 
gabhadh ón suirbhé ar líne sa tuarascáil deiridh 
agus cuirfidh sé bonn eolais faoi athbhreithniú na 
Comhairle ar Droichead i 2021.

Ag an am céanna, leanadh den obair i rith na bliana 
maidir le taighde fadaimseartha a dhéanfaidh 
iniúchadh ar thurais ghairmiúla múinteoirí tosaigh 
in Éirinn. Mar chuid den phróiseas, bhí caidreamh 
fairsing leis an Roinn Oideachais d’fhonn socrú 
comhchoimisiúnaithe a chomhaontú. 

Grúpa Rannpháirtíochta Taighde (REG)
Is éard atá sa Ghrúpa Rannpháirtíochta Taighde (REG) 
ná múinteoirí cláraithe agus daoine eile a bhfuil taithí 
acu ar thaighde i réimsí an teagaisc, na foghlama 
agus/nó an mheasúnaithe agus a bhfuil spéis acu 
sa taighde sin. Léiríonn an grúpa raon leathan 
comhthéacsanna teagaisc agus leasanna taighde, 
agus déanann sé a dhícheall tacú le hobair thaighde 
na Comhairle. Déanann sé é sin trí rannpháirtíocht 
múinteoirí i dtaighde agus le taighde a chur chun 
cinn agus trí rannpháirtíocht idir múinteoirí agus 
taighdeoirí eile oideachais a chur chun cinn. I rith na 
bliana, ghlac comhaltaí den Ghrúpa páirt ar phainéal 
athbhreithnithe an Chreata Tacaíochta Taighde John 
Coolahan, d’athbhreithnigh siad ábhar do Thaighde 
a Úsáid Inár Scoil agus chuir siad aiseolas ar fáil chun 
bonn eolais a chur faoin athbhreithniú ar Chreat 
Tacaíochta Taighde John Coolahan. Tháinig an grúpa 
le chéile trí huaire le linn na bliana tuairiscithe. 

Leabharlann Ar Líne  
Soláthraíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta 
rochtain saor in aisce do gach múinteoir cláraithe 
ar leabharlann irisí agus ríomhleabhar ar líne 
faoin tsraith taighde CROÍ. Chun rochtain a fháil 
ar an leabharlann, ní mór do mhúinteoirí cláraithe 
logáil isteach trí Uimhir Chláraithe na Comhairle 
Múinteoireachta a úsáid. Foilsítear físeáin threoracha 
ar conas an leabharlann ar líne a rochtain agus 
a chuardach ar shuíomh Gréasáin na Comhairle 
Múinteoireachta. I rith na bliana, ceannaíodh 23 
r-leabhar eile lena gcur san áireamh sa leabharlann. 
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Soláthar Múinteoirí
Lean an Grúpa Oibre Cumarsáide, atá faoi 
chathaoirleacht Stiúrthóir na Comhairle, 
lena chuid oibre ag cur na gairme chun 
cinn de réir an Phlean Gníomhaíochta 
um Sholáthar Múinteoirí trína fhreastal 
ar imeachtaí éagsúla sa Phoblacht agus i 
dTuaisceart Éireann. Freastalaíodh ar 32 
imeacht san iomlán lena n-áirítear aontaí 
gairme, aontaí céimithe, laethanta oscailte 
agus cur i láthair.

Rannpháirtíocht Páirtithe 
Leasmhara lena n-áirítear 
Soláthar Múinteoirí na Gairme a 
Chur Chun Cinn
Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta 
cumarsáid le páirtithe leasmhara chun a ról 
agus a freagrachtaí a mhíniú, chun tuiscint 
a chothú ar a bhfuil i gceist lena cuid oibre, 
agus chun tacaíocht a ghiniúint dá hiarracht 
gairm na múinteoireachta a rialáil agus 
a chur chun cinn, ar mhaithe le leas an 
phobail.

7 An teagasc a chur chun cinn 
mar ghairm 

 I rith na bliana, rinne an Chomhairle an méid seo 
a leanas:
 Î  D’óstáil siad an t-ochtú imeacht bliantúil FÉILTE ar líne 

Dé Sathairn, 3 Deireadh Fómhair 2020. D’fhreastail 1,533 
duine san iomlán air.

 Î Eisíodh 31 ríomhiris le meánráta oscailte de 78.26%.

 Î Bhí 2,011,039 amharc leathanaigh ar a láithreán gréasáin 
ó níos mó ná 428,506 úsáideoir, 423,280 acu sin nua.

 Î Tháinig méadú os cionn 1,237 ar leantóirí Twitter go 
31,837 san iomlán.

 Î Bhí méadú de 1,494 leantóir Facebook go 8,952.

 Î D’fhreastail ar roinnt comhdhálacha oideachais, 
seimineár agus cruinnithe arna óstáil ag páirtithe 
leasmhara, mar shampla:

 Î Cruinnithe na gCeithre Náisiún (Comhairle 
Mhúinteoireachta na hÉireann agus na RA)

 Î Seimineár Leading Out an NCCA

 Î Cruinniú Rannpháirtíochta Páirtithe Leasmhara OECD 
OPS 2020

 Î Cuairt Staidéir ón Aireacht Oideachais Pléimeannach

 Î Cruinniú Mullaigh Oideachais EUNEC 2020

 Î Comhdháil Nuálaíochta an OECD

 Î Cruinniú de Choiste Stiúrtha an Lárionaid 
Ceannaireachta Scoile (CSL)

 Î Teanga an Idirchultúrachais - Ionad Oideachais Laoise

 Î Dámhachtainí Breitheamh do Nuálaithe Sóisialta Óga 
2020

 Î Líonra Phríomhoidí na hÉireann (IPPN) agus Cumann 
Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí 
(NAPD) maidir lena gcomhthionscadal comhoibritheach

 Î Cruinniú Rannpháirtíochta Páirtithe Leasmhara an OECD

 Î Comhdháil Bhliantúil Oideachais CLEAR 2020

 Î Cruinniú den Ghrúpa Oibre um Fheachtas Ceiliúrtha 
LADT +.
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Caidreamh leis na meáin 
Mar chuid dá straitéis chun an ghairm a chur chun cinn 
agus tuiscint ar obair na Comhairle a mhéadú, bíonn 
an Chomhairle i mbun for-rochtana réamhghníomhach 
sna meáin, chomh maith le freagairt do cheisteanna ó 
na meáin. Eisíodh eisiúintí meán i rith na bliana agus 
cuireadh ailt ar raon ábhar, lena n-áirítear Cathaoirleach 
nua-thofa na Comhairle, socrúchán scoile, Droichead, 
FÉILTE, bearta a fógraíodh chun soláthar múinteoirí 
a fheabhsú le haghaidh maoirseachta agus clúdach 
ionaid, seoladh CÉIM; caighdeáin d’oideachas tosaigh 
do mhúinteoirí, treoir do mhúinteoirí cláraithe maidir le 
húsáid na meán sóisialta agus na cumarsáide leictreonaí, 
riachtanais chónaithe do chéimithe clár teangacha iar-
bhunscoile d’oideachas tosaigh múinteoirí, tuarascáil 
agus plean gníomhaíochta an ghrúpa oibre socrúcháin 
scoile agus tráchtaireachtaí eile. 

I measc na ráiteas a rinne an Chomhairle i rith na bliana tuairiscithe bhí: 

Mí Ráiteas

Aibreán 2020 Fógra Covid-19 do Mhúinteoirí Nua-Cháilithe

Aibreán 2020 Fógra ath-ghrinnfhiosrúcháin

Meitheamh 2020 Ráiteas maidir le Bearta Eatramhacha nuashonraithe do Droichead agus Promhadh don 
scoilbhliain 2019/2020

Meitheamh 2020 Cathaoirleach nua tofa ar an gComhairle Mhúinteoireachta

Meitheamh 2020 Ráiteas maidir le Socrúchán Scoile

Lúnasa 2020 Fógraíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta bearta chun soláthar múinteoirí le haghaidh 
maoirseachta agus ionadaíochta a fheabhsú de réir mar a athosclaíonn scoileanna

Meán Fómhair 
2020

Seolann an Chomhairle Mhúinteoireachta FÉILTE 2020

Samhain 2020 Seoladh Céim: Caighdeáin d’Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí agus Riachtanais Ábhair 
Churaclaim Athbhreithnithe ón 1 Eanáir 2023

Feabhra 2021 An bhfuil tú ag tabhairt faoi Droichead sa bhliain acadúil 2020/2021?

Márta 2021 Tuarascáil agus Plean Gníomhaíochta an Ghrúpa Oibre Socrúcháin Scoile

Mar chuid dá 
straitéis chun an 
ghairm a chur chun 
cinn agus tuiscint ar 
obair na Comhairle 
a mhéadú, bíonn an 
Chomhairle i mbun 
for-rochtana meán 
réamhghníomhach
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FÉILTE 
Reáchtáladh FÉILTE, Féile bhliantúil na Comhairle um 
Fhoghlaim agus Sármhaitheas Teagaisc, mar ócáid ar 
líne Dé Sathairn 3 Deireadh Fómhair 2020. Ba é téama 
na féile ná ‘Comhoibriú chun Ceangail: Comhbhá 
lenár bPobail’. Bhí clár d’ábhar beo agus taifeadta ag 
an ócáid thar Phríomhchéim, Limistéar Seisiún Beo 
agus Limistéar Expo.

D’fhreastail 1,533 múinteoir, toscaire agus rannpháirtí 
le meán-am freastail trí uair an chloig agus seacht 
nóiméad. Fuarthas 2,642 trácht san iomlán i rith an 
lae trí na gnéithe comhrá.

Cuireadh tús leis an ócáid le fáilte ó Phil Fox, Leas-
Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, agus ina 
dhiaidh sin thug an tAire Oideachais Norma Foley TD 
agus Seán McMahon, Cathaoirleach na Comhairle 
Múinteoireachta, oscailtí. Roinn Mary Robinson, iar-
Uachtarán na hÉireann, a cuid tuairimí agus taithí in 
idirphlé le Stiúrthóir na Comhairle, Tomás Ó Ruairc. 

 

I measc na bpléití painéil bhí ‘Teagasc agus 
Foghlaim le linn na Paindéime: Dúshláin agus 
Deiseanna’ mar aon le ceardlanna beo, ceardlanna 
físe, taispeántais agus TeachMeets a thug an deis 
do mhúinteoirí léargas a roinnt a thaispeánann 
an nuálaíocht atá ag tarlú sa teagasc agus san 
fhoghlaim.

Le linn FÉILTE 2020 bhí raon Meets a thug deis do 
mhúinteoirí líonrú agus foghlaim óna chéile.

Bhí naoi ranníocaíocht físe ó mhúinteoirí agus 
taighdeoirí eile i gceist le ResearchMeet ar bhronn 
an Chomhairle Mhúinteoireachta maoiniú orthu 
faoi Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan.

Rinne rannpháirtithe i LeadershipMeet 
machnaimh agus foghlaim a roinnt faoin 
tionscnamh ‘Sármhaitheas trí Cheannaireacht 
agus Bainistíocht Chomhoibritheach’.

Bhí Jean Harrington, Comhlach na Comhairle 
Múinteoireachta, ina chathaoirleach ar Phlé 
Phainéal StudentMeet, ‘Ón Seomra Léachtaí go dtí 
an Seomra Ranga: Conas a Fheabhsaíonn Taighde 
Cleachtas ar fud an Chontanam Teagaisc’. Phléigh 
painéal MNCanna agus príomhoidí ó bhunscoil, 
iar-bhunscoil agus breisoideachas an tionchar a 
bhíonn ag taighde ar a gcleachtas teagaisc. Tar 
éis an phlé painéil, d’óstáil an Bhoth Taighde 
StudentMeet, arna mhodhnóireacht ag Finn Ó 
Murchú, taighde i bhfoirm cur i láthair póstaeir ó 
Mhúinteoirí Nua-Cháilithe.
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Le linn na hócáide bhain lucht freastail taitneamh 
as léiriú taifeadta de Rock ‘n’ Roll Kids, a sheinn 
scoileanna agus pobail ar fud na tíre i bhformáid il-
fhíseáin tiomsaithe, i gcomhar le Paul Harrington.

Páipéir agus foilseacháin
I dtionscnamh eile chun gairm na múinteoireachta 
a chur chun cinn, rinne Stiúrthóir na Comhairle 
agus ionadaithe na Comhairle cur i láthair go 
rialta ar shaincheisteanna a bhaineann le hobair 
na Comhairle, ag plé le raon leathan páirtithe 
leasmhara, múinteoirí, tuismitheoirí agus an pobal i 
gcoitinne, lena n-áirítear:

 Î Seimineáir Ghréasáin ar ábhair éagsúla

 Î Comhdhálacha dírithe ar fholláine múinteoirí

 Î Imeachtaí a chuir taighde a dhéanann 
múinteoirí agus  a dhéantar dóibh chun cinn

 Î Plé Painéil ag Féile Oideachais Acadamh 
Nuálaíochta UCD

 Î Mionteagaisc/cruinnithe le páirtithe leasmhara 
a bhaineann le Soláthar Múinteoirí 

 Î Aoi-léachtaí do mhic léinn ar chláir iarchéime 
oideachais múinteoirí

 Î Rannpháirtíocht ar Choiste Stiúrtha SCoTENS

 Î Rannpháirtíocht ar Choiste Stiúrtha 
OurKidsCode.

BEACONS (Oideachas beo dár bPobal ar 
Scála Náisiúnta)
Den chéad uair, bhog BEACONS ar líne mar fhreagairt 
ar phaindéim Covid-19. Ar an 26 Samhain, thug 
Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise breis agus 50 
duine ó phobal Phort Laoise le chéile ar líne le fócas 
ar oideachas idirchultúrtha. Ag baint úsáide as an 
bpróiseas BEACONS, éascaíodh comhráite i measc 
naoi scoil le mic léinn, tuismitheoirí, múinteoirí, agus 
baill de mhórphobal na scoile i láthair.

Tharla seoladh na tuarascála ar líne ar an 11 Márta 
2021 le Rotimi Adebari tar éis na himeachta sin. Is 
saoránach Éireannach a rugadh sa Nigéir é Rotimi a 
chónaíonn i bPort Laoise agus a rinne gaisce in 2007 
nuair a bhí sé ar an gcéad Afracach a toghadh mar 
Mhéara i bPoblacht na hÉireann.

Tá ríméad ar an gComhairle a fhógairt freisin gur 
éirigh le hiarratas chuig an Aontas Eorpach ar 
thacaíocht chun samhlacha breise rannpháirtíochta 
pobail áitiúla a iniúchadh agus a fhorbairt. Faoi 
Ionstraim Tacaíochta Teicniúil an AE, tugadh tacaíocht 
de luach €400,000 don Chomhairle.
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Féachfaidh an tionscadal dhá bhliain, le tacaíocht ó Ard-
Stiúrthóireacht na Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach 
(DG REFORM) an Choimisiúin Eorpaigh agus an OECD, le 
pobail scoile níos láidre a thógáil trí rannpháirtíocht níos mó 
agus níos fearr ar leibhéal áitiúil.

Múinteoirí faoi oiliúint a chur ar an eolas faoin 
gComhairle Mhúinteoireachta
Gach bliain bíonn an Chomhairle i dteagmháil dhá uair 
ar leithligh le múinteoirí faoi oiliúint na bliana deiridh. 
Tugann an Chomhairle agus an Clár Ionduchtaithe Náisiúnta 
do Mhúinteoirí (NIPT) cuairt ar mhic léinn múinteoirí na 
bliana deiridh sna hInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna) 
chun iad a chur ar an eolas faoi ról agus feidhmeanna na 
Comhairle Múinteoireachta, agus faoi phróiseas Droichead 
do mhúinteoirí nua-cháilithe. Mar gheall ar an bpaindéim, ní 
fhéadfadh an chuid is mó de na cuairteanna seo ar an láthair 
dul ar aghaidh in 2020.

Ina áit sin, d’óstáil an Chomhairle agus an NIPT seimineár 
gréasáin i Meitheamh 2020 do gach mac léinn sa bhliain 
deiridh nach bhfuair cuairt. Mar gheall ar an bpaindéim 
leanúnach, d’óstáil an Chomhairle agus an NIPT seimineár 
gréasáin do gach múinteoir faoi oiliúint ar na hábhair seo i 
Márta 2021.

Cosúil le cuairteanna na Comhairle/NIPT, ní dhearnadh 
cur i láthair cláraithe bliantúil na Comhairle do mhic léinn 
múinteoirí bliana deiridh mar a bhí beartaithe. Chun a 
chinntiú go soláthraítear treoir agus tacaíocht leanúnach 
ar phróiseas clárúcháin an tsamhraidh agus ar riachtanais 
chlárúcháin, forbraíodh agus scaipeadh físeán treorach 
MNC nuashonraithe trí na IAOanna chuig a múinteoirí faoi 
oiliúint sa bhliain deiridh. Cuireadh leis seo tuilleadh le 
cumarsáid bhreise maidir leis an bpróiseas cláraithe ar líne 
nuashonraithe agus le Ceisteanna Coitianta athbhreithnithe.

Láithreán gréasáin 
Bhí os cionn 2 mhilliún amharc leathanaigh ar láithreán 
gréasáin na Comhairle ó níos mó ná 428,506 úsáideoir 
uathúil, 77% díobh ó chuairteoirí nua.

Gaeilge
Tháinig an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi choimirce 
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 de bhun ionstraim 
reachtúil 230 de 2020, a tháinig i bhfeidhm ar an 25 
Meitheamh 2020. De réir oibleagáidí a leagtar amach in 
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, lean an Chomhairle ar 
aghaidh ag seachadadh a seirbhísí i nGaeilge trí láithreán 
gréasáin na Comhairle, ag cinntiú go gcuirtear ríomhirisí 
agus foilseacháin na Comhairle i gcoitinne ar fáil i nGaeilge. 
Tugadh freagra i nGaeilge ar gach cumarsáid a fuarthas trí 
ríomhphost nó sa phost i nGaeilge.

Bhí os cionn 

2 mhilliún  
amharc leathanaigh 
ar shuíomh Gréasáin 
na Comhairle ó 
níos mó ná 428,506 
úsáideoir uathúil, 
77% díobh ó 
chuairteoirí nua.
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8 Eagraíocht éifeachtach agus 
éifeachtúil a fhorbairt agus a 
chothabháil  

Airgeadas 
Ba é caiteachas na Comhairle sa bhliain 
airgeadais 2020 ná €7.22 milliún, laghdú de €0.37 
milliún i gcomparáid le 2019. Rinneadh costais 
foirne níos airde a fhritháireamh le costais 
riaracháin agus imeachta níos ísle. B’ionann 
ioncam na Comhairle (lena n-áirítear ús agus 
glanioncam cíosa lúide cáin) agus €7.98 milliún, 
méadú de €0.36 milliún i gcomparáid le 2019. 
Léiríonn an méadú an fás ar líon na múinteoirí ar 
an gClár chomh maith le méadú ar ghlanioncam 
cíosa. Bhí feidhmíocht láidir ag an bpunann 
infheistíochta in 2020 in ainneoin luaineacht an 
mhargaidh go luath sa bhliain. Cinntíonn straitéis 
airgeadais na Comhairle agus a fócas ar rialú 
costais go leanann sí i riocht láidir airgeadais. 

Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide
D’oibrigh an Chomhairle go gasta chun cianobair 
a éascú agus chun slándáil TF a neartú i measc 
na leochaileachta méadaithe a tharlaíonn mar 
gheall ar chianobair. I measc na mbeart slándála 
feabhsaithe bhí fíordheimhniú dhá fhachtóir 
a thabhairt isteach agus scagadh ríomhphoist 
feabhsaithe i dteannta le hoiliúint foirne agus 
feasacht slándála TF a ardú. 

Cosaint Sonraí
Mar an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla do ghairm na 
múinteoireachta, leanann an Chomhairle ar aghaidh ag cur 
ardchaighdeáin chun cinn i gcleachtais chosanta sonraí agus 
glacann sí a cuid freagrachtaí go han-dáiríre i bpróiseáil sonraí 
pearsanta de réir na reachtaíochta um chosaint sonraí, lena 
n-áirítear an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) 
agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018. Déanann an Chomhairle 
athbhreithniú leanúnach ar a cleachtais go léir ina ndéantar 
sonraí pearsanta a phróiseáil chun comhlíonadh iomlán leis an 
reachtaíocht um chosaint sonraí agus chun sonraí pearsanta a 
chosaint.

Déantar athbhreithniú ar Bheartas Príobháideachta na Comhairle 
ar bhonn leanúnach lena chinntiú go gcloíonn sé le reachtaíocht 
agus le dea-chleachtas i seachadadh nósanna imeachta cosanta 
sonraí iomchuí. Ina theannta sin, cinntíonn an Chomhairle go 
bhfuil comhaontuithe láidre próiseála sonraí i bhfeidhm leis na 
soláthraithe uile a phróiseálann sonraí pearsanta.

Tar éis cibear-ionsaí i mí an Mhárta 2020 a chuaigh i bhfeidhm 
ar líon beag cuntas ríomhphoist, thuairiscigh an Chomhairle 
Mhúinteoireachta eachtra slándála don Choimisiún um Chosaint 
Sonraí (DPC) a chuir tús le fiosrúchán ar an ábhar ina dhiaidh 
sin. Tá an fiosrúchán seo fós ar siúl agus chomhoibrigh an 
Chomhairle go hiomlán leis an DPC le linn an phróisis. Mar 
thoradh ar athbhreithniú iomlán agus críochnúil ar an eachtra go 
hinmheánach cuireadh bearta breise i bhfeidhm (chun bearta atá 
ann cheana a fhorlíonadh) chun cabhrú le teagmhais den sórt sin 
a sheachaint sa todhchaí. Leanaimid orainn ag soláthar oiliúna 
leanúnaí don fhoireann uile.

Tá sé mar aidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta 
eagraíocht éifeachtach éifeachtúil a reáchtáil. 
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Saoráil Faisnéise
Tá an Chomhairle faoi réir fhorálacha an Achta um 
Shaoráil Faisnéise, 1997, agus an Achta um Shaoráil 
Faisnéise (Leasú) 2014. Fuair an Chomhairle ocht 
n-iarratas um Shaoráil Faisnéise (FOI) i rith na bliana.

Cothromaíocht Inscne i mBallraíocht na 
Comhairle
Ón 27 Márta 2021 i leith, ba mná 50% agus fir 50% de 
bhaill na Comhairle agus 1 post folamh.

Dá bhrí sin, comhlíonann an Chomhairle sprioc an 
Rialtais ionadaíocht ar a laghad 40% de gach inscne i 
mballraíocht na mBord Stáit.

Alt 42 den Acht um Choimisiún um 
Chearta an Duine agus Comhionannas na 
hÉireann 2014 - Dualgas Comhionannais 
agus Cearta an Duine san Earnáil Phoiblí 
(an Dualgas) 
Tá bearta curtha i bhfeidhm ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta lena chinntiú go ndéantar 
machnamh ar chearta an duine agus ar 
chomhionannas i bhforbairt polasaithe, nósanna 
imeachta agus rannpháirtíochta le páirtithe 
leasmhara. Dearadh ábhar láithreán gréasáin na 
Comhairle Múinteoireachta mar aon le faisnéis 
fhoilsithe eile maidir le prionsabail an Bhéarla 
shimplí.

Tá Cód Iompair inmheánach ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta do Bhaill na Comhairle agus na 
Foirne bunaithe ar na prionsabail seo a leanas:

1. Ionracas
2. Faisnéis
3. Oibleagáidí
4. Dílseacht
5. Cothroime
6. Obair agus an timpeallacht 

sheachtrach
7. Freagracht
8. Athbhreithniú

109,196
teachers were registered with the
Teaching Council on 27 March 2021. 

50% ball ina mná agus

50% ball ina bhfir ag an gComhairle 

Amhail an 27 Márta 2021, ba 
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Deirtear sa chód seo go bhfuil an Chomhairle 
tiomanta do chothroime a chur chun cinn trí:

 Î an reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta 
agus stádas comhionann a chomhlíonadh; agus

 Î díriú ar chothroime agus ar chomhionannas 
cóireála agus í ag plé leis an bpobal.

Múnlaíonn na cóid seo chomh maith leis an 
reachtaíocht ábhartha uile lena n-áirítear an 
tAcht um Choimisiún um Chearta an Duine 
agus Comhionannas 2014, na hAchtanna um 
Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 agus na 
hAchtanna um Stádas Comhionann 2000– 2018 
cultúr na Comhairle Múinteoireachta. Comhlíonann 
an Chomhairle Mhúinteoireachta a Dualgas 
Comhionannais agus Cearta Daonna san Earnáil 
Phoiblí de réir treorach ó Choimisiún na hÉireann 
um Chearta an Duine agus Comhionannas.

Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí 
1995 & 2001 
Tá sé de dhualgas ar bhaill na Comhairle agus ar 
bhaill foirne a bhfuil poist ainmnithe acu forálacha 
an Achta um Eitic san Oifig Phoiblí 1995, agus 
an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001, a 
chomhlíonadh, agus Ráiteas Leasanna a sholáthar 
do na Coimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 
nuair is féidir tionchar ábhartha a bheith acu ar a 
bhfeidhmíocht ar ábhair na Comhairle.

Cairt um Sheirbhís do Chustaiméirí   
Forbraíodh an Chairt um Sheirbhís do Chustaiméirí 
chun tiomantas na Comhairle i leith ardchaighdeáin 
seirbhíse a sholáthar de réir tionscnamh um 
Sheirbhís do Chustaiméirí Ardchaighdeáin a 
cheadaigh an Rialtas. 

Na hAchtanna um Chomhionannas 
Fostaíochta, 1998–2015  
Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tiomanta do 
bheartas comhdheiseanna agus glacann sí cur 
chuige dearfach i leith an chomhionannais san 
eagraíocht. Tá beartais i bhfeidhm ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta a sholáthraíonn roghanna don 
fhoireann maidir lena riachtanais gairme agus 
pearsanta a chomhlíonadh, mar shampla deiseanna 
forbartha pearsanta leanúnacha, saoire staidéir, 
uaireanta oibre laghdaithe agus sosanna gairme. Tá 
Beartas Bulaíochta agus Ciaptha agus Dínit ag an 
Obair i bhfeidhm agus cuireadh in iúl don fhoireann 
uile é. 

Tionscadal Bunachar Sonraí Clárúcháin 
Lean an tionscadal athsholáthair Bunachar Sonraí 
Clárúcháin ar aghaidh i rith na bliana tuarascála 
bliantúla 2020/2021. Baineann an tionscadal seo 
le hathsholáthar chóras bunachar sonraí cláraithe 
agus tairseach féinseirbhíse reatha na Comhairle.

Lean tús na céime cur chun feidhme in Eanáir 
2020 go dtí Márta 2021. Aistríodh gach seisiún 
ceardlainne, oiliúint agus tástáil ar líne láithreach 
le teacht na paindéime i Márta 2020, rud a chuir ar 
chumas an tionscadail leanúint ar aghaidh.

Meastar gurb é Q4 2021 an dáta beo don chóras. 

 Î Spreagfaidh an córas nua éifeachtúlachtaí 
suntasacha agus coigilteas costais agus beidh 
seirbhís fheabhsaithe do chustaiméirí mar 
thoradh air. Feicfidh múinteoirí agus iarratasóirí 
tairseach féinseirbhíse nua agus feabhsaithe a 
ligfidh d’iarratais ar chlárú ar líne, bainistíocht 
coinníollacha feabhsaithe, ábhair/cáilíochtaí 
breise a chur leis agus próiseas ionduchtaithe 
Droichead a chríochnú. 

Ombudsman
Tagann an Chomhairle faoi shainchúram an 
Ombudsman agus i rith na bliana tuairiscithe 
fuarthas sé cheist san iomlán. Tar éis faisnéis a chur 
isteach tarraingíodh siar/scoireadh de gach cás nó 
tugadh ar ais toradh nár seasadh leis.  
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Aguisíní 

 

Aguisíní 1  Ráitis airgeadais 

Aguisíní 2  Baill na Comhairle Múinteoireachta

Aguisíní 3  Coistí agus painéil

Aguisíní 4  Costais chomhaltaí na Comhairle 2020
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Cathaoirleach:
Seán McMahon

Comhaltaí na Comhairle:

Asiya Al-Tawash

Sinead Brett 

Geoffrey Browne

Kathleen Burke

Noel Cronin

Catherine Cross 

Mary Curley

Michael Delargey

Charles Dolan

Brendan Doody 

Catherine Doolan

Niall Duddy

Pat Gilmore (d’éirigh as an 12 Deireadh Fómhair 2020)

John Holian

Anne Howard

Rosena Jordan

Michelle Keane

Mary Kelly 

Seamus Lahart (d’éirigh as an 12 Deireadh Fómhair 2020)

David Leahy (ceaptha an 4 Samhain 2020)

Gerry Leydon (ceaptha an 27 Samhain 2020)

An Dr. Anthony Malone

Claire Markey

Peter McCabe

An tOll. Marie McLoughlin 

Paul Moroney

Catherine Moynihan

Anne Mulcahy

An Dr. Melanie Ní Dhuinn 

Seán Ó Dubhlaing 

Deirdre O’Connor

Ciaran James O’Donnell

Séamus Ó Fearraigh (ceaptha an 4 Samhain 2020)

Seán O’Neill

Eamonn Shaughnessy

Tracie Tobin

Aguisín 1
Ráitis Airgeadais don bhliain  
dar críoch an 31 Nollaig 2020

Leas-Chathaoirleach::
Noelle Moran
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Rialachas
Bunaíodh an Chomhairle Mhúinteoireachta faoin Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Leagtar 
amach feidhmeanna na Comhairle in alt 7 den Acht seo. Tá an Chomhairle freagrach don Aire Oideachais 
agus Scileanna agus freagrach as rialachas maith a chinntiú a chuirtear i gcrích trí chuspóirí agus spriocanna 
straitéiseacha a leagan amach agus trí chinntí straitéiseacha a dhéanamh ar gach saincheist ghnó. Is 
freagrachtaí iad de chuid an Stiúrthóra agus de chuid na foirne bainistíochta sinsearaí an Chomhairle 
Mhúinteoireachta a bhainistiú, a rialú agus a stiúradh ó lá go lá. Ní mór don Stiúrthóir agus don fhoireann 
shinsearach bainistíochta an treoir ghinearálta straitéiseach atá leagtha amach ag an gComhairle a leanúint, 
agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach comhalta den Chomhairle ar na gníomhaíochtaí 
agus ar na cinntí tábhachtacha a bhaineann leis an eagraíocht, agus ar aon rioscaí suntasacha a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn. Feidhmíonn an Stiúrthóir mar idirchaidreamh díreach idir an Chomhairle agus bainistíocht na 
Comhairle Múinteoireachta.

Freagrachtaí na Comhairle  
Leagtar amach dualgais agus freagrachtaí na Comhairle ina Cód Cleachtais lena n-áirítear freisin nithe sonracha 
a bhíonn le cinneadh ag an gComhairle. Ar na buan-mhíreanna de chlár na Comhairle tá:

 Î Dearbhú leasanna

 Î Miontuairiscí an chruinnithe roimhe sin a cheadú 

 Î Tuairisc an Stiúrthóra

 Î Tuarascálacha ó choistí eile a fháil agus a mheas agus cinntí a dhéanamh mar is cuí

 Î Nithe forchoimeádta

De réir Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, ní mór don Chomhairle gnáthchuntais agus 
taifid chuí a choinneáil ar airgead a fhaightear agus a chaitear ar shealúchas, sócmhainní agus dliteanais na 
Comhairle.

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aici:

 Î Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú go seasta

 Î Breithiúnais agus meastacháin réasúnta, stuama a dhéanamh

 Î Na cuntais airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh ach amháin dá mbeadh sé míchuí a 
thoimhdiú go leanfadh an eagraíocht i mbun gnó

 Î A shonrú ar cloíodh le caighdeáin infheidhme chuntasaíochta, faoi réir aon imeachtaí ábhartha nochta agus 
mínithe sna ráitis airgeadais

Tá an Chomhairle freagrach as taifid fhónta chuntais a choinneáil a nochtann a staid airgeadais le cruinneas 
réasúnta ag am ar bith, agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 18 den 
Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Is de fhreagracht na Comhairle é iomláine na faisnéise airgeadais 
agus na faisnéise corparáidí atá ar láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta a chothabháil.

Tá an Chomhairle freagrach as an bplean agus as an mbuiséad bliantúil a cheadú.

Tá an Chomhairle freagrach freisin as sócmhainní na heagraíochta a chosaint agus as bearta cuí a chur i 
bhfeidhm chun calaois nó mírialtachtaí eile a bhrath dá réir sin.

Measann an Chomhairle go dtugtar léargas atá cruinn agus cothrom ar fheidhmíocht agus ar staid airgeadais na 
Comhairle ar an 31 Nollaig 2020 sna ráitis airgeadais.
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Struchtúr na Comhairle
Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta comhdhéanta de 37 gcomhalta deonach, mar seo a leanas:

 Î Aon mhúinteoir bunoideachais déag (naonúr tofa agus beirt ainmnithe ag aontas múinteoirí)

 Î Aon mhúinteoir iar-bhunoideachais déag (seachtar tofa agus ceathrar ainmnithe ag aontas múinteoirí)

 Î Beirt ainmnithe ag coláiste oideachais

 Î Beirt ainmnithe ag comhlachtaí tríú leibhéal sainithe

 Î Ceathrar ainmnithe ag bainistíocht scoile (beirt bhunoideachais agus beirt iar-bhunoideachais)

 Î Beirt ainmnithe ag comhlachas tuismitheoirí (bunscoil agus iarbhunscoil) agus

 Î Cúigear ainmnithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna (lena n-áirítear duine ionadaíoch ar CGFE agus 
duine ar CNC)

Ceaptar comhaltaí ar feadh téarma ceithre bliana. Féach ar fhaisnéis na Comhairle ag tús na ráiteas airgeadais 
chun sonraí a fháil ar an gComhairle reatha.

Tá an Chomhairle tar éis na Coistí agus Painéil seo a leanas a bhunú:

 Î An Coiste Feidhmiúcháin - a éascaíonn feidhmiú éifeachtúil agus éifeachtach na Comhairle trí ghnó na 
Comhairle a chur i gcrích sna tréimhsí idir cruinnithe na Comhairle.

 Î An Coiste Imscrúdúcháin - Is féidir le haon duine iarratas a chur chuig an gCoiste Imscrúdúcháin chun 
fiosrúchán a dhéanamh faoi mhúinteoir atá cláraithe maidir lena bhfeidhmiúlacht chun múineadh.

 Î An Coiste Araíonachta - Seolfaidh painéal den Choiste Araíonachta éisteacht ar ghearán a tharchuireann an 
Coiste Imscrúdúcháin chuige.

 Î An Coiste Clárúcháin - a thugann comhairle don Chomhairle agus a dhéanann moltaí i ngach réimse a 
bhaineann le múinteoirí a chlárú.

 Î An Coiste Oideachais - atá freagrach as moltaí a dhéanamh don Chomhairle maidir le hoideachas leanúnach 
múinteoirí.

 Î An Coiste Airgeadais - a dhéanann maoirsiú ar chúrsaí airgeadais na Comhairle.

 Î Coiste Iniúchóireachta agus Riosca - a dhéanann monatóireacht ar an gcóras rialála inmheánach laistigh den 
eagraíocht agus a bhainistíonn riosca.

 Î  An Grúpa Athbhreithnithe Clárúcháin - Suíonn an Coiste Clárúcháin faoin ainm an Grúpa Athbhreithnithe 
Clárúcháin i gcásanna nuair a dhéanann múinteoirí nach bhfuil sásta leis an toradh a thagann as cinneadh 
painéil iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh ar an gcéad chinneadh.

 Î An Painéal Clárúcháin - atá freagrach as measúnú a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann le clárú 
múinteoirí, ar nós síneadh a cheadú dóibhsean a bhfuil clárú coinníollach acu. 

 Î An Painéal ar Fhianaise Carachtair - a dhéanann measúnú ar fhianaise carachtair iarratasóirí atá ag iarraidh 
clárú leis an gComhairle mar mhúinteoirí. Tá an Painéal freagrach as measúnú a dhéanamh ar dhaoine atá 
cuí oiriúnach mar chuid den phróiseas a bhaineann le hathnuachan clárúcháin.

 Î  Painéal na gCáilíochtaí - a dhéanann measúnú ar cháilíochtaí gairmiúla iarratasóirí atá ag iarraidh clárú mar 
mhúinteoirí.
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Nochtadh atá riachtanach faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016)
Ta an Chomhairle freagrach as a chinntiú go gcomhlíonfar na ceanglais a bhaineann leis an gCód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit (“an Cód”). Éilítear na nochtuithe a leanas faoin gCód:

Costais Sainchomhairleoireachta

Áirítear ar chostais sainchomhairleoireachta an costas a bhaineann le comhairle sheachtrach don bhainistíocht 
agus ní áirítear feidhmeanna seachfhoinsithe “gnó mar is gnách”.

2020 2019
€’000 €’000

Comhairle Dlí 180,223 79,278

Riarachán Pinsean                                                                             9,102 16,429

Cosaint Sonraí 17,538 -

Sláinte & Sábháilteachta 484 -

Rialú Inmheánach & iniúchadh inmheánach 7,865 14,391

Cumarsáid Cumarsáid 35,233 78,756

TFC 13,767 7,503

Acmhainní Daonna - 5,535

Bainistíocht Tionscadail (tionscadal maidir leis an mBunachar Sonraí a Athchur) - 53,201

Bainistíocht Infheistíochta                                                                           - 17,938

Iomlán 264,212 273,031

Costais Dlí Eile

2020 2019
€’000 €’000

Costais Dlí – Clárú 144,381 293,474

Costais Dlí – Caighdeáin Ghairmiúla 439,765 362,143

584,146 655,617

Caiteachas Taistil agus Maireachtála

2020 2019
€’000 €’000

In Éirinn

-  Comhaltaí na Comhairle 41,450 146,244

-  Foireann 15,476 62,109

Idirnáisiúnta

-  Comhaltaí na Comhairle - 1,273

-  Foireann 194 10,383

57,120 220,009

Caiteachas Fáilteachais

2020 2019
€’000 €’000

Leas na foirne                                                                                                       5,092                    1,239
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Ráiteas maidir le Cúrsaí Comhlíontais
Ghlac an Chomhairle leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016). Thug an Chomhairle faoi 
anailís ar bhearnaí le linn 2017 chun na réimsí is gá dul i ngleic leo a aithint. Tugadh faoin gcuid is mó díobh seo 
in 2020. Is le riachtanais maidir le Seirbhís do Chustaiméirí a bhaineann an obair atá fós le déanamh.  

Forbairtí Amach Anseo
Tá sé beartaithe ag an gComhairle leanúint lena cuid gníomhaíochtaí reatha 

Taifid Chuntasaíochta
De réir Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, tá sé de fhreagracht ar an gComhairle leabhair 
chuntais leordhóthanacha a choimeád a nochtann go réasúnta cruinn, tráth ar bith, staid airgeadais na 
heagraíochta. Tá an Chomhairle freagrach freisin as sócmhainní na heagraíochta a chosaint agus as bearta cuí 
a chur i bhfeidhm chun calaois nó mírialtachtaí eile a bhrath agus a sheachaint dá réir sin. Déantar leabhair 
chuntais na Comhairle Múinteoireachta a chothabháil ag Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co Chill Dara.

Na hIniúchóirí
Tá sé tugtha le fios ag na hiniúchóirí, Crowleys DFK Unlimited Company (Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht 
Iniúchóireachta Reachtúil), go bhfuil siad sásta leanúint i mbun oifige. 

Gnóthas Leantach
Tá buiséid agus sreafaí airgid ullmhaithe ag comhaltaí na Comhairle ar feadh tréimhse dhá mhí déag ar a 
laghad ón dáta ar ceadaíodh na ráitis airgeadais a léiríonn nach bhfuil éiginnteacht ábhartha ar bith ann maidir 
le cumas na heagraíochta freastal dá dliteanais de réir mar a bheidh siad dlite, ná leanúint ar aghaidh mar 
ghnóthas leantach. Ar an mbonn sin measann comhaltaí na Comhairle é a bheith oiriúnach na ráitis airgeadais 
seo a ullmhú ar bhonn Gnóthas Leantach. Dá réir sin, ní áirítear sna ráitis airgeadais aon choigeartuithe ar na 
suimeanna glanluacha ná rangú sócmhainní agus na ndliteanas a thiocfadh chun cinn mura mbeadh an grúpa 
in ann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach.

Imeachtaí i ndiaidh an Clár a Chomhardú
Níor tharla aon imeachtaí i ndiaidh dheireadh na bliana a n-imreodh tionchar ar na ráitis airgeadais nó na nótaí 
a ghabhann leo, nó gur gá iad a nochtadh sna ráitis nó sna nótaí sin.

Ráiteas ar Fhaisnéis Iniúchóireachta Ábhartha 
Níl aon fhaisnéis iniúchóireachta ábhartha nach bhfuil na hiniúchóirí reachtúla ar an eolas fúithi. Tá 
na céimeanna cearta go léir glactha ag na stiúrthóirí chun iad féin a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis 
iniúchóireachta ábhartha agus tá siad sásta go bhfuil an fhaisnéis sin ag na hiniúchóirí reachtúla.

Thar ceann na Comhairle

Seán McMahon 
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir

Dáta:  5 Iúil 2021
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Scóip na Freagrachta
Thar ceann chomhaltaí na Comhairle Múinteoireachta, aithním an fhreagracht atá orainn a dheimhniú go ndéantar 
córas rialála inmheánaigh airgeadais atá éifeachtach a chur ar bun agus a chur i bhfeidhm.

Cuspóir an Chórais um Rialú Inmheánach
Tá an córas rialála inmheánaigh ann chun riosca a bhainistiú ar leibhéal atá inghlactha seachas é a dhíothú. Ní féidir leis 
an gcóras ach deimhniú réasúnach, seachas deimhniú iomlán, a thabhairt go bhfuil sócmhainní á gcosaint, go bhfuil 
idirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh go cuí, agus go bhfuil cosc á gcur ar earráidí nó mírialtachtaí ábhartha nó go 
dtiocfaí orthu in am trátha.

Tá an córas rialála inmheánaigh, a thagann le Treoir a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe á chur 
i bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 agus suas go dáta faofa na 
ráiteas airgeadais.

An Acmhainn chun Riosca a Láimhseáil
Le linn 2020, bhí Coiste Iniúchóireachta agus Riosca ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar a raibh cúig chomhalta de 
chuid na Comhairle agus beirt chomhaltaí neamhspleácha sheachtracha. Tháinig an Coiste le chéile trí huaire in 2020.

Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta seachfhoinsiú ar a feidhm iniúchta inmheánaigh dá gcuirtear acmhainní 
leordhóthanacha ar fáil agus reáchtáiltear clár oibre atá aontaithe leis an gCoiste iniúchóireachta agus Riosca.

Tá beartas maidir le Bainistíocht Riosca forbartha ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca ina leagtar amach a 
inghlacthacht riosca, na próisis bainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus sonraí, róil agus freagrachtaí na mball foirne 
maidir le riosca.

Creat Riosca agus Rialaithe
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta a aithníonn agus a thuairiscíonn na 
príomhrioscaí agus na gníomhartha bainistíochta atá á nglacadh chun dul i ngleic leis na rioscaí sin agus iad a mhaolú a 
mhéid agus is féidir. 

Tá clár rioscaí i bhfeidhm a aithníonn na príomhrioscaí atá le sárú ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus tá siad sin 
aitheanta, measúnaithe agus tá grádú déanta orthu de réir tábhachta. Déanann an Coiste iniúchóireachta agus Riosca 
an clár a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta go rialta.  Baintear leas as torthaí na measúnachtaí sin chun 
acmhainní a phleanáil agus a leithroinnt chun a chinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú chuig leibhéal inghlactha.

Sonraítear na gníomhartha agus an rialú a theastaíonn chun rioscaí a laghdú sa chlár riosca. Dearbhaímse go bhfuil 
timpeallacht rialaithe i bhfeidhm a bhfuil na nithe seo a leanas mar chuid de:

 Î Tá doiciméadú á dhéanamh ar nósanna imeachta do gach príomhphróiseas ghnó

 Î Tá freagrachtaí airgeadais sannta ag leibhéal bainistíochta agus cuntasachta dá réir i gceist,

 Î Tá córas cuimsitheach pleanála agus buiséadaithe in úsáid agus déantar athbhreithniú míosúil ar threochtaí 
caiteachais. 

 Î Tá nósanna imeachta i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar impleachtaí airgeadais mór-rioscaí gnó, lena 
n-áirítear treoracha airgeadais agus nótaí faoi nósanna imeachta, cleachtais tarmligin cosúil le huasteorainneacha 
údarúcháin arna gceadú ag an gComhairle agus dualgais a bhaineann le híocaíochtaí a phróiseáil a choinneáil 
deighilte ó dhualgais a bhaineann le híocaíochtaí a fhaomhadh.

 Î Tá córais i bhfeidhm chun sócmhainní fisiciúla agus sláine na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
araon a chosaint.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla bunaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus déantar easnaimh 
rialaithe a chur in iúl dóibhsean atá freagrach as beart ceartaitheach a ghlacadh agus don Chomhairle, nuair is 
ábhartha agus in am trátha. Deimhním go bhfuil na córais monatóireachta leanúnaí seo a leanas i bhfeidhm:

 Î Tá príomhrioscaí agus na rialuithe bainteacha aitheanta agus tá próisis curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a 
dhéanamh ar fheidhmiú na bpríomhrialuithe seo agus aon easnaimh a aithnítear a thuairisciú
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 Î Tá socruithe tuairiscithe bunaithe ag gach leibhéal ina bhfuil freagracht i leith bainistíocht airgeadais sannta agus 

 Î  Déanann an lucht ardbhainistíochta athbhreithniú go rialta ar thuarascálacha feidhmíochta míosúla agus 
bliantúla agus airgeadais a thugann léiriú ar fheidhmíocht in aghaidh buiséad

Soláthar
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun a chinntiú go bhfuil 
rialacha agus treoirlínte reatha soláthair á gcomhlíonadh agus gur chloí an Chomhairle Mhúinteoireachta leis na 
nósanna imeachta sin le linn 2020.

 Î D’fhostaigh an Chomhairle foireann gníomhaireachta, a earcaíodh ó phainéal trí ghníomhaireacht, chun 
bearnaí soláthair acmhainní gearrthréimhse a líonadh.  Níor tugadh faoi phróiseas soláthair chun an painéal trí 
ghníomhaireacht a bhunú.  B’ionann luach na n-íocaíochtaí a rinne leis na gníomhaireachtaí le linn 2020 agus 
€137k. Is é rún na Comhairle cuireadh chun tairisceana a sheoladh chun painéal gníomhaireachtaí a fháil i Ráithe 
2, 2021.

 Î Tá an comhlacht atá fostaithe chun meabhrúchán ríomhphoist a chur timpeall ag obair linn le roinnt blianta 
anuas.  Leathnaíodh an tseirbhís chun dáileadh eZines a áireamh gan tairiscintí a lorg, mar gurbh é a bhí 
beartaithe ná tairiscintí a lorg nuair a bhí an Bunachar Sonraí nua Clárúcháin á fhorbairt.  Eagraíodh an próiseas 
tairisceana ag tús na bliana 2021 agus déanfar an conradh nua a chur i bhfeidhm i gcomhthráth le seoladh an 
bhunachair shonraí nua i mí Bealtaine 2021.  Bhí luach €76k leis an gcaiteachas seo in 2020.

 Î D’fhostaigh an Chomhairle eagraíocht le haghaidh Cóitseáil Feidhmiúcháin gan é a chur ar thairiscint, mar gur 
mheas sí go raibh seirbhís ar leith á cur ar fáil ag an eagraíocht.  €26k an caiteachas a bhain leis in 2020.

Riosca Covid-19/An Cianobair
Bhunaigh an fhoireann bainistíochta sinsearaí grúpa stiúrtha Covid-19 i mí Márta 2020 chun tionchar Covid-19 ar an 
eagraíocht a athbhreithniú agus a bhainistiú. 

Forbraíodh pleananna chun cianobair a éascú do gach fostaí agus ag an am céanna, a chinntiú go mbeadh TFC agus 
rialuithe airgeadais ag feidhmiú go héifeachtach i gcónaí agus go ndéanfaí riosca calaoise nó earráide a mhaolú. 
D’fhonn na rioscaí TFC a bhain leis an gcianobair a mhaolú, chuir an rannóg TFC oiliúint agus treoir leanúnach ar fáil 
don fhoireann maidir le bagairtí cibearshlándála agus neartaigh sí slándáil an bhonneagair TF.

I rith na bliana airgeadais d’éirigh leis an Rannóg Airgeadais idirbhearta airgeadais a thaifeadadh agus a phróiseáil gan 
briseadh. Bhí sínitheoirí faoi shainordú ag teastáil fós chun gach idirbhearta airgeadais a údarú agus ní raibh rochtain 
ar chórais airgeadais agus baincéireachta an chomhlachta ach amháin ag pearsanra údaraithe. Tá an bhainistíocht 
sásta gur leanadh de ghnáthrialuithe agus nósanna imeachta airgeadais a chur i bhfeidhm go héifeachtach i rith na 
bliana airgeadais, in ainneoin na ndeacrachtaí a bhain leis an bpaindéim.

Athbhreithniú Ar Éifeachtacht
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun monatóireacht a 
dhéanamh ar éifeachtacht na nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe.  Is de réir obair na n-iniúchóirí 
inmheánacha agus seachtracha, an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar a gcuid 
oibre agus an bhainistíocht shinsearach atá laistigh den Chomhairle Mhúinteoireachta atá freagrach as an gcreat 
inmheánach rialaithe airgeadais a fhorbairt, a dhéanann an Chomhairle Mhúinteoireachta athbhreithniú ar an gcóras 
inmheánach rialaithe airgeadais,

Deimhním gur thug an Chomhairle faoi athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha don bhliain 
2020.

Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh
Níor aithníodh aon laigí suntasacha i rialú inmheánach a bhí le nochtadh sna ráitis airgeadais maidir le 2020.

Thar ceann na Comhairle

Seán McMahon  
Cathaoirleach

Dáta:  5 Iúil 2021
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha  
do Chomhaltaí Comhairle na Comhairle 
Múinteoireachta Tuairisc ar iniúchadh na ráiteas 
airgeadais
Tuairim 
Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais na Comhairle Múinteoireachta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 
2020, arb ionann iad agus an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh 
Airgid agus na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais, lena n-áirítear achoimre ar bheartais chuntasaíochta 
shuntasacha a leagtar amach i nóta 1. Is é Dlí na hÉireann agus FRS 102 “An Caighdeán um Thuairisciú 
Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na hÉireann” an creat tuairiscithe airgeadais ar baineadh úsáid 
as chun iad a ullmhú.

Is é an tuairim atá againn i leith na ráiteas airgeadais:

 Î go dtugtar cur síos fíor agus cothrom iontu ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais an chomhlachais 
amhail an 31 Nollaig 2020 agus ar a  bharrachas don bhliain dar críoch sin;

 Î gur ullmhaíodh mar is cuí iad de réir FRS 102 “An Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais is infheidhme sa RA 
agus i bPoblacht na hÉireann”; agus 

 Î gur ullmhaíodh mar is cuí iad de réir cheanglais Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.

An bonn atá leis an tuairim
Tugadh faoin iniúchadh de réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire) (ISAnna (Éire)) agus an dlí 
infheidhme. Déantar breis cur síos ar na freagrachtaí atá orainn faoi na caighdeáin sin inár dtuarascáil sa chuid 
Freagrachtaí na nIniúchóirí i ndáil le hIniúchadh na Ráiteas Airgeadais. Táimid neamhspleách ar an gcomhairle 
de réir na gceanglas eiticiúil mar a bhaineann le hiniúchadh ar ráitis airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear an 
Caighdeán Eiticiúil atá eisithe ag Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA), agus 
tá na freagrachtaí eiticiúla eile a bhí orainn comhlíonta againn de réir na gceanglas sin. Measaimid go bhfuil 
an fhianaise iniúchóireachta atá aimsithe againn leordhóthanach agus ábhartha chun bonn a chur faoi mo 
thuairim.

Conclúidí i ndáil le gnóthas leantach
Tá cinnte againn, agus iniúchadh déanta ar na ráitis airgeadais, go bhfuil an úsáid a bhaineann comhaltaí na 
comhairle as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh chun na ráitis airgeadais a ullmhú oiriúnach.

Bunaithe ar an obair atá déanta againn, níl aon neamhchinnteachtaí ábhartha aitheanta againn maidir 
le himeachtaí nó dálaí a d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh, bíodh sin ar bhonn aonair nó go 
comhpháirteach, ar chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach ar feadh tréimhse dhá 
mhí dhéag ar a laghad ó tugadh údarú na ráitis airgeadais a eisiúint.

Déantar cur síos ar ár bhfreagrachtaí agus ar fhreagrachtaí chomhaltaí na comhairle maidir le gnóthas leantach i 
gcodanna ábhartha den tuarascáil seo.

Faisnéis Eile
Is iad comhaltaí na comhairle atá freagrach as an bhfaisnéis eile. Tá an fhaisnéise eile comhdhéanta den 
fhaisnéis ar fad atá sa tuarascáil bhliantúil seachas na ráitis airgeadais agus Tuarascáil na nIniúchóirí. Ní 
bhaineann ár dtuairim ar na ráitis airgeadais leis an bhfaisnéis eile agus, seachas sa mhéid ina luaitear go 
follasach inár dtuarascáil, ní thugtar aon deimhniú mar chonclúid ina leith. 

Maidir lenár iniúchadh ar na ráitis airgeadais, an fhreagracht atá orm an fhaisnéis eile a chuirtear i láthair 
a léamh agus lena linn sin a bhreithniú cibé an bhfuil an fhaisnéis eile ag teacht go hábhartha leis na ráitis 
airgeadais nó le heolas a fuarthas le linn an iniúchta nó sin an léir go bhfuil míráiteas ábhartha i gceist. Má 
thugaimid aon mhíráiteas nó neamhréireachtaí ábhartha dealraitheacha faoi deara, éilítear orainn a chinneadh 
cibé an míráiteas ábhartha sin sna ráitis airgeadais nó an míráiteas ábhartha é san fhaisnéis eile. 
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Más é an tátal a bhainimid amach, bunaithe ar an obair atá curtha i gcrích againn, gurb ann do mhíráiteas 
ábhartha ar an bhfaisnéis eile seo, tá dualgas orainn tuairisc a thabhairt faoi sin. Níl aon ní le tuairisciú againn 
maidir leis seo.

Nithe nach mór dúinn a thuairisciú trí eisceacht
Bunaithe ar an eolas agus an tuiscint atá againn ar an gcomhairle agus an timpeallacht a fuaireamar le linn 
an iniúchta, níor aithníomar aon mhíráitis ábhartha sa Ráiteas ar Rialachas agus i dTuairisc Chomhaltaí na 
Comhairle. 

Freagrachtaí faoi seach

Freagrachtaí atá ar chomhaltaí na comhairle i ndáil leis na ráitis airgeadais

Mar a mhínítear ar bhealach níos mionsonraithe sa Ráiteas Rialachais agus i dtuairisc Chomhaltaí na Comhairle, 
tá comhaltaí na comhairle freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú agus a bheith sásta go dtugann siad léargas 
fíor agus cothrom, agus as rialú inmheánach a chinneann siad atá riachtanach d’fhonn ráitis airgeadais a ullmhú 
atá saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé mar thoradh ar chalaois nó ar earráid.

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá comhaltaí na comhairle freagrach as measúnú a dhéanamh ar acmhainn 
na comhairle leanúint ag feidhmiú mar ghnóthas leantach, agus nithe a bhaineann le gnóthas leantach a 
nochtadh, mar is infheidhme agus úsáid a bhaint as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé 
i gceist ag an mbainistíocht an chomhairle a leachtú nó éirí as an oibríocht nó nach bhfuil aon rogha eile réadúil 
eile acu ach sin a dhéanamh.

Freagrachtaí na nIniúchóirí i ndáil le hiniúchadh na ráiteas airgeadais

An cuspóir atá againn teacht ar dhearbhú réasúnach cibé an bhfuil na ráitis airgeadais tríd is tríd saor ó aon 
mhíráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois nó earráid agus Tuarascáil Iniúchóirí a eisiúint ina dtugtar ár 
dtuairim. Is ionann dearbhú réasúnach agus leibhéal ard dearbhaithe ach ní hionann é is barántas go dtiocfar 
i gcónaí, le linn iniúchadh a dtugtar faoi de réir na ISAnna (Éire), ar mhíráitis ábhartha nuair is ann dóibh. 
D’fhéadfadh míráitis eascairt ó chalaois nó ó earráid agus meastar iad a bheith ábhartha má tá ionchas 
réasúnach ann go n-imreoidh siad, astu féin nó le chéile, tionchar ar chinntí eacnamaíochta úsáideoirí a 
dhéantar bunaithe ar na ráitis airgeadais seo.

Aidhm na hoibre iniúchóireachta a dhéanaimid agus cé dó a bhfuilimid freagrach

Cuirtear an tuarascáil seo faoi bhráid chomhaltaí na comhairle amháin, mar chomhlacht, de réir Alt 18 den 
Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Gabhadh don obair iniúchóireachta le go bhféadfaí na nithe is 
gá a lua le comhaltaí na comhairle a chur faoina mbráid i dTuarascáil na nIniúchóirí agus ní ar mhaithe le haon 
chuspóir eile. A mhéad a cheadaítear de réir an dlí, ní ghlacaimid ná ní ghéillimid freagracht ar bith i leith aon 
duine seachas an chomhairle agus comhaltaí na comhairle mar chomhlacht, as an obair iniúchóireachta, as an 
tuarascáil seo nó as na tuairimí a thugaimid.

Natalie Kelly 

ar son agus thar ceann

Crowleys DFK Unlimited Company  
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúla  
16/17 Faiche an Choláiste 
Baile Átha Cliath 2

Dáta: 5 Iúil 2021
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Aguisín a ghabhann le Tuarascáil na nIniúchóirí 
Neamhspleácha

Tuilleadh faisnéise maidir le scóip ár bhfreagrachtaí mar iniúchóirí
Mar chuid d’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire), cleachtaimid breithiúnas 
gairmiúil agus bíonn amhras gairmiúil orainn i rith an iniúchta go léir. Déanaimid freisin:

 Î Na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábhartha ar na ráitis airgeadais, cibé acu atá sé mar thoradh ar chalaois 
nó ar earráid a shainaithint agus a mheas; nósanna imeachta iniúchta a leagan amach agus a chur i gcrích 
atá freagrúil do na rioscaí sin; fianaise iniúchóireachta a fháil atá leordhóthanach agus ábhartha chun bonn 
a chur faoinár dtuairim. Tá riosca níos mó ann nach dtiocfar ar mhíráiteas ábhartha mar gheall ar chalaois 
seachas mar gheall ar earráid, ós rud é go bhféadfadh claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d’aon turas, 
mífhaisnéis nó rialú inmheánach a shárú a bheith i gceist.

 Î Tuiscint a fháil ar rialú inmheánach a bhaineann leis an iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta 
iniúchóireachta a cheapadh atá cuí sa chás áirithe atá i gceist, ach ní chun críche tuairim ar éifeachtacht rialú 
inmheánach na heagraíochta a chur in iúl.

 Î Meastóireacht a dhéanamh ar cé chomh cuí agus a bhí na beartais chuntasaíochta a úsáideadh agus cé 
chomh réasúnta agus a bhí na meastacháin chuntasaíochta a rinne comhaltaí na Comhairle agus na nithe 
gaolmhara a nocht siad.

 Î Tátal a bhaint maidir le cé chomh cuí is atá sé go bhfuil comhaltaí na Comhairle ag úsáid bhunús 
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas, cé acu atá 
nó nach bhfuil éiginnteacht ábhartha ann maidir le himeachtaí nó dálaí a d’fhéadfadh amhras suntasach a 
chaitheamh ar chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Má bhainimid de thátal 
go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, ceanglaítear orainn aird a tharraingt i dTuarascáil na nIniúchóirí ar na 
nithe gaolmhara a nochtadh sna ráitis airgeadais nó, mura leor na nithe sin, ár dtuairim a leasú. Tá ár dtátail 
bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuaireamar go dtí dáta Thuarascáil na nIniúchóirí. D’fhéadfadh 
sé, áfach, nach leanfadh an t-eintiteas ar aghaidh mar ghnóthas leantach de bharr imeachtaí nó dálaí amach 
anseo.

 Î Cur i láthair, struchtúr agus ábhar ginearálta na ráiteas airgeadais a mheas, lena n-áirítear nochtuithe, agus 
cibé an léiríonn nó nach léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar 
bhealach trína mbaintear amach cur i láthair atá cothrom.

Téimid i gcomhairle leosan atá freagrach as rialachas i ndáil le, i measc nithe eile, an raon agus an t-am 
atá beartaithe don iniúchadh agus fionnachtana suntasacha ón iniúchadh, lena n-áirítear aon easnaimh 
shuntasacha ar rialú inmheánach a shainaithnímid i gcaitheamh an iniúchta.
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An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Nótaí 2020 2019
€ €

Ioncam
Táillí Clárúcháin agus Measúnaithe    7,475,337 7,152,917

Ioncam Iomlán 2 7,475,337 7,152,917

Caiteachas
Costais Chóiríochta (106,465) (153,436)  

Costais Soláthair Foirne (4,340,529) (4,175,344) 

Costais Caighdeán Gairmiúil (473,578) (384,920)

Costais Eile Riaracháin (810,039) (1,106,273)

Costais Chruinnithe (59,801) (184,436)

Costais Chlárúcháin (131,430) (190,462)

Costais Teicneolaíochta Faisnéise (279,463) (287,130)

Costais Chumarsáide, Oideachais agus Taighde   (711,313) (776,072)

Dímheas 7 (309,933) (334,213)

Caiteachas Iomlán (7,222,551) (7,592,286)

Barrachas/(Easnamh) i leith Gnáthghníomhaíochtaí 252,786 (439,369)

Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil - 296

Fáltais ó Éileamh Árachais 47,450 -

Ioncam infheistíochta 103,419 57,626

Gluaiseachtaí luach cóir maidir le Sócmhainní Airgeadais 170,208 294,278

Ioncam Cíosa Sealúchas 211,306 192,360

Costais Bainistíochta Sealúchas (26,967) (73,021)

Barrachas roimh chánachas 3 758,202 32,170

Cánachas 6 - (104)

Barrachas i ndiaidh cánachais 758,202 32,066

Níl aon bharrachas ná easnamh aitheanta seachas an toradh do na tréimhsí airgeadais thuasluaite.  D’eascair 
toradh na bliana go hiomlán as gnóthaí leantacha.

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 56 go 62.

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar an 5 Iúil 2021 agus síníodh iad thar a ceann ag    

Seán McMahon  
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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Clár Comhardaithe
amhail an 31 Nollaig 2020

Nótaí 2020 2019
€ € € €

Sócmhainní Neamh-Reatha
Sócmhainní Inláimhsithe 7 4,499,386 4,163,323

Sócmhainní Airgeadais 9 12,625,531 12,351,904

17,124,917 16,515,227

Sócmhainní Reatha
Infháltais agus Réamhíocaíochtaí 9 61,582 52,802

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim 1,383,091 1,086,461

1,444,673 1,139,263

Dliteanais Reatha: Méideanna a bheidh dlite   
laistigh de bhliain amháin 10 (405,077) (248,179)

1,039,596 891,084

Glansócmhainní Reatha 18,164,513 17,406,311

Iomlán Sócmhainní Lúide Dliteanais Reatha

Cúlchistí

Cúlchiste Ainmnithe 4,000,000 4,000,000

Cúlchistí Ginearálta 6 14,164,513 13,406,311

Iomlán na gCistí 18,164,513 13,406,311

Is cuid de na ráitis airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 56 go 62.

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar an 5 Iúil 2021 agus síníodh iad thar a ceann ag

 

  

Seán McMahon  
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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Ráiteas Sreabhaidh Airgid
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Nótaí 2020 2019
€ €

Easnamh oibriúcháin a réiteach le glansreabhadh  
Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Barrachas oibriúcháin (roimh ús a bheith faighte agus cáin) 31,874 16,429

Dímheas 3 334,213 7,152,917

(Méadú) i bhFéichiúnaithe                                                           9 (8,780) (21,820)

Méadú i gCreidiúnaithe                                                              10 156,898 59,812

1,216,253 404,079

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Ús faighte 13 - 296

Ioncam ó phunann infheistíochta 13 (103,419) (57,626)

Gluaiseachtaí luach cóir maidir le punann infheistíochta 13 (170,208) (294,278)

Airgead a aistríodh go punann infheistíochta 13 - (12,000,000)

Cánachas 13 - (104)

Caiteachas Caipitil 13 (645,996) (63,386)

Glansreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (919,623) (12,415,098)

Glansreabhadh airgid a réiteach le gluaiseachtaí in airgead 
tirim agus coibhéisí airgid thirim  

14

Glanmhéadú/(laghdú) ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim 
i rith na bliana 296,630 (12,011,019)

Glanairgead tirim agus glanchoibhéisí airgid thirim amhail an 1 
Eanáir 2020

6
1,086,461 13,097,480

Glanairgead tirim agus glanchoibhéisí airgid thirim amhail an 
31 Nollaig 2020    

14
1,383,091 1,086,461

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar an 5 Iúil 2021 agus síníodh iad thar a ceann ag

Seán McMahon  
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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1. Beartais Chuntasaíochta

1.1. Bonn ullmhúcháin
Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir FRS 102 “An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais atá infheidhme sa RA agus in 
Éirínn” arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC). Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas 
i bhfeidhm go seasta ag déileáil le míreanna a meastar a bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais na heagraíochta.

1.2. Ioncam
 Is ionann ioncam agus táillí clárúcháin agus measúnaithe a fhaightear i rith na bliana. Tugtar cuntas ar an ioncam/
na táillí uile is infhaighte ar bhonn fáltas, seachas ioncam ó athbhreithniú agus creidiúnú chláir oideachais tosaigh 
múinteoirí, a dhéantar ar bhonn sonraisc. Cláraíonn múinteoirí i rith na bliana agus maireann an clárú 12 mhí. Ní 
dhéantar ioncam a chur siar leis sin a léiriú. In 2014 cheannaigh an Chomhairle Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad 
agus tá ioncam cíosa á fháil aici ó thionóntaí an fhoirgnimh. Tá sé seo curtha san áireamh faoi “Ioncam Cíosa 
Sealúchais” sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.  

1.3.   Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus Dímheas
Luaitear na sócmhainní seasta inláimhsithe ag costas stairiúil lúide dímheas carntha.

 Déantar gach sócmhainn sheasta inláimhsithe a dhímheas ar rátaí arna ríomh chun costas ó luacháil gach 
sócmhainne, lúide an luach iarmharach measta, a dhíscríobh go córasach ar feadh a saolré fónta ionchais, mar seo a 
leanas: 

Áitreabh  2.5% de réir méid chothroim

Daingneáin agus Feistis   10% de réir méid chothroim

Bogearraí Ríomhaire   20% de réir méid chothroim

Trealamh Ríomhaire   33.33% de réir méid chothroim

Déantar suim ghlanluacha na sócmhainní seasta a athbhreithniú gach bliain i leith lagú i dtréimhsí má thugann 
imeachtaí nó athruithe in imthosca le fios go bhféadfadh nach mbeadh an tsuim ghlanluacha inaisghabhála.

Ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe, déanann an eagraíocht measúnú lena chinntiú cibé an bhfuil fianaise 
oibiachtúil ar lagú maidir le sócmhainní airgeadais a thomhaistear ag costas nó ag costas amúchta lena n-áirítear 
infheistíochtaí neamhliostaithe, infheistíochtaí, iasachtaí, feiciúnaithe trádála agus airgead tirim. Má tá fianaise 
oibiachtúil ar lagú ann, áithnítear caillteanais laige sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas sa bhliain airgeadais 
sin. 

1.4.  Pinsin
 Déanann an Chomhairle scéim pinsean le sochar sainithe a fheidhmiú dá cuid fostaithe. Tá an scéim bunaithe ar 
Shamhail na Seirbhíse Poiblí agus cheadaigh an tAire Oideachais agus Scileanna agus an tAire Airgeadais í. Déantar 
sochair phinsean atá iníoctha faoin scéim a mhaoiniú as an Státchiste.

Ina theannta sin, tá roinnt saintréithe faoi leith ag baint le socruithe na Comhairle:

 Î  íocann an Chomhairle ranníocaíocht chomhaontaithe leis an Roinn Oideachais agus Scileanna

 Î  tá eilimint fostaí san áireamh sa ranníocaíocht sin i dteannta na heiliminte fostóra. De réir bheartas an rialtais faoi 
phinsin san earnáil phoiblí, is ionann ranníocaíocht an fhostóra agus 25% de phá comhlán fostaithe a íocann ÁSPC 
ag ráta A agus 30% de phá comhlán fostaithe a íocann ÁSPC ag ráta D.

 Î thug an Roinn Oideachais agus Scileanna, le comhaontú na Roinne Airgeadais, gealltanas follasach go n-íocfar 
costas na sochar as an Státchiste de réir mar a bheidh siad dlite.

Tugadh isteach Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) faoin Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí 
(Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012  agus a tháinig in éifeacht ón 1 Eanáir 2013. Tá gach fostaí de chuid na 
Comhairle Múinteoireachta a tháinig isteach san earnáil phoiblí ón 1 Eanáir 2013 ar aghaidh ina mball den Scéim 
Aonair.

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Measann an Chomhairle go bhfuil an tionchar airgeadais céanna ag na socruithe pinsin thuas ó thaobh 
na Comhairle de agus a bheadh ag scéim pinsin le ranníocaíocht shainithe. Tá an Chomhairle den tuairim 
nach bhfuil forálacha FRS 17, Cuntasaíocht do Shochair Scoir, a bhíonn i gceist i gcás scéimeanna le sochair 
shainithe, feiliúnach dá cuid cúinsí. Dá réir sin, déantar an ranníocaíocht a chuntas amhail is dá mba scéim le 
ranníocaíocht shainithe í.

1.5. Cánachas  
Déantar Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 a leasú le hAlt 37 den Acht Airgeadais 
(Uimh. 2), 2013 d’fhonn an Chomhairle Mhúinteoireachta a áireamh sa liosta de chomhlachtaí sonraithe 
neamhthráchtála atá urraithe ag an Stát agus a cháilíonn do dhíolúine ó fhorálacha áirithe cánach faoi Alt 227 
den Acht Comhdhlúite 

Cánacha, 1997.  De réir an ailt sin, tá ioncam áirithe a eascraíonn agus ab inmhuirir i leith cánach faoi Chás 
III, IV, agus V de Sceideal D mura mbeadh an t-alt sin ann, faoi dhíolúine ó cháin ioncaim. Bíonn ús taisce faoi 
réir cháin choinneála ar ús taisce (CCUT) i gcónaí. Bunaítear an costas bliantúil cánachais ar ús ar thaiscí na 
bliana agus ríomhtar é faoi threoir an ráta cánach atá i bhfeidhm an dáta a bhfaightear an t-ús.

1.6. Cúlchiste Ainmnithe
Chinn an Chomhairle go bhféadfadh sí, de réir mar is rogha léi féin, suimeanna airgid gan teorainn a chur ar 
leataobh i gcomhair cúiseanna ainmnithe sa todhchaí. I gcás nach mbeadh gá a thuilleadh leis na cistí seo 
cuirfear ar ais sa Chúlchiste Ginearálta iad.

1.7. Sócmhainní Airgeadais
Luaitear sócmhainní airgeadais atá coinnithe mar sócmhainní neamhreatha ag a luach margaidh. Tugtar 
cuntas ar bharrachas nó ar easnamh ar bith sa chuntas Ioncaim agus Caiteachais. Aithnítear ioncam ó 
sócmhainní airgeadais sa chuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain ina ngnóthaítear é.

1.8. Infháltais
Déantar infháltais a thomhas ag praghas an idirbhirt, lúide laige ar bith. Déantar iasachtaí infhála a thomhas 
ag a luach cóir ar dtús, glan ar chostais idirbheart, agus déantar iad a thomhas i ndiaidh sin ar chostas 
amúchta ag baint úsáid as an modh ráta éifeachtach úis, lúide laige ar bith. 

1.9. Suimeanna iníoctha
Aithnítear suimeanna iníoctha ar dtús ag luach cóir agus ina dhiaidh sin luaitear iad ar chostas amúchta ag 
baint úsáid as an modh ráta éifeachtach úis, mura mbeadh an toradh a bheadh ag lascainniú neamhábhartha 
agus sa chás sin luaitear iad ar a gcostas.

1.10.  Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh
Tá airgead tirim sa bhanc agus ar láimh comhdhéanta d’airgead tirim i dtaisce le bainc a mbíonn níos lú ná trí 
mhí de dhíth orthu maidir le fógra aistarraingthe.

2. Ioncam 

 D’eascair ioncam na heagraíochta don bhliain as a príomhghníomhaíocht ar tugadh fúithi go hiomlán in 
Éirinn.
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3. Barrachas/(Easnamh) Oibriúcháin 

2020 2019
€ €

Luaitear barrachas/(easnamh) oibriúcháin i ndiaidh na nithe seo a leanas a 
mhuirearú 

Dímheas                                                                      309,933 334,213

4. Soláthar Foirne agus Luach Saothair

Costais Soláthair Foirne 2020 2019
€ €

Pá agus tuarastail 2,367,158 2,119,223

Costais leasa shóisialaigh 212,708 185,169

Costais Pinsean 468,308 450,380

Seirbhísí Bainistíochta & costas fhoireann na Gníomhaireachta 1,166,128 1,342,900

Costais Earcaíochta, Oiliúna & Leasa Foirne 116,866 72,224

Costais Foirne Éagsúla 9,361 5,448

Dímheas                                                                      4,340,529      4,175,344

(A) Sochair Comhiomlána Foirne 2020 2019
€ €

Sochair ghearrthéarmacha foirne 2,367,158 2,119,223

Costais sochair scoir 468,308 450,380

Ranníocaíocht an fhostóra do leas sóisialach 212,708 185,169

3,048,174      2,754,772

(B) Sochair Ghearrthéarmacha Foirne 2020 2019
€ €

Bunphá 2,352,672 2,105,252

Ragobair 5,159 3,464

Liúntais 9,327 10,507

2,367,158      2,119,223

(C) Príomhphearsanra Bainistíochta
I measc an phríomhphearsanra bainistíochta atá sa Chomhairle Mhúinteoireachta tá an Stiúrthóir, an Leascheann 
agus Stiúrthóir Foghlama agus Taighde Múinteoirí, Ceann Ionduchtúcháin agus Oideachas Múinteoirí, Ceann 
Clárúcháin, Ceann na gCaighdéan Gairmiúil, Ceann na nGnóthaí Corparáideacha agus AD agus Ceann Airgeadais 
agus TF. Leagtar amach thíos luach iomlán na sochar fostaithe do phríomhphearsanra bainistíochta:

2020 2019
€ €

Tuarastal 638,576 618,996

638,576         618,996

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
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(D) Tuarastal agus Sochair an Stiúrthóra 2020 2019

€ €

Bunphá 114,199 115,503

114,119         115,503

Is ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a dhéantar Stiúrthóir na Comhairle 
Múinteoireachta a cheapadh agus is ball é de scéim pinsean na Roinne sin. Níl a chuid teidlíochtaí ina leith sin 
ag dul thar théarmaí na scéime eiseamláirí pinsean seirbhíse poiblí. Ní áirítear thuas an luach ar shochair scoir a 
saothraíodh le linn na tréimhse seo.

(E) Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha Fostaithe
Déantar na sochair ghearrthéarmacha fostaithe sa bhreis ar €60,000 a rangú sna bandaí seo a leanas:

Raon                                                                                                               Líon Fostaithe
2020 2019

Ó                           Go dtí                                                                            
€ 60,000           € 69,999 6 3

€ 70,000           € 79,999 0 4

€ 80,000           € 89,999 3 1

€ 90,000           € 99,999 1 1

€100,000         €109,999 0 0

€110,000         €119,999 1 1

5. Costais Pinsean 

Is ionann an costas pinsean agus na ranníocaíochtaí is iníoctha leis an gciste pinsin ag an gComhairle.

6. Cánachas 

2020 2019
€ €

Cánachas na Bliana Reatha

CCUT - 104

Déantar Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 a leasú le hAlt 37 den Acht Airgeadais 
(Uimh. 2), 2013 d’fhonn an Chomhairle Mhúinteoireachta a áireamh sa liosta de chomhlachtaí sonraithe 
neamhthráchtála atá urraithe ag an Stát agus a cháilíonn do dhíolúine ó fhorálacha áirithe cánach faoi Alt 227 den 
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. De réir an ailt sin, tá ioncam áirithe a eascraíonn agus ab inmhuirir i leith cánach 
faoi Chás III, IV, agus V de Sceideal D mura mbeadh an t-alt sin ann, faoi dhíolúine ó cháin ioncaim. Bíonn ús taisce 
faoi réir cháin choinneála ar ús taisce (CCUT) i gcónaí.
  

 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
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7. Sócmhainní Inláimhsithe

Áitreabh Daingneáin & 
Feistis

Bogearraí 
Ríomhaire

Trealamh 
Ríomhaire Iomlán

€ €

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2020                  3,691,937 1,540,042 619,321 597,765 6,449,065

Suimeanna Breise                                                    - 1,432 526,372 118,192 645,996

Diúscairtí - - - - -

Amhail an 31 Nollaig 2020                3,691,937 1,541,474 1,145,693 715,957 7,095,061

Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2020                      461,490 698,467 596,170 529,615 2,285,742

Ar dhiúscairtí                                                     - - - - -

Muirear don bhliain                                 92,298 140,388 16,714 60,533 309,933

Amhail an 31 Nollaig 2020                  553,788 838,855 612,884 590,148 2,595,675

Glanluach na leabhar
Amhail an 31 Nollaig 2020                138,149 702,619 532,809 125,809 4,499,386

Amhail an 31 Nollaig 2019                3,230,447 841,575 23,151 68,150 4,163,323

8. Sócmhainní Airgeadais  

2020 2019

Luach cóir € €

Amhail an 1 Eanáir                                                                                           12,351,904                            -

Airgead go punann - 12,000,000

Gluaiseachtaí luach cóir maidir le sócmhainní airgeadais 170,208             294,278

Ioncam infheistíochta 103,419                 57,626

Amhail an 31 Nollaig 2020 12,625,531 12,351,904

9. Infháltais agus Réamhíocaíochtaí 

2020 2019
€ €

Infháltais Eile 61,582 52,802

61,582 52,802

Baineann an figiúr infháltais eile le fáltais infhála ó éileamh árachais agus aisíocaíocht costas tuarastail dlite 
maidir le hath-imlonnú baill foirne.

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
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10. Nithe inaisíoctha: Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin  

2020 2019
€ €

Cánacha eile agus costais slándála sóisialaí 157,905 90,459

Fabhruithe 247,172 157,720

405,077 248,179

Tá cáin agus árachas sóisialta faoi réir théarma na reachtaíochta ábhartha. Fabhraíonn ús i leith íocaíochtaí 
déanacha. Ní raibh aon ús dlite ag dáta deiridh na bliana airgeadais.

Tá téarmaí na bhfabhruithe bunaithe ar na conarthaí bunúsacha. Athraíonn téarmaí aisíocaíochta na 
gcreidiúnaithe trádála.

2020 2019

Áirithe i gcánacha agus costais slándála sóisialta eile: € €

ÍMAT/ÁSPC 79,454 62,357

PSWT 25,315 21,731

RCT 1,409 6,371

CBL 51,727 -

157,905 90,459

11. Cúlchistí  

General  
Reserve

Designated  
Reserve Total

€ € €

Cúlchistí Tosaigh 13,406,311 4,000,000 17,406,311

Barrachas don bhliain 758,202 - 758,202

Cúlchistí Deiridh 14,164,513 4,000,000 18,164,513

De réir straitéis airgeadais na Comhairle tá na cistí ainmnithe curtha ar bun mar chiste teagmhais chun 
aon chostas mór a ghlanadh a d’fhéadfadh éirí as agóidí dlí a bheith tugtha in aghaidh aon chuid den Acht 
um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2015 agus as aon rialú de chuid na Comhairle. De réir bheartas 
cuntasaíochta na Comhairle, sa chás nach mbeidh gá a thuilleadh leis na cistí seo cuirfear ar ais sa Chúlchiste 
Ginearálta iad.

12. Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara

De réir an Achta um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2015 tá comhaltaí na Comhairle i dteideal 
aisíocaíocht a fháil i leith na gcostas a thabhaíonn siad de riachtanas agus iad i mbun obair na Comhairle nó 
i mbun obair Choistí na Comhairle. Ní mór do na comhaltaí, ar múinteoirí iad, a gclárú a athnuachan gach 
bliain chomh maith. Déantar na hidirbhearta uile ar neamhthuilleamaí agus tá siad san áireamh sna ráitis 
airgeadais seo.

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
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13. Ollsreafaí Airgid Thirim

2020 2019
€ €

Torthaí ar Infheistíochtaí agus Fónamh ar Airgeadas
Ús faighte - 296

Cánachas
CCUT - (104)

Caiteachas Caipitiúil agus infheistíocht airgeadais
Íocaíochtaí chun sócmhainní inláimhsithe a fháil (645,996) (63,386)

Aistriú go punann infheistíochta - (12,000,000)

Ioncam ó phunann infheistíochta (103,419) (57,626)

Gluaiseachtaí luach cóir maidir le punann infheistíochta (170,208) (294,278)

(919,623) (12,415,290)

14. Anailís ar Athruithe in Glanairgead Tirim agus Glanchoibhéisí Airgid Thirim

Iarmhéid  
tosaigh

Sreafaí   
airgid

Iarmhéid 
deiridh

€ € €

Airgead sa bhanc agus ar láimh 1,086,461  296,630 1,383,091

Glanairgead Tirim agus Glanchoibhéisí Airgid Thirim 1,086,461  296,630 1,383,091

15. Imeachtaí i ndiaidh an Clár a Chomhardú

 Níor tharla aon imeachtaí i ndiaidh dheireadh na bliana a n-imreodh tionchar ar na ráitis airgeadais nó na 
nótaí a ghabhann leo, nó gur gá iad a nochtadh sna ráitis nó sna nótaí sin.

16. Ceadú na Ráiteas Airgeadais

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar an 5 Iúil 2021 agus síníodh iad thar a ceann ag

Seán McMahon
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020



Leathanach 63 

Tuarascáil Bhliantúil 2020-2021

Aguisín 2 
Baill na Comhairle Múinteoireachta
Tá 37 ball deonach ar an gComhairle 
Mhúinteoireachta, mar seo a leanas:

 Î 11 múinteoir bunscoile (naonúr tofa 
agus beirt ainmnithe ceardchumann 
múinteoirí)

 Î 11 múinteoir iar-bhunscoile (seachtar 
tofa agus ceathrar ainmnithe 
ceardchumann múinteoirí)

 Î beirt atá ainmnithe ag coláistí 
oideachais

 Î beirt arna n-ainmniú ag comhlachtaí 
tríú leibhéal sonraithe

 Î ceathrar ainmnithe ag bainistíocht na 
scoile (dhá bhunscoil agus dhá phost 
iar-bhunscoile)

 Î beirt arna n-ainmniú ag cumainn 
tuismitheoirí (ceann bunscoile agus 
ceann iar-bhunscoile) agus

 Î cúigear arna n-ainmniú ag an Aire 
Oideachais (lena n-áirítear duine a 
dhéanann ionadaíocht ar gach ceann 
de IBEC agus an ICTU). 

Tháinig an Chomhairle le chéile cúig 
huaire i rith na bliana agus taispeántar 
tinreamh gach ball sa tábla seo a leanas. 

Asiya Al-Tawash 8

Sinead Brett 7

Geoffrey Browne 4

Kathleen Burke 8

An tUasal Noel Cronin 8

Catherine Cross 8

Mary Curley 8

An tUasal Michael Delargey 8

An tUasal Charles Dolan 8

An tUasal Brendan Doody 7

Catherine Doolan 7

An tUasal Niall Duddy 8

An tUasal Pat Gilmore* 2

An tUasal John Holian 8

Anne Howard 8

Rosena Jordan 7

Michelle Keane 8

Dr Mary Kelly 8

An tUasal Séamus Lahart** 5

An tUasal David Leahy*  3

An tUasal Gerry Leydon  4

An tUasal Anthony Malone  8

  Claire Markey  8

An tUasal Peter McCabe 8

An tOllamh Marie McLoughlin  7

An tUasal Seán McMahon (Cathaoirleach)  8

Noelle Moran (Leaschathaoirleach) 7

An tUasal Paul Moroney  7

Catherine Moynihan  8

Anne Mulcahy 8

Dr Melanie Ní Dhuinn 8

An tUasal Seán Ó Dubhlaing 6 

An tUasal Séamus Ó Fearraigh**  3

Deirdre O’Connor  7

An tUasal Ciaran James O’Donnell 5

An tUasal Seán O’Neill 8

An tUasal Eamonn Shaughnessy 7

Tracie Tobin  8

* Tháinig an tUasal David Leahy in áit an Uasail Pat Gilmore i rith na bliana 
tuairiscithe.

** Tháinig an tUasal Séamus Ó Fearraigh in ionad an Uasail Séamus Lahart i 
rith na bliana tuairiscithe.
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Aguisín 3 
Coistí agus Painéil
Bhunaigh an Chomhairle Mhúinteoireachta roinnt coistí agus painéal chun a cuid oibre a éascú. 

An Coiste Feidhmiúcháin 
Éascaíonn an Coiste Feidhmiúcháin feidhmiú 
éifeachtach agus éifeachtach na Comhairle trí ghnó 
na Comhairle a stiúradh idir cruinnithe ginearálta.

Tháinig an Coiste, ar a bhfuil 11 bhall, le chéile naoi 
n-uaire i rith na bliana. Tá tinreamh na gcruinnithe 
seo leagtha amach thíos. 

An tUasal Geoffrey Browne 8

An tUasal Michael Delargey 6

An tUasal Brendan Doody 8

An tUasal John Holian 2

Rosena Jordan* 5

Dr Mary Kelly 8

An tUasal Séamus Lahart** 2

Claire Markey*** 6

An tUasal Seán McMahon 
(Cathaoirleach)

9

Noelle Moran 
(Leaschathaoirleach)

8

An tUasal Séamus Ó 
Fearraigh**** 

3

Deirdre O’Connor  9

An tUasal  Seán O’Neill***** 7

* Ceapadh Rosena Jordan ar an gCoiste Feidhmiúcháin i 
rith na bliana tuairiscithe

** D’éirigh An tUasal Séamus Lahart as an gComhairle i 
rith na bliana tuairiscithe

*** Ceapadh Claire Markey Uasal ar an gCoiste 
Feidhmiúcháin le linn na bliana tuairiscithe

**** Ceapadh An tUasal Séamus Ó Fearraigh ar an gCoiste 
Feidhmiúcháin i rith na bliana tuairiscithe 

*****Ceapadh An tUasal Seán O’Neill ar an gCoiste 
Feidhmiúcháin le linn na bliana tuairiscithe

An Coiste Imscrúdúcháin
Is féidir le duine ar bith gearán a dhéanamh leis an 
gCoiste Imscrúdúcháin maidir le múinteoir cláraithe. 
Tháinig an Coiste, ar a bhfuil 11 ball, le chéile naoi 
n-uaire i rith na bliana. Tá tinreamh na gcruinnithe 
seo leagtha amach thíos. 

Asiya Al-Tawash 9

An tUasal Geoffrey Browne 6                     

Mary Curley 9                    

An tUasal Michael Delargey       9                    

An tUasal Niall Duddy       6                     

Michelle Keane       9                    

An tUasal Séamus Lahart*       4                      

An tUasal Peter McCabe       9                      

Noelle Moran (Cathaoirleach)       8                       

Catherine Moynihan       9                       

Anne Mulcahy      9                       

An tUasal Séamus Ó Fearraigh**      4                      

* D’éirigh An tUasal Séamus Lahart as an gComhairle i rith 
na bliana tuairiscithe

** Ceapadh An tUasal Séamus Ó Fearraigh ar an gCoiste 
Imscrúdaithe le linn na bliana tuairiscithe
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An Coiste Araíonachta
Sa deireadh thiar is féidir leis an gCoiste Araíonacha 
fiosrú a dhéanamh maidir le hoiriúnacht múinteoirí 
chun teagaisc mar thoradh ar ghearáin a fuair an 
Chomhairle Mhúinteoireachta maidir le múinteoirí 
cláraithe.

Féadfaidh Coiste Imscrúdaithe na Comhairle gearán 
a tharchur chuig an gCoiste Araíonachta lena fhiosrú.

Tháinig an Coiste, ar a bhfuil 13 bhall, le chéile ocht 
n-uaire i rith na bliana (cruinnithe sceidealta chomh 
maith le cruinnithe oiliúna a bhí san ochtar seo). Tá 
tinreamh na gcruinnithe seo leagtha amach thíos:

Kathleen Burke 7

An tUasal Noel Cronin 7

Catherine Cross 7

An tUasal Charlie Dolan 7

Catherine Doolan 8

An tUasal Pat Gilmore* 3

Anne Howard 7

Rosena Jordan 7

An tUasal David Leahy** 2

An tUasal Gerry Leydon*** 3

An tUasal Paul Moroney 7

Dr Melanie Ní Dhuinn 5

An tUasal Seán O’Neill 7

Tracie Tobin (Chairperson) 7

* D’éirigh an tUasal Pat Gilmore as an gComhairle le linn 
na bliana tuairiscithe

** Ceapadh An tUasal David Leahy ar an gCoiste 
Araíonachta le linn na bliana tuairiscithe

*** Ceapadh An tUasal Gerry Leydon ar an gCoiste 
Araíonachta le linn na bliana tuairiscithe

Painéil Fiosrúcháin Araíonachta
Chomh maith le freastal ar chruinnithe sceidealta 
Coiste, d’fhreastail roinnt ball den Choiste ar 
réamhfhiosrúcháin/fiosrúcháin Oiriúnachta 
chun Teagaisc (18 lá san iomlán). Tá tinreamh na 
gcruinnithe seo leagtha amach thíos:

Kathleen Burke 2

Catherine Cross 4

Rosena Jordan 2

An tUasal Gerry Leydon 2

An tUasal Paul Moroney 1

Dr Melanie Ní Dhuinn 1

An tUasal Seán O’Neill 3

Tracie Tobin 3

An Coiste Clárúcháin
Tugann an Coiste Clárúcháin comhairle don 
Chomhairle agus déanann sé moltaí i ngach réimse a 
bhaineann le clárú múinteoirí.

Tháinig an Coiste, ar a bhfuil 12 bhall, le chéile 
ceithre huaire i rith na bliana. Tá tinreamh na 
gcruinnithe seo leagtha amach thíos. 

Asiya Al-Tawash  4

Mary Curley 4

An tUasal Brendan Doody 3

An tUasal Niall Duddy 2

An tUasal Pat Gilmore 0

An tUasal John Holian 4

Anne Howard 4

Rosena Jordan (Cathaoirleach) 3

An tUasal David Leahy 2

An tUasal Gerry Leydon 2

An tUasal Anthony Malone 2

An tUasal Peter McCabe 4

An tOllamh Marie McLoughlin 0

An tUasal Ciaran James O’Donnell 4

* D’éirigh an tUasal Pat Gilmore as an gComhairle le linn 
na bliana tuairiscithe

** Ceapadh An tUasal David Leahy ar an gCoiste 
Clárúcháin i rith na bliana tuairiscithe

*** Ceapadh An tUasal Gerry Leydon ar an gCoiste 
Clárúcháin i rith na bliana tuairiscithe 
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Grúpa Athbhreithnithe Clárúcháin 
Suíonn an Coiste clárúcháin mar an Grúpa 
Athbhreithnithe Clárúcháin i gcásanna nuair a bhíonn 
múinteoirí míshásta le toradh chinneadh an Phainéil 
agus iarrann siad athbhreithniú ar an gcinneadh tosaigh.

Tháinig an grúpa le chéile ceithre huaire i rith na 
bliana. Tarraingíonn baill an choiste a raibh baint acu le 
cinneadh an phainéil nó a bhfuil coinbhleacht leasa acu 
as an gcruinniú.

Asiya Al-Tawash  4

Mary Curley 4

An tUasal Brendan Doody 2

An tUasal Niall Duddy 2

An tUasal Pat Gilmore 0

An tUasal John Holian 4

Anne Howard 0

Rosena Jordan (Cathaoirleach) 3

An tUasal David Leahy 0

An tUasal Gerry Leydon 3

An tUasal Anthony Malone 2

An tUasal Peter McCabe 3

An tOllamh Marie McLoughlin 1

An tUasal Ciaran James O’Donnell 3

* D’éirigh an tUasal Pat Gilmore as an gComhairle le linn na 
bliana tuairiscithe

** Ceapadh An tUasal David David Leahy ar an nGrúpa 
Athbhreithnithe Clárúcháin i rith na bliana tuairiscithe

*** Ceapadh An tUasal Gerry Leydon ar an nGrúpa 
Athbhreithnithe Clárúcháin i rith na bliana tuairiscithe

Painéal Clárúcháin  
Tá an Painéal Clárúcháin freagrach as measúnú a 
dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann le clárú 
múinteoirí ar nós síntí a dheonú dóibh siúd a bhfuil 
clárúcháin choinníollach acu.

Tháinig an painéal clárúcháin, ar a bhfuil seachtar ball, 
le chéile naoi n-uaire i rith na bliana. Tá tinreamh na 
gcruinnithe seo leagtha amach thíos:

An tUasal Charles Dolan 8
An tUasal John Holian (Cathaoirleach) 9
Dr Mary Kelly 8
An tUasal Séamus Lahart* 1
Dr Melanie Ni Dhuinn 4

An tUasal Seán Ó Dubhlaing 3
An tUasal Séamus Ó Fearraigh** 3
An tUasal Eamonn Shaughnessy 9

*D’éirigh An tUasal Séamus Lahart as an gComhairle i rith na 
bliana tuairiscithe

** Ceapadh An tUasal Séamus Ó Fearraigh ar an gComhairle le 
linn na bliana tuairiscithe

An Coiste Oideachais 
Tá an Coiste Oideachais freagrach as moltaí a dhéanamh 
don Chomhairle ar bheartas a bhaineann le leanúntas 
oideachas múinteoirí.

Tháinig an Coiste, ar a bhfuil 13 bhall, le chéile sé huaire 
i rith na bliana tuairiscithe. Tá tinreamh na gcruinnithe 
seo leagtha amach thíos:

Asiya Al-Tawash 6

Kathleen Burke 6

An tUasal Noel Cronin 6

An tUasal Brendan Doody 4

Catherine Doolan 6

Michelle Keane 5

Dr Mary Kelly 4

Claire Markey 6

An tUasal Paul Moroney 6

Catherine Moynihan 6

Dr Melanie Ní Dhuinn 5

An tUasal Seán O’Neill (Cathaoirleach) 6

An Coiste Airgeadais  
Déanann an Coiste Airgeadais maoirseacht ar ghnóthaí 
airgeadais na Comhairle.

Tháinig an Coiste, ar a bhfuil seachtar ball, le chéile 
sé huaire i rith na bliana tuairiscithe. Tá tinreamh na 
gcruinnithe seo leagtha amach thíos.

An tUasal Pat Gilmore* 2

An tUasal John Holian 5

An tUasal David Leahy** 2

An tUasal Gerry Leydon*** 2

Dr Anthony Malone 6

Claire Markey (Cathaoirleach) 6

Anne Mulcahy 6

An tUasal Seán Ó Dubhlaing 5

* D’éirigh an tUasal Pat Gilmore as an gComhairle le linn na 
bliana tuairiscithe

** Ceapadh An tUasal David Leahy ar an gCoiste Airgeadais i 
rith na bliana tuairiscithe

*** Ceapadh An tUasal Gerry Leydon ar an gCoiste Airgeadais i 
rith na bliana tuairiscithe
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An Coiste Iniúchta agus Riosca 
Déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca 
monatóireacht ar chórais, rialuithe airgeadais agus 
nósanna imeachta na Comhairle lena chinntiú go 
bhfeidhmíonn siad ar bhealach eagraithe agus 
éifeachtúil.

Tháinig an Coiste, ar a bhfuil seachtar ball, le chéile 
ceithre huaire i rith na bliana. Tá tinreamh na 
gcruinnithe seo leagtha amach thíos.

Sinead Brett 2

Kathleen Burke 3

Breda Cross 2

An tUasal Brendan Doody 4

An tUasal Liam Gallagher (Cathaoirleach) 4

Deirdre O’Connor 3

An tUasal Ciaran James O’Donnell 4

Painéal Fianaise ar Charachtar 
Déanann Painéal Fianaise ar Charachtar na 
Comhairle measúnú ar fhianaise ar charachtar 
iarratasóirí atá ag iarraidh clárú mar mhúinteoirí leis 
an gComhairle.

Tháinig an Painéal, ar a bhfuil seachtar ball, le chéile 
11 uair i rith na bliana. Tá tinreamh na gcruinnithe 
seo leagtha amach thíos:

Sinead Brett 11

An tUasal Geoffrey Browne (Cathaoirleach) 10

Noelle Moran 4

Melanie Ní Dhuinn 6

An tUasal Seán Ó Dubhlaing 8

An tUasal Ciaran James O’Donnell 8

Tracie Tobin 8

Painéal Cáilíochtaí 
Déanann an Painéal Cáilíochtaí measúnú ar 
cháilíochtaí gairmiúla iarratasóirí atá ag iarraidh 
clárú mar mhúinteoirí.

Tháinig an Painéal, ar a bhfuil seachtar ball, le 
chéile naoi n-uaire i rith na bliana. Tá tinreamh na 
gcruinnithe seo leagtha amach thíos.

An tUasal Michael Delargey 9

An tUasal Niall Duddy 5

Dr Anthony Malone 9

An tOllamh Marie McLoughlin 2

Anne Mulcahy 8

An tUasal Eamonn Shaughnessy 
(Cathaoirleach)

9

Tracie Tobin 6

Próiseas Dearbhaithe Cáilíochta 
Droichead 
Chríochnaigh Painéal Dearbhaithe Cáilíochta 
Droichead a seisiúin foghlama gairmiúla mar seo a 
leanas:

Kathleen Burke 1

Mary Curley 1

Anne Howard 1

An tUasal Eamonn Shaughnessy 1

Grúpa Oibre Cosán 
Is éard atá i nGrúpa Oibre Cosán ná múinteoirí 
cleachtacha agus páirtithe leasmhara ábhartha a 
bhfuil sé de chúram orthu Próiseas Forbartha Cosán 
a chur chun cinn agus a chomhordú.

Aoife Costello 1

An tUasal Noel Cronin 1

Catherine Cross 1

Catherine Doolan 1

An tUasal Niall Duddy 1

Mary Dunne 1

Dr Fiona King 1

Dymphna Maher 1

An tOllamh Kathy Hall 1

Julie Lynch 0

Judith Lyons 1

Claire Markey 1

An tUasal Peter McCabe 1

An tUasal Paul Moroney 1

Catherine Moynihan 1

An tUasal Stephen Murphy 0

An tUasal Seán O’Neill 1

Grúpa Oibre FÉILTE  
Tá páirtithe leasmhara seachtracha agus baill den 
Chomhairle i nGrúpa Oibre FÉILTE.

Catherine Doolan 1

An tUasal Niall Duddy 4

An tUasal Seán McMahon 5

Noelle Moran 3

An tUasal Eamonn Shaughnessy 0

Tracie Tobin 4
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Aguisín 4 
Costais na gCruinnithe – Bliain 
Airgeadais 2019
Sa tábla seo a leanas leagtar amach na costais chruinnithe don bhliain féilire 2020 do bhaill a d’fhóin ar an 
gcúigiú Comhairle, áit ar tháinig deireadh leis an téarma oifige ar an 03 Aibreán 2020. 

Ball Costais a Éilíodh Cruinnithe ar 
freastalaíodh orthu

Elizabeth Cooney 641.46 6
Karen Devine 658.64 2
Patricia Duffy 0 1
An tUasal Peter Finnegan 376.04 2
An tUasal Colm Harte 459.50 7
An tUasal Gregor Kerr 0 2
Máire Lineen 0 5
An tUasal Denis Magner 626.22 7
An tUasal Séamus O’Connor 1,347.07 2
An tUasal Gerry Quinn 194.92 1
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Sa tábla seo a leanas leagtar amach na costais chruinnithe don bhliain féilire 2020 do bhaill a d’fhóin ar an 
séú Comhairle, áit ar thosaigh an téarma oifige ar an 04 Aibreán 2020. D’fhóin cuid de na baill sin ar an gcúigiú 
Comhairle freisin, áit ar tháinig deireadh leis an téarma oifige ar an 03 Aibreán 2020. 

Ball Costais a Éilíodh Cruinnithe ar 
freastalaíodh orthu

Asiya Al Tawash €145.14 28
Sinead Brett 0 16
An tUasal Geoffrey Browne €1,874.57 24
Kathleen Burke 0 18
An tUasal Noel Cronin 0 16
Catherine Cross 0 17
Mary Curley 0 19
An tUasal Michael Delargey €2,204.98 26
An tUasal Charles Dolan 0 16
An tUasal Brendan Doody 0 23
Catherine Doolan 0 20
An tUasal Niall Duddy €1,651.95 28
An tUasal Pat Gilmore €2,136.03 14
An tUasal John Holian €2,526.87 32
Anne Howard 0 14
Rosena Jordan 0 17
Michelle Keane 0 15
Dr Mary Kelly 0 22
An tUasal Séamus Lahart 0 12
An tUasal David Leahy 0 2
An tUasal Gerry Leydon €282.20 13
Dr Anthony Malone 0 24
Claire Markey 0 23
An tUasal Peter McCabe 0 17
An tOllamh Marie McLoughlin 0 7
An tUasal Seán McMahon (Cathaoirleach) €8,775.63   22*
Noelle Moran (Leaschathaoirleach) €7,485.16 27**
An tUasal Paul Moroney 0 15
Catherine Moynihan 0 17
Anne Mulcahy 0 23
Dr Melanie Ní Dhuinn €120.87 23
An tUasal Seán Ó Dubhlaing 0 21
An tUasal Séamus Ó Fearraigh €4,262.19 13
Deirdre O’Connor 0 15
An tUasal Ciaran James O’Donnell 0 16
An tUasal Seán O’Neill 0 26
An tUasal Eamonn Shaughnessy €3,684.43 25
Tracie Tobin €2,188.11 35

* Freastalaíonn an Cathaoirleach go rialta ar chruinnithe coistí agus grúpaí oibre eile na Comhairle. Bhí baint ag an 
gCathaoirleach freisin le tiomantais agus gealltanais éagsúla eile thar ceann na Comhairle le linn na tréimhse 12 mhí.

** Bhí Noelle Moran ina Cathaoirleach go dtí an 6 Meitheamh 2020 
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