
Cuid A Sonraí Pearsanta
Céadainm:       Sloinne:  

Uimhir Chlárúcháin:      

Tabhair faoi deara le do thoil nach mór do sheoladh cónaithe reatha a bheith mar do sheoladh. Déanfar fógraí a dhéantar a 
sheirbheáil faoi Alt 62 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 a sheirbheáil chuig an seoladh seo. Murab ionann seo agus 
an seoladh reatha atá coinnithe i do thaifead clárúcháin, déanfar é a uasdátú i gcomhréir leis an eolas a chuirtear ar fáil sa chuid 
thíos. Tá sé seo á dhéanamh lena chinntiú go bhfaigheann tú fógraí tábhachtacha le haghaidh do chlárúcháin. Tá an fhreagracht ar 
an múinteoir a chinntiú go bhfuil sonraí teagmhála suas chun dáta coinnithe ar a c(h)lárú.

   
Líne Sheoladh 1*: 

Líne Sheoladh 2:

Baile/Cathair*:

Contae*:       Tír*:

Éirchód*:       Uimh. Fón Baile *:

Uimh. Fón Póca:     

Seoladh ríomhphost*:

Foirm Iarratais ar  
Chlárú a Athnuachan

Eisítear an fhoirm seo ach í a iarraidh i gcúinsí eisceachtúla amháin do mhúinteoirí atá ag déanamh iarratais lena gclárú bliantúil a 
athnuachan leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Is é an bealach is éifeachtaí le do chlárú a athnuachan ná ar líne le cárta creidmheasa/
sochair ach logáil isteach go dtí Mo Chlárú  ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie

Le fanacht ar an gClár, ní mór do mhúinteoir cláraithe a chlárú nó a clárú a athnuachan gach bliain sula n-imíonn an tréimhse reatha 
clárúcháin in éag. Faoi na forálacha den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 - 2015 (Alt 33), tá an clárú bailí ar feadh 12 mhí tar 
éis dáta an chlárúcháin.  

Tabhair faoi deara le do thoil: Cuirfear an fhoirm seo agus an íocaíocht ar ais má tá coinníollacha ar do chlárú atá ag dul in éag laistigh 
de na chéad shé mhí eile nár thug tú fúthu; agus/nó má fuair tú iarratas le tabhairt faoi athghrinnfhiosrúchán. Ní bheidh tú in ann do chlárú 
a athnuachan go dtí go gcuireann tú isteach fianaise gur chuir tú an coinníoll/na coinníollacha i gcrích nó go ndearna tú iarratas ar shíneadh 
ama a lorg; agus/nó go dtí go bhfuil an t-iarratas ar ghrinnfhiosrú curtha i gcrích agat ina bhfuil dhá chéim i gceist leis an mBiúró Náisiúnta 
Grinnfhiosrúcháin. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta www.teachingcouncil.ie.  

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú go hiomlán, a shíniú, dáta a chur léi agus í a chur ar ais go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta, 
Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Co. Chill Dara W23 Y7X0 in éineacht le híocaíocht le seic/dréacht bainc nó ordú poist do shuim 
€65.00 atá iníoctha leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Mura ndéantar í a chomhlánú i gceart, cuirfear an fhoirm ar ais. Ní 
ghlacfar le híocaíocht gan an fhoirm seo agus cuirfear í ar ais. Is réimsí éigeantacha iad na réimsí ar fad atá marcáilte le * agus ní 
mór iad a chomhlánú.

Cuid B Seirbhís Teagaisc
Cuir isteach do shonraí fostaíochta thíos le do thoil. *

Ainm na Scoile:      Uimhir Rolla na Scoile:

Seoladh:

Cé hé do Phámháistir?   
(i.e. An Roinn Oideachais, BOOÉ ar leith)

Dáta a thosaigh an fhostaíocht seo:                  

Ról: (Cuir X sa bhosca cuí le do thoil)

Múinteoir                                 Príomhoide                                Leas-Phríomhoide                                 Eile
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Ar mhaith leat fostaíocht bhreise nó fostaíocht eile a chur isteach?

Ainm na Scoile:       Uimhir Rolla: 

Seoladh:

 Cé hé do Phámháistir?   
(i.e. An Roinn Oideachais, BOO ar leith)

Sonraí fostaíochta eile:

Cuid C Dearbhuithe
01. Ón athnuachan deiridh a rinne tú, an raibh tú ag teagasc lasmuigh d’Éirinn?*     Bhí                           Ní raibh

Má fhreagair tú Bhí, liostaigh na tíortha. Má tá an Ríocht Aontaithe á lua agat, ní mór duit an dlínse a chur in iúl.*

02. Ón athnuachan deiridh a rinne tú, an raibh tú cláraithe/ceadúnaithe/údaraithe  
mar mhúinteoir i dtír eile lasmuigh de Phoblacht na hÉireann?*       Bhí                           Ní raibh

Má fhreagair tú Bhí, liostaigh na tíortha. Má tá an Ríocht Aontaithe á lua agat, ní mór duit an dlínse a chur in iúl.*

03. Ón athnuachan deiridh a rinne tú, an raibh cosc curtha ort, srian coinnithe ort nó an raibh tú briste as post ó bheith ag 
obair mar mhúinteoir laistigh/lasmuigh de Phoblacht na hÉireann?*      Bhí                           Ní raibh

*Má fhreagair tú Bhí, beimid i dteagmháil leat le tuilleadh eolais a fháil, agus leis na chéad chéimeanna eile a chur in iúl 
duit maidir le cad atá le cur san áireamh againn i dtaca leis an gceist seo.  
Má fhreagair tú Bhí, liostaigh na tíortha. Má tá an Ríocht Aontaithe á lua agat, ní mór duit an dlínse a chur in iúl.*

Síniú:
(Síniú i ndúch le do thoil) 

Uimhir Chláraithe:                                                             Dáta:

Is rialaitheoir sonraí í an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi théarmaí na reachtaíochta um Chosaint Sonraí. Déanfar an t-eolas ar an bhfoirm seo a phróiseáil 
chun críche atá riachtanacht le go gcomhlíonfaidh an Chomhairle a sainchúram agus a hoibleagáidí mar atá leagtha amach sa reachtaíocht. D’fhéadfaí an t-eolas 
seo a roinnt le tríú páirtithe roghnaithe agus ní dhéanfar é ach amháin má cheadaítear é de réir an dlí. Más gá sonraí pearsanta a roinnt, comhlíonfaimid an 
reachtaíocht ábhartha uile um Chosaint Sonraí. Féach Polasaí Príobháideachais Shonraí na Comhairle le haghaidh do cheart um chosaint sonraí, na sonraí faoi 
úsáid, próiseáil agus comhroinnt do shonraí, agus an reachtaíocht lena mbaineann.

1 Lánaimseartha (Buan/CID)     

2 Páirtaimseartha (Buan/CID) 

3 Lánaimseartha (Sealadach) 

4 Páiraimseartha (Sealadach) 

5 Múinteoir Ionaid

6 Múinteoir Ionaid Ócáideach

1 Ag Teagasc 

2 Ar Scor

3 Dífhostaithe

4 I mbun oideachais lasmuigh den teagasc? (In Éirinn)

5 Fostaithe lasmuigh d’Éirinn

6 Ar Shaoire Reachtúil (e.g. máithreachas, atharthacht, tuismitheoir)

7 Fostaithe i gcúrsaí oideachais lasmuigh den teagasc? (In Éirinn)

Sonraí Fostaíochta:  An cineál conartha fhostaíochta: 
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An bhfuil an fhostaíocht seo mar do phríomhphost (i.e. an post ina gcaitheann tú an chuid is mó de do chuid ama?)   Bhí               Ní raibh
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