Foirm: REG-01
Iarratas ar Chlárú mar Mhúinteoir
Iarratas ar Chlárú mar Mhúinteoir de réir Rialacháin na
Comhairle Múinteoireachta (Clárú) 2016

Taispeáin an Chonair Chlárúcháin a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air, le do thoil:
(cuir tic ✓ sa bhosca).
Caithfidh gach iarratasóir leathanaigh 1 – 7 a líonadh isteach.
Conair 1 Bunoideachas: Líon isteach Aguisín 1 freisin

Conair 2 Iar-bhunoideachas: Líon isteach Aguisíní 1 & 2 freisin

Conair 3 Breisoideachas:

Conair 4 Eile: Líon isteach Aguisín 1 freisin

Léigh na Treoirnótaí le do thoil sula líonann tú isteach an fhoirm iarratais seo.

V.1/2018

Foirm: REG-01

ROINN A — SONRAÍ PEARSANTA
Uimh. PSP:
Uimh. Phárolla/
Uimh. Mhúinteora:
Teideal:
Sloinne:
Ainm:
Inscne:		

Fireann		

Baineann

Eile

Dáta Breithe:

LL/MM/BBBB

Náisiúntacht:

Á thaifeadadh chun críocha staidrimh

Ainm/Sloinne roimhe
(e.g. ainm/sloinne tráth breithe nó athrú ainm/sloinne le gníomhas aonpháirtí)
seo (más infheidhme):
Seoladh le haghaidh
Comhfhreagrais:
Nóta Tábhachtach
Seoladh cónaithe a
theastaíonn. Fógraí a
sheirbheáiltear faoi Alt
62 den Acht um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001, is
chuig an seoladh sin a
sheirbheálfar iad

Éirchód:
Uimh. Fón Póca:

Réamhuimhir

Uimh. Fón Baile:

Réamhuimhir

Ríomhphost:

ROINN B – ÚDARÚ CHUN SONRAÍ CÁILÍOCHTAÍ/ CLÁRÚCHÁIN A AISTRIÚ CHUIG
AN bPÁMHÁISTIR I gCÁS FOSTÓIRÍ REATHA NÓ FOSTÓIRÍ AMACH ANSEO
Táimse,

CUIR D'AINM ANSEO

, leis seo ag údarú don Chomhairle Mhúinteoireachta

sonraí mo chuid cáilíochtaí a aistriú chuig mo phámháistir (i.e. An Roinn Oideachais agus Scileanna nó
BOO.)
Tá

Níl
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ROINN C — CÁILÍOCHTAÍ
Sa ghreille thíos tabhair teideal beacht gach cáilíochta, le do thoil, e.g. Baitsiléir Oideachais, ArdDioplóma Oideachais, Máistir Ealaíon.
Cáilíocht Chéime nó a
Comhionann

Cáilíocht in Oiliúint Múinteoirí
(ná líon isteach mura cúrsa
iarchéime é)

Teideal na Cáilíochta
An Coláiste/Ollscoil a
freastalaíodh
An tÚdarás Dámhachtana
Dáta Tosaigh
An Bhliain a Bronnadh
Fad an Chúrsa (cuir isteach an
líon blianta)

Lánaimseartha:

Lánaimseartha:

Páirtaimseartha:

Páirtaimseartha:

Líon Creidmheas ECTS (sa
cháilíocht ar fad)
Ábha(i)r ina ndearnadh
modheolaíochtaí
múinteoireachta
Leibhéal na Dámhachtana ar
an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí
(e.g. Leibhéal 8)
Toradh Críochnaitheach
(Onóracha/Pas/MeánGhrádphointe e.g. 2.1)
Má tá cáilíochtaí breise agat, tabhair na sonraí thíos le do thoil:

Rochtain ar líne ar Shonraí Cáilíochta (áit a bhfuil sí ar fáil):
Nótáil: Má tá fáil ar do chuid tras-scríbhinní ar Digitary, logáil isteach i do chuntas le do thoil agus comhroinn an
doiciméad/ na doiciméid tras-scríbhinne le info@teachingcouncil.ie ar feadh íostréimhse 4 seachtaine.

Seoladh nó URL an tsuímh ghréasáin:
e.g. www.ucd.ie/verify
CA/ID an Duine/Ainm Úsáideora:
CA/ID an Doiciméid/Pasfhocal:
2
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ROINN D – MEASÚNÚ MAR DHUINE CUÍ OIRIÚNACH

TEISTIMÉIREACHT CHARACHTAIR
Nótáil: Duine proifisiúnta i bpost a ngabhann freagracht acadúil leis a chaithfidh an roinn seo a shíniú.
Féach na Treoirnótaí le do thoil sula líontar isteach an roinn seo.
Dearbhaím leis seo go raibh aithne agam, i mo cháil phroifisiúnta, ar
ar feadh bliain acadúil amháin as na cúig bliana deireanacha agus nach eol dom aon rud
ina c(h)arachtar a d’fhágfadh eisean/ise mí-oiriúnach do ghairm na múinteoireachta.
Ainm an Duine Phroifisiúnta
(i mbloclitreacha):
Síniú an Duine Phroifisiúnta:

Dáta:

LL/MM/BBBB

Gairm/Post an Duine
Phroifisiúnta:
Seoladh an Duine
Phroifisiúnta:
Cláruimhir leis an gComhairle
Mhúinteoireachta (más
infheidhme):

CU I R STA M PA O I F I G I Ú I L N A S CO I L E /A N C H O L Á I ST E S A
BHOSCA SEO LE DO THOIL

GRINNFHIOSRÚ
Féach na Treoirnótaí le do thoil sula líonann tú isteach an roinn seo.
Má tá tú ag déanamh iarratais ar Ghrinnfhiosrú in éineacht leis an gClárú, lean ar aghaidh le do
thoil, agus líon isteach agus seol an fhoirm seo. Déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta
d’iarratas a phróiseáil nuair a fhaigheann siad do thoradh Grinnfhiosrúcháin ón mBiúró Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin (BNG/NVB) agus nuair a shásaítear aon riachtanais imréitigh póilíní thar lear (más
infheidhme)

TEC001-20180426-00000

Uimhir Thagartha Ghrinnfhiosrúcháin:
Nochtadh Grinnfhiosrúcháin dar Dáta
(má fuarthas):

IMRÉITEACH PÓILÍNÍ THAR LEAR
Tá cáipéis imréitigh póilíní thar lear curtha ar fáil agam/ Tá cáipéis imréitigh póilíní thar lear iniata:
Curtha ar fáil

Iniata

N/A
3
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ROINN E — SEIRBHÍS MÚINTEOIREACHTA
Tabhair sonraí thíos le do thoil faoi do sheirbhís múinteoireachta reatha/le deireanas agus/nó do
thaithí fhaofa reatha/le deireanas (más infheidhme), seachas socrúchán scoile:
Ainm & Seoladh na Scoile/ An
tIonad Fostaíochta:

Uimhir Rolla na Scoile:
Post reatha:
Uaireanta an chloig
Múinteoireachta/ Líon uaireanta
an chloig fostaíochta sa
tseachtain:
Ábhair a Múineadh (Ábhair
Iar-bhunscoile agus
Bhreisoideachais amháin):
Fad na Seirbhíse:

A g to s ú : L L / M M / B B B B

Síniú Phríomhoide na Scoile/ an
Bhainisteora AD/ Stiúrthóir an
BOO:

Go dtí: LL/MM/BBBB
Dáta: L L / M M / B B B B

CU I R STA M PA O I F I G I Ú I L N A S CO I L E /A N C H O L Á I ST E S A
BHOSCA SEO LE DO THOIL

Taithí Ábhartha Eile
Fostóir:
Fad na Seirbhíse:

A g to s ú : L L / M M / B B B B

Ról/Post:
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ROINN F – An Riachtanas Béarla
Is é an Béarla mo chéad teanga
NÓ
1. Seolaim in éineacht leis an iarratas seo fótachóip de cháilíocht
(oideachais múinteoirí nó bhunchéime) a gnóthaíodh agus a
scrúdaíodh trí mheán an Bhéarla.
NÓ
2. Seolaim leis seo fótachóip de theastas IELTS (Córas Tástála Béarla
Idirnáisiúnta / International English Language Testing System) a
dhearbhaíonn eolas ar an mBéarla le scór 7.0 nó os a chionn.
NÓ
3. Seolaim leis seo fianaise ar chónaí agus ar chleachtadh gairmiúil trí
mheán an Bhéarla i dtír ina bhfuil an Béarla ina theanga aitheanta ar
feadh trí bliana as na cúig bliana roimhe.
NÓ
4. Seolaim leis seo fianaise ar chónaí agus ar ghabháil do chlár
foghlama trí mheán an Bhéarla i dtír ina bhfuil an Béarla ina theanga
aitheanta ar feadh trí bliana as na cúig bliana roimhe.

Coimeádann an Chomhairle an ceart aici féin na scóir a fhíorú go neamhspleách le IELTS. Caithfidh
gur sa suí céanna a tugadh faoi chomhchodanna uile na tástála IELTS. Caithfidh nach ndearnadh
an scrúdú níos mó ná cúig bliana roimh an dáta seolta nó beidh ar an iarratasóir fianaise a chur ar
fáil ar chónaí agus a bheith ag obair/staidéar ar bhonn lánaimseartha i dtimpeallacht Bhéarla ó
rinneadh an luacháil. Caithfear an teastas IELTS (más rud é go bhfuil sé de dhíth) a chur ar fáil in
éineacht leis an bhfoirm iarratais ar chlárú, ní féidir an clárú a chur i gcrích gan an doiciméad sin.
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ROINN G – DEARBHÚ
Chun na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt ba chóir tic (✓) a chur sa bhosca cuí.
In aon chás nuair is Is ea/Bhí/Tá an freagra ar cheist, ba cheart na sonraí iomlána a
thabhairt ar bhileog ar leith, ag tagairt don cheist chuí.
1.

2.

3.

4.

5.

Ar ciontaíodh thú riamh in aon chion coiriúil sa Stát nó aon áit eile? Faoin Acht um an Biúró
Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012? tá ciontuithe áirithe
nach n-éilítear a nochtadh.
An raibh tú riamh i d’ábhar do thoradh neamhfhabhrach nó do chinneadh nó smachtbhanna
i ndiaidh fiosrúcháin nó nós imeachta araíonachta de chuid comhlacht gairmiúil nó rialála
eile sa Stát nó aon áit eile? (lena n-áirítear comhionann na Comhairle Múinteoireachta in
aon dlínse eile).
An raibh tú riamh i d’ábhar do thoradh neamhfhabhrach nó do chinneadh nó smachtbhanna
i ndiaidh fiosrúcháin nó nós imeachta araíonachta fostóra (fostóir reatha nó fostóir roimhe
seo) sa Stát nó aon áit eile? (Áirítear orthu sin cásanna inar forchuireadh srianta sa láthair
oibre i ndiaidh fiosrúcháin nó nós imeachta araíonachta)..
An bhfuil tú faoi láthair i d’ábhar d’aon imeachtaí ar feitheamh nó d’fhiosrúchán den chineál
a thuairiscítear in 1, 2, nó 3 thuas, lena n-áirítear aon iniúchadh ar feitheamh atá idir lámha
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó TUSLA, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach?
Bhfuil aon fhaisnéis ábhartha eile ann ar cheart an Chomhairle a bheith ar an eolas ina
thaobh a mbeadh tionchar aige ar d’oiriúnacht chun clárú?

Dearbhaím:
(i)

gur faisnéis fhíor, chruinn atá tugtha agam i ngach roinn den iarratas seo.

(ii) go dtuigim go bhféadfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta, de dhroim nochtadh
grinnfhiosrúcháin, aighneachtaí agus fianaise dhoiciméadach agus eile a lorg chun a chur
ar chumas na Comhairle í féin a shásamh gur duine cuí oiriúnach mé le ceadú ar Chlár na
Múinteoirí.
(iii) go dtuigim go bhféadfaidh an Chomhairle coinníollacha a fhorchur ar mo chlárú i gcás ina
measann sí gur cuí déanamh amhlaidh.
(iv) go dtuigim go ndiúltóidh an Chomhairle Mhúinteoireachta mé a chlárú mura bhfuil sí sásta
gur duine cuí oiriúnach mé chun go nglacfaí liom ar an gClár.
(v) go dtuigim go bhféadfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta eolas a lorg uaimse nó ó aon
duine ábhartha eile chun aon chuid den eolas a fhíorú atá tugtha agam chun críche an
iarratais chlárúcháin seo.
(vi) go dtuigim gur cion é dearbhú nó mífhaisnéis a thabhairt atá bréagach nó calaoiseach agus
go bhféadfaí gearán a dhéanamh le Coiste Imscrúdúcháin na Comhairle freisin dá thoradh.
(vii) go dtuigim go mbeidh mé freagrach, mar mhúinteoir cláraithe, as seasamh le caighdeáin
na gairme agus iad a chur chun cinn faoi mar a leagtar amach iad sna Cóid Iompair agus
Cleachtais do Mhúinteoirí Cláraithe. D’áireofaí mar fhaisnéis ábhartha aon bhaint le
gníomhaíochtaí a tharraingeodh míchlú ar cháil na gairme,
(viii) go bhfuil Ráiteas Príobháideachta na Comhairle léite agam arna fhoilsiú ar shuíomh
gréasáin na Comhairle.

LL/MM/BBBB

SÍNIÚ
ANAN
IARRATASÓRA:
SÍNIÚ
IARRATASÓRA
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Is ea

Ní hea

Bhí

Ní raibh

Bhí

Ní raibh

Tá

Níl

Tá

Níl
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ROINN H – AN TÁILLE CHLÁRÚCHÁIN/ MODH ÍOCAÍOCHTA
€90 an táille chlárúcháin a chaithfear a sheoladh leis an bhfoirm seo. Clúdaíonn an táille sin costas an
chlárúcháin don chéad bhliain den chlárú. Níl táille bhreise ar an nGrinnfhiosrú. Roghnaigh ceann de
na roghanna íocaíochta seo a leanas le do thoil. NÁ SEOL AIRGEAD TIRIM LE DO THOIL.
Rogha 1: Cárta Dochair/Cárta Creidmheasa
Master Card:

Visa (Creidmheasa nó Dochair):

Uimhir an Chárta:
Dáta Éaga:

-

CVV/CVN*:

*Na trí dhigit dheireanacha den chód slándála ar chúl an chárta

Ainm Shealbhóir an Chárta
(priontáil an t-ainm le do thoil):
Síniú Shealbhóir an Chárta:
NÓTÁIL: Scriosfar an leathanach seo go slán a luaithe a dhéantar an phróiseáil.
Rogha 2: Seic, Ordú Poist nó Dréacht Bainc, iníoctha leis an gComhairle Mhúinteoireachta.
Cuirim leis seo: Seic

Ordú Poist

Dréacht Bainc
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ROINN I – SEICLIOSTA
Líon isteach agus sínigh an seicliosta seo le do thoil sula seolann tú an fhoirm
iarratais seo. Mura líontar an fhoirm iarratais ar fad cuirfear ar ais chuig an
iarratasóir í.
1

Tá na Treoirnótaí léite agam agus an fhoirm iarratais seo á líonadh isteach.

Tá

2.

Tá an fhoirm iarratais seo líonta isteach ar fad agam agus N/A curtha in aon réimse nach
n-oireann.

Tá

3.

Tá cóip dheimhnithe de mo theastas pósta/ de mo ghníomhas aonpháirtí istigh leis seo
chun athrú ainm/sloinne a éascú (más infheidhme).

Tá

4.

Tá cruthúnas ar mo chuid cáilíochtaí curtha ar fáil agam:

Tá

(a) má oileadh sa Stát mé, cóipeanna deimhnithe de na tras-scríbhinní do gach bliain de mo
chuid cáilíochtaí nó
(b) má oileadh taobh amuigh den Stát mé, litir ón Roinn Oideachais & Scileanna ag dearbhú
go bhfuil aitheantas tugtha do mo chuid cáilíochtaí nó
(c) má oileadh taobh amuigh den Stát mé, tá mo chuid Cáilíochtaí measúnaithe ag an
gComhairle Mhúinteoireachta cheana. Is é seo m’uimhir mheasúnaithe ______________.
5.

Tá an Grinnfhiosrúchán curtha i gcrích agam tríd an gComhairle Mhúinteoireachta nó
tá Iarratas ar Ghrinnfhiosrúchán seolta chuig an gComhairle Mhúinteoireachta agam le
deireanas nó tá mé ag cur iarratais ar Ghrinnfhiosrúchán leis seo anois.

Tá

6.

Tá an táille €90 istigh.

Tá

7.

Tá a fhios agam go n-úsáidfear sonraí eolais a thug mé san fhoirm iarratais seo chun dul i
dteagmháil liom chun críche clárúcháin (comhfhreagras poist, ríomhphoist agus SMS san
áireamh).

8.

Tá a fhios agam má tá cáipéisí nó nithe eile fós amuigh faoi cheann tréimhse 3 mhí
i ndiaidh an t-iarratas a bheith faighte, go ndearbhófar go bhfuil an t-iarratas seo
neamhbhailí agus go gcuirfidh an Chomhairle an t iarratas ar fad agus na cáipéisí
tacaíochta ar ais (an táille chlárúcháin san áireamh).

Tá

Tá

LL/MM/BBBB

SÍNIÚ AN IARRATASÓRA:

Coimeádann an Chomhairle an ceart aici féin aon cháipéisí a fhíorú a sheoltar ag tacú le hiarratas agus/nó na
cáipéisí bunaidh a iarraidh mura bhfuiltear sásta leis na fótachóipeanna a seoladh.
Síniú an Iarratasora:

Dáta:

LL/MM/BBBB

Seol an fhoirm iarratais agus í líonta isteach, mar aon leis na cáipéisí éigeantacha ar fad le do thoil, go dtí:

An Chomhairle Mhúinteoireachta
Bloc A Campas Gnó Mhaigh Nuad
Maigh Nuad Co. Chill Dara
W23 Y7X0 Éire
9
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AGUISÍN 1 – CLÁRÚ LE COINNÍOLLACHA (CLEACHTADH GAIRMIÚIL
IARCHÁILÍOCHTA)
Féach na Treoirnótaí le do thoil sula líonann tú isteach an roinn seo.
CONAIR 1 BUNOIDEACHAS AGUS CONAIR 4 EILE– Freagair na ráitis seo a leanas ar fad le do thoil:
Bhi clárú iomlán agam leis an gComhairle Mhúinteoireachta cheana.

Bhí

Ní raibh

Tá Droichead curtha i gcrích agam.
Tá
Más Tá an freagra, déanfar é a fhíorú i gcoinne taifead na Comhairle Múinteoireachta.
Tá an Promhadh déanta agam roimh Mheán Fómhair 2010.
Más tá an freagra, déanfar é a fhíorú go díreach leis an Roinn Oideachais & Scileanna:

Níl

Tá

Níl

Tá

Níl

Tá an Clár Ceardlann Ionduchtúcháin curtha i gcrích agam.
Más Tá an freagra, déanfar é a fhíorú i gcoinne taifead na Comhairle Múinteoireachta. Tá

Níl

Tá próiseas Ionduchtúcháin foirmiúil déanta agam i dtír eile.
Más Tá an freagra, ceanglaítear ort iarratas a chur faoi bhráid na
Comhairle Múinteoireachta chun an próiseas sin a mheasúnú
féachaint an gcáilíonn sé d’aitheantas in Éirinn, mura ndearnadh é a
mheasúnú cheana. Téigh i dteagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta
le do thoil do na sonraí ar fad.

Níl

CUIR D'AINM ANSEO
Táimse,
,ag údarú don
Chomhairle Mhúinteoireachta dul i dteagmháil leis an Roinn Oideachais &
Scileanna agus an fhaisnéis thuas a fhíorú.
Tá an Promhadh déanta agam i ndiaidh Mheán Fómhair 2010.
Más Tá an freagra, cuir an Fhoirm C leis seo mar aon le ráiteas inniúlachta
ó Ionad Oideachais Luimnigh, mura seoladh cheana é.

Tá

CONAIR 2 IAR-BHUNOIDEACHAS – Freagair na ráitis seo a leanas ar fad le do thoil:
Bhí clárú iomlán agam leis an gComhairle Mhúinteoireachta cheana.

Bhí

Tá Droichead curtha i gcrích agam.
Más Tá an freagra, déanfar é a fhíorú i gcoinne taifead na Comhairle Múinteoireachta.
Tá an Taithí Iarcháilíochta curtha i gcrích agam faoi mar a mhínítear sna Treoirnótaí.
Más Tá an freagra, cuir isteach an Fhoirm B le do thoil, mura seoladh cheana í.
Tá an Clár Ceardlann Ionduchtúcháin curtha i gcrích agam.
Más Tá an freagra, déanfar é a fhíorú i gcoinne taifead na Comhairle Múinteoireachta.
Tá próiseas Ionduchtúcháin foirmiúil déanta agam i dtír eile.

Ní raibh
Tá

Níl

Tá

Níl

Tá

Níl

Tá

Níl

Más Tá an freagra, ceanglaítear ort iarratas a chur faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta chun
an próiseas sin a mheasúnú féachaint an gcáilíonn sé d’aitheantas in Éirinn, mura ndearnadh é a
mheasúnú cheana. Téigh i dteagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta le do thoil, do na sonraí
ar fad.
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AGUISÍN 2 – ÁBHAIR CURACLAIM IAR-BHUNSCOILE

Seicliosta Ábhar Curaclaim
Féach na Treoirnótaí le do thoil sula líonann tú isteach an roinn seo.
Chun clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi Chonair 2 (Iar-Bhunoideachas), caithfidh tú na
riachtanais a shásamh d’ábhar curaclaim iar-bhunscoile amháin ar a laghad. Cuir tic le do thoil leis an
ábhar a bhfuil tú ag iarraidh clárú ann.
Féach riachtanais ábhair curaclaim na Comhairle Múinteoireachta (Iar-bhunscoile) le do thoil sula
ndéanann tú iarratas:
■ Cuntasaíocht

■ Eacnamaíocht

■ Laidin

■ Eacnamaíocht Talmhaíochta

■ Innealtóireacht

■ Matamaitic

■ Eolaíocht Talmhaíochta

■ Béarla*

■ Ceol

■ Matamaiitic Fheidhmeach

■ Fraincis*

■ Corpoideachas #

■ Ealaín
(Ceirdeanna san áireamh)

■ Tíreolaíocht

■ Bitheolaíocht
■ Gnó
■ Ceimic
■ OSSP (Oideachas Saoránach
Sóisialta Polaitiúil)
■ Léann Clasaiceach

■ Fisic

■ Gearmáinis*

■ Fisic agus Ceimic

■ Gréigis (Gréigis Ársa)
■ Léann Eabhrach

■ Oideachas
Reiligiúnach

■ Stair

■ Rúisis*

■ Eacnamaíocht Bhaile
(Eolaíoch agus Sóisialta)

■ Spáinnis*
■ Grafaic Dheartha
agus Chumarsáide
(Líníocht Theicniúil
cheana)

■ Iodáilis*

■ Teicneolaíocht Faisnéise agus
Cumarsáide (TFC)

■ Seapáinis*
■ Araibis*

■ Staidéar Foirgníochta

■ Teicneolaíocht

■ Gaeilge*

* ÁBHAIR AR TEANGACHA IAD - SEAL CÓNAITHE AGUS INNIÚLACHT THEANGEOLAÍOCH
Baineann an roinn seo leo siúd amháin atá ag déanamh iarratais ar ábhair ar teangacha iad. Ticeáil, le
do thoil, de réir mar a oireann.
Liostaítear mo sheal cónaithe agus m’Inniúlacht Theangeolaíoch
(íosmhéid B2 ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha
- CTET/CEFR) ar mo Thras-scríbhinní cáilíochta iniata

CTET

Cónaí

CTET

Cónaí

nó
Cuirim leis an iarratas seo fianaise ar mo sheal cónaithe agus
ar m’Inniúlacht Theangeolaíoch (íosmhéid B2 ar
Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha), araon.

11

V.1/2018

