Imlitir 0052/2013
Chuig:Údaráis Bhainistíochta Bhunscoileanna, Mheánscoileanna, Phobalscoileanna
agus Scoileanna Cuimsitheacha Aitheanta
agus
Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna

NÓSANNA IMEACHTA AR THOSACH FEIDHME ALT 30
I SCOILEANNA AITHEANTA
Tá sé deimhnithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna go síneofar an tOrdú Thosach Feidhme
d’Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2002 an 1 Samhain 2013 agus go mbeidh
éifeacht leis ón 28 Eanáir 2014.
Is é is cuspóir don imlitir seo–




Na hiarmhairtí fostaíochta a mhíniú i gcás daoine cáilithe agus neamhcháilithe atá
fostaithe i bpoist mhúinteoireachta i scoileanna aitheanta atá neamhchláraithe an 28
Eanáir 2014 nó dá éis.
Treoir a sholáthar d’fhostaithe maidir le–
o Ceapachán daoine chuig poist teagaisc agus
o nósanna imeachta atá le leanúint i gcás daoine neamhchláraithe an 28 Eanáir
2014 nó dá éis.

Ba chóir an ciorclán seo a léamh i gcomhar le himlitir 0025/2013 na Roinne Ceanglas go
gClaróidh Múinteoirí i Scoileanna Aitheanta leis an gComhairle Mhúinteoireachta.
Ní mór do gach fostóir na rialacha agus na nósanna imeachta a chur i ngníomh le héifeacht
láithreach agus ní mór do gach múinteoir cloí le téarmaí na himlitreach seo.
Cinntigh, le do thoil, go soláthrófar cóipeanna den imlitir seo do gach ball den Bhord
Bainistíochta/den Choiste Gairmoideachais agus moltar d’fhostóirí aird gach duine ina
bhfostaíocht a bhfuil post múinteoireachta acu a dhíriú ar a bhfuil san imlitir seo lena n-áirítear
iad siúd atá ar saoire neamhláithreachta d’aon chineál, le pá nó gan phá.
Is féidir rochtain a fháil ar an Imlitir seo ar láithreán gréasáin na Roinne faoi www.education.ie
Baile– Foireann Oideachais – Eolas – Téarmaí agus Coinníollacha Fostaíochta – Clárú leis an
gComhairle Mhúinteoireachta – Alt 30.
Alfie Barrett
Rannóg Téarmaí agus Coinníollacha Múinteoirí/SNA
25 Deireadh Fómhair 2013
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Padraig Maloney
Rannóg Párolla
25 Deireadh Fómhair 2013
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Sainmhínithe
Chun críocha na himlitreach seo, beidh ag na téarmaí seo a leanas na bríonna a shanntar dóibh
anseo mura léirítear a mhalairt sa chomhthéacs:
Roinn – ciallaíonn sé an Roinn Oideachais agus Scileanna;
Fostóir – ciallaíonn sé Bord Oideachais agus Oiliúna (ETB) do scoileanna
gairmoideachais/choláistí pobail agus Bord Bainistíochta/Bainisteoir i gcás bunscoileanna,
meánscoileanna saorálacha, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha. Féadfaidh an
Bord Oideachais agus Oiliúna nó an Bord Bainistíochta/an Bainisteoir freagracht as nithe a
leagtar amach san imlitir seo a tharmligean chuig Príomhoide na scoile;
Pámháistir – ciallaíonn sé an duine/eagraíocht i gceannas ar thuarastail a íoc. An Roinn
Oideachais agus Scileanna i gcás múinteoirí bunscoile, meánscoile saorálaí, pobalscoile agus
scoile cuimsithí agus na Boird Oideachais agus Oiliúna i gcás múinteoirí gairmscoile, coláistí
pobail;
Scoil Aitheanta – ciallaíonn sé scoil a aithníonn an tAire Oideachais agus Scileanna de réir
Alt 10 den Acht Oideachais, 1998;
Múinteoir cláraithe – ciallaíonn sé múinteoir a bhfuil a ainm/a hainm taifeadta ar chlár na
Comhairle Múinteoireachta;
Stair chláraithe – ciallaíonn sé mionsonraí cláraithe múinteoirí arna soláthar ag an gComhairle
Múinteoireachta agus arna gcoinneáil ag an bpámháistir.
An Chomhairle Mhúinteoireachta – ciallaíonn sé an Chomhairle a bunaíodh faoi Alt 5 den
Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.
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1

Ginearálta

1.1

Ó 28 Eanáir 2014 faoi alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 beidh
toirmeasc de réir dlí aon duine atá fostaithe i bpost múinteoireachta i scoil aitheanta
a íoc mura bhfuil sé nó sí cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Ní bheidh
feidhm ag Alt 30 maidir le daoine atá fostaithe mar mhúinteoirí i scoileanna aitheanta
mar mhúinteoir i lárionad oideachais nó i suíomh eile oideachais nó oiliúna.

1.2

Tá sé riachtanach dá réir sin do dhuine ar bith atá fostaithe mar mhúinteoir i scoil
aitheanta lena n-áirítear iad siúd ar saoire neamhláithreachta d’aon chineál, le pá nó gan
phá, a bheith cláraithe agus clárú a chothabháil i gcónaí.

1.3

Tá na himthosca teoranta a cheadaítear faoi rialacháin ón Aire faoi Alt 24(8) den Acht
Oideachais 1998 (arna leasú ag an Acht Oideachais (Leasú) 2012) ceangailte le hAguisín
A den imlitir seo. Ní chuimsíonn seirbhís a thugtar faoi imthosca teoranta cuspóirí
creidmheasa incriminteacha.

1.4

Roimh an 28 Eanáir 2014, cuirfear daoine atá fostaithe mar mhúinteoirí i scoileanna
aitheanta atá neamhchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta ar an eolas ag an
scoil nó ETB lena bhfuil siad fostaithe go scoirfidh íocaíocht a dtuarastal ón dáta sin mar
gheall ar neamh-chláraithe.
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Sainphoist Áirithe san Earnáil Oideachais

2.1

Tá poist i réimsí ábhar ar leith san earnáil oideachais ina bhfuil daoine nach bhfuil
cáilithe ar mhúinteoirí ach a bhfuil a bpost rangaithe mar phoist mhúinteoireachta. I
roinnt cásanna is poist mhúinteoireachta na poist sin, a bhí beartaithe riamh gur poist
mhúinteoireachta iad. I gcásanna eile, ní bhíonn gá le cáilíochtaí múinteoireachta nó ní
bhíonn siad cuí. Ina theannta sin, d’fhéadfaí nach mbeadh fáil ar bhunchéim nó
cáilíocht chomhionann atá aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta sa réimse
ábhar atá i gceist, as a leanann ábhair imní maidir le soláthar leanúnach foirne cáilithe.

2.2

Dá bhrí sin, is féidir le daoine le saincháilíochtaí nó le saintaithí ach gan cáilíocht
mhúinteoireachta cheadaithe acu na poist sin a líonadh. Is é leas na mac léinn é ó
thaobh an oideachais de go bhfuil na saincháilíochtaí nó an tsaintaithí ag na daoine a
chuireann na cúrsa sin ar fáil, agus is é leas an phobail é gur féidir leanúint ar aghaidh
leis na cúrsaí agus leis na gníomhaíochtaí sin.
Tá liostaí de na réimsí ábhar atá i gceist i Scoileanna Speisialta ceangailte ag Aguisín B
agus i gColáistí Iar-Ardteistiméireachta (PLC) ag Aguisín C den imlitir seo. Sna réimsí
sin, déanfar poist a athaicmiú agus, dá bhrí sin, ní bheartófar mar phoist mhúinteoireachta
iad. Déanfar gach post a sheachadann na réimsí ábhar liostaithe a aicmiú mar phoist
teagascóra. Ní bheidh sealbhóirí na bpost sin faoi réir riachtanais Alt 30. Ní mór go
mbeadh faomhadh na Roinne tugtha chun post/poist a athaicmiú. Is féidir ceanglais
saincháilíochtaí a dhréachtú do cheapachán teagascóra sna réimsí sin ó am go ham ag cur
riachtanais tionscail san áireamh.
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2.3

Sa réimse PLC, féadfaidh múinteoirí roinnt modúl a sheachadadh sna réimsí atá
liostaithe in Aguisín C i gcás ina gcruthaíonn sin cuid bheag de na huaireanta
foriomlána.

2.4

Coinneoidh na daoine arna bhfostú faoi láthair sna poist sin a ráta pá reatha agus a
dtéarmaí agus coinníollacha reatha fostaíochta. Íocfar daoine nuacheaptha mar
theagascóirí.

2.5

Beidh réimsí eile ann ina mbeidh sé riachtanach saineolaí tionscail nó earnála a fhostú
chun ábhar clár a sheachadadh. Sampla de sin is ea ábhar as a leanann cáilíochtaí a
bhronnann an tionscal cosúil le líonraí Cisco nó Innealtóir Deimhnithe Microsoft ina
sonróidh an comhlacht dámhachtana an cháilíocht chun an clár a sheachadadh. Beidh
réimsí eile forbartha agus speisialtóireachta sa réimse TFC chomh maith le réimsí
cosúil le ceirdeanna an-speisialaithe, ábhar as a leanann cáilíochtaí de chuid
comhlachtaí spóirt agus eile. Fostófar daoine sna réimsí sin mar theagascóirí nó ar
chonradh seirbhíse. Ní mór don Roinn faomhadh a thabhairt roimh ré do gach togra
earcaíochta chun na críche sin.

3

An Chomhairle Mhúinteoireachta

3.1

Gach bliain roimh a d(h)áta athnuachana, seolfaidh an Chomhairle fógra
meabhrúcháin agus foirm athnuachana chuig gach múinteoir ag an seoladh
comhfhreagrais deiridh a chuir an múinteoir in iúl. Eisíonn an Chomhairle
meabhrúcháin athnuachana trí ríomhphost chomh maith. Ní mór do gach múinteoir
cláraithe a d(h)áta athnuachana a thabhairt ar aird agus teagmháil a dhéanamh leis an
gComhairle mura bhfaigheann sé nó sí fógra athnuachana nuair a bheadh sé nó sí ag
súil le fógra den chineál sin a fháil de ghnáth.

3.2

Sa chás nach ndéantar athnuachan ar an gclárú roimh an dáta athnuachana, seolfaidh
an Chomhairle Mhúinteoireachta fógra chuig an múinteoir a rá go mbainfear é/í ón
gclár mura ndéantar an clárú a athnuachan. Déanfar na hiarmhairtí a bhaineann le
múinteoir atá fostaithe a bhaint den chlár, lena n-áirítear scoir den tuarastal, a shonrú
sa bhfógra.

3.3

Cuirfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta mionsonraí cláraithe na múinteoirí go léir
ar fáil don phámháistir ar bhonn leanúnach.
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Múinteoirí a Earcú

4.1

Ní mór d’fhostóirí a chinntiú go gcuireann gach duine atá molta le haghaidh
fostaíochta (ócáideach agus neamh-ócáideach) fianaise ar chlárú reatha ar fáil roimh
thosach a c(h)uid fostaíochta.

4.2

Féadfaidh fostóirí breathnú ar admháil íocaíochta athnuachana maidir le clárú an
mhúinteora nó stádas cláraithe an mhúinteora a dheimhniú ar líne tríd an bhfeidhmíocht
5

Amharc ar an gClár atá ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta
agwww.teachingcouncil.ie.
4.3

Ní mór d’fhostóirí a chinntiú go bhfuil an ceanglas maidir le clárú a chothabháil leis an
gComhairle Mhúinteoireachta curtha isteach mar choinníoll i ngach conradh.

4.4

Tá na himthosca teoranta a cheadaítear faoi rialacháin ón Aire faoi Alt 24(8) den Acht
Oideachais 1998 (arna leasú ag an Acht Oideachais (Leasú) 2012) trínar féidir daoine
neamhchláraithe a fhostú in ionad múinteoirí cláraithe ceangailte le hAguisín A den
imlitir seo. Go háirithe, sonraíonn na rialacháin nach féidir duine neamhchláraithe a íoc
ón cistí poiblí ar feadh tréimhse níos mó ná 5 lá scoile as a chéile.
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An Pámháistir
5.1 Déanfaidh an Pámháistir seiceáil ar stair chláraithe maidir le gach duine a bhfuil tuarastal
le fáil acu sula bpróiséalfar gach párolla chun clárú an duine sin a dheimhniú.
5.2 Ní íocfaidh an Pámháistir tuarastal le haon mhúinteoir i leith tréimhse seirbhíse
múinteoireachta ar bith nach bhfuil siad cláraithe lena linn leis an gComhairle
Mhúinteoireachta. Ní bheidh aon íocaíocht chúlghabhálach ann do thréimhse a raibh sé
nó sí neamhchláraithe lena linn.
5.3 Aisghabhfaidh an Pámháistir aon tuarastal a íoctar le linn tréimhse ina mbíonn an clárú
as feidhm.
5.4 Atosóidh an Pámháistir íocaíocht an tuarastail ó dháta a chláraithe/a cláraithe leis an
gComhairle Mhúinteoireachta agus fillfidh sé/sí ar a chuid dualgas/a cuid dualgas.

6

Daoine atá fostaithe mar mhúinteoirí i scoileanna aitheanta agus atá incháilithelena
gclárú ach atá neamhchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta an 28 Eanáir
2014 nó dá éis.
6.1

Ní féidir é/í a íoc ó chistí an Oireachtais as an tréimhse ama a bhfuil sé nó sí
neamhchláraithe lena linn.

6.2

D’fhéadfaí é/í a chur ar saoire gan phá ar feadh tréimhse dá ngairtear Saoire
Neamhchláraithe na Comhairle Múinteoireachta (TCNR) faoi réir uastréimhse 6 mhí
(féach mír 8).

6.3

Ní mór do dhuine ar shaoire TCNR fianaise a sholáthar dá f(h)ostóir go bhfuiltear ag
leanúint le clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta i gcás duine atá i dteideal clárú
nó go bhfuil na cáilíochtaí riachtanacha is gá le bheith cláraithe leis an gComhairle
Mhúinteoireachta á leanúint i gcás duine neamh-incháilithe le haghaidh clárú. Ní
mór don fhostóir an fhianaise sin a choinneáil agus a dheimhniú i scríbhinn chuig an
Pámháistir go bhfuil tréimhse saoire gan pá deonaithe agus go leanfaidh sin ar
aghaidh go dtí go bhfógróidh an fostóir a mhalairt.
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Daoine atá fostaithe mar mhúinteoirí i gcáil bhuan/CID i scoileanna aitheanta nach
bhfuil incháilithe le haghaidh clárú agus atá neamhchláraithe leis an gComhairle
Mhúinteoireachta an 28 Eanáir 2014 nó dá éis.
7.1

Ní féidir é/í a íoc ó chistí an Oireachtais as an tréimhse ama a bhfuil sé nó sí
neamhchláraithe lena linn.

7.2

Beidh na roghanna seo a leanas ag an duine sin:
(a) Saoire Neamhchláraithe na Comhairle Múinteoireachta (TCNR), faoi réir
uastréimhse 6 bliana (féach mír 8), nó
(b) Iomarcaíocht dheonach de réir théarmaí an Chomhaontaithe Chomhchoitinn:
Íocaíochtaí Iomarcaíochta le Seirbhísigh Phoiblí (Meitheamh 2012) (féach
Aguisín D) nó
(c) Ath-imlonnú chuig poist nach poist mhúinteoireachta iad do na daoine sin atá
cuimsithe ag Comhaontú Bhóthar Haddington.
Ceanglófar ar an duine an rogha is fearr leis/léi a chur in iúl dá fhostóir/dá fostóir tráth nach
déanaí ná Déardaoin, an 28 Samhain 2013. I gcás go mainníonn sé/sí déanamh amhlaidh,
féadfaidh an fostóir saoire TCNR ón 28 Eanáir 2014 a dheonú dó/di de réir 6(a) thuas.
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Saoire Neamhchláraithe na Comhairle Múinteoireachta (TCNR) – Saoire
Neamhláithreachta gan Phá
8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.3

Ceapachán Múinteora Athsholáthair
Sa chás ina mbíonn múinteoir athsholáthair le fostú tairgfear conradh téarma
seasta/cuspóra sonraithe dó/di ar feadh tréimhse na saoire TCNR a bheidh
infhoirceanta ar fhilleadh nó éirí as/scor/deireadh chonartha an duine ar saoire.
Poist Fhreagrachta
Tá clárú an mhúinteora leis an gComhairle Mhúinteoireachta ag teastáil do
cheapachán mar mhúinteoir agus mar an gcéanna ní féidir duine a cheapadh chuig
post freagrachta mura bhfuil sé nó sí cláraithe.

Dul i mbun Dualgais an Athuair tar éis Saoire TCNR

8.3.1

Ní mór do dhuine ar saoir TCNR an fostóir a chur ar an eolas láithreach ar chlárú
dó/di leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus ní mór dáta fillte is luaithe agus is
féidir a shocrú.

8.3.2

Tá sé d’fhreagracht ar an bhfostóir an pámháistir a chur ar an eolas maidir leis an
dáta a fhilleann múinteoir ar dhualgais tar éis saoire TCNR.
7

8.3.3

Déanfaidh An tSeirbhís Sláinte Cheirde (OHS) scagadh ar dhuine a fhilleann ó
shaoire TCNR a mhair níos mó na dhá bhliain scoile.Is réamhriachtanas le
haghaidh aischur tuarastail é go meastar an duine a bheith aclaí go liachta le
haghaidh dualgas ag an OHS sula bhfaighidh sé/sí cead a p(h)ost a atosú.

8.3.4

Beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha múinteoirí i gcoitinne lena n-áirítear
téarmaí aon scéime ath-imlonnaithe atá i bhfeidhm tráth a fhillte maidir leis an
duine a fhilleann ar dualgas tar éis saoire TCNR.

8.3.5

Íocfar duine a fhilleann ar dualgas tar éis saoire TCNR ón dáta a chláraíonn sé/sí
leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus a fhilleann sé/sí ar a chuid dualgas/a
cuid dualgas.

8.4

Saoire Neamhláithreachta Eile

8.4.1

8.5

Ní mór go mbeadh gach múinteoir ar aon chineál saoire neamhláithreachta cláraithe
leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus an clárú sin a chothabháil i gcónaí.
Sá chás ina dtéann clárú an duine sin as feidhm agus iad ar shaoire íoctha, ní
íocfar tuarastal don tréimhse a bhfuil sé/sí neamhchláraithe agus fanann an duine
sin ar an gcineál saoire bunaidh.

Teidlíochtaí Leasa Shóisialaigh

8.5.1

Fanann an duine ar shaoire TCNR ina f(h)ostaí de chuid an fhostóra ar feadh
tréimhse an neamhláithreachta agus ní hionann an neamhláithreacht agus
briseadh seirbhíse chun críocha Aicmithe ÁSPC.

8.5.2

Ní mór do dhuine atá ag iarraidh a c(h)uid teidlíochtaí Leasa Shóisialaigh a
choinneáil le linn saoire TCNR teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Coimirce
Sóisialaí le haghaidh comhairle.

8.6

Pinsin

8.6.1

Níl tréimhse saoire neamhláithreachta TCNR inríofa chun críocha pinsin. Faoi réir
fhorálacha Cheannachán na Scéime Meas-Seirbhíse d’fhéadfaí an tréimhse a ríomh
chun críocha pinsin ar ranníocaíochtaí a íoc ag costas achtúireach iomlán tar éis
filleadh ar sheirbhís.

8.6.2

Tá tuilleadh eolais ar cheannachán na meas-seirbhíse ar fáil ó láithreán gréasáin na
Roinne www.education.ie faoi Foireann Oideachais – Scor/Pinsin – Foireann
Mhúinteoireachta – Scéim Meas-Seirbhíse. Is féidir ceisteanna a bhaineann le
meas-seirbhís a sheoladh ar ríomh-phost chuig pensions@education.gov.ie nó a
sheoladh chuig Aonad Pinsean na Roinne. Ba chóir do mhúinteoirí atá fostaithe ag
an mBord Oiliúna Oideachais (ETB) aon cheist a chur chuig an ETB ábhartha.
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8.6.3

Tháinig tosach feidhme leis an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim
Aonair”) le héifeacht ón 1 Eanáir 2013. Baineann an Scéim le gach iontrálaí
inphinsin céaduaire leis an tSeirbhís Phoiblí ar an dáta sin nó dá éis, chomh
maith le seirbhísigh phoiblí atá ag filleadh ar an tseirbhís phoiblí tar éis briseadh
sa tseirbhís inphinsin níos mó ná 26 seachtaine. (Ní hionann tréimhse saoire
TCNR ceadaithe agus briseadh seirbhíse chun críocha na Scéime Aonair.) Tá
tuilleadh eolais maidir leis an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair ar fáil ar
láithreán gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag
http://per.gov.ie/wp-content/uploads/Single-Scheme-booklet-Final.pdf

8.7 Creidmheas Incriminteach

8.7.1

8.8

Asbhaintí Saorálacha ag an bhFoinse

8.8.1
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Ní gá go mbeadh tréimhse saoire neamhláithreachta TCNR inríofa chun críocha
creidmheasa incrimintigh.

Scorann asbhaintí saorálacha ón tuarastal nuair a théann duine ar shaoire TCNR.
Tá sé de fhreagracht ar dhuine ar shaoire TCNR agus sin amháin a chinntiú nach
gcuirtear polasaithe árachais leighis, árachas leanúnachas ioncaim, síntiúis
cheardchumainn, comhar creidmheasa agus íocaíochtaí cháin mhaoine ar ceal. Ní
luíonn aon dhliteanas
leis an bPámháistir le haghaidh polasaithe de chineál ar
bith a chuirtear ar ceal. Is féidir tuilleadh sonraí i ndáil le hasbhaintí saorálacha a
fháil ar láithreán gréasáin na Roinnewww.education.ie faoi Foireann Oideachais –
Eolas – Párolla & Airgeadas – Asbhaintí Saorálacha.

Seoladh Comhfhreagrais
9.1

10

Déanfaidh an fostóir an comhfhreagras go léir is gá a sheoladh chuig an múinteoir ag an
seoladh deiridh a chuir an múinteoir in iúl agus ní bheidh aon locht ar an bhfostóir i gcás
nach bhfaigheann an múinteoir an comhfhreagras sin.
Comhlíonadh

10.1

Ní mór do gach duine atá fostaithe i bpost mhúinteoireachta cloí leis na rialacháin agus
na nósanna imeachta a leagtar amach san imlitir seo. Tá sé sin oscailte d’fhostóirí chun
leas a bhaint as nósanna imeachta araíonachta nuair a theipeann ar fhostóirí cloí leis na
rialacháin agus nósanna imeachta. Ní sholáthrófar cumhdach ionaid do scoileanna ach
amháin de réir théarmaí na himlitreach seo.

10.2

Ní mór don fhostóir an doiciméadacht iomchuí uile a bhaineann le clárú a choinneáil i
dteannta na dtaifead pearsanra iomchuí. Féadfar na taifid sin a roghnú lena n-iniúchadh
ag oifigigh ainmnithe de chuid na Roinne.
9

11

Eolas Breise

11.1

Ba cheart gach ceist i ndáil le clárú a dhíriú ar an gComhairle Mhúinteoireachta –
www.teachingcouncil.ie agus Section30@teachingcouncil.ie.

11.2

Féadfar ceisteanna i ndáil leis an imlitir seo a chur chuig an Roinn ag an seoladh
ríomhphoist seo a leanas: section30_queries@education.gov.ie.
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Aguisín A – Rialacháin ón Aire
1. Is féidir na Rialacháin seo a ainmiú mar na Rialacháin 2014 um Acht Oideachais 1998
(Daoine Neamhchláraithe.
2. An 28ú lá d’Eanáir 2014, sin é an lá go mbeidh feidhmiú ag na Rialacháin seo.
3. (1) Sna Rialacháin seo –
Is é a chiallaíonn “An tAcht 1998” ná an tAcht Oideachais 1998 (Uimh.51 de
1998)
Is é a chiallaíonn “An tAcht 2001” ná Acht na Comhairle Múinteoireachta 2001
(Uimh.8 de 2001)
Is é a chiallaíonn “bord” i gcás scoile ná bord bainistíochta na scoile sin nó i
gcás scoile a dhéantar a chothú ag bord oideachais agus oiliúna, ciallaíonn sé an
bord sin
Is é a chiallaíonn “fostóir ábhartha” i gcás scoile ná bord na scoile sin
Is é a chiallaíonn “scoil” ná scoil aitheanta
Is é a chiallaíonn “scoil la haghaidh páistí den bhfoireann AE” ná scoil nó cuid
de scoil –
(a) bunaithe chun gné chomhlíonta a bhaint amach, nó
(b) ag feidhmiú chun eagar a chomhlíonadh agus a chur i gcrích d’fhoireann institiúidí
AE
4. Duine nach bhfuil cláraithe mar mhúinteoir de thoradh cúise ar bith seachas bheith ar
fionraí nó bainte den chlár faoi Chuid 5 d’Acht 2001, d’fhéadfaí an duine sin a fhostú sa
scoil in áit múinteora cláraithe agus íocaíocht a fháil le haghaidh na fostaíochta sin, an tairgead á sholáthar ag an Oireachtas sa chás –
(a) gur rinne an fostóir ábhartha gach iarracht réasúnta chun múinteoir cláraithe a
fhostú sa phost i gceist de réir
na nósanna imeachta a chinn an tAire de bhun na míre 24(11) den Acht1998, agus
(b) nach bhfuil múinteoir cláraithe ar fáil chun an post sin a ghlacadh.
5. Beidh an fostóir ábhartha sásta go mbeidh an duine a fhostaítear de réir Rialacháin 4
éifeachtach agus cumasach chun feidhmiú in áit múinteora cláraithe sa scoil. I gcás poist
sa scoil do pháistí na foirne AE, beidh teanga dhúchais na bpáisti mar theanga aige/aice
chun na hábhair a mhúineadh.
11

6. Duine a fhostaítear de réir Rialacháin 4, íocfar é/í ag an ráta neamhcháilithe a dhéanfar a
chinneadh ó am go chéile ag an Aire le ceadú an Aire um Chaiteachas agus Leasú.
7. Duine a fhostaítear de réir Rialacháin 4, d’fhéadfaí é/í a ioc as airgeadh a chuirfidh an
tOireachtas ar fáil—
(a) ar feadh tréimhse nach mó ná scoilbhliain amháin ag am ar bith i gcás poist sa scoil
do pháistí foirne AE, agus
(b) i gcás ar bith eile, ar feadh tréimhsí neamhleantacha nach leanfaidh níos fuide ná 5 lá
scoile leantach (laistigh de mhíniú míre 25 den Acht1998)
8.

Sa chás go mbeidh duine fostaithe de réir Rialacháin 4, déanfaidh an fostóir ábhartha
gach iarracht réasúnta, ar bhonn leantach, chun múinteoir cláraithe a fhostú sa phost ina
bhfuil an duine fostaithe.

9. Beidh sé mar théarma agus mar choinníoll an chonartha fostaíochta maidir le duine a
fhostaítear de réir Rialacháin 4, go dtiocfaidh deireadh leis an gconradh—
(a) ar an toirt, más féidir leis an bhfostóir ábhartha múinteoir cláraithe a fhostú sa phost
ina bhfuil an duine fostaithe, nó
(b) ag dáta éaga na tréimhse ama ábhartha faoi Rialachán 7, cé acu is túisce.
10. (1) Sa chás go bhfostaítear duine de réir Rialacháin 4, déanfaidh Príomhoide na scoile i
gceist cuntas i scríbhinn a choinneáil faoi –
(a) an méid a rinne an fostóir ábhartha, tar éis gach iarracht réasúnta bheith déanta
aige/aice chun múinteoir cláraithe a cheapadh de réir na nósanna imeachta a rinne an
tAire a chinneadh de bhun na míre 24(11) d’Acht 1998, nach raibh múinteoir cláraithe
ar fáil chun fostaíocht a ghlacadh sa scoil sa phost ina bhfuil an duine fostaithe agus
an fáth a bhí le sin, agus
(b) go bhfuil an duine atá fostaithe de réir Rialacháin 4 éifeachtach agus cumasach chun
feidhmiú in áit múinteora cláraithe sa scoil
(2)
(3)

Soláthróidh Príomhoide gach scoile faisnéis do bhord na scoile ar na cúinsí taobh
thiar fhostaíocht an duine don scoil sin de réir Rialacháin 4.
De réir
(a)

míre 20, agus

(b)

na nósanna imeachta atá bunaithe aige de bhun míre 21 d’Acht 1998

cuirfidh bord na scoile ainm an duine fostaithe, ag a leithéid de bhord de réir
Rialacháin 4,. in iúl do thuismitheoirí na mac léinn ina leithéid de scoil.
(4).

Déanfaidh Príomhoide na scoile na croinicí uile a bhainfidh leis an Rialachán seo
a choinneáil ar feadh dhá bhliain, ar a laghad, ó dheireadh na scoilbhliana faoina
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tharla an fhostaíocht i gceist agus go ndéanfar iad a sholáthar, má iarrtar a
leithéid,
(a)

do bhall bhord na scoile sin, nó

(b)
sin.

don Aire, nó do dhuine atá ceaptha aige/aice chun críche an rialacháin

13

Aguisín B – Poist Speisialaithe in Oideachas Speisialta

Liosta cúrsaí/modúil Oideachais Speisialta ath-ainmnithe le seachadadh ag teagascóir.
Teanga Chomharthaíochta na hÉireann
Teagascóir Snámha
Gairneoireacht / Garraíodóireacht
Súgradh agus Tacaíocht Idirghníomhach
Staidéar Ríomhaireachta TF
Teiripe Ceoil
Obair Cheardaíochta

Is féidir an liosta seo a leasú ó am go ham.
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Aguisín C - Poist Speisialaithe in Iar-Ardteistiméireacht
Liosta cúrsaí/modúil PLC ath-ainmnithe le seachadadh ag teagascóir.
Teiripe Scéimhe
Gruagaireacht
Staidéar Slándála
Grúmaeireacht/Cúram Ainmhithe
Garchabhair

Beidh na riachtanais cáilíochtaí do Theiripe Scéimhe agus do Ghruagaireacht ar na cinn sin
atá leagtha amach roimhe seo in Imlitir 47/2000.

Is féidir an liosta seo a leasú ó am go ham.
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Aguisín D - Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Iomarcaíochta le Seirbhísigh
Phoiblí
Faoin gComhaontú Seirbhíse Poiblí 2010 – 2014, tá comhaontaithe ag na páirtithe go laghdófar
an líon daoine sa tSeirbhís Phoiblí de réir bheartas an Rialtais maidir leis an líon daoine sa
tSeirbhís Phoiblí, arna chur i ngníomh trí Chreata Rialaithe Fostaíochta. Chuige sin, deirtear
sa Chomhaontú (mír 1.5) go bhféadfaidh an Rialtas, i gcás gur gá é sna himthosca, sásraí
saorálacha a thairiscint chun imeacht as an tseirbhís phoiblí, i gcoitinne nó in earnálacha
sonracha, i gcomhlachtaí sonracha, i suímh shonracha nó i seirbhísí sonracha.
Tá gealltanas (mír 1.6) ar áireamh sa Chomhaontú ó lucht bainistíochta na seirbhíse poiblí nach
mbeidh feidhm ag iomarcaíocht éigeantach laistigh den tSeirbhís Phoiblí; tá an méid sin faoi
réir roinnt cáilíochtaí ríthábhachtacha, áfach, mar atá, go bhfuil sé faoi réir téarmaí an
Chomhaontaithe a chomhlíonadh, go háirithe maidir le solúbthacht ó thaobh ath-imlonnú. Tá
cosaint ann le haghaidh imthosca “ina bhfuil sásraí imeachta ann cheana”. Tá cleachtais
bhunaithe ann chun seirbhísigh phoiblí a dhéanamh iomarcach in imthosca cuí, ar chonarthaí
fostaíochta do dhul in éag nó i gcás go ndearnadh téarmaí iomarcaíochta a chomhaontú nó a
chur i bhfeidhm i gcoitinn1.
Comhaontaíodh é thar ceann na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus Choiste
Seirbhísí Poiblí Chomhdháil Náisiúnta na gCeardchumann go mbeidh feidhm ag an méid seo
a leanas, le héifeacht ón 1 Meitheamh 2012, ar sheirbhíseach poiblí, mar a mhínítear sin sna
hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2009 - 20112 nó
grúpa nó aicme seirbhíseach poiblí3do theacht chun bheith iomarcach:
o Ní mó aon íocaíocht ex gratia ná pá 3 seachtaine in aghaidh na bliana seirbhíse, faoi
réir an iomarcaíocht iomlán reachtúil agus an íocaíocht ex gratia gan a bheith níos mó
ná 2 bhliain pá nó an leathchuid den tuarastal is iníoctha suas leis an aois le haghaidh
pinsean coimeádta, cibé acu is lú;
o

De réir fhorálacha na nAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 – 2007, níl
seirbhísigh phoiblí atá fostaithe ar feadh tréimhse is giorra ná 2 bhliain [104 seachtaine]
incháilithe le haghaidh scaoilíocaíochta (reachtúil nó ex gratia);

o

Déanfar é a chur in iúl i scríbhinn do sheirbhísigh phoiblí sula nglacfar leis an íocaíocht
ex gratia nach mbeidh sé/sí incháilithe lena athfhostú/lena hathfhostú sa tseirbhís
phoiblí ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí (mar a mhínítear sin sna hAchtanna um
Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2009 - 2011) go ceann
tréimhse 2 bhliain ón bhfostaíocht a fhoirceannadh.Ina dhiaidh sin, beidh gá le toiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe roimh athfhostú.Beidh ar áireamh sa
dearbhú sin freisin údarú gur féidir lena bhfostóir nó le haon chomhlacht seirbhíse

1

Rinne an Comhlacht Forghníomhaithe a bunaíodh faoin gComhaontú é a thabhairt dá aire [an 17 Feabhra 2012]
nach raibh sé beartaithe go ngabhfadh an Comhaontú ionad na gcleachtas sin.
2
Lena n-áirítear seirbhísigh phoiblí atá fostaithe ar feadh téarma socraithe, a chomhlíonann na critéir le haghaidh
iomarcaíochta faoi na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 2007 agus ar gá íocaíocht
iomarcaíochta a íoc leo de réir an Achta um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe), 2003.
3
Féadfaidh fostóir seirbhíse poiblí ceadú a mátharRoinne agus na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
a iarraidh chun comhaontú comhchoiteann a dhéanamh le comhlacht a dhéanann ionadaíocht d’fhostaithe
iomchuí lena n-athrófar roinnt téarmaí de chuid an chomhaontaithe seo nó téarmaí uile an chomhaontaithe
seo.Ní dhéanann an comhaontú comhchoiteann seo aon difear do na socruithe iomarcaíochta a shonraítear faoi
Imlitir 0058/2006 ón Roinn Oideachais agus Scileanna.
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poiblí eile a bhfaisnéis (uimhir agus mionsonraí PSP) a úsáid chun faireachán a
dhéanamh ar chomhlíonadh na forála seo.
Déanfar an comhaontú comhchoiteann seo a athbhreithniú ó am go ham i bhfianaise
na gcúinsí eacnamaíochta agus fioscacha a bheidh i réim.
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