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Suíomh Gréasáin:www.teachingcouncil.ie 
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Ceann na hOiliúna Tosaigh Múinteoirí agus an Insealbhúcháin 

Sa Chomhairle Mhúinteoireachta 

 
 
 
 
 

 

 
Cúlra: 

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla don 

mhúinteoireacht in Éirinn. An phríomhaidhm atá aici, gairm na múinteoireachta in Éirinn a chur 

chun cinn agus a rialáil. I láthair na huaire tá breis is 102,000 múinteoir bunscoile, dara leibhéil 

agus breisoideachais cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta. 

 

Tá doiciméad de chuid na Comhairle, Polasaí ar an Leanúntas in Oideachas Múinteoirí, ina 

phríomhchuid den bheartas Oideachais Múinteoirí in Éirinn. Bíonn freagrachtaí suntasacha ar an 

gComhairle as cothabháil agus feabhsú cháilíocht na foghlama a dhéanann múinteoirí ar feadh 

a ngairmréime, ó chritéir iontrála le fáil isteach ar chláir Oideachais Tosaigh Múinteoirí, agus ar 

aghaidh trí na cláir iad féin, in insealbhú na múinteoirí nuacháilithe agus san Fhorbairt Ghairmiúil 

Leanúnach (FGL/CPD), agus éilíonn an méid sin ar fad tuiscint nua ó gach páirtí leasmhar ar 

ghairmiúlacht na múinteoirí.  

 

Díreoidh an post seo ar na céimeanna tosaigh den fhoghlaim a dhéanann múinteoirí agus i 

bhforbairt na múinteoirí, is é sin creidiúnú na gclár Oideachais Tosaigh Múinteoirí a bhronntar in 

Éirinn agus measúnú na gcáilíochtaí a bhaintear amach taobh amuigh d’Éirinn, mar aon le 

forléargas ar pholasaí na Comhairle maidir le hinsealbhú na múinteoirí nuacháilithe i ngairm na 

múinteoireachta.  

 

An Post: 

Beidh Ceann an Oideachais Tosaigh Múinteoirí & an Insealbhúcháin ina chomhalta den 

ardbhainistíocht agus tuairisceoidh sé/sí don Stiúrthóir. Beidh sé/sí freagrach as straitéis na 

Comhairle maidir le creidiúnú cáilíochtaí múinteoireachta in Éirinn, i gcomhréir le hAlt 38 den Acht 

um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015, a fhorbairt agus a sheachadadh ar bhonn 

leanúnach; as cáilíochtaí múinteoireachta a ghnóthaítear taobh amuigh den Stát a mheasúnú i 

gcomhréir le forálacha Threoir ábhartha an AE; agus as forbairt leanúnach, feidhmiú agus dearbhú 

cáilíochta a dhéanamh ar pholasaí na Comhairle i leith insealbhú na múinteoirí nuacháilithe i 

ngairm na múinteoireachta.  
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Ar na príomhchúraimí a ghabhann leis an bpost seo tá: 
 

1. Bainistiú foriomlán pholasaí na Comhairle maidir leis an oideachas tosaigh múinteoirí 

(OTM/ITE), lena n-áirítear na próisis a bhaineann le hathbhreithniú agus creidiúnú na 

gclár OTM, agus measúnú cáilíochtaí. San áireamh ansin tá:  

 Pleanáil agus comhordú a dhéanamh, chun críche creidiúnú gairmiúil, ar 

athbhreithniú na gclár oideachais tosaigh múinteoirí in Éirinn faoi láthair ar leibhéil 

an bhunoideachais, an iar-bhunoideachais agus an bhreisoideachais; 

 Na próisis a bhainistiú trína ndéantar na critéir le haghaidh clár oideachais 

tosaigh múinteoirí a athbhreithniú agus a nuashonrú de réir mar is cuí, ag éirí as 

forbairtí leanúnacha sa bheartas oideachais, na critéir iontrála trína ligtear mic 

léinn isteach ar na cúrsaí sin san áireamh. 

 Ról na rannóige a bhainistiú i bhfíorú cáilíochtaí bunchéime na mac léinn ar chláir 

Máistir Gairmiúil le hOideachas in Éirinn, ag obair i gcomhpháirtíocht le 

comhghleacaithe i rannóg Clárúcháin na Comhairle; 

 Próisis na Comhairle um measúnú cáilíochtaí a bhainistiú, lena n-áirítear 

athbhreithnithe inmheánacha ar chinntí i gcás iarratasóirí ó Éirinn, ón AE agus ó 

thíortha nach tíortha AE iad;  

 Dul i mbun plé le comhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta lena chinntiú go 

gcomhlíontar Treoir AE 2013/55/AE, arna leasú, treoir a bhaineann le 

soghluaisteacht gairmithe taobh istigh den AE; 
 

2. Bainistiú foriomlán, dearbhú cáilíochta agus forbairt leanúnach a dhéanamh ar 

Droichead, an clár insealbhúcháin ghairmiúil do mhúinteoirí nuacháilithe in Éirinn atá 

faofa ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus i mbun céim fáis faoi láthair. San áireamh 

ansin tá: 

 

 Na próisis a bhainistiú trína ndéantar dearbhú cáilíochta, athbhreithniú agus 

nuashonrú, de réir mar is cuí, ar Droichead, an clár insealbhúcháin ghairmiúil; 

 An t-aistriú a bhainistiú ó na samhlacha den chleachtadh gairmiúil iarcháilíochta 

atá ann faoi láthair go dtí Droichead, lena n-áirítear an próiseas fáis, ag obair i 

ndlúthpháirtíocht le comhghleacaithe i rannóg Clárúcháin na Comhairle agus leis an 

gClár Náisiúnta Insealbhúcháin do Mhúinteoirí atá ag an Roinn Oideachais & 

Scileanna. 

 
 

3. Dul i mbun plé agus comhairle le páirtithe leasmhara seachtracha faoi ghnéithe de 1 

agus 2 thuas. 
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4. Oibriú go héifeachtúil le bainisteoirí sinsearacha eile nuair a thagann saincheisteanna 

trasrannóige chun cinn, agus cur le spriocanna straitéiseacha na Comhairle. 
 

5. Bainistiú buiséad, bainistiú foirne agus aon achmhainní eile a shanntar chun tacú leis na 

feidhmeanna atá leagtha amach faoi 1 agus 2 thuas. 
  

6. Tacú leis an Stiúrthóir, leis an gComhairle agus lena cuid fochoistí/ painéal, agus 

comhairle a chur ar fáil dóibh faoi chúrsaí polasaí, de réir mar is cuí, ar gach ábhar a 

bhaineann le 1 agus 2 thuas.  

 

Critéir Riachtanacha: 

 

 Beidh cáilíocht tríú leibhéil i ndisciplín ábhartha ag an iarrthóir rathúil m.sh. oideachas, 

bainistíocht, rialáil, srl 

agus  

 Beidh eolas agus tuiscint ag an iarrthóir rathúil: 

 Ar obair agus spriocanna straitéiseacha na Comhairle Mhúinteoireachta, an 

comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla don mhúinteoireacht in Éirinn. 

 Ar an gcóras oideachais múinteoirí in Éirinn, oideachas tosaigh múinteoirí agus 

cúrsaí insealbhúcháin ach go háirithe   

 Na próisis cháiliúcháin agus chreidiúnaithe 

 An comhthéacs rialála agus polasaí, in Éirinn agus thar lear, a ndéanann an 

Chomhairle Mhúinteoireachta a cuid oibre laistigh de 

 Taithí mhaith ar an rialáil chorparáideach, i gcomhthéacs a bhaineann leis an 

earnáil phoiblí 

Ba cheart don iarrthóir rathúil na hinniúlachtaí seo a leanas a léiriú freisin: 

1. Bainistiú agus seachadadh torthaí: Ba cheart go léireodh na hiarrthóirí, inter alia, go 

bhfuil scileanna eagraíochtúla agus bainistíochta acu ar leibhéal sinsearach, agus go 

bhfuil cruthaithe acu go bhfuil ar a gcumas dul in oiriúint do chúinsí atá ag athrú agus a 

bheith ag obair faoi bhrú i dtimpeallacht chasta m.sh oideachas / bainistíocht / rialáil srl;  

2. Ceannaireacht: Ba cheart go léireodh na hiarrthóirí, inter alia, go bhfuil taithí acu ar 

fhoireann a bhainistiú agus ar thacaíocht a thabhairt d’fhoireann, agus ar thimpeallacht 

tháirgiúil a chothú d’fhoireann; 

3. Cumas Anailíse, Cinnteoireacht  Ba cheart go léireodh na hiarrthóirí go bhfuil 

sárscileanna acu sa smaointeoireacht chriticiúil agus chun deacrachtaí a shárú; 

4. Scileanna idirphearsanta agus cumarsáide  Ba cheart go mbeadh sárscileanna 

cumarsáide labhartha agus scríofa ag na hiarrthóirí, agus go mbeadh cruthaithe acu 
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chomh maith go bhfuil ar a gcumas raon éagsúil gaolmhaireachtaí páirtithe leasmhara a 

bhainistiú agus a choinneáil ar an eolas ag leibhéal sinsearach; 

5. Eolas speisialtóireachta agus saineolas Ba cheart go léireodh na hiarrthóirí go bhfuil an 

t-eolas speisialtóireachta agus an saineolas acu a theastaíonn don phost seo.  
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PRÓISEAS AN CHOMÓRTAIS 
 

 

Iarratas a Dhéanamh 

Chun iarratas a dhéanamh, líon isteach an fhoirm atá ar fáil ar 

https://www.teachingcouncil.ie/ga/Fuinn/. Ní mór gach cuid den fhoirm a líonadh go hiomlán. 

 

Nuair a chomhlánaíonn tú d’iarratas beidh sé le seoladh chuig recruitment@teachingcouncil.ie. 

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an spriocdháta. 

 

An Spriocdháta 

Caithfear d’iarratas a sheoladh sa ríomhphost tráth nach déanaí ná 5pm, 1 Lúnasa 2019. 

Mura bhfaigheann tú admháil go bhfuarthas d’iarratas taobh istigh de 3 lá oibre ón uair a sheol 

tú d’iarratas, téigh i dteagmháil le do thoil le Marie Jones ag 01 6517998 nó 

recruitment@teachingcouncil.ie  

 

Ba cheart d’iarrthóirí a chinntiú go mbeidh siad ar fáil ar an dáta / na dátaí atá sonraithe ag an 

gComhairle Mhúinteoireachta agus ba cheart dóibh a chinntiú go bhfuil a gcuid sonraí teagmhála 

tugtha i gceart ar an bhfoirm iarratais. 

 

Modhanna Roghnaithe 

D’fhéadfaí iad seo a leanas a dhéanamh sa roghnúchán: 

 

 Gearrliostú iarrthóirí bunaithe ar an eolas ina gcuid iarratas 

 Agallamh tosaigh / réamhagallamh agus cur i láthair nó gníomhaíocht eile ina chuid de, 

má mheastar gur gá  

 Agallamh iomaíoch ag an deireadh 

 Aon trialacha nó tástálacha eile a mheastar a bheith oiriúnach 

 Teistiméireachtaí a lorg i gcás iarrthóir rathúil 

 

Gearrliostú 

Is gnách go bhfaightear níos mó iarratas ar phost ná mar a theastaíonn chun folúntais reatha 

agus amach anseo don phost a líonadh. Fiú dá sásódh iarrthóir na riachtanais cháilitheachta don 

chomórtas, má tharlaíonn sé go gcuireann an oiread sin daoine isteach ar an bpost nach mbeadh 

sé praiticiúil agallamh a chur ar gach duine, d’fhéadfadh an Chomhairle Mhúinteoireachta 

https://www.teachingcouncil.ie/ga/Fuinn/
mailto:recruitment@teachingcouncil.ie
mailto:recruitment@teachingcouncil.ie
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cinneadh a dhéanamh gan ach líon áirithe iarrthóirí a ghlaoch chuig agallamh. Maidir leis an 

méid sin, forálann an Chomhairle Mhúinteoireachta do phróiseas gearrliostaithe a úsáid chun 

grúpa a roghnú le haghaidh agallaimh, ar cosúil gurb iad is feiliúnaí don phost, bunaithe ar an 

iniúchadh a dhéanfar ar na foirmeacha iarratais. Déanfaidh bord saineolaithe na foirmeacha 

iarratais a scrúdú i gcoinne na gcritéar réamhshocraithe don phost. Ná baintear as an méid sin 

go gcaithfidh go bhfuil iarrthóirí eile mí-oiriúnach nó nach mbeidís in ann ag an bpost, níl ann 

ach gur cosúil, bunaithe ar a n-iarratas, go bhfuil cuid de na hiarrthóirí níos cáilithe ná a chéile 

nó go bhfuil taithí níos ábhartha acu. Is chun do leasa féin é, mar sin, cuntas mionsonraithe 

beacht a thabhairt ar do cháilíochtaí / do thaithí san fhoirm Iarratais. 
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Aguisín 1 
 

Cuid I (Coinníollacha a bhaineann leis an bpost seo ach go háirithe) 

Tuarastal  

 

Mar seo a leanas don scála pá: 

 

 An Ráta Pá Nuair Nach nÍoctar Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP): 

 

 €64,232, €66,569, €67,856, €70,129, €72,405, €73,721, €76,012¹ IFS1 €78,311, IFS2 

 

An ráta a bheidh i bhfeidhm más stáitseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí a earcaíodh roimh 

an 6ú Aibreán 1995 é/í an t-iarrthóir rathúil agus nach gá dó/di ranníocaíocht phearsanta 

pinsin éigeantach a íoc. Déanfar an ráta sin a choigeartú de réir na scálaí pá leasaithe arna 

bhfoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

 

An Ráta Pá faoin Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP): 

 

€66,495, €68,898, €71,289, €73,687, €76,080, €77,460, €79,876¹ IFS1, €82,300² IFS2 

 

An ráta a bheidh i bhfeidhm más rud é go bhfuil an ceapaí ina státseirbhíseach nó ina 

s(h)eirbhíseach poiblí a earcaíodh ar an 6ú Aibreán 1995 nó ina dhiaidh agus a íocann 

ranníocaíocht phearsanta pinsin éigeantach. Déanfar an ráta sin a choigeartú de réir na 

scálaí pá leasaithe arna bhfoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

*Is é atá in IFS 1, Incrimint Fadseirbhíse, i ndiaidh 3 bliana ar Uasphointe an scála  *Is é atá 

in IFS 2, Incrimint Fadseirbhíse, i ndiaidh 6 bliana ar Uasphointe an scála  

 

Nóta Tábhachtach: Níor mhiste d’iarrthóirí a nótáil gurb é íosphointe an scála an pointe iontrála 

agus nach ndéanfar caibidlíocht ina leith agus go bhféadfar an ráta tuarastail a choigeartú ó am 

go ham i gcomhréir le beartas pá an rialtais. Féadfar incrimintí a thabhairt faoi réir an post a 

bheith á chomhlíonadh go sásúil agus faoi réir athruithe ar na téarmaí agus coinníollacha a 

bhaineann le hincrimintí tuarastail sa Státseirbhís/ sa tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne. D’fhéadfadh 

coinníollacha eile a bheith i bhfeidhm i gcúinsí áirithe más rud é, díreach roimh an gceapachán, 

go bhfuil an ceapaí ag fónamh mar státseirbhíseach nó mar sheirbhíseach poiblí. 
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Nótáil le do thoil go bhféadfaí iasachtaí ar feadh tréimhse socraithe ó chomhlachtaí 

Earnála Poiblí eile a chur san áireamh. 

 

Maidir le sonraí breise a bhfuil feidhm leo don té a cheapfar sa phost seo m.sh. Saoire Bhliantúil, 

Aoisliúntas srl, féach Aguisín 2 le do thoil. 
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Aguisín 2 
 

Cuid II (Coinníollacha eile atá i bhfeidhm go ginearálta don té a cheapfar sa 

phost seo) 

 

 Promhadh:  Caithfidh an ceapai tréimhse phromhaidh a dhéanamh a mhairfidh ar feadh 

naoi mí de ghnáth. Sa chás go mbeadh a c(h)uid seirbhíse sásúil maidir le sláinte, iompar, 

éifeachtúlacht agus feidhmíocht i gcoitinne le linn na tréimhse promhaidh, déanfar an 

ceapachán a dheimhniú. 

 Dualgais: Beidh ar an gceapaí aon dualgais a leagtar air/uirthi ó am go ham a 

chomhlíonadh, de réir mar is cuí don phost. 

 Fostaíocht Sheachtrach:  Post lánaimseartha é agus ní ceadmhach don cheapaí a 

bheith ag gabháil d’aon chleachtas príobháideach ná a bheith bainteach le haon ghnó 

seachtrach, a chuirfeadh isteach nó a thiocfadh salach ar chomhlíonadh a c(h)uid 

dualgas oifigiúil. Caithfear soiléiriú a lorg ón mbainistíocht má bhíonn aon phointe 

amhrais ann. 

 Ceanncheathrú: Is i Maigh Nuad, Co. Chill Dara atá ceanncheathrú na Comhairle 

Múinteoireachta lonnaithe faoi láthair agus is ann a bheidh an post seo bunaithe. 

 Uaireanta Freastail: Beidh na huaireanta freastail seasta, le móriomlán 43 uair agus 15 

nóiméad sa tseachtain mar íosmhéid (nó 37 uair an chloig glan sa tseachtain nuair a 

bhaintear na tréimhsí scíthe/sosa as). Ní dhéanfar aon íocaíocht bhreise as freastal 

breise mar go gclúdaíonn an ráta tuarastail is iníoctha aon dliteanas freastail bhreise 

eisceachtúil a thiocfadh chun cinn ó am go chéile. 

 Saoire Bhliantúil: 30 lá an liúntas saoire bliantúil. Beidh an liúntas sin faoi réir na 

ngnáthchoinníollacha a bhaineann le saoire bhliantúil a dheonú agus é bunaithe ar 

sheachtain cúig lá agus níl na gnáthlaethanta saoire poiblí san áireamh ann. 

 Saoire Bhreoiteachta: Íocfar pá ar bhonn pro rata le linn tréimhse asláithreachta 

breoiteachta a dheimhnítear go cuí fad is nach ann d’aon fhianaise ar mhíchumas buan 

ó thaobh seirbhíse de, i gcomhréir le forálacha chiorcláin na Roinne Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe i leith saoire bhreoiteachta. 

 Pinsean agus Scor: Tairgfear téarmaí pinsin na seirbhíse poiblí don cheapaí mar aon le 

coinníollacha maidir le haois scoir i gcomhréir leis na socruithe pinsin sa Chomhairle 

Mhúinteoireachta, ag brath ar stádas an cheapaí rathúil. 
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(a)  Maidir le duine aonair nach bhfuil stair inphinsin roimhe sin aige/aici sa 

tSeirbhís Phoiblí sna 26 seachtaine roimh an gceapachán nó nach bhfuil ar shos 

gairme faoi láthair nó ar shaoire speisialta le/gan pá ó phost inphinsin sa tSeirbhís 

Phoiblí, beidh an duine sin ina b(h)all den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair 

(an Scéim Aonair) ón 1 Eanáir 2013 - tagairt dó in Alt 10 den Acht um Pinsin na 

Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha eile), 2012; 

(b) Maidir le duine aonair atá ar iasacht, leanfaidh sé/sí de bheith ina b(h)all de 

scéim pinsean na máthaireagraíochta agus beidh an tuarastal inphinsin bunaithe ar 

a g(h)rád substainteach .i. an grád ar a bhfuil an duine sin fostaithe ina 

m(h)áthaireagraíocht; 

(c) Maidir le duine aonair a bhí ina b(h)all de na “scéimeanna Pinsean Seirbhíse 

Poiblí ... cheana” faoi mar a fhorléireofar leis an Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí 

(Scéim Aonair agus Forálacha eile), 2012, agus nach gcáilíonn do bhallraíocht den 

Scéim Aonair, beidh gnáth-théarmaí pinsean na seirbhíse poiblí ag an duine sin, 

léiriú ar stádas iontrálaí nua nó stádas iontrálaí nach iontrálaí nua é/í chun críche 

an Achta um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004. 

Stádas an cheapaí chun críche aoisliúntais  

Nuair a bheidh ceapachán á thairiscint, cinnfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta i 

gcomhairliúchán leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe más gá, agus ag brath 

ar stair fostaíochta an cheapaí sa tSeirbhís Phoiblí (agus/nó i bhfostaíochtaí eile), faoi na 

téarmaí agus na coinníollacha pinsin is iomchuí a chur i bhfeidhm. Beidh ar an gceapaí a stair 

seirbhíse poiblí ar fad a nochtadh. Cuirfear sonraí ar fáil faoi na forálacha aoisliúntais is 

iomchuí nuair a dhéantar cinneadh faoi stádas an cheapaí.  Ba chóir na pointí seo a leanas 

a nótáil: 

 Fabhrú Pinsin 

Faoin Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha eile), 2012, 

cuireadh teorainn 40 bliain leis an tseirbhís ar fad is féidir a áireamh chun pinsean a 

fháil más rud é go raibh duine ina b(h)all de bhreis is scéim pinsean seirbhíse poiblí 

amháin roimhe sin. D’fhéadfadh impleachtaí a bheith ansin do cheapaí ar bith a 

ghnóthaigh cearta pinsin i bhfostaíocht seirbhíse poiblí roimhe sin.   

 

 Laghdú Pinsin 

Faoin Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012, 

cuireadh leis na cásanna inar féidir pinsin a laghdú ionas, i gcás duine ar scor a 
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ghabhann le fostaíocht seirbhíse poiblí an athuair, go bhfuil a p(h)insean i mbaol a 

laghdaithe fiú más rud é gur i réimse eile den tseirbhís phoiblí atá an fhostaíocht nua. 

Más rud é áfach go raibh an ceapaí fostaithe sa tStátseirbhís roimhe sin agus gur 

dámhadh pinsean air/uirthi faoi shocruithe do luathscor saorálach (seachas faoin 

Scéim Dreasachtaí Luathscoir (ISER) nó faoi scéim scoir /luathscoir shaorálach 

Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte faoina mbeadh duine neamh-incháilithe don 

chomórtas, mar a léirítear thíos), tiocfaidh deireadh leis an teideal ar an bpinsean sin 

le héifeacht ón dáta athcheapacháin. Déanfar socruithe speisialta áfach chun seirbhís 

atá tugtha ag an gceapaí roimhe sin a áireamh chun críche aon dámhachtana 

aoisliúntais sa todhchaí a bhféadfadh an ceapaí a bheith ina teideal. 

 

Más rud é go raibh an ceapaí fostaithe sa Státseirbhís roimhe sin agus gur dámhadh 

pinsean ar an duine sin faoi shocruithe do luathscor saorálach (seachas faoin Scéim 

Dreasachtaí Luathscoir (ISER), Ciorclán 7/2010 ón Roinn Sláinte (VER/VRS) nó 

Ciorclán LG(P) 06/2013 ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, faoina 

mbeadh duine neamh-incháilithe don chomórtas, mar a léirítear thíos), tiocfaidh 

deireadh leis an teideal ar an bpinsean sin le héifeacht ón dáta athcheapacháin. 

Déanfar socruithe speisialta áfach chun seirbhís atá tugtha roimhe sin ag an gceapaí 

a áireamh chun críche aon dámhachtana aoisliúntais sa todhchaí a bhféadfadh an 

ceapaí a bheith ina teideal. 

 

 Scéim Luathscoir na Roinne Oideachais & Scileanna do Mhúinteoirí 

Ciorclán 102(2007). 

Thug an Roinn Oideachais & Scileanna isteach Scéim Luathscoir do Mhúinteoirí. Tá 

sé ina choinníoll den Scéim Luathscoir, seachas sna cásanna a leagtar amach i 

bparagraif 10.2 agus 10.3 den chiorclán ábhartha, agus sna cásanna eisceachtúla 

sin amháin, maidir le múinteoir a ghlacann leis an luathscor faoi Shnáitheanna 1, 2 

nó 3 den scéim sin agus go bhfostaítear an múinteoir i gcáil ar bith i réimse ar bith 

den earnáil phoiblí ina dhiaidh sin, go dtiocfaidh deireadh láithreach le haon phinsean 

a íoctar leis an duine sin faoin scéim. Atosófar na híocaíochtaí pinsin áfach nuair a 

stopfar den fhostaíocht sin nó ar 60ú lá breithe an duine, cibé acu is déanaí, ach nuair 

a atosaítear, beidh an pinsean bunaithe ar sheirbhís ináirithe iarbhír an duine sin mar 

mhúinteoir (.i. ní chuirfear san áireamh na blianta breise a deonaíodh roimhe sin nuair 

a dhéantar an íocaíocht phinsin a áireamh). 

 

 Scor ar Chúinsí Easláinte  

Do dhuine aonair a chuaigh ar scor ó chomhlacht Státseirbhíse/Seirbhíse Poiblí ar 
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chúinsí easláinte féadfar a p(h)insean ón bhfostaíocht sin a athbhreithniú i 

gcomhréir leis na rialacha do scor ar chúinsí easláinte i scéim pinsean na 

fostaíochta sin. 

 

 Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise  

Tá an ceapachán faoi réir an laghdaithe pinsean-choibhneasa i gcomhréir leis an Acht 

um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2009. Ón 1 Eanáir 

2019 is buan-ranníocaíocht phinsin,  an Ranníocaíocht Aoisliúntais Bhreise 

(RAB/ASC) a bheidh ann in áit Laghdú Pinsean-Choibhneasa (‘an tobhach pinsin’). 

 

Le haghaidh breis eolais faoi cheisteanna aoisliúntais sa tseirbhís phoiblí, féach an suíomh 

gréasáin seo a leanas le do thoil: http://per.gov.ie/pensions 

 

 

INCHÁILITHEACHT CHUN IARRATAS A DHÉANAMH AGUS SRIANTA ÁIRITHE AR AN 

INCHÁILITHEACHT 

 

Riachtanas Saoránachta 

Ba cheart d’iarrthóirí a nótáil go bhfuil incháilitheacht chun cur isteach ar an gcomórtas oscailte 

do shaoránaigh an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE). Is é atá san LEE, Ballstáit an Aontais 

Eorpaigh mar aon leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua. Ní bheidh saoránaigh Stát nach 

bhfuil sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) incháilithe chun cur isteach ar an gcomórtas. 

Iarrthóir a bhfuil amhras air/uirthi faoin méid sin, ba cheart dó/di dul i dteagmháil leis an Roinn 

Gnó, Fiontraíochta & Nuálaíochta 

 

Scéimeanna Luathscoir Shaorálaigh (SLS/VERs)/ Scéimeanna Iomarcaíochta Saorálaí 

(SIS/VRS)/ An Scéim Dreasachtaí Luathscoir (SDL/ISER): 

 Comhaontú Comhchoiteann: Íocaíochtaí Iomarcaíochta le Seirbhísigh Phoiblí 

Leis an litir dar dáta 28 Meitheamh 2012 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe  chuig Oifigigh Phearsanra, tugadh isteach, le héifeacht ón 1 Meitheamh 

2012, Comhaontú Comhchoiteann a aontaíodh idir an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe agus Coiste Seirbhísí Poiblí ICTU maidir le híocaíochtaí iomarcaíochta 

ex gratia le Seirbhísigh Phoiblí. Tá sé ina choinníoll den Chomhaontú Comhchoiteann 

maidir le daoine a bhain leas as an gcomhaontú nach mbeidh siad incháilithe lena 

n-athfhostú sa tseirbhís phoiblí ná ag aon chomhlacht seirbhíse poiblí (de réir mar a 

shainítear faoi na hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an 

Phobail, 2009 – 2011) go ceann tréimhse dhá bhliain i ndiaidh deireadh a theacht leis 

http://per.gov.ie/pensions_
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an bhfostaíocht. Beidh cead ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag teastáil 

ina dhiaidh sin roimh aon athfhostaíocht. Daoine a bhain leas as an scéim sin agus a 

n-éireodh leo sa chomórtas seo, beidh orthu a n-incháilitheacht a chruthú (éag 

tréimhse neamh-incháilitheachta) agus beidh cead an Aire le fáil sula bhfostófar iad in 

aon chomhlacht seirbhíse poiblí. 

 An Scéim Dreasachtaí Luathscoir (SDL): 

Tá sé ina choinníoll den Scéim Dreasachtaí Luathscoir (SDL) arna leagan amach i 

gCiorclán 12/09 ón Roinn Airgeadais go bhfuil toirmeasc ar dhaoine ar scor, faoin 

scéim sin, cur isteach ar phost eile san fhostaíocht chéanna nó san earnáil chéanna. 

Ar an ábhar sin, ní ceadmhach do dhaoine ar scor den sórt sin iarratas a chur 

isteach le haghaidh an phoist seo. 

 Ciorclán 7/2010 ón Roinn Sláinte agus Leanaí: 

Le Ciorclán 7/2010 ón Roinn Sláinte, dar dáta 1 Samhain 2010, tugadh isteach Scéim 

Luathscoir Shaorálaigh Spriocdhírithe (SLS/VER) agus Scéimeanna Iomarcaíochta 

Saorálaí (SIS/VRS) Tá sé ina choinníoll den scéim SLS/VER maidir le daoine a bhain 

leas as an scéim, nach mbeidh siad incháilithe lena n-athfhostú in earnáil na sláinte 

ná sa tseirbhís phoiblí i gcoitinne ná i gcomhlacht a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt 

ón gciste poiblí. Tá an toirmeasc céanna ar athfhostaíocht i bhfeidhm faoin scéim 

SIS/VRS, ach amháin gur toirmeasc go ceann 7 mbliana atá i gceist, agus maidir le 

haon athfhostaíocht ina dhiaidh sin go mbeidh cead ag teastáil ón Aire Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe. Níl daoine a bhain leas as na scéimeanna sin incháilithe 

chun dul san iomaíocht sa chomórtas seo. 

 Ciorclán LG(P) 06/2013 ón Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil  

Le Ciorclán LG(P) 06/2013 thug an Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil Scéim 

Iomarcaíochta Saorálaí isteach le haghaidh na nÚdarás Áitiúil. I gcomhréir le téarmaí 

Comhaontú Comhchoiteann:  Íocaíochtaí Iomarcaíochta le Seirbhísigh Phoiblí dar dáta 

28 Meitheamh 2012 faoi mar a shonraítear thuas, tá sé ina shainchoinníoll den SIS/VER 

sin nach mbeidh daoine incháilithe lena n-athfhostú in aon chomhlacht Seirbhíse Poiblí 

[mar a shainítear sna hAchtanna um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas 

an Phobail, 2009 – 2011 agus san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair 

agus Forálacha eile), 2012] faoin Scéim sin go ceann tréimhse 2 bhliain i ndiaidh dóibh 

imeacht.  Beidh cead ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag teastáil ina 

dhiaidh sin roimh aon athfhostaíocht.  Tá feidhm leis na coinníollacha sin freisin i gcás 

socrú/fostaíocht ar bhonn conradh seirbhíse (mar chonraitheoir nó mar fhostaí 

conraitheora). 
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Dearbhú maidir le stair fostaíochta roimhe sin sa tseirbhís phoiblí: 

Beidh ar iarratasóirí dearbhú a thabhairt faoi cé acu ar bhain nó nár bhain siad leas as scéim 

dreasachtaí luathscoir de chuid na seirbhíse poiblí agus/nó as an gcomhaontú 

comhchoiteann a bhfuil cuntas air thuas. Beidh ar iarratasóirí dearbhú a dhéanamh freisin i 

gcás aon teidlíochtaí atá acu ar shochar pinsin Seirbhíse Poiblí (á n-íoc nó arna gcaomhnú) 

ó aon fhostaíocht Seirbhíse Poiblí eile agus/nó más rud é go ndearnadh íocaíocht in-lieu leo 

as seirbhís in aon fhostaíocht Seirbhíse Poiblí. 
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Eolas Eile  

 

Ní bheidh an Chomhairle Mhúinteoireachta freagrach as aon chostais a aisíoc a chuireann 

iarrthóirí orthu féin. 

 

Ní bheidh sé intuigthe as duine a cheadú ar fheachtas nó cuireadh chuig agallamh a 

thabhairt, go bhfuil an Chomhairle Mhúinteoireachta sásta go gcomhlíonann an duine sin 

riachtanais an chomórtais nó nach bhfuil sé/sí dícháilithe de réir dlí ó bheith i seilbh an phoist 

ná ní ráthaíonn sé go ndéanfar d’iarratas a bhreithniú tuilleadh.  Is fiú a nótáil ar an ábhar sin 

gur ort féin atá sé a chinntiú go sásaíonn tú riachtanais cháilitheachta an chomórtais sula 

dtagann tú chuig agallamh.  Mura sásaíonn tú na riachtanais iontrála bhunriachtanacha ach 

go dtagann tú chuig agallamh mar sin féin, beidh tú ag dul faoi chaiteachas nach gá. 

 

Sula nglacfar le hiarrthóir ar bith lena c(h)eapadh sa phost seo, déanfaidh an Chomhairle 

Mhúinteoireachta gach fiosrú a mheastar gur gá chun oiriúnacht an iarrthóra a dheimhniú. Ní 

féidir cinneadh críochnaitheach a dhéanamh go dtí go mbeidh gach céim den phróiseas 

earcaíochta curtha i gcrích go hiomlán, ná ní féidir a mheas ná a infeiriú go bhfuil cinneadh 

den sórt sin déanta. 

 

Má tharlaíonn go ndiúltaíonn an té a mholtar don cheapachán, nó má tharlaíonn, tar éis 

dó/di glacadh leis, go scarann sé/sí leis an tairiscint, féadfaidh an Chomhairle 

Mhúinteoireachta, dá rogha féin, duine eile a roghnú agus moladh a dhéanamh go 

gceapfaí é/í, taobh istigh de shé mhí, bunaithe ar thorthaí an phróisis roghnaithe seo. 

 

Rúndacht 

Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, láimhseálfar na hiarratais faoi 

chuing rúin. 

 

Grinnfhiosrú an Gharda Síochána 

Is féidir go lorgófar grinnfhiosrú i leith daoine aonair atá á mbreithniú lena gceapadh. Seolfar 

an t-iarratas grinnfhiosrúcháin chuig an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin chun na seoltaí 

ar fad ag a raibh siad ina gcónaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann a sheiceáil.  I gcás 

duine nach n-éiríonn leis/léi, déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta an fhaisnéis sin a 

scriosadh.  Má dhéantar an t-iarratasóir a bhreithniú ar ball le haghaidh poist eile, beidh 

air/uirthi an fhaisnéis sin a chur ar fáil an athuair. 
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A mheas go bhfuil iarrthóireacht tarraingthe siar 

Iarrthóirí nach dtagann chuig an agallamh nó chuig triail eile ag an tráth agus san áit a 

theastaíonn ón gComhairle Mhúinteoireachta, nó nach dtugann don Chomhairle, nuair a 

iarrtar í, cibé fianaise a éilíonn an Chomhairle maidir le gné ábhartha ar bith dá 

n-iarrthóireacht, ní bheidh aon éileamh acu ar a mbreithniú feasta. 

 

Aiseolas faoin bpróiseas 

Cuirfear aiseolas ar fáil ar iarratas i scríbhinn. Ba cheart iarratas dá shórt a dhéanamh taobh 

istigh de 15 lá oibre i ndiaidh a bheith curtha ar an eolas faoi chinneadh na Comhairle. 

 

Próiseas Athbhreithnithe  

Dá mbeadh iarrthóir míshásta le gníomh nó le cinneadh maidir lena (h)iarratas ar 

cheapachán, féadfaidh sé/sí scríobh chuig Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta agus 

an bonn a leagan amach faoina bhfuil athbhreithniú á lorg aige/aici. Caithfear an t-iarratas 

a dhéanamh taobh istigh de 5 lá oibre i ndiaidh scéala a bheith faighte faoin gcinneadh 

maidir lena (h)iarratas. Déanfar an t-athbhreithniú sin thar ceann na Comhairle 

Múinteoireachta. 

 

Oibleagáidí na nIarrthóirí 

Níor mhiste d’iarrthóirí a nótáil go ndícháileofar iad as stocaireacht/canbhasáil, agus gurb é 

an toradh air sin go bhfágfar as an bpróiseas iad. 

 

Níor chóir d’iarrthóirí: 

 

 eolas bréagach a chur ar fáil go feasach nó go meargánta 

 duine ar bith a chanbhasáil le mealladh nó gan mhealladh 

 aon chur isteach a dhéanamh ar an bpróiseas nó cur as dó ar bhealach ar bith 

 

Ní ceadmhach do thríú páirtí iarrthóir a phearsanú ag céim ar bith den phróiseas. Aon duine 

a sháraíonn na forálacha thuas nó a chuidíonn le duine eile na forálacha thuas a shárú, beidh 

sé/sí ciontach i gcion.  
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Duine a fhaightear ciontach i gcion, féadfar fíneáil/ nó príosúnacht a ghearradh air/uirthi. 

 

De bhreis air sin, más rud é go bhfuil/raibh an té a fhaightear ciontach i gcion ina (h)iarrthóir 

i bpróiseas earcaíochta, ansin:  

 .más rud é nár ceapadh an t-iarrthóir i bpost, déanfar é/í a dhícháiliú mar iarrthóir; 

agus 

 más rud é gur ceapadh an t-iarrthóir i ndiaidh an phróisis earcaíochta atá i gceist, 

forghéillfidh sé/sí an ceapachán sin. 

 

Reachtaíocht maidir le Cosaint Sonraí 

Nuair a fhaightear d’iarratas, cruthaímid taifead faoi d’ainm, agus beidh an t-eolas ann a 

chuir tú ar fáil i d’iarratas. Úsáidtear an taifead pearsanta sin chun d’iarrthóireacht a 

phróiseáil agus chuige sin amháin agus sa chás go n-éireoidh leat, coinneoidh an 

Chomhairle Mhúinteoireachta cion áirithe den eolas a chuireann tú ar fáil. Eolas den sórt 

sin a choinnítear, tá sé faoi réir na gceart agus na n-oibleagáidí a leagtar amach sa 

reachtaíocht um chosaint sonraí.  Chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht um 

chosaint sonraí, seol d’iarratas i scríbhinn le do thoil chuig: 

 

An tOifigeach Cosanta Sonraí  

An Chomhairle Mhúinteoireachta 

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad 

Maigh Nuad 

Co. Chill Dara 

 

Cinntigh le do thoil go dtugann tú cuntas chomh mion agus is féidir ar na taifid atá á lorg 

agat ionas go mbeimid in ann an taifead ábhartha a aithint. Asbhaintear míreanna áirithe 

eolais, nach bhfuil sonrach d’aon duine aonair ar leith, as na taifid chun críche staitistice. 

 


