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MÚINTEOIRÍ NUACHÁILITHE BUNSCOILE AGUS
IARBHUNSCOILE (MNCanna)

Réamhrá
Déantar múinteoirí nach gcomhlíonann na riachtanais uile a bhfuil gá leo chun bheith cláraithe go hiomlán a chlárú faoi
réir coinníollacha. Is é ceann amháin de na coinníollacha sin gur gá eispéireas Droichead a thabhairt chun críche go sásúil
laistigh de thrí bliana ón dáta ar a ndéantar múinteoir a chlárú go coinníollach.1 Ní foláir do mhúinteoir nua na nithe seo a
leanas a dhéanamh chun coinníoll Droichead a chomhlíonadh:
(a) páirt a ghlacadh i bpróiseas ionduchtúcháin scoilbhunaithe
(b) tar éis an próiseas sin a chríochnú, dearbhú a fháil ó chomhghairmí (comhghairmithe) ag a bhfuil taithí gur chomhlíon
sé nó sí na critéir shásúla áirithe, agus
(c) íostréimhse nó íostréimhsí de chleachtadh gairmiúil iarcháilithe a thabhairt chun críche.
Nuair is féidir a léiriú, ar bhonn dearbhuithe ón bpearsanra iomchuí, gur comhlíonadh na coinníollacha uile a bhaineann
le clárú iomlán, measfaidh an Chomhairle go bhfuil promhadh an mhúinteora thart agus déanfar an múinteoir a chlárú go
hiomlán.

Treoracha maidir leis an bhfoirm seo a chomhlánú
Is san fhoirm seo a chuirtear fianaise ar fáil don Chomhairle gur comhlíonadh an dá riachtanas a bhaineann le Droichead
(mar atá leagtha amach in (a), (b) agus (c) thuas).
Féadfar an fhoirm a chomhlánú i leith scoileanna atá aitheanta ag an Stát (nó Ionaid Oideachais ina múintear ábhair
churaclaim iarbhunscoile do dhaoine lena n-ullmhú do scrúduithe Stáit) má mheastar go bhfuil an múinteoir tar éis na nithe
seo a leanas a dhéanamh:
íostréimhse de chleachtadh gairmiúil iarcháilíochta a thabhairt chun críche2
páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí ionduchtúcháin scoilbhunaithe, arna mbunú ag an gComhairle Mhúinteoireachta,
ar bhealach gairmiúil
a léiriú go bhfuil sé nó sí tiomanta mar is cuí don teagasc agus foghlaim ardchaighdeáin
a léiriú go féidir leis nó léi oibriú go neamhspleách mar mhúinteoir cáilithe atá cláraithe go hiomlán.
Ba chóir do MNCanna an fhoirm seo a chur isteach chuig an gComhairle Mhúinteoireachta nuair a bheidh próiseas Droichead,
lena n-áirítear íostréimhsí de chleachtadh gairmiúil, tugtha chun críche acu.
Ba chóir do MNCanna cóip den ríomhphost ó Ionad Oideachais Luimnigh ina ndearbhaítear go bhfuil sé nó sí cláraithe le
haghaidh Droichead a chur i gceangal leis an bhfoirm.
1

I gcásanna eisceachtúla, féadfaidh múinteoir iarratas a dhéanamh chun na Comhairle go gcuirfear síneadh ama leis an tréimhse trí bliana.

2

I gcásanna ina ndearnadh an tréimhse cleachtaidh ghairmiúil i níos mó ná aon scoil amháin is féidir tréimhsí a rinneadh i scoileanna éagsúla
a chomhbhailiú chun an riachtanas cleachtaidh iomlán a chomhlíonadh. I gcásanna den tsórt sin, ba chóir don don MNC a chinntiú go
ndéanfaidh príomhoide gach scoile na codanna iomchuí i gCuid D den fhoirm a chomhlánú agus a shíniú.

CUID A
Dearbhú Ó Mhúinteoir Nuacháilithe (Mnc) Gur Ghlac Sé Nó Sí Páirt In Droichead I Scoileanna Píolótacha
(Le comhlánú ag an MNC)
Ainm an MNC

Uimhir Chlárúcháin

Seoladh

Uimhir Ghutháin
Seoladh Ríomhphoist

Ainm Foirmiúil na Scoile
(ina ndearnadh próiseas Droichead)
Uimhir Rolla

Bunscoil

Iarbhunscoil

Seoladh Scoile

Fad an Chleachtaidh Ghairmiúil i Scoil Phíolótach Droichead (cuir isteach na dátaí sonracha, e.g., 1/9/2015 go 30/6/2016)
Ó:

Go:
Ná hiardhátaigh, le do thoil

Tá an clár Ionduchtúcháin tugtha chun críche agam

Tá

Níl

BUNSCOIL AMHÁIN
Líon iomlán laethanta de chleachtadh gairmiúil
Suíomh
príomhshruth

scoil speisialta nó scoil ospidéil

rang speisialta i scoil phríomhshrutha

múinteoir acmhainne lánaimseartha (íosmhinicíochta)

IARBHUNSCOIL AMHÁIN
Líon iomlán uaireanta de chleachtadh gairmiúil
Ábhair a Múineadh
ÁBHAR/RÉIMSE_1

ÁBHAR/RÉIMSE_2

ÁBHAR/RÉIMSE_3

ÁBHAR/RÉIMSE_4

Líon iomlán uaireanta an chloig
de de theagasc don ábhar seo
le linn na tréimhse sonraithe
Dearbhaím gur ghlac mé páirt i ngníomhaíochtaí ionduchtúcháin scoilbhunaithe (arna gcomhordú ag CNIM) agus go ndearna
comhghleacaí (comhghleacaithe) ag a bhfuil taithí breathnóireacht ar mo chuid múinteoireachta mar chuid den phróiseas sin.
Síniú an MNC

Dáta

CUID B
Dearbhú ón bPríomhoide agus ón Meantóir
Dearbhaím/Dearbhaímid go bhfuil na sonraí a thugtar thuas ceart agus cruinn, agus gur rinne an MNC atá ainmnithe thuas:
• íostréimhse de chleachtadh gairmiúil iarcháilíochta a thabhairt chun críche
• páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí ionduchtúcháin scoilbhunaithe, arna mbunú ag an gComhairle Mhúinteoireachta, ar
bhealach gairmiúil
Ainm (neacha)

Síniú (Sínithe)

Uimhir Chlárúcháin

Dáta

Príomhoide
Meantóir

CUID C
Moladh faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta
•
•

Dearbhaím/Dearbhaímid gur éirigh leis an MNC atá ainmnithe i gCuid A:
a léiriú go bhfuil sé nó sí tiomanta mar is cuí don teagasc agus don fhoghlaim ardchaighdeáin
a léiriú gur féidir leis nó léi oibriú go neamhspleách mar mhúinteoir cáilithe atá cláraithe go hiomlán

Cuir tic isteach de réir
mar is cuí Rogha 1
nó 2,

Rogha 1
Teoranta

Dá bhrí sin, is féidir liom/ linn a mholadh go ndéantar Droichead teoranta a nótáil
ar chlárú an mhúinteora seo, faoi réir na tréimhse de chleachtadh gairmiúil atá
fágtha agus atá ceangailte ag an gComhairle Mhúinteoireachta a bheith tugtha
chun críche.

nó
Rogha 2
Príomhshruth

RÓL

Dá bhrí sin, is féidir liom/ linn a mholadh go ndéantar Coinníoll Droichead a
bhaint de chlárú an mhúinteora seo, faoi réir na tréimhse de chleachtadh
gairmiúil atá fágtha agus atá ceangailte ag an gComhairle Mhúinteoireachta a
bheith tugtha chun críche.

Ainm(neacha)

Síniú (Sínithe)

Uimhir Chlárúcháin

(e.g. príomhoide,
ball seachtrach FTG,
ball eile FTG)

Ainm Na Scoile

Stampa Oifigiúil na Scoile

Cuir Stampa Na Scoile Anseo

Dáta

CUID D
Taifead ar chleachtadh gairmiúil i scoileanna eile
Comhlánaigh a mhéad cóipeanna den fhoirm thíos is a bhaineann le do chás féin, le do thoil
Fad an Chleachtaidh Ghairmiúil (cuir dátaí cruinne ar fáil, e.g., 1/9/2015 go 30/6/2016)
Ó:

Go:

Ná hiardhátaigh

Ainm Foirmiúil na Scoile
(ina ndearnadh próiseas Droichead)
Uimhir Rolla

Bunscoil

Iarbhunscoil

Seoladh Na Scoile

BUNSCOIL AMHÁIN
Líon iomlán laethanta de chleachtadh gairmiúil
Suíomh
príomhshruth

scoil speisialta nó scoil ospidéal

rang speisialta i scoil phríomhshrutha

múinteoir acmhainne lánaimseartha (íosmhinicíochta )

IARBHUNSCOIL AMHÁIN
Líon iomlán uaireanta de chleachtadh gairmiúil
Suíomh
iarbhunscoil

scoil speisialta

ionad oideachais

Ábhair a múineadh
ÁBHAR/RÉIMSE_1

ÁBHAR/RÉIMSE_2

ÁBHAR/RÉIMSE_3

ÁBHAR/RÉIMSE_4

Líon iomlán uaireanta an chloig
de theagasc don ábhar seo le
linn na tréimhse sonraithe

Síniú An Phríomhoide

Dáta

Stampa Oifgiúil Na Scoile

Cuir Stampa Na Scoile Anseo

Nuair a bheidh próiseas Droichead, lena n-áirítear íostréimhsí de chleachtadh gairmiúil, tugtha chun críche ag MNCanna,
ba chóir dóibh an fhoirm seo a chur isteach chuig an gComhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad,
Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

