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DÉAN TAGAIRT LE DO THOIL DON SEICLIOSTA TIONLACAIN
MAR CHABHAIR I GCOMHLÁNÚ AN CHONARTHA SEO CHOMH
MAITH LEIS AN NÓTA TREORACH
MAIDIR LE SAINCHEISTEANNA FOSTAÍOCHTA GINEÁRALTA
CONRADH FOSTAÍOCHTA MÚINTEORA~ CUSPÓIR SONRAITHE
TÁ AN CONRADH SEO arna dhéanamh ar an ú lá de [IONSÁIGH
DÁTA] 20 [IONSÁIGH BLIAIN]
IDIR
(1) BORD BAINISTÍOCHTA [IONSÁIGH AINM NA SCOILE] as
[IONSÁIGH SEOLADH NA SCOILE AGUS UIMHIR ROLLA] (an
“Fostóir”) AGUS
(2) [IONSÁIGH AINM AN FHOSTAÍ CUSPÓRA SHONRAITHE] as
[IONSÁIGH SEOLADH AN FHOSTAÍ CUSPÓRA SHONRAITHE]
(an “Fostaí”)
ARNA GCOMHAONTÚ LEIS SEO MAR A LEANAS:
1.0. POST AGUS DUALGAIS
1.01 Aontaíonn an Fostóir an Fostaí a fhostú mar mhúinteoir
[LÁNAIMSEARTHA/PÁIRTAIMSEARTHA (SCRIOS MAR IS CUÍ.
MÁS PÁIRTAIMSEARTHA IONSÁIGH LÍON UAIREANTA)] ar
chuspóir sonraithe.
1.02 Feidhmeoidh an Fostaí faoi stiúradh Phríomhoide na Scoile nó duine
ainmnithe ag an bPríomhoide/ag an mBord Bainistíochta mar is cuí. Beidh an
Fostaí fostaithe mar (IONSÁIGH TEIDEAL) ar dtús. I measc dhualgais an
Fhostaí beidh siadsan atá sonraithe san sainchuntas poist atá i gceangal leis seo.
[ÁIRITHIGH GO BHFUIL AN SAINCHUNTAS POIST I GCEANGAL
LEIS SEO ~ FEIC AGUISÍN] Ní liosta uileghabhálach ná cuimsitheach de
dhualgais an Fhostaí na dualgais shonraithe. Forchoimeádann an Fostóir an
ceart dá rogha féin amháin na dualgais a athrú, a leasú nó cur leo de réir mar is
riachtanach. Ní mór don Fhostaí a bheith toilteanach aon obair eile a chuirfidh
an Fostóir air/uirthi ó am go ham a chur i gcrích. Féadfaidh an obair seo a
bheith lasmuigh de limistéar ghnáthdhualgais an Fhostaí. Comhlíonfaidh an
Fostaí a d(h)ualgais agus a f(h)reagrachtaí de réir dlí, pholasaithe an Fhostóra/na

Scoile, Rialacha na Scoileanna Náisiúnta agus Chiorcláin agus agus Threoirlínte
na Roinne Oideachais agus Scileanna. Admhaíonn an Fostaí go bhfuil sé/sí
curtha ar an eolas faoi éiteas Caitliceach na Scoile agus gurb é dualgas an
Fhostaí seasamh le héiteas Caitliceach na Scoile, agus a bheith freagrach don
Fhostóir as an seasamh sin a thógáil, de réir mheon Phatrún na Scoile.
Aontaíonn an Fostaí thairis sin dul faoi thraenáil ar bith (lena n-áirítear forbairt
ghairmiúil/inseirbhíse ach gan a bheith teoranta di) a éilíonn an Fostóir ó am go
ham.
2.00. DÁTA TOSAITHE AGUS TÉARMA CONARTHA
2.01. Tosóidh fostaíocht an Fhostaí leis an bhFostóir ar [IONSÁIGH DÁTA].
Tá an Fostaí fostaithe ar Chonradh Cuspóra Shonraithe chun [IONSÁIGH
CUSPÓIR AN CHONARTHA SEO E.G. CHUN CUMHDACH A CHUR
AR FÁIL DO XXX ATÁ AR SAOIRE MHÁITHREACHAIS] a
fhoirceannfaidh ar éag don chuspóir sonraithe réamhráite.
2.02. Ina theannta sin, aontaíonn an Fostaí nach mbainfidh forálacha an Acht
um Dhífhostú Éagórach 1977-2007 le foirceannadh fhostaíocht an Fhostaí nuair
a tharlaíonn an foirceannadh sin de bhíthin scor den chuspóir sonraithe amháin
anseo.
.2.03. Dearbhaíonn an Fostóir nach féidir leis conradh ar thréimhse éiginnte a
thairiscint chun críche Alt 8 den Acht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe), 2003, agus mar sin tairiscítear an conradh cuspóra shonraithe
seo/an conradh cuspóra shonraithe breise seo (SCRIOS MAR IS CUÍ) ar na
forais oibiachtúla seo a leanas
Is gá an conradh seo (SCRIOS IAD SEO A LEANAS NACH BHFUIL
OIRIÚNACH NÓ IONSÁIGH IMTHOSCA AR LEITH A BHÍONN
OIRIÚNACH I LEITH NA N-IMTHOSCA)
2.03.1. chun ionad fhostaí a bhíonn ar saoire mháithreachais agus nach féidir a
p(h)ost a líonadh ar bhonn seasta/ar chonradh tréimhse éiginnte ina (h)éagmais
a ghabháil
NÓ
2.03.2. chun ionad fhostaí a bhíonn ar saoire chúramóra agus nach féidir a
p(h)ost a líonadh ar bhonn seasta/ar chonradh tréimhse éiginnte ina (h)éagmais
a ghabháil
NÓ

2.03.3. chun ionad fhostaí a bhíonn ar saoire bhreoiteachta agus nach féidir a
p(h)ost a líonadh ar bhonn seasta/ar chonradh tréimhse éiginnte ina (h)éagmais
a ghabháil
NÓ
2.03.4. chun ionad fhostaí a bhíonn ar saoire uchtála agus nach féidir a p(h)ost a
líonadh ar chonradh seasta/ar chonradh ar bhunús tréimhse éiginnte ina
(h)éagmais a ghabháil
NÓ
2.03.5. chun ionad fhostaí a bhíonn ar saoire thuismitheoirí agus nach féidir a
p(h)ost a líonadh ar bhonn seasta/ar chonradh tréimhse éiginnte ina (h)éagmais
a ghabháil
NÓ
2.03.6. go dtí go bhfostaítear fostaí seasta sa scoil
NÓ
2.03.7. go dtí go n-earcaítear múinteoir láncháilithe don scoil
NÓ
2.03.8. chun ionad fhostaí a bhíonn tofa mar T.D./Sheanadóir agus nach
ceadmhach a p(h)ost a líonadh ar bhonn seasta/ar chonradh tréimhse éiginnte
ina (h)éagmais a ghabháil.
(MUNA BHFUIL AN FORAS OIBIACHTÚIL AR ÁIREAMH SNA
SAMPLAÍ THUASLUAITE IONSÁIGH AN FORAS OIBIACHTÚIL CUÍ
AGUS SCRIOS GACH SAMPLA THUAS)
2.04. Glacann an Fostaí leis na na forais oibiachtúla agus aontaíonn go bhfuil an
conradh tairgthe ar bhonn cuspóra shonraithe nach féidir a thairiscint mar
chonradh tréimhse éiginnte.
2.05. Aontaíonn an Fostóir an Fostaí a chur ar an eolas faoi fholúntais ar bith a
bhíonn ar fáil i bpost múinteoireachta seasta le linn tréimhse an chonartha seo.

Tabharfar eolas trí [IONSÁIGH AN TSLÍ A GCUIRFIDH FOSTÓIR
MÚINTEOIRÍ AR CHUSPÓIR SONRAITHE AR AN EOLAS FAOI
FHOLÚNTAIS I BPOST MÚINTEOIREACHTA SEASTA]
2.06. IONSÁIGH NÓ SCRIOS AN CLÁSAL SEO MAR IS CUÍ~ IS
CEART AN CLÁSAL SEO A IONSÁ NUAIR A BHÍONN POST LE
LÍONADH DE BHARR UAIREANTA ATÁ PÁIRTAIMSEARTHA AGUS
SEALADACH. IS CEART AN MÚÍNTEOIR CUSPÓRA SHONRAITHE
A CHUR AR AN EOLAS GO CINNTE FAOIN GCLÁSAL SEO.
Díorthaíonn an Post Cuspóra Shonraithe seo ó dháileadh uaireanta ar bhonn
sealadach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun freastal ar dhaltaí
áirithe:2.06.01. Má thagann méadú ar dháileadh na n-uaireanta ar an scoil chun
teidlíocht poist sheasta a chruthú le linn tréimhse an chonradh Cuspóra
Shonraithe seo, éagfaidh an conradh Cuspóra Shonraithe seo leis sin agus beidh
an Fostaí i dteideal fógra a fháil de réir fhorálacha na nAchtanna um Fhógra
Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1971 - 2001.
2.06.02. Má thagann ísliú ar dháileadh na n-uaireanta ar an scoil le linn tréimhse
an chonradh Téarma Shocraithe seo, laghdófar uaireanta oibre agus tuarastal an
Fhostaí dá réir.
2.06.03. Má aistarraingítear dáileadh na n-uaireanta ar an scoil le linn tréimhse
an chonartha Cuspóra Shonraithe seo, éagfaidh an conradh Cuspóra Shonraithe
seo leis sin agus beidh an Fostaí i dteideal fógra a fháil de réir fhorálacha na
nAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1971 - 2001.
3.00. PROMHADH
3.01. Beidh fostaíocht an Fhostaí faoi réir thréimhse promhaidh de
[IONSÁIGH LÍON MÍONNA NÁR CHEART A BHEITH NÍ0S MÓ NÁ 11
MHÍ AGUS AR CHEART A BHEITH NÍOS LÚ NÁ TRÉIMHSE
CUSPÓRA SHONRAITHE MÁ TÁ SEO AR EOLAS] m(h)í.
Forchoimeádann an Fostóir an ceart an tréimhse phromhaidh seo a fhadú dá
rogha féin amháin faoi réir ag uasmhéid aon mhí dhéag. [MÁS 11 MHÍ FAD
NA TRÉIMHE PROMHAIDH NÍ GÁ AN CEART A FHORCHOIMEÁD
CHUN AN TRÉIMHSE A FHADÚ GO DTÍ 11 MHÍ] Féadfar fostaíocht an
Fhostaí a fhoirceannadh cibé i rith na tréimhse seo (nó aon fhadú di) nó ar éag
di sin de rogha an Fhostóra trí fógra seachtaine a thabhairt don Fhostaí i
scríbhinn.

Féadfaidh an Fostóir an conradh a fhoirceannadh i gcás ar bith ag am ar bith de
réir an Acht um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 (leasaithe).
4.00. IONAD OIBRE
4.01. De ghnáth beidh an Scoil mar an ghnátháit oibre. Féadfar éileamh ar an
bhFostaí ó am go ham oibriú agus/nó taisteal lasmuigh den ghnátháit oibre. In
imthosca mar iad, féachfaidh an Fostóir le fógra a thabhairt don Fhostaí chomh
luath agus is féidir. Féadfaidh ócáidí a bheith ann, áfach, nuair nach féidir fógra
dá leithéid a thabhairt don Fhostaí.
5.00. UAIREANTA OIBRE
5.01. Beidh uaireanta oibre an Fhostaí de réir Rialacha na Scoileanna Náisiúnta
agus Ciorclán arna éisiúint ó am go ham ag an Roinn Oideachais agus
Scileanna.
5.02. De réir an Acht um Eagrú Ama Oibre 1997, bíonn an Fostaí i dteideal sosa
gan phá.
5.03. Féadfar uainchlárú na n-uaireanta oibre/feitheoireachta a athrú de rogha an
Fhostóra.
5.04. Aontaíonn an Fostaí leis seo comhoibriú iomlán a thabhairt don Fhostóir
chun taifid chruinn dá c(h)uid uaireanta oibre a choinneáil chun críche
Rialacháin um Eagrú Ama Oibre (Taifid) (Foirm Fhorordaithe agus Díolúintí),
2001. Is gá go síneoidh an Fostaí bileog thinrimh ag am sroichte agus ag am
fágtha oibre. Is gá go gcuirtear an Fostóir ar an eolas faoin obair eachtrach uilig.
Ní ceart go gcuirfeadh aon chineál d’obair eachtrach lena mbítear ag gabháil
isteach ar chomhlíonadh dhualgais agus fhreagrachtaí an Fhostaí. Féadfar an
conradh a fhoirceannadh i gcás go sáraíonn obair an Fhostaí, nuair a ríomhtar
comhiomlán na n-uaireanta, na teorainneacha a fhoráiltear san Acht um Eagrú
Ama Oibre.
6.00. LUACH SAOTHAIR
6.01. Íocfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna tuarastal agus luach saothair
de réir mar a chinneann an tAire Oideachais agus Scileanna agus/nó de réir
Rialacha na Scoileanna Náisiúnta agus/nó de réir Chiorcláin na Roinne
Oideachais agus Scileanna mar is cuí agus faoi réir asbhaintí párolla
riachtanacha. Beidh an modh agus an mhinicíocht íoctha ar an mbonn céanna.
Admhaíonn an Fostaí leis seo go n-éagfaidh an Comhaontú seo dá dhroim sin sa
chás go scoireann an Roinn Oideachais agus Scileanna de bheith ag íoc an

Fhostaí; ní chuirfidh seo bac áfach ar theidlíocht reachtúil an Fhostaí glacadh le
saoire gan phá.
6.02. Ní bhíonn íocaíocht ragoibre i gceist.
7.00. SOCHAIR
7.01. Beidh socruithe pinsin de réir rialacha agus rialacháin na Roinne
Oideachais agus Scileanna de réir mar a chinneann an tAire Oideachais agus
Scileanna agus/nó de réir Rialacha na Scoileanna Náisiúnta agus/nó de réir
Chiorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna mar is iomchuí.
8.00. LAETHANTA SAOIRE
8.01. Beidh teidlíochtaí laethanta saoire an Fhostaí de réir mar a chinneann an
tAire Oideachais agus Scileanna agus/nó de réir Rialacha na Scoileanna
Náisiúnta agus/nó de réir Chiorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna mar
is iomchuí.
8.02. Beidh an Fostaí i dteideal laethanta saoire poiblí reachtúla de réir an Acht
um Eagrú Ama Oibre 1997.
9.00. SAOIRE
9.01. Beidh na forálacha maidir le teidlíochtaí saoire agus dualgas, iadsan a
bhaineann le saoire bhreoiteachta san áireamh, de réir mar a chinneann an tAire
Oideachais agus Scileanna ó am go ham agus/nó de réir Rialacha na Scoileanna
Náisiúnta agus/nó Chiorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus/nó mar
a chomhaontaítear idir an tAire Oideachais agus Scileanna, na Forais
Bhainistíochta agus na Ceardchumainn mar is iomchuí.
9.02. Feidhmíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna scéim sheirbhís sláinte
saothair le haghaidh múinteoirí. Aontaíonn agus geallann an Fostaí go
gcomhoibreoidh sé/sí go hiomlán leis an scéim seo. Ina theannta sin, coinníonn
an Fostóir an ceart aige féin an Fostaí a chur faoi scrúdú liachleachtóra nó
speisialtóra ainmnithe ag an bhFostóir, ar chostas an Fhostóra, agus aontaíonn
an Fostaí agus geallann sé/sí go gcomhoibreoidh sé/sí go huile agus go hiomlán
le hiarratas ar bith dá leithéid. Údaraíonn an Fostaí leis seo liachleachtóir nó
speisialtóir dá leithéid torthaí a c(h)uid scrúduithe a nochtadh don Roinn
Oideachais agus Scileanna agus don Fhostóir.

9.03. Má tá an Fostaí as láthair ón obair ar chúis ar bith is ceart an Príomhoide a
bheith curtha ar an eolas laistigh de thríocha nóiméad ó am tosaithe an Fhostaí,
ar an gcéad lá neamhláithreachta agus gach lá ina dhiaidh sin. Nuair is
neamhláithreacht de dheasca breoiteachta ar feadh breis is trí lá leantacha atá i
gceist, is gá teastas dochtúra inghlactha (de réir scéim shaoire breoiteachta na
Roinne Oideachais agus Scileanna le haghaidh múinteoirí cláraithe i
mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna) a sholáthar do Phríomhoide na
Scoile.
10.00. POLASAITHE AGUS NÓSANNA IMEACHTA
10.01. Cuirfear cóipeanna de pholasaithe agus de nósanna imeachta ábharthacha
an Fhostóra/na Scoile ar fáil don Fhostaí faoi chumhdach ar leith. D’fhonn
amhras a sheachaint, ní doiciméid chonarthacha iad seo agus féadfar iad a leasú
agus/nó a n-ionad a ghabháil ó am go ham faoi rogha an Fhostóra. Ina theannta
sin, ní bheidh feidhm ag an Nós Imeachta Smachta Comhaontaithe maidir leis
an bhFostaí le linn a t(h)réimhse promhaidh lena n-áirítear aon fhadú de.
11.00. SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT
11.01. Glacfaidh an Fostóir gach beart ciallmhar agus réasúnach chun sláinte,
sábháilteacht agus leas an Fhostaí a áirithiú agus é/í i mbun oibre. Ina theannta
sin, gabhann an Fostaí cúram réasúnach air/uirthi féin dá s(h)ábháilteacht agus
dá s(h)láinte féin agus sin dá c(h)omhfhostaithe ar bith nó do dhaoine ar bith
eile a dtéann gníomhartha nó easnaimh an Fhostaí chun dochair dóibh agus iad i
mbun oibre.
11.02. Aontaíonn an Fostaí leis seo go gcomhoibeoidh sé/sí go huile is go
hiomlán leis an bhFostóir, lena c(h)omhfhostaithe uile agus le daoine ar bith eile
sa mhéid sin go bhféadfaidh an Fostóir, a chuid fostaithe, seirbhíseach,
gníomhairí agus gach duine ábharthach eile feidhmú i gcomhlíonadh fhorálacha
an Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005. Tá ceangal ar
an bhFostaí cloí le treoracha sláinteachais agus/nó sábháilteachta arna n-eisiúint
ag an bhFostóir agus éadach sláinteach nó cosanta a chaitheamh de réir
threoracha an Fhostóra nó Phríomhoide na Scoile.
11.03. Tá ceangal ar an bhFostaí é/í féin a chur ar an eolas faoi Pholasaí Sláinte
agus Sábháilteachta an Fhostóra/na Scoile.
12.00. CIONTA

12.01. Bíonn fostaíocht an Fhostaí leis an bhFostóir i gcónaí faoi réir an Fostaí
gan a bheith bainteach i ngníomhaíocht choiriúil ar bith nó gan a bheith
ciontaithe i gcion coiriúil seachas cionta achoimre Achtanna um Thrácht ar
Bhóithre nó cion a mheasann an Fostóir go réasúnach nach gcuireann isteach ar
sheasamh an Fhostaí leis an bhFostóir.
13.00. COMHAONTUITHE COMHCHOITEANNA
13.01. Tá fostaíocht an Fhostaí faoi réir comhaontuithe comhchoiteanna a
thagann i bhfeidhm ó am go chéile idir an tAire Oideachais agus Scileanna, na
Forais Bhainistíochta agus na Ceardchumainn.
14.00. COSAINT SONRAÍ
14.01. Ceadaítear don Fhostóir sonraí pearsanta faoin bhFostaí agus sonraí
pearsanta íogaire san áireamh as ar féidir é/í a aithint a bhailiú ón bhFostaí agus
a choinneáil ó am go ham. Admhaíonn an Fostaí go mbeidh imthosca ann nuair
a bhaileoidh agus a choinneoidh an Fostóir sonraí pearsanta ó fhoinsí eile cé go
dtiocfaidh an-chuid de shonraí pearsanta an Fhostaí díreach ón bhFostaí.
Coinneoidh an Fostóir sonraí pearsanta go tipiciúil i gcomhad pearsanra an
Fhostaí ach coinneoidh sé/sí freisin taifid ama oibre, taifid phárolla, taifid úsáid
fóin, ríomhphoist, idirlín agus TE [Teicneolaíocht an Eolais] eile agus mar sin
agus sonraí díreach bainteach leis an bhFostaí san áireamh. Ní bheartaíonn an
Fostóir sonraí pearsanta an Fhostaí a nochtadh do thríú páirtí ar bith taobh
amuigh den Fhostóir/Scoil, ach amháin nuair is gá faoi cheangal dlí (e.g. nuair a
theastaíonn ó Chigire ón Roinn Fiontar, Trádála agus Nuálaíochta taifid ama
oibre a fheiceáil) nó nuair is gá fostaíocht an Fhostaí a bhainistiú nó a riaradh
(e.g. eolas a nochtadh do phróiseálaithe párolla, do bhrócéir/iontaobhaithe nó
d’árachóirí). Agus a shíniú á chur lena c(h)omhaontú thíos, toilíonn an Fostaí
leis seo le bailiú agus le coinneáil na sonraí pearsanta sin agus le nochtadh
agus/nó aistriú na sonraí pearsanta sin.
15.00. RÚNDACHT
15.01. Ní mór don Fhostaí faisnéis tostaobhach ar bith i leith an Fhostóra, na
Scoile, daltaí, tuismitheoirí nó fostaithe a choinneáil faoi rún, agus gan í a phlé
le duine ar bith nach bhfuil i dteideal sin a ghlacadh. Ní ceart don Fhostaí
faisnéis tostaobhach ar bith a nochtadh maidir leis an bhFostóir, an Scoil, a
daltaí, tuismitheoirí, fostaithe nó tríú páirtí ar bith a bhfuil an Fostóir faoi
oibleagáid rúndachta ina leith le linn nó i ndiaidh fhostaíocht an Fhostaí ach
amháin i dtréimhse cheart fhostaíocht an Fhostaí nó de réir rialú dlí.

15.02. Ní ceart don Fhostaí doiciméid nó maoin ar bith a bhaineann leis an
bhFostóir/Scoil nó ina bhfuil faisnéis tostaobhach ar bith a thógáil as áitreabh an
Fhostóra/na Scoile ag am ar bith gan údarú ceart roimh ré.
15.03. Ní mór don Fhostaí na doiciméid agus an mhaoin go léir a bhaineann leis
an bhFostóir/Scoil nó a bhfuil faisnéis tostaobhach iontu nó luaite iontu agus atá
i seilbh an Fhostaí nó faoina rialú nó a bhfuil faisnéis tostaobhach ar bith iontu
nó a dhéanann tagairt di agus a bhíonn i seilbh an Fhostaí nó faoina rialú, a
thabhairt ar ais don Fhostóir ar iarratas agus, ar aon chor, ar fhoirceannadh a
c(h)uid fostaíochta.
16.00 MAOIN INTLEACHTÚL
16.01. Is ag an bhFostóir a bheidh maoin intleachtúil ar bith agus úinéireacht
iomlán ar an maoin intleachtúil sin a shealbhaíonn, a chruthaíonn, a fhorbraíonn
nó a fhionnann an Fostaí go díreach nó go hindíreach maidir leis an
bhFostóir/Scoil nó dul i bhfeidhm air nó bainteach leis le linn a t(h)réimhse
fostaíochta leis an bhFostóir agus leis seo déanann an Fostaí cearta uile na
maoine intleachtúla i leith a leithéid sin de mhaoin intleachtúil a shannadh don
Fhostóir.
17. 00. RÁITIS
17.01. Aontaíonn an Fostaí leis seo gan ráiteas nó ábhar de chineál ar bith a
bhaineann leis an bhFostóir/Scoil a thabhairt nó a fhoilsiú i slí ar bith gan
cheadú sainráite roimh ré.
17.02. Ní thabharfaidh ná ní fhoilseoidh an Fostaí ráiteas ar bith, maidir leis an
bhFostóir/Scoil, a bhíonn bréagach, míthreorach nó ar dócha dó go réasúnach
damáiste a dhéanamh don Fhostóir/Scoil agus go áirithe, tar éis fhoirceannadh a
c(h)uid fostaíochta leis an bhFostóir/Scoil, ní thabharfaidh sé/sí féin le tuiscint
go bhfuil baint aige/aici leis nó go bhfuil sé/sí fostaithe ag an bhFostóir/Scoil.
18.00. SONRAÍ FOSTAÍOCHTA
18.01. Forálann téarmaí an chomhaontaithe seo téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta an Fhostaí agus aontaíonn an Fostaí go gcomhdhéanann na forálacha
dóthain sonraí den ghaolmhaireacht fostaíochta de bhun oibleagáidí an Fhostóra
faoi na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Eolas) 1994 – 2001 agus faoi
reachtaíocht ábharthach ar bith eile.
19.00. ATHRUITHE I DTÉARMAÍ AGUS I GCOINNÍOLLACHA

19.01. Forchoimeádann an Fostóir an ceart athruithe réasúnacha a dhéanamh ar
théarmaí agus ar choinníollacha fostaíochta an Fhostaí agus/nó na téarmaí agus
coinníollacha a athrú. Tabharfar fógra i scríbhinn i dtaobh mionathruithe sonraí.
Tabharfar fógra i scríbhinn nach lú ná aon mhí don Fhostaí faoi athruithe
suntasacha ar bith.
20.00. NÓSANNA IMEACHTA SMACHTA
20.01. Is iad na nósanna imeachta a bheidh i gceist anseo ná na nósanna
imeachta comhaontaithe de bhun an Acht Oideachais (leasaithe) de réir
Chiorcláin na Roinne Oideachais agus Scileanna a bhaineanna leis.
21.00. FOIRCEANNADH FOSTAÍOCHTA
21.01. A luaithe a chomhlánaíonn an Fostaí a t(h)réimhse phromhaidh, beidh an
Fostaí i dteideal fógra a fháil de réir fhorálacha an Acht um Fhógra Íosta agus
Téarmaí Fostaíochta 1973 – 2001 ach amháin nuair a bhíonn údar maith ag an
bhFostóir le fostaíochta an Fhostaí a fhoirceannadh láithreach.
21.02. Forchoimeádann an Fostóir de cheart aige/aici féin a c(h)eart chun fógra
a tharscaoileadh de bhun an chlásail seo.
21.03. Forchoimeádann an Fostóir tuilleadh an ceart a cheangal ar an bhFostaí
gan a bheith i láthair ag áitreabh an Fhostóra/na Scoile le linn tréimhse fógra ar
bith, nó, ina mhalairt de chás ceangal a chur ar an bhFostaí dualgais agus
feidhmeanna eile a fhorordóidh an Fostóir a chomhlíonadh le linn an ama seo.
21.04. I gcás fhoirceannadh fhostaíocht an Fhostaí de dheasca mí-iompair
thromchúisigh, ní bheidh an Fostaí i dteideal fógra a fháil nó íocaíocht in lieu
sin de réir an chlásail seo.
21.05. Ar fhoirceannadh fhostaíocht an Fhostaí ar chúis ar bith, tabharfaidh an
Fostaí ar ais láithreach don Fhostóir maoin ar bith a bhaineann leis an
bhFostóir/Scoil nó le tríú páirtí ar bith agus a bhíonn ar teachtadh ag an bhFostaí
thar ceann an Fhostóra/na Scoile. Ar áireamh leis seo ach gan a bheith teoranta
dó, tá trealamh, doiciméid (cibé foirm ábhartha), dioscaí, cláir ríomhaire, taifid
(taifid daltaí san áireamh), meáin stórála de shórt ar bith eile, gach cóip den rud
céanna, nó ríomhaire glúine ar bith, fón póca, eochracha nó trealamh eile i
seilbh an Fhostaí.
21.06. Is téarma bunúsach d’fhostaíocht an Fhostaí é go ndearna an Fostóir
nochtadh iomlán, cruinn agus iomchuí mar fhreagra ar cheisteanna a cuireadh
nó eolas a lorgaíodh le linn an phróisis earcaíochta maidir le saincheisteanna

leasa/cosanta leanaí ar bith. Má tharlaíonn sé go dtugtar faoi deara, le linn
tréimhse fostaíochta an Fhostaí, nach ndearna an Fostaí nochtadh iomlán, cruinn
agus iomchuí, measfar an loiceadh ar an nochtadh sin a bheith ina sárú
bunúsach ar an gconradh fostaíochta seo, a bhféadfadh gníomh smachta a
theacht as, suas go dífhostú agus sin san áireamh.
21.07. Tá ceapachán/fostaíocht an Fhostaí faoi réir thoradh/thorthaí
grinnfhiosrúcháin shásúil.
21.08. Gan dochar dá bhfuil thuas beidh an conradh fostaíochta arna
fhoirceannadh ar éag an chuspóra shonraithe ar a raibh an Fostaí fostaithe.
22.00. REACHT MHAIGH NUAD
22.01. Glacann agus tuigeann an Fostaí leis seo nach mbíonn ceart achomhairc
chun an Phatrúin aige/aici in aghaidh chinneadh an Fhostóra fostaíocht an
Fhostaí a fhoirceannadh agus nach bhfeidhmíonn Reacht Mhaigh Nuad.
23.00. BEARTAS IDIRLÍN/RÍOMHPHOIST
23.01. Tá an Fostóir i dteideal faireachán a dhéanamh ar úsáid ríomhphoist agus
idirlín ag an bhFostaí.
23.02. Féadfaidh an Fostóir an Fostaí a dhífhostú má bhíonn sé/sí ag gabháil
d’iompar toirmiscthe nó má bhíonn sé /sí ag gabháil d’iompar ar bith a
bhaineann le húsáid idirlín nó ríomhphoist a mbíonn caillteanas don
Fhostóir/Scoil mar thoradh air.
23.03. Ní cheadaítear don Fhostaí saoráidí ríomhphoist nó idirlín an Fhostóra/na
Scoile a úsáid le haghaidh gnó phearsanta.
23.04. Ní cheadaítear don Fhostaí ríomhphoist a scaipeadh nó úsáid a bhaint as
an idirlíon i slí go gcuirfí cúiseamh idirdhealaithe, ciaptha, leabhail nó
clúmhillte i leith an Fhostóra/na Scoile.
23.05. Ní cheadaítear don Fhostaí ríomhphoist a scaipeadh nó úsáid a bhaint as
an idirlíon i slí go gcuirfí cúiseamh shárú an Acht um Chosaint Sonraí, shárú
cóipchirt nó cearta maoine intleachtúla i leith an Fhostóra/na Scoile.
23.06. Ní cheadaítear don Fhostaí ríomhphoist a chruthú nó an idirlíon a úsáid i
slí is go bhféadfadh foirmiú conarthaí neamhaireacha a bheith mar thoradh
orthu.

23.07. Ní cheadaítear don Fhostaí a bheith bainteach le húsáid idirlín nó
ríomhphoist a scaipeadh agus sárú Dlíthe Pornagrafaíocht Leanaí agus
Graostachta a bheith mar thoradh orthu.
23.08. Ní cheadaítear don Fhostaí ríomhphoist a scaipeadh nó úsáid a bhaint as
an idirlíon i slí is go bhféadfadh cóipeáil neamhúdaraithe nó seoladh eolas
tostaobhach an Fhostaí/na Scoile a bheith mar thoradh orthu.
24.00. DLÍ RIALAITHE
24.01. Beidh fostaíocht an Fhostaí á rialú i gcónaí agus go huile agus go
hiomlán ag dlíthe na hÉireann agus faoi réir dlínse eisiach na gcúirteanna
Éireannacha.
25.00. TARSCAOILEADH
25.01. Má dhéanann ceachtar páirtí tarscaoileadh ar shárú ar bith an pháirtí eile
ar cheann ar bith de théarmaí, d’fhorálacha nó de choinníollacha an chonartha
seo nó géilleadh an pháirtí sin i ngníomh ar bith (cibé acu trí ghníomh nó
neamhghníomh) a bheadh ina shárú mar a dúradh murach an géilleadh sin, ní
chomhdhéanfar tarscaoileadh ginearálta den téarma, den fhoráil nó den
choinníoll sin nó de ghníomh ar bith ina dhiaidh sin contrártha do sin.
26.00. CLÁSAL TÉARFA
26.01. Is mar áis agus úsáid thagartha amháin na ceannteidil chlásail anseo agus
ní chuirfidh siad isteach ar mhíniú, ar léirmhíniú agus ar fhorléiriú de sin.
Meastar gach clásal den chonradh seo a bheith ar leith, téarfa agus
neamhspleách ar chlásal ar bith eile de sin. Sa chás go gcinnteofar cúnant nó
foráil ar bith anseo a bheith ar neamhní nó neamh-infheidhmithe go hiomlán nó
go páirteach ar chúis ar bith cibé ní ní chuirfidh an neamh-infheidhmitheacht nó
neamhbhailíocht sin isteach ar infheidhmitheacht nó ar bhailíocht na cúnaint nó
na forálacha nó páirteanna díobh atá sa chonradh seo agus meastar na cúnaint
nó forálacha neamhnithe nó neamh-infheidhmithe seo a bheith téarfa ó chúnaint
nó ó fhorálacha ar bith nó páirteanna díobh ar áireamh anseo.

27.00. COMHAONTÚ IOMLÁN
27.01. Corpraíonn an comhaontú seo an comhaontú agus comhthuiscint iomlán
idir na páirtithe a ghabhann leis seo.
DÁ FHIANÚ SIN chuir na páirtithe a ghabhann leis seo a lámh leis an
gComhaontú seo mar atá thíos mar den lá agus den bhliain céadscríofa thuas.
ARNA SHÍNÚ ar son agus Finné
thar ceann an Fhostóra ag:
ARNA SHÍNIÚ ag an bhFostaí: Finné
AN CONRADH SEO LE SÍNIÚ I NDÚBLACH AG AN BHFOSTAÍ AGUS
AG AN BHFOSTÓIR AGUS CÓIP AMHÁIN TUGTHA DON FHOSTAÍ
AGUS CÓIP AMHÁIN COINNITHE AG AN MBORD BAINISTÍOCHTA
~ SCRIOS AN TREORÚ SEO. Ní luaitear na dualgais ach amháin chun
treoir a thabhairt do scoileanna. Is ceart liosta na ndualgas a chur in
oiriúint do riachtanais dhílse na scoile - SCRIOS AN TREORÚ SEO.

AGUISÍN
SAINCHUNTAS POIST MÚINTEORA
Chomh maith leis na dualgais liostaithe déanfaidh an Fostaí a leithéid eile
jabanna /comhlíonfaidh an Fostaí a leithéid eile dualgas a bhaineann leis an ról
de réir mar a chinneann/ordaíonn Príomhoide na Scoile agus/nó an Fostóir.
Níl sé i gceist an liosta dualgas a bheith uileghabhálach ná eisiach
1.01. Daltaí a spreagadh agus dúil san fhoghlaim a chothú iontu.
1.02. An Curaclam a theagasc.
1.03. Na daltaí sannaithe a theagasc, de réir a riachtanas oideachais, don líon
uaireanta
sannaithe gach seachtain i gcúrsa na scoilbhliana iomláine.
1.04. Forbairt, dul chun cinn agus gnóthachtáil na ndaltaí a mheas, a thaifeadadh
agus a
thuairisciú.
1.05. Bainistiú ranga a choinneáil lena n-áirítear dea-ord agus araíonacht i
measc na
ndaltaí agus a sláinte agus sábháilteacht a chosaint nuair a bhíonn údaraithe
dóibh a bheith in áitreabh na Scoile agus nuair a bhíonn siad i mbun
gníomhaíochtaí
údaraithe Scoile in áit eile.
1.06. Maoirseacht éifeachtach ar na daltaí le linn sosanna, amanna lóin, tionóil,
scoir
agus i rith an lae.
1.07. Obair ranganna agus ceachtanna a phleanáil agus a ullmhú.
1.08. Obair bhaile a leagan amach agus a cheartú de réir pholasaí obair bhaile na
Scoile.
1.09. Ullmhúchán leorscríofa d’obair scoile lena n-áirítear:1.09.01. Clár oibre fadtéarmach i ngach ábhar a ullmhú ag tús gach scoilbhliana
nó téarma scoile, de réir an Churaclaim, an Phlean Scoile agus
riachtanais fhoghlamtha na ndaltaí; amchlár ranga agus breac-chuntas

ar leithroinnt sheachtainiúil ama do gach ábhar a bheith san áireamh san chlár
oibre fadtéarmach.
1.09.02. Plean oibre gearrthéarmach coicísiúil nó, i gcás múinteoirí
ar promhadh, seachtainiúil a réamhullmhú.
1.09.03. I gcás múinteoirí ranga, an chuid den churaclam ar déileáladh leis le
linn na míosa a nótáil i gcuntas dul chun cinn ag deireadh gach míosa,
de réir leagan amach a chomhaontófar ag leibhéal na Scoile.
1.09.04. Is gá go n-ullmhóidh múinteoirí nach múinteoirí ranga iad cláir
fhoghlama oiriúnacha i leith a ndaltaí, agus cuntais ar dhul chun cinn
grúpa nó daltaí aonaracha a choinneáil, mar is cuí.
1.10. Déileáil le dualgais Phoist Fhreagrachta.
1.11. A bheith i láthair ag cruinnithe tuismitheoirí is múinteoirí.
1.12. A bheith i láthair ag cruinnithe foirne agus páirt a ghlacadh iontu.
1.13. A bheith i láthair ag laethanta/cúrsaí inseirbhíse.
1.14. Teacht i láthair go poncúil.
1.15. Comhoibriú idir an Scoil agus an pobal ar a mbíonn sí ag freastal a chothú
faoi threoir Phríomhoide/Fhostóir na Scoile.
1.16. Cloí leis na riachtanais reachtaíochta; riachtanais & beartais an
Fhostóra, riachtanais, treoirlínte agus ciorcláin na Roinne Oideachais agus
Scileanna (doiciméad Bhunreacht na mBord agus na Rialacha Nós Imeachta san
áireamh) agus Rialacha na Scoileanna Náisiúnta.
1.17. Treoracha/dualgais a shanntar dó/di ag Príomhoide na Scoile agus/nó ag
an bhFostóir, nó faoi threoir an Phríomhoide agus/nó an Fhostóra, a
chomhlíonadh.
1.18. Dualgais ghairmiúla an phoist maidir le dualgais mhúinteoireachta agus
dualgais neamh-mhúinteoireachta a chomhlíonadh.
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