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Iarratas ar THEAGASC BAILE do DHALTAÍ AR NEAMHLÁITHREACHTAÍ A BHAINEANN 
LE MÁITHREACHAS 
 
 
Léigh an fhaisnéis seo a leanas go cúramach i gcomhar le Ciorclán 0049/2022 sula 
gcomhlánaíonn tú an fhoirm iarratais seo. Is féidir amharc ar an gciorclán sin ag an nasc 
seo a leanas: 
gov.ie - Scéim Deontais maidir le Neamhláithreachtaí Máithreachais Ábhartha (www.gov.ie) 

 
 

Ráiteas Príobháideachta 

A mhéid is indéanta agus ag féachaint do na hacmhainní atá ar fáil, soláthraíonn an Roinn Oideachais do 
dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát oideachas agus oiliúint is cuí chun freastal ar na riachtanais agus ar an 
gcumas atá acu.  Is é an phríomhchúis a dteastaíonn ón Roinn na sonraí pearsanta atá tugtha agat ná 
incháilitheacht don Scéim Deontas Teagasc Baile a chinneadh.  Féadfar na sonraí pearsanta atá tugtha a 
mhalartú le Tusla (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach), leis an gComhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta, leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, leis an Roinn Oideachais (lena n-áirítear an 
tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais) agus leis na Coimisinéirí Ioncaim chun incháilitheacht don Scéim 
Deontas Teagasc Baile a chinneadh, chun íocaíochtaí a phróiseáil, chun a chinntiú nach mbeidh aon dúbláil 
cistiúcháin ann agus chun críocha staidrimh. Is féidir an Fógra Príobháideachta ina leagtar amach tuilleadh 
faisnéise i ndáil leis an Scéim seo a fháil ag   

gov.ie – Fógraí Príobháideachta an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (www.gov.ie) 
 
 
Is ar fáil ag https://www.gov.ie/en/collection/general-data-protection-regulation-gdpr-privacy-notices/ atá 
mionsonraí iomlána faoi bheartas Cosanta Sonraí na Roinne, áit a leagtar amach an dóigh a n-úsáidfimid do 
shonraí pearsanta nó sonraí pearsanta do linbh agus a leagtar amach faisnéis maidir le do chearta mar ábhar 
sonraí.  
 

 
Cuspóir 
  
Tá sé mar chuspóir leis an scéim seo teagasc baile a sholáthar do dhaltaí atá rollaithe i scoil aitheanta1 ar an 
leibhéal iar-bhunscoile, atá ag déanamh staidéir sa tsraith shóisearach nó sa tsraith shinsearach agus a bhfuiltear 
ag cur isteach ar a hoideachas de bharr toirchis.   
Féadfaidh an Roinn Oideachais iarratas ar theagasc baile a cheadú chun an neamhláithreacht seo ón scoil a 
bhaineann le máithreachas a chlúdach ar feadh 90 uair an chloig ar a mhéad de theagasc baile thar thréimhse sé 
mhí.   
Ní mór an teagasc ceadaithe a thógáil i mbloic de sheachtainí scoile ach ní gá gur seachtainí comhleanúnacha 
scoile iad.  
Féadfaidh an Roinn Oideachais an teorainn uachtair uaireanta a athbhreithniú ó am go ham. 

 

 
Cé a Fhéadfaidh Iarratas a Dhéanamh? 
 

                                                 
1 Is é is scoil aitheanta ann ná scoil atá aitheanta ag an Aire Oideachais de réir alt 10 den Acht Oideachais, 1998. 
 

 

 

 

 

 

https://www.gov.ie/ga/ciorclan/sceim-deontais-maidir-le-neamhlaithreachtai-maithreachais-abhartha/
https://www.gov.ie/en/collection/general-data-protection-regulation-gdpr-privacy-notices/#parents-and-children-including-pre-school-primary-and-post-primary-students
https://www.gov.ie/en/collection/general-data-protection-regulation-gdpr-privacy-notices/
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Is é a bheidh san Iarratasóir ar an scéim deontas teagasc baile seo ná tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil an dalta, nó 
an dalta í féin má tá sí os cionn 18 mbliana d’aois tráth an iarratais. 

 

 
 
 
 
Conas is Féidir Iarratas a Dhéanamh? 
 
Ní mór don iarratasóir, agus an fhoirm iarratais seo á húsáid aige/aici, na nithe seo a leanas a dhéanamh:  
 
Céim 1  Comhlánaigh Rannán 1 
 
Céim 2  Déan cinnte de go bhfuil Rannán 2 comhlánaithe ag Príomhoide na Scoile 
 
Céim 3 Cuir faoi iamh teastas dochtúra óna lia-chleachtóir lena ndeimhnítear toircheas  
 
Céim 4 Tabhair ainm an duine nó na ndaoine a d’fhéadfadh a bheith ina t(h)eagascóir oiriúnach/ina dteagascóirí 

oiriúnacha. Ba cheart don teagascóir atá beartaithe/do na teagascóirí atá beartaithe Rannán 3 agus na 
haguisíní ábhartha a ghabhann leis an bhfoirm seo a chomhlánú. Ní mór don teagascóir atá beartaithe 
bheith cláraithe faoi láthair leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Is féidir tuilleadh faisnéise maidir 
le clárú a fháil ag www.teachingcouncil.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig 
info@teachingcouncil.ie. Má tá níos mó ná teagascóir amháin agat, caithfidh gach teagascóir atá 
beartaithe agat an rannán seo a chomhlánú.   

 
Nótaí 

1. Má theipeann ar an iarratasóir an fhoirm iarratais seo a chomhlánú agus a sheoladh ar ais ina 
hiomláine, lena n-áirítear doiciméid ghaolmhara, is féidir go mbeidh moill ann ar an iarratas a phróiseáil. 
I roinnt cásanna, is féidir go mbeidh sé riachtanach an fhoirm a sheoladh ar ais chuig an iarratasóir lena 
comhlánú.  

2. Ní shiardhátófar cistiú le haghaidh teagasc baile in aon imthosca. Níor cheart teagasc baile a thosú 
ach amháin tar éis ceadú i scríbhinn a fháil ón Roinn, áit a sonrófar an dáta ar a bhféadfar an teagasc 
baile a thosú. Dá bhrí sin, níor cheart d’iarratasóirí dul isteach in aon chomhaontú leis na 
teagascóirí atá beartaithe acu agus iad ag súil leis an gcistiú go dtí go mbeidh deimhniú tugtha 
ag an Roinn á rá gur ceadaíodh an t-iarratas uathu. Ní dheonóidh an Roinn íocaíocht ach amháin ó 
dháta an cheada atá leagtha amach sa litir ceadaithe uaithi chuig an iarratasóir.  

3. A luaithe a bheidh an t-iarratas ceadaithe, ní bheidh ach an t-iarratasóir a bhfuil an fhoirm sínithe 
aige/aici agus a bhfuil a (h)ainm ar an litir ceada in ann éileamh a dhéanamh ar íocaíocht an deontais 
nó faisnéis a fháil ina leith. I gcás go mbeidh comhchaomhnóireacht i gceist agus go mbeidh an dara 
caomhnóir ag iarraidh faisnéis a fháil maidir leis an iarratas ar theagasc baile nó leis an íocaíocht as, 
ní mór a (h)ainm a bheith ar áireamh san fhoirm iarratais tosaigh. Tá sé sin amhlaidh chun an 
reachtaíocht um Chosaint Sonraí a chomhlíonadh. 

4. I gcás go bhfaighfear iarratas ó dhuine nach tuismitheoir leis an leanbh atá i gceist, ní mór deimhniú 
agus fíorú maidir leis an gcaomhnóireacht sin a bheith ar áireamh san iarratas, amhail ordú socrúcháin 
ó TUSLA, ordú Cúirte nó doiciméid tacaíochta inghlactha eile. 

BA CHEART FOIRMEACHA COMHLÁNAITHE AGUS NA DOICIMÉID ÁBHARTHA UILE 

A SHEOLADH AR AIS CHUIG AN SEOLADH SEO A LEANAS: 
 

  
An tAonad Tuismitheoirí agus Foghlaimeoirí  
An Scéim Teagasc Baile i ndáil le Neamhláithreachtaí a 
Bhaineann le Máithreachas 
An Roinn Oideachais 
Corr na Madadh,  
Baile Átha Luain,  
Co. na hIarmhí N37 X659  
 
 

http://www.teachingcouncil.ie/
mailto:info@teachingcouncil.ie
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RANNÁN 1: Le comhlánú ag an Iarratasóir 
 

Is é a bheidh san Iarratasóir ar an scéim teagasc baile seo ná an tuismitheoir/caomhnóir, nó an 
dalta má tá an dalta os cionn 18 mbliana d’aois tráth an iarratais. 
 

 
Ainm an dalta:  
  

 
Uimhir PSP an dalta:        

 
 
Dáta Breithe:   
 
Ainm agus seoladh scoil an dalta:  

 
 
An bhfuil sé amhlaidh go bhfuair an dalta seo teagasc baile san am atá thart?      Tá              Níl    
 

 
Má tá, sonraigh an bhliain agus an 
mhí/na míonna:   
 
 
 

 
 
Ainm an tuismitheora/an chaomhnóra (i gcás go mbeidh an dalta faoi bhun 18 mbliana d’aois)1         
 

 
 

 
Uimhir PSP an tuismitheora/an chaomhnóra (i gcás go mbeidh  
an dalta faoi bhun 18 mbliana d’aois):   
 
 
 
Seoladh Baile an Iarratasóra:  

 
 
Uimhir Theagmhála an  
Iarratasóra:   
 
 

Sonraí Teagmhála: hometuitionapprovals@education.gov.ie 
Uimhir Theileafóin: 090 648 4108 

                                      

                 

L L M M B B B B 

                                                

                         

                         

                           

                                              

                 

                                                

                                                

                         

                         

                               

mailto:hometuitionapprovals@education.gov.ie
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Seoladh Ríomhphoist an Iarratasóra:    
 
 
 
An bhfuil an dalta seo faoi chúram TUSLA?      Tá  Níl  

 
 
 
Má tá an dalta seo faoi chúram TUSLA, tabhair sonraí teagmhála oibrí sóisialta an dalta: 

 
 
An bhfuil sé beartaithe agat níos mó ná teagascóir amháin a fhostú chun teagasc a sholáthar?   Tá          Níl    
 
Más é ‘TÁ’ an freagra, sonraigh an líon uaireanta teagaisc atá le soláthar ag gach teagascóir. 
 
Teagascóir 1:  ainm ____________________________    an líon uaireanta teagaisc in aghaidh na seachtaine:  ___________       

Teagascóir 2:  ainm ____________________________    an líon uaireanta teagaisc in aghaidh na seachtaine:  ___________     

Teagascóir 3:  ainm ____________________________    an líon uaireanta teagaisc in aghaidh na seachtaine:  ___________    

Tabhair faoi deara gurb iad sin na huaireanta teagaisc a cheadófar le haghaidh gach teagascóra má éiríonn leis 
an iarratas uait 
 

DEARBHÚ ÓN TUISMITHEOIR/CAOMHNÓIR DLÍTHIÚIL  
 

1. Toilímse, an t-iarratasóir, leis an bhfaisnéis atá tugtha agam san fhoirm seo, lena n-áirítear m’Uimhir Phearsanta 
Seirbhíse Poiblí (UPSP) agus, i gcás gurb iomchuí, UPSP mo linbh mar aon le teastas dochtúra mo linbh a bheith á 
gcomhroinnt le TUSLA – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus leis an Roinn Oideachais chun an 
t-iarratas seo ar theagasc baile a phróiseáil. 

 
2.  Tuigim téarmaí na scéime agus dearbhaím gur cruinn ceart de réir mar is fearr is eol dom atá an fhaisnéis atá san 

fhoirm seo. 
 

4. Is féidir liom a dheimhniú gur cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus aitheanta aici faoi láthair atá an 
teagascóir atá ainmnithe agam agus gur amharc mé ar an toradh ar an gcuardach grinnfhiosrúcháin a rinneadh ar an 
teagascóir, rud ar a dtugtar nochtadh grinnfhiosrúcháin agus is féidir an teagascóir a chomhroinnt trí Digitary, an 
tsaoráid shábháilte ghrinnfhiosrúcháin ar líne atá i bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta.   

 

 
Síniú an Chaomhnóra Dhlíthiúil:   _______________________________________________________________________ 
(Má tá an dalta os cionn 18 mbliana d’aois, féadfaidh sí síniú anseo) 
 

Gaol leis an dalta  ____________________________________________________________________________ 
 
Dáta: _______________________________________________________________________________________________ 
 
 
I gcás go mbeidh an dalta faoi chúram TUSLA, ní mór an fhoirm seo a bheith sínithe ag caomhnóir dlíthiúil an linbh agus 
ní mór an Uimhir CBL a thabhairt: 
 
Síniú Bhainisteoir na Saoráide/an Aonaid Chónaithe: _____________________________________________ 
 
Priontáil Ainm (BLOCLITREACHA): ____________________________________________________________ 
 
Uimhir CBL: _______________________________________________________________________________ 
 

 Dáta:  ______________________________________  

Ní mór don iarratasóir rannán 3, Aguisín 2 – Foirm Ghealltanais a shíniú freisin 
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TABHAIR FAOI DEARA: Is é caomhnóir dlíthiúil an linbh an t-iarratasóir faoin Scéim Deontas Teagasc Baile. I gcás go 

mbeidh leanbh faoi chúram na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, is é an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 

Teaghlach an t-iarratasóir agus ní mór uimhir CBL agus seoladh an limistéir iomchuí den Ghníomhaireacht um Leanaí agus 

an Teaghlach a thabhairt.   

 

RANNÁN 2 
Le comhlánú ag Príomhoide na scoile  

 

 
 
Ainm an Dalta  
 
 
 
Scoilbhliain Reatha an Dalta 
 
 
Ainm agus Seoladh 
na Scoile:   
 

 
 
 
 
 
Uimh. Rolla:   
 
 
 
Uimhir Theileafóin na Scoile:   
 
 
Seoladh ríomhphoist na 
scoile:        
 
   
Ainm an 
Phríomhoide:   
 
 
 

Deimhnímse, ________________________________________, go bhfuil  
 
__________________________________________ rollaithe sa scoil seo faoi láthair. 
 
 
 
Stampa na Scoile:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sínithe: ___________________________   Dáta: ___________ 
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 PRÍOMHOIDE 
 

 

 

Rannán 3 
Le comhlánú ag an teagascóir atá beartaithe  

Ní mór an Fhoirm Dearbhaithe Reachtúil agus an Fhoirm Ghealltanais (Aguisíní 1 agus 2 faoi seach a 
ghabhann leis an bhFoirm Iarratais) a bheith comhlánaithe ag an Teagascóir 

 

UPSP an Teagascóra: 

                 

 

Céadainm an Teagascóra:  

                             

 

 Sloinne an Teagascóra:  

                             

  

Dáta Breithe an Teagascóra:  

L L M M B B B B 

  

 Seoladh: 

                            

                            

                            

  

 Seoladh ríomhphoist: Do phríomhsheoladh ríomhphoist. 

                             

 

  Uimhir Theileafóin Teagmhála:  Do phríomhuimhir theagmhála.  

                          

  
Táim cláraithe faoi láthair leis an gComhairle Mhúinteoireachta       Tá          Níl    

(Tabhair faoi deara nach mór do gach teagascóir bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta) 

 

Uimh. Chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta:     

             

    
 Uimh. Phárolla:     

             

 

*An bhfuil Pinsean Seirbhíse Poiblí á íoc leat? e.g., iarmhúinteoir, státseirbhíseach, fostaí le 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), fostaí le comhlacht stáit, etc.  Tá         Níl     

 

Má tá, sonraigh ainm na hEagraíochta a eisíonn an pinsean sin chugat  
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________________________________ 

 

Ainm an linbh a bhfuil an teagasc le fáil aici: 

               

 

Rannán 4 
DEARBHÚ ÓN TEAGASCÓIR   

 

Freagair gach ceist 
 

 An ndearna tú iarratas ar theagasc a sholáthar faoin Scéim seo nó faoi Scéim(eanna) 

Teagasc Baile eile do leanaí eile? Luaigh an líon leanaí   

 

 Chuaigh mé i gcomhairle leis an tuismitheoir/caomhnóir agus chomhaontaigh mé leis/léi faoin líon 

uaireanta teagaisc atá sé beartaithe agam a sholáthar don dalta ceadaithe    

 

 Is eol dom nach mór an teagasc baile a sholáthar ar bhonn duine le duine, mura gceadaíonn an 

Roinn a mhalairt roimh ré   

 

 Léigh mé agus thuig mé téarmaí chiorclán 49/2022 ón Roinn   

 

 Tuigim agus aontaím gurb amhlaidh, i gcás go mbeidh sé beartaithe agam níos mó ná 27 n-uaire 

teagaisc a sholáthar in aon seachtain amháin faoi cheann ar bith de na scéimeanna Teagasc Baile 

arna n-oibriú ag an Roinn seo, a cheanglaítear orm tuilleadh mionsonraí sceidealaithe a sholáthar 

agus fanacht le ceadú i scríbhinn a bheith á thabhairt roimh aon teagasc a thosú   

 

 Tuigim agus aontaím gurb ionann agus 42.5 uair an chloig an t-uaslíon uaireanta teagaisc a 

fhéadfaidh mé a sholáthar in aon seachtain amháin faoi cheann ar bith, nó gach ceann, de na 

scéimeanna teagasc baile arna n-oibriú ag an Roinn seo   

 

Tuigim nach bhféadfaidh mé teagasc a sholáthar ach amháin idir 9.00 am agus 6.00 pm ó Luan 

go hAoine, gan laethanta saoire poiblí, laethanta saoire scoile agus laethanta saoire bainc a 

áireamh, agus aontaím leis sin.   

                            

             

Tuigim nach mbeidh sé ceadaithe in aon imthosca go soláthróinnse teagasc go dtí go mbeidh 

deimhniú i scríbhinn eisithe ag an Roinn á rá gur tugadh cead.   

 

 

Tuigim freisin nach ndéanfaidh an Roinn aon íocaíocht as aon teagasc a bheidh soláthartha agam 

roimh an lá ar a mbeidh cead eisithe ag an Roinn seo   

 

 

 

Síniú an Teagascóra: ____________________________________ 

 

 

Dáta Sínithe: ____________________________________ 
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Rannán 5 
LE COMHLÁNÚ AG LIA-CHLEACHTÓIR ATÁ CLÁRAITHE LE COMHAIRLE 

NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS  
 

 

Deimhním gur scrúdaigh mé   
 
Ainm an Dalta:    
 

 
 

 
Dáta Breithe an dalta  

    

 
 
agus gurb amhlaidh, i mo thuairimse, is féidir léi a bheith ag súil le leanbh a bhreith an:            
L L M M B B B B 
 
Dáta an scrúdaithe: L L M M B B B B 
 

Uimhir phainéil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí:  

 
 
Ainm an dochtúra:________________________________________________ 
 
Seoladh an dochtúra:______________________________________________ 
 
 
                                  ______________________________________________ 
 
 
    

Uimhir chlárúcháin le Comhairle na nDochtúirí Leighis:    

 
 
Uimhir theileafóin an dochtúra: __________________________ 
 
Seoladh ríomhphoist an dochtúra __________________________ 
 
 
Síniú an dochtúra ____________________________ 
 
 
 

Stampa oifigiúil an dochtúra: 
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Aguisín 1 – Le comhlánú ag gach teagascóir atá ag soláthar Teagasc Baile 
 
Ní mór do gach duine atáthar ag ceapadh mar theagascóirí baile an Dearbhú Reachtúil seo a leanas a bhaineann 
le cosaint leanaí a thabhairt. Meastar Dearbhú Reachtúil a bheith bailí má dhéantar é san aon bhliain féilire amháin 
nó sa bhliain féilire roimhe.  Ní mór an fhoirm seo a bheith fianaithe ag Aturnae Cleachtach/Coimisinéirí 
Mionnaí/Nótaire Poiblí/Feidhmeannach Síochána. 

 

Dearbhú Reachtúil 

Ní mór an dearbhú reachtúil seo a chomhlánú roimh dhuine a bheith á c(h)eapadh chun teagasc baile a sholáthar.  
 
“Déanaimse, __________________________, ó _____________________________________ 
 
____________________________________________________________________  
 
i gcontae _________________________ agus atá ocht mbliana déag d’aois nó níos sine, an méid seo a leanas A 
DHEIMHNIÚ AGUS A DHEARBHÚ GO SOLLÚNTA AGUS GO FÍREATA:-  
 
gurb amhlaidh, de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim, nach ann d’aon ní de chineál ar bith, ó thaobh 
cosaint leanaí de, i ndáil le m’iompar, mo charachtar nó mo chúlra pearsanta a rachadh chun dochair don ról 
iontaoibhe a gcuirfí mise ann i ndáil le leanaí nó le daoine soghonta de bhua mo cheapacháin chun teagasc baile 
a sholáthar.  
 
Is eol dom nach gceanglaítear orm san am i láthair ná san am atá le teacht mionsonraí a nochtadh do 
thuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla an linbh ar ainmnigh siad mé chun teagasc baile a sholáthar faoi aon chiontú a 
mheastar a bheith spíonta faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 2016, ach 
gurb amhlaidh, de réir alt 10 den Acht sin, nach bhfuil feidhm aige sin, áfach, i gcás aon chiontaithe i ndáil le cionta 
a shonraítear i gCuid 1 nó 2 de Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin nó i ndáil leis na cionta sin a shonraítear i 
Sceideal 3 a ghabhann leis na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine 
Soghonta), 2012 agus 2016. 
 
Laistigh de chomhthéacs cosanta leanaí: 
  

 Deimhním leis seo go dtugaim toiliú neamh-inchúlghairthe do thuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla an linbh ar 

ainmnigh siad mé chun teagasc baile a sholáthar chun cibé fiosruithe a mheasann siad a bheith riachtanach 

a dhéanamh i ndáil le m’oiriúnacht do theagasc baile a sholáthar.  

 

 Glacaim leis agus deimhním leis seo go bhfuil tuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla an linbh a bhfuilim ag 

soláthar teagasc dó/di i dteideal diúltú don iarratas uaim nó soláthar an teagaisc agam a fhoirceannadh má 

theipeann orm aon fhaisnéis atá ábhartha don iarratas uaim ar an bpost mar sholáthraí teagasc baile a 

thabhairt do thuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil an linbh a bhfuilim ag soláthar teagasc dó/di. 

  

 Tuigim go mbeidh sé de thoradh ar aon fhaisnéis bhréagach nó mhíthreorach atá tugtha agam i ndáil leis 

an iarratas uaim ar theagasc baile a sholáthar don leanbh i gceist go ndlífear mé a dhícháiliú go 

huathoibríoch nó go ndlífear mo ról mar theagascóir baile a fhoirceannadh go huathoibríoch. 

 
 
Agus déanaim an dearbhú sollúnta seo á chreidiúint go coinsiasach é a bheith fíor agus de bhua an Achta i dtaobh 
Dearbhuithe Reachtúla, 1938.” 
 
 
Sínithe: _______________________________________ Dáta: ______________________ 
Teagascóir Baile 
 
Priontáil Ainm: ____________________________________ 
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Arna dhearbhú os mo chomhairse,                                               [ainm i gceannlitreacha], is [nótaire poiblí] 
[coimisinéir mionnaí] [feidhmeannach síochána] [aturnae cleachtach]  
ag ___________________________________ 

                             
*a bhfuil aithne phearsanta agam air/uirthi, 

 
 
nó 

 
*a cuireadh in aithne dom ag ___________________, a bhfuil aithne phearsanta agam air/uirthi, 

 
Nó 
 
*ar suíodh a c(h)éannacht dom roimh an Dearbhú seo a dhéanamh trí phas uimh. [____________] arna 
eisiúint an [___________] ag údaráis [___________] [stát eisiúna], is údarás atá aitheanta ag Rialtas na 
hÉireann a thabhairt i mo láthair] 
 
Nó 
 
Cárta aitheantais náisiúnta uimh. [_____________] arna eisiúint an [____________] ag údaráis 
[___________] [stát eisiúna] [is Ballstát de chuid AE nó de Chónaidhm na hEilvéise nó is Páirtí 
Conarthach i gComhaontú LEE] 

 
Nó 
Pas Eachtrannach uimh. [___________] (doiciméad atá comhionann le pas) arna eisiúint an 
[___________] ag údaráis [___________] [stát eisiúna] is údarás atá aitheanta ag Rialtas na hÉireann] 
 
Nó 
Doiciméad taistil dídeanaí uimh. [_____________] arna eisiúint an [___________] ag an Aire Dlí agus 
Cirt,  
 
Nó 
Doiciméad taistil uimh. (seachas doiciméad taistil dídeanaí) [___________] arna eisiúint an 
[___________] ag an Aire Dlí agus Cirt 
 
ag  
 
i gCathair/Contae  
 
an ______________ lá de _______________ 20__ 
 
 
__________________________________________  
*Aturnae Cleachtach / Coimisinéir Mionnaí / Nótaire Poiblí / Feidhmeannach Síochána        
* Scrios de réir mar is cuí  

 
Tabhair faoi deara: Tá tuilleadh faisnéise maidir le Coimisinéirí Mionnaí agus le Feidhmeannaigh 
Shíochána ar fáil ag www.citizensinformation.ie 

 
(Tabhair faoi deara nach nglactar le sínithe ó chomhaltaí den Gharda Síochána) 
 

 

 

 

 

 

http://www.citizensinformation.ie/
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 Tabhair faoi deara:  Tá an fhoirm le comhlánú ag an Teagascóir agus ag an tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil 

Aguisín 2            Foirm Ghealltanais  

 

 
TEAGASCÓIR 
 
 
Is féidir liom a dheimhniú gurb amhlaidh ón dáta ar ar shínigh mé an dearbhú reachtúil faoi 

iamh, de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim, nach ann d’aon ní de chineál ar bith, 

ó thaobh cosaint leanaí de, i ndáil le m’iompar, mo charachtar nó mo chúlra pearsanta a rachadh 

chun dochair don ról iontaoibhe a gcuirfí mise ann i ndáil le leanaí nó le haosaigh shoghonta 

de bhua mo phoist mar sholáthraí teagaisc do _______________________________ (ainm an 

dalta). 

Geallaim freisin go dtabharfaidh mé eolas do thuismitheoirí/caomhnóirí dlíthiúla an dalta a 

bhfuilim ag soláthar Teagasc Baile dó/di faoi aon athruithe ar an staid thuasluaite a d’fhéadfadh 

difear a dhéanamh do m’oiriúnacht, ó thaobh cosaint leanaí de, do leanúint ar aghaidh sa ról 

mar theagascóir don Chlár Teagasc Baile.   

Is eol dom nach gceanglaítear orm san am i láthair ná san am atá le teacht mionsonraí a nochtadh 

do thuismitheoirí an linbh a bhfuilim ag soláthar Teagasc Baile dó/di faoi aon chiontú a mheastar 

a bheith spíonta faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe), 

2016, ach gurb amhlaidh, de réir alt 10 den Acht sin, nach bhfuil feidhm aige sin, áfach, i gcás aon 

chiontaithe i ndáil le cionta a shonraítear i gCuid 1 nó 2 de Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin 

nó i ndáil leis na cionta sin a shonraítear i Sceideal 3 a ghabhann leis na hAchtanna um an mBiúró 

Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016. 

 

Aithním agus tuigim gur sárú ar mo ról mar theagascóir don Chlár Teagasc Baile a bheidh in 

aon fhaisnéis bhréagach nó mhíthreorach maidir le m’iompar, mo charachtar nó mo chúlra 

pearsanta nó in aon teip orm eolas a thabhairt do thuismitheoir an dalta a bhfuilim ag soláthar 

an Chláir Teagasc Baile dó/di a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do m’oiriúnacht ó thaobh 

cosaint leanaí de agus go bhféadfadh sé a bheith ina fhorais le dífhostú ar an toirt ag an 

tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil.  

Léigh mé Ciorclán 0049/2022 go cúramach agus tuigim é.                                                                      

Deimhním go bhfuilim lánchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta.   

Deimhním go bhfuil grinnfhiosrúchán déanta orm ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus 

gur cuireadh toradh an chuardaigh grinnfhiosrúcháin a rinneadh orm, rud ar a dtugtar nochtadh 

grinnfhiosrúcháin, in iúl don tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil sin trí Digitary, an réiteach slán 

TF ar líne atá i bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta. 

 

 

 

 

Ainm an Teagascóra: Bloclitreacha  Dáta 

Teagascóir: Síniú  
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TUISMITHEOIR/CAOMHNÓIR DLÍTHIÚIL nó ag TUSLA I gCÁS GURB ANN DO 

CHAOMHNÓIREACHT DEN SÓRT SIN 

Tuigimse gurb amhlaidh, mar thuismitheoir nó mar chaomhnóir,   

1. Nach mór dom nochtadh nua-eisithe grinnfhiosrúcháin a iarraidh in imthosca ina bhfuilim ag fostú 

an teagascóra den chéad uair riamh nó, má tá an teagascóir fostaithe agam roimhe seo, is féidir go 

mbreithneoidh mé cé acu a theastaíonn nochtadh nua-eisithe grinnfhiosrúcháin nó nach 

dteastaíonn. 

 

2. Is féidir liom a dheimhniú go bhfuil grinnfhiosrúchán déanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta 

ar an teagascóir atá ainmnithe agam agus gur amharc mé ar an toradh ar an gcuardach 

grinnfhiosrúcháin a rinneadh ar an teagascóir trí Digitary, an réiteach slán TF ar líne atá i 

bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta. 

 

3. A thuigim nach gciallaíonn grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána go bhfuil imréiteach ag daoine 

chun obair le leanaí.   

 

4. A thuigim nach dtugtar ann ach mionsonraí faoi aon taifead coiriúil agus/nó aon fhaisnéis 

shonraithe i leith an duine lena mbaineann nó gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon taifead 

coiriúil nó aon fhaisnéis shonraithe ann, a chuirtear an méid sin in iúl ann. 

 

 

5.  A thuigim gur fúmsa mar thuismitheoir/mar chaomhnóir dlíthiúil sa deireadh atá an cinneadh ar 

oiriúnacht aon duine d’obair leis an dalta. 

  

 

 

 
 

      

BA CHEART FOIRMEACHA COMHLÁNAITHE, MAR AON LEIS NA DOICIMÉID TACAÍOCHTA, A 

SHEOLADH AR AIS CHUIG AN SEOLADH SEO A LEANAS: 
 

 
 An Roinn Oideachais  

An tAonad Tuismitheoirí agus Foghlaimeoirí  
An Scéim Teagasc Baile i ndáil le Neamhláithreachtaí a Bhaineann le 
Máithreachas 
Corr na Madadh,  
Baile Átha Luain,  
Co. na hIarmhí N37 X659  
 
 
Sonraí Teagmhála: hometuitionapprovals@education.gov.ie 
 
Uimhir Theileafóin: 090 648 4108 

 

Ainm an Tuismitheora/an Chaomhnóra Dhlíthiúil: Bloclitreacha Dáta 

Ainm an Tuismitheora/an Chaomhnóra Dhlíthiúil: Síniú  

mailto:hometuitionapprovals@education.gov.ie

