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Chuig: Údaráis Bhainistíochta Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha 
 
 

Athbhreithniú ar Uaireanta Oibre: 
Cur i bhFeidhm Mholtaí an Chomhalta Uaireanta Neamhspleách maidir le 

hUaireanta Comhaontaithe Bhóthar Haddington do rúnaithe agus feighlithe atá 
fostaithe i bpoist ceadaithe ag an Roinn i Scoileanna Pobail agus 

Cuimsitheacha 
 

Baineann na forálacha sa Chiorclán seo le rúnaithe agus feighlithe atá fostaithe i 
bpoist ceadaithe ag an Roinn i Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha. 
 
Cinntigh go scaiptear an Ciorclán seo do gach scoil agus go ndírítear aird gach ball 
foirne cuí atá fostaithe agat ar an méid atá ann, lena n-áirítear iad siúd atá ar chead 
neamhláithreachta.  

Ba cheart aird an fhostóra a dhíriú ar gach ceist ar dtús go mbeidh sé ar a gcumas dul 
i gcomhairle lena eagraíocht ionadaíoch más mian leo. Is féidir aon cheist eile maidir 
leis an gCiorclán seo a chur ar aghaidh chuig an Roinn ag an seoladh ríomhphoist seo 
a leanas: esr@education.gov.ie  

Tá fáil ar an gCiorclán seo ar shuíomh gréasáin na Roinne ag gov.ie.  

 

Mark Bohan 
Príomhoifigeach  
Caidreamh Foirne Seachtrach 
 

23 Meitheamh 2022 

 

  

https://www.gov.ie/en/service/3393f-coronavirus-covid19-special-leave-with-pay-for-teachers-and-special-needs-assistants-employed-in-recognised-primary-and-post-primary-schools/


1. RÉAMHRÁ 
1.1 Tá mé stiúrtha ag an Aire Oideachais chun na treoracha seo a leanas a 

chur in iúl do i Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha maidir le: 
 

(a) Laghdú ar uaireanta oibre 
 

(b) Athruithe ar shocruithe oibre solúbtha (fleisc-am) 
 
(c) Ragobair 

 
 

2 UAIREANTA OIBRE 
2.1 Ní bheidh uaireanta oibre le haghaidh aon ghrád níos lú ná an leibhéal a bhí i 

bhfeidhm roimh an HRA, ina thaobh seo beidh íosmhéid uaireanta 35 uair in 
aghaidh na seachtaine i bhfeidhm. 

 
2.2 Tabharfaidh uaireanta HRA a cuireadh i bhfeidhm sa bhliain 2013 ar ais i 

ngach fostaíocht chuí le héifeacht ó Iúil 1 2022. 
 
2.3 Ní bheidh tionchar ag tabhairt ar ais uaireanta ar shaoire bhliantúil. 
 
2.4 Nuair a bhain fostaí leas as an rogha faoi théarmaí comhaontuithe na 

seirbhíse poiblí roimhe seo chun fanacht ar uaireanta oibre réamh-HRA, 
d’fhéadfadh siad fanacht ar na huaireanta sin nó bogadh go dtí an seachtain 
oibre 35 uair le hathrú pá cuí sa dá chás. 

 
2.5 Níl aon athrú ar roinnteoirí ragoibre.  
 
 
3       SOCRUITHE OIBRE SOLÚBTHA (FLEISC-AM) 
3.1 Tá freagracht ar fhostóirí agus tá sé de cheart acu socrúcháin oibre solúbtha 

(fleisc-am) a bhainistiú ina n-eagraíochtaí lena chinntiú go bhféadfadh le hOifigí 
freastal ar a riachtanais gnó le linn an lae oibre ar fad. Níl fleisc-am féideartha 
ach amháin má thacaíonn sé agus má chuireann sé le hoibríocht éifeachtúil na 
Ranna/Oifigí. Go háirithe, caithfear go mbeadh an dóthain fostaithe i ngach 
réimse le linn an lae oibre, lena n-áirítear sosanna lóin; ní mór do gach socrú a 
chinntiú go bhfuil sé mar seo go leanúnach. 

3.2      Níl athrú beartaithe ar théarmaí reatha Comhaontaithe Fleisc-Ama.   
 

4 RAGOBAIR 
 4.1 Léiríonn na comhaontuithe maidir le híocaíochtaí ragoibre i Scoileanna Pobail 
  agus Cuimsitheacha na hathbhreithnithe  a aontaíodh in Ag Dul ó Neart go 
  Neart – Comhaontú Nua Seirbhíse Poiblí a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2021.  

 
4.2 Cuirtear an Ciorclán seo ar fáil chomh maith chun a mheabhrú d’fhostóirí go 
 bhfuil oibleagáidí acu faoin Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997 a mhéid a 
 bhaineann an tAcht  le huaireanta oibre breise.  



4.3 Ciallaíonn ragobair an íocaíocht sin a thugtar d’oifigeach as uaireanta oibre 
 breise lasmuigh den ghnáthsheachtain oibre. Ní mór na gnáthuaireanta oibre 
 a bhaineann leis an ngrád atá i gceist a bheith déanta roimh ré nó ní íocfar í. 
 Chomh maith leis sin, ba cheart do scoileanna a bheith sásta nach féidir  an 
 méid oibre nó an cineál oibre seo a dhéanamh laistigh de ghnáthuaireanta 
 oibre. Ba cheart ragobair a sheachaint ar an Satharn, ar an Domhnach agus 
 ar Laethanta Saoire Poiblí más féidir an ragobair sin a dhéanamh am éigin 
 eile. Ba cheart gach iarracht a dhéanamh ragobair a  sheachaint más rud é 
 nach bhfuil le déanamh ach tréimhsí an-ghearr oibre.  

4.4 Le héifeacht ón 1 Iúil 2021, déanfar íocaíochtaí ragoibre agus íocaíochtaí 
 préimheanna a ndéanann  ailt 2.12 agus 2.17 de Chomhaontú Bhóthar 
 Haddington difear dóibh, a athshlánú go hiomlán go dtí an íocaíocht sin a bhí i 
 gceist roimh Iúil 2013.  

4.5 Meabhraítear do scoileanna go mbainisteofar aon chostais a eascraíonn as 
 leachtú na mbeart ráta ragoibre laistigh de leithdháiltí reatha an bhuiséid. 
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