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Nóta Faisnéise 0008/2020 

 

 
Chuig: Údaráis Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta agus  

Príomhfheidhmeannaigh na mBord Oideachais agus Oiliúna  
 

 
 

Coróinvíreas (COVID-19): 
  

Socruithe athbhreithnithe le haghaidh Bunscoileanna i ndáil le hIonadú agus Saoire 
Phearsanta Bhreise don Scoilbhliain 2020/21 

 
 
1. Réamhrá 
 
1.1  Ordaíonn an tAire Oideachais agus Scileanna duit cur chun feidhme a dhéanamh ar na socruithe 

athbhreithnithe le haghaidh bunscoileanna atá leagtha amach sa Nóta Faisnéise seo i ndáil le 
leasuithe ar an Scéim Maoirseachta agus i ndáil le cumhdach ionaid a sholáthar le haghaidh 
cineálacha áirithe saoire don scoilbhliain 2020/21.  

 
1.2 Aithnítear go mbeidh cumhdach ionaid breise ag teastáil ó bhunscoileanna sa scoilbhliain 

2020/21 chun déileáil le staid éigeandála Covid-19.  
 
1.3 Tá na socruithe seo mar chuid de raon beart éagsúil a bhfuil i gceist leo tacú le scoileanna 

athoscailt go hiomlán tráth thús na scoilbhliana 2020/21.  
 
1.4 Ní mór do gach fostóir agus do gach múinteoir cloí leis na téarmaí agus na coinníollacha 

comhaontaithe atá luaite, le héifeacht ó dháta an Nóta Faisnéise seo. 
 
1.5 Tá na socruithe athbhreithnithe seo ina mbeart sealadach don scoilbhliain 2020/21 i bhfianaise 

na n-imthosca eisceachtúla atá i réim agus déanfar athbhreithniú orthu roimh dheireadh na 
scoilbhliana. 

 
 
2. Leasuithe ar an Scéim Maoirseachta 
 
2.1 San am i láthair, is tríd an Scéim Maoirseachta a chumhdaítear neamhláithreachtaí múinteora 

ar Shaoire Bhreoiteachta fhéindeimhnithe agus an chéad lá de Shaoire Force Majeure/Saoire 
Tinnis sa Teaghlach (i.e. ní sholáthraítear cumhdach ionaid). I gcás na scoilbhliana 2020/21, ní 
chumhdófar neamhláithreachtaí den sórt sin tríd an Scéim Maoirseachta agus féadfaidh fostóirí 
múinteoir ionaid a fhostú ina leith. Íocfaidh an Roinn leis an ionadaí. 

  
2.2 Ar mhaithe le hamhras a sheachaint, ní dhéantar leis an leasú seo ar shocruithe ionaid aon 

difear don teidlíocht atá ag múinteoir aonair chun saoire den sórt sin a thógáil.  
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3. Cumhdach saoire le haghaidh saoire nach bhfuil inionadaithe faoi láthair 
 
3.1  San am i láthair, ní íocann an Roinn as cumhdach ionaid le haghaidh na neamhláithreachtaí 

Saoire Pearsanta seo a leanas: 
 

 Saoire Pósta/Páirtnéireachta Sibhialta 

 Oirniú/Admháil Creidimh Duine de Neasteaghlach 

 Bronnadh Céime ar Mhúinteoir/Duine de Neasteaghlach 

 Bainis Duine de Neasteaghlach/Neasghaoil/Gaoil Chleamhnais 

 Gníomhú mar Fhinné sa Chúirt 

 Idirscaradh Dlíthiúil 

 Gníomhú mar Iarrthóir i dToghchán Áitiúil 

 Comhaltas de Chomhlachtaí Poiblí 

 Saoire Scrúduithe 

 Saoire Staidéir 
 
3.2 I gcás na scoilbhliana 2020/21, féadfaidh fostóirí múinteoir ionaid a fhostú le haghaidh na 

neamhláithreachtaí Saoire Pearsanta atá liostaithe thuas. Íocfaidh an Roinn as an ionadaí. 
 
3.3 Ar mhaithe le hamhras a sheachaint, ní dhéantar leis an leasú seo ar shocruithe ionaid aon 

difear don teidlíocht atá ag múinteoir aonair chun saoire den sórt sin a thógáil.  
 
 
4.     Saoire Phearsanta Bhreise  
 
4.1 Cumhdach Ionaid le haghaidh Saoire Phearsanta Bhreise: 
 

i. San am i láthair, ní íocann an Roinn/an Bord Oideachais agus Oiliúna as cumhdach ionaid le 
haghaidh Saoire Phearsanta Bhreise. 

 
ii. I gcás na scoilbhliana 2020/21, soláthróidh an Roinn/an Bord Oideachais agus Oiliúna 

cumhdach ionaid le haghaidh an chéad lae de Shaoire Phearsanta Bhreise a thógfaidh múinteoir 
sa scoilbhliain.  

 
iii. Ní fhéadfar Saoire Phearsanta Bhreise a thógáil ina dhiaidh sin ach amháin i gcás nach mbeidh 

ach tionchar beag ag an tSaoire ar oibriú na scoile, lena n-áirítear Plean Freagartha COVID-19 
na scoile, agus go bhféadfar an tSaoire a éascú gan cur isteach ar an rang a theagasc agus gan 
an grúpa ranga a roinnt idir ranganna eile.  

 
iv. Ar mhaithe le hamhras a sheachaint, ní sholáthróidh an Roinn/an Bord Oideachais agus Oiliúna 

aon chumhdach ionaid tar éis an chéad lae de Shaoire Phearsanta Bhreise a thógfaidh múinteoir 
sa scoilbhliain 2020/21. 
 
 

4.2  Saoire Phearsanta Bhreise a Thabhairt Anonn: 
 

i. I gcás, de bharr na bhforálacha thuas, nach mbeidh múinteoir in ann a S(h)aoire Phearsanta 
Bhreise iomlán a thógáil le linn na scoilbhliana 2020/21, tabharfar an tSaoire Phearsanta Bhreise 
charntha neamhthógtha anonn lena tógáil sa scoilbhliain 2021/22. 

ii. Beidh an tabhairt anonn sin faoi réir teidlíocht uasta a bheith ag an múinteoir chun Saoire 
Phearsanta Bhreise 5 lá a thógáil sa scoilbhliain 2021/22. 
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iii. Faoin gciorclán seo, ní dhéantar aon difear do na ceanglais atá ann ceadú a fháil ón údarás 
bainistíochta le haghaidh laethanta Saoire Pearsanta Breise a thógáil. 
 

4.3  Athbhreithniú ar shocruithe le haghaidh Saoire Phearsanta Bhreise: 
 
i. I mí na Samhna 2020, déanfaidh an Roinn athbhreithniú ar na socruithe le haghaidh Saoire 

Phearsanta Bhreise neamh-inionadaithe a thógáil idir mí Eanáir agus mí an Mheithimh 2021. 
 
 

5.  Saoire a Thaifeadadh  
 
5.1 Meabhraítear d’fhostóirí nach mór gach saoire cheadaithe a thaifeadadh ar an gCóras Éileamh 

ar Líne/ar chóras an Bhoird Oideachais agus Oiliúna lena mbaineann. 
 
 
6.  An Nóta Faisnéise a Scaipeadh 
 
6.1 Cinntigh go dtarraingeofar aird na mball uile den Bhord Bainistíochta/de Bhoird Oideachais 

agus Oiliúna agus aird na múinteoirí uile atá fostaithe agat, lena n-áirítear iad sin atá as láthair 
le cead, ar a bhfuil sa Nóta Faisnéise seo.  

 
6.2 Ba cheart gach ceist a chur ar dtús ar an bhfostóir, ar féidir go mbeidh sé ag iarraidh dul i 

gcomhairle lena eagraíocht ionadaíoch ina leith. Féadfar aon cheisteanna eile a chur ar an 
Roinn ach ríomhphost a chur chuig na seoltaí seo a leanas:  

 

 Ceisteanna i ndáil le teidlíochtaí saoire: teachersna@education.gov.ie 
 

 Ceisteanna i ndáil le hoibriú na socruithe ionaid:   
Primtch_payroll@education.gov.ie 

 
 
6.3 Is féidir an Nóta Faisnéise seo a rochtain ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag www.education.ie  
 
 
 
 
Tara Carton    Alfie Barrett    Padraig Maloney 
Príomhoifigeach    Príomhoifigeach   Príomhoifigeach 
Caidreamh leis an bhFoireann An Rannán Téarmaí agus  An Rannóg Párolla 
Sheachtrach    Coinníollacha - Múinteoirí agus  

Cúntóirí Riachtanas Speisialta  
12 Lúnasa 2020 
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