Coláiste Chiaráin
Foirm Iarratais Múinteoirí

CÚRSAÍ Gaeilge ……Samhradh 2021
Páirt 1. ( Le líonadh ag gach duine. )
Ainm:________________________________________________

Uimhir PPS:_____________________

Seoladh Baile:___________________________________________Ríomhphost:______________________
Fón (Póca):___________________Scoil+Seoladh:_______________________________________________
Cáilíochtaí sa nGaeilge:_________ ___________________________________________________________
Uimhir Múinteora -- (Comhairle Múinteoireachta): ___________________________________________________
Taithí mar Mhúinteoir:____________________________________ Bliain bronnta an Diploma:________
Gníomhaíochtaí a mbeadh spéis agat a bheith ina mbun nó a bheith freagrach astu. ( Iarnóin / Oiche ):
Spóirt, Drámaíocht, Rince / Céilí, Ceol, Siúlóidí, Amhránaíocht, Damhsa sean-nóis, Spóirt Uisce, Snámh rl.

________________________________________________________________________________________
( Beidh páirt lárnach le plé ag múinteoirí ‘sna himeachtaí fíor-thábhachtach seo thuas )
Cúrsa atá uait:

Cuir tic √ nó uimhir ar na dátaí, de réir do chéad rogha rl.

(A1) 31/05/’21 – 14/06/2021__ (A2) 16/06/’21 – 30/06/2021__ (B1) 01/07/’21 – 15/07/2021__
(B2) 17/07/’21 – 31/07/2021__ (C1) 02/08/’21 – 16/08/2021__

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coinníollacha & Eolas Breise:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Beidh ar gach múinteoir a bheith i láthair ag an gColáiste, Stáisiún Bus/Traein rl. ar an lá teachta dona scoláirí , de
réir an chlár-ama a shocraíonn an Príomhoide duit.
Beidh an fhoireann uilig i láthair ar an gcéad mhaidin dona ranganna, (gan aon eisceacht ).
Beidh clár ama dena freagrachtaí, iarnóin + oiche (gach lá), ar fáil ón bPríomhoide, roimh thús an chúrsa.
Carr/Taisteal: Beidh carr riachtanach le h’aghaidh turais chuig dochtúr nó ospidéal le scoláirí, nuair a theastaíonn
sé ón bPríomhoide go ndéanfá sin.
( Cuid lárnach é seo de do chuid freagrachtaí )
( Bíodh sé cinntithe agat go bhfuil tú toilteanach agus clúdaithe chun an obair seo a dhéanamh ).
(Íocfar costaisí taistil i leith an taistil seo & as aon taisteal eile a déantar.)
Ríomhaire Glúine: Beidh do ríomhaire féin riachtanach duit don teagasc, go speisialta don phleanáil,
agus freisin leis an úsáid is fearr a bhaint as na cláracha bána idirghníomhach atá sa choláiste.
Ballraíocht san gComhairle Múinteoireachta. Tá sé seo riachtanach de réir na Roinne Oid.
Réamhscúdú na nGardaí: Muna bhfuil tú ceadaithe ag na gardaí mar mhúinteoir do Choláiste Chiaráin ó anuraidh,
beidh ort iarratas a dhéanamh agus tú a bheith ceadaithe roimh ré, de réir dlí.
( Tá foirm Réamhscúdú na nGardaí le fáil ó Sheán de Paor @ 087-2188072, ma tá ceann uait )

An bhfuil tú sásta go mbeidh tú ábalta na socraithe thuas a chomhlíonadh ? Tá =

Cuir tic √ anseo.

--------

N.B: 1. Tá ballraíocht san gComhairle Múinteoireachta riachtanach de réir na Roinne Oid.
2. Réamhscúdú na nGardaí
Páirt 2. ( Le líonadh acu siúd nach raibh ag múineadh i gColáiste Chiaráin roimhe seo. )
An t-eolas thíos ag teastáil uainn, ar mhaithe le go mbeadh muid ábalta cothromaíocht a thabhairt do gach
gné den chúrsa agus muid ag freastal ar riachtanaisí na scoláirí faoinár gcúram agus na pleananna gur
mhian linn féin a chur i bhfeidhm le linn an chíúrsa.
Is féidir leat cur síos cruinn a thabhairt thíos ar an bpost / postanna a mbeadh fonn ort féin bualadh faoi
agus an taithí / scil sin agat, le go mbeadh tú ábalta cabhrú linn.

1 Taithí i gCol. Samhraidh roimhe seo agus a bheadh tábhachtach don phost seo:___________________

2 Cáilíochtaí & Scileanna Speis. a bheadh oiriúnach don phost seo: ___________________________

3 Eolas ar bith eile gur féidir leat a thabhairt:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Páirt 3.

( Le líonadh ag gach duine. )

Síniú:____________________________________________

Dáta:_________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. Má ceapann tú go bhféadfá beagán bróisiúir a scaipeadh dúinn, ar mhaithe le beagán scoláirí a mhealladh
chuig Coláiste Chiaráin, ó do scoil fhéin, nó ó scoileannna dara leibhéal eile in aice leat, nó cabhrú lenár gcuid
earcaíochta ar aon bhealach eile, beimid fíor-bhuíoch.
Seolfaidh muid bróisiúir chugat, ach é a chur in iúl dúinn go bhfuil siad uait.

Seol ar ais chuig:

Seán de Paor nó Cóilín Ó Domhnaill.
Coláiste Chiaráin, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Seán de Paor:.......Fón: 087-2188072

Cóilín Ó Domhnaill:…….Fón: 087-2633707

E-phost: sean@colaistechiarain.ie / coilin@colaistechiarain.ie

