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Imlitir 70/2011

Chuig: Na hÚdaráis bhainistíochta de Bhunscoileanna, Meánscoileanna,
Scoileanna Comhphobail is Cuimsitheacha aitheanta
mar aon le
Priomh-Oifigeacha Feidhmiúcháin Coistí Gairmoideachais

ÍOCAÍOCHT NA LIÚNTAS CÁILÍOCHTAÍ DO MHÚINTEOIRÍ I
MBUNSCOILEANNA AGUS IARBHUNSCOILEANNA AITHEANTA

Réamhrá
1.
Is mian leis an Aire Oideachais agus Scileanna a chur in iúl do choisti
Gairmoideachais, d’údaráis bhainistíochta mar aon le múinteoirí maidir leis na
hathruithe ar leith a bhaineann le liúntais cháilíochtaí a íoc do mhúinteoirí.
Áirítear ina leithéid bunchéimeanna, Ardteastas in Oideachas, Máistrí,
Dochtúireacht agus Liuntais le haghaidh Iarcheimí ATO i Riachtanais
Oideachasúla Speisialta.
2.

Do chuir an Rialtas in iúl mar chuid den Bhuiséad 2012 go mbeidh athruithe ar
an toirt ar na liúntais maidir le cáilíochtaí múinteoirí ach nach mbeidh éifeacht
lena leithéid go dtí go mbeidh críoch leis an athbhreithniú ar liúntais a bhain
leis an tseirbhís phoibli go forleathan. Beidh éifeacht ag a leithéid d’athruithe
ar mhúinteoirí atá ann anois agus ar cheapacháin sa todhchaí.

Múinteoiri faoi láthair
3.
Sa chás go bhfuil duine ann ar 4 Nollaig 2011 nó roimhe sin–
(a)

a thug seirbhís mar mhúinteoir,

(b)

agus gur íocadh an duine sin as párolla a feidhmíodh ag an Roinn
Oideachais agus Scileanna nó ag CGO, agus

(c)

go bhfuil ag fáil liúntais i leith a gcuid cailíochtaí,

coinneoidh an duine sin na liúntais sin in ainneoin an leibhéal a bronnadh iad
(ach féach alt 8, thíos, maidir le daoine ar scor ag filleadh ar ais ar an
mhúinteoireacht). Na múinteoirí sin a bhi ar 4 Nollaig 2011 ag fáil an
liúntasmar shealbhóirí cáilíochtaí ar leith in oideachas speisialta (Céimithe
ATO i Riachtanais Oideachasúla Speisialta) is féidir leo an liúntas sin a
choinneáil ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar téarmaí na himlitreach 135/2006
(iarbhunoideachas) nó 21/2005 (bunoideachas)
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4.

Ní íocfar liúntais sa bhreis do mhúinteoirí atá ann faoi láthair áit a
ghnóthaíonn siad cáilíocht ar bith eile ar an 5 Nollaig 2011 nó ins dhiaidh sin.

5.

Maidir leis na múinteoirí sin ar chúrsaí ar 4 Nollaig, déanfar iad a chur san
áireamh i gcomhthéasc an athbhreithnithe ar liúntais san tseirbhís phoibli a
fógraíodh sa Bhuiséad 2012 agus a bheidh faoi smacht na Roinne um
Chaiteachas Poibli agus Atheagrú.

Ceapacháin nua
6.
Múinteoirí ar iontrálaithe nua iad don teagasc ar 5 Nollaig 2011 nó ina dhiaidh
sin, beidh siad i dteideal, ag an am ceapacháin, liúntas a fháil don
réamhchéimí, don iarchéimí mar aon le cáilíochtaí um oiliúint múinteoirí
chomh hard leis an uasmhéid den liúntas a bhaineann le buncheim onóracha.
Ciallaíonn a leithéid nach n-íocfar liúntais le haghaidh cáilíochtaí eile) e.g..
Máistrí, Dochtúracht etc.) más toradh ar sin an uasteorainn a bhriseadh.
7.

Sa chás go mbeidh múinteoir ar an gcéad ceapachán i dteideal íocaíocht
liúntais a fháil a bheidh níos lú ná an méid coibhéiseach le bunchéim
onóracha, ní íocfar liúntas sa bhreis don duine sin, mar a bhaineann le
múinteoirí atá ann cheana, má fhaigheann an duine sin cáilíocht sa bhreis.

8.

Múinteoir ar scor agus pinsean ar fáil aige/aice, má fhilleann an duine sin ar
theagasc ar 5 Nollaig 2011 nó ina dhiaidh sin féachfar air/uirthi mar cheapai
nua i leith na himlitreach seo. Ciallaíonn a leitheid go mbeidh an liúntas
iníoctha don dune sin faoi réir an uasmhéid mar ar luadh in alt 6 thuas.

Scaipeadh
9.
Ar mhiste a dheimhniú go ndéanfar cóipeanna den Imlitir a sholáthar don
Bhord Bainistíochta / CGO agus go ndírítear aire na múinteoirí uile a
fhostaítear ar an ábhar atá inti gan dearmad a dhéanamh ar iad san ar cead
scoir.
10.

Is féidir teacht ar an Imlitir seo ar láithreán greasáin na Roinne faoi
www.education.ie

11.

Ba chóir gach fiosrúchán ar an Imlitir seo a
teachersna@education.gov.ie or payroll@education.gov.ie

rphostú

Dalton Tattan
Príomh-Oifigeach
Tearmaí agus Coinníollacha
um Mhúinteoirí/SNA

Padraig Maloney
Príomh-oifigeach
Ránnóg Párolla
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