Seicliosta do Cheapachán
Leis an seicliosta ba chóir Aguisín D agus E i gcomhairle leis Comhdhéanamh na mBord agus na Rialacha Nós
Imeachta 2011 i gceapachán múinteoirí agus CRS.

Ag réiteach do na hAgallaimh

√

Leag amach sonraí an phoist agus sonraí an iarrthóir idéalach don phost.
Ba cheart Bord Roghnaithe a chur le chéile. Do Phríomhoide ba chóir go mbeadh an Cathaoirleach agus
beirt mheasúnóir neamhspleách ainmnithe ag an bpátrún. Do mhúinteoir  Príomhoide, Cathaoirleach agus
duine neamhspleách a bheadh i gceist. Is ionann seo freisin do CRS. Do fheighlí/rúnaí bheadh Príomhoide,
Cathaoirleach agus duine neamhspleách ainmnithe ag an mBord.
Ba chóir cóip den fhógra a bheith ar fáil do gach duine ar an bpainéal measúnaithe.
Ba cheart go mbeadh dáta stampáilte ar an bhfoirm iarratais den lá ar tháinig sé.
Ba cheart go mbeadh cothromaíocht inscne ar an bpainéal roghnaithe – ar a laghad bean agus fear
amháin.
Caithfidh an painéal roghnaithe critéir agus córas marcála a aontú don mheastachán agus don
ghearrliostú ag braith ar riachtanais an phoist.
Caithfidh an painéal roghnaithe cinntiú nach bhfuil aon ghaol ag aon duine ar an bpainéal a d’fhéadfaí a
bhraith go bhfuil sé dochrach.
Caithfidh an painéal roghnaithe cinntiú ar na hiarrthóirí don agallamh atá incháilithe. Má rinne triúr nó níos
lú iarratas tugtar cuireadh dóibh ar fad.
Ba chóir ceisteanna agus freagraí idéalach a bheith réitithe roimh na hagallaimh.
Ba chóir dáta/ionad agus am do na hagallaimh a aontú.

Cur chuige tar éis gearrliostú

√

Ba chóir cuireadh a thabhairt dóibh siúd ar an ngearrliosta chun agallamh i scríbhinn, laistigh de 7 lá taobh
amuigh de am scoile nuair a fheileann. Bíonn dáta na nagallaimh laistigh de 3 seachtainí den dáta deiridh
chun glacadh le hiarratais.
Ba chóir na critéir don phost a sheoladh chuig na hiarrthóirí ar tugadh cuireadh dóibh chun agallaimh.
Lorgaítear breis ábhar/teastais ó iarrthóirí más gá.
Tugtar clár ama na nagallaimh do bhaill an phainéal roghnaithe ag soláthar dóthain am idir iarrthóirí.
Réitítear baill an phainéal roghnaithe leathanaigh neamhspleách marcála agus ansin leathanach achoimre
de na marcanna iomlán.

Agallaimh
An ndearna an Painéal Roghnaithe/Cathaoirleach...
Seomra cuí a eagrú don agallamh atá feiliúnach do dhaoine fásta (suíocháin mhaith, teas, solas agus aerú.
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√

Áit feithimh feiliúnach eagraithe – leithris, uisce srl.
Ról an fháilteora soiléirithe (níl aon ról acu sa phróiseas agallaimh agus ní chóir dóibh an próiseas a phlé
leis an hiarrthóirí.
Aontú ar cheisteanna agus córas marcála?
Ceisteanna dáilte ar gach ball den phainéal agus freagraí inmhianaithe pléite?
Plé déanta ar nótaí a thógáil i rith an agallamh?
Aontú go foirmiúil ar an iarrthóir atá le moladh don Bhord Bainistíochta?
Cinntiú go bhfuil foirm a léiríonn go bhfuil an próiseas agallaimh críochnaithe sínithe?
Bailigh na leathanaigh marcála neamhspleách a féadfar a chur ar fáil don iarrthóir níos déanaí má
lorgaítear é?

Cur Chuige tar éis na hAgallaimh
De réir mar a oireann ar éirigh leis an bPainéal Roghnaithe/Cathaoirleach/Bord Bainistíochta...

√

Teistiméireachtaí a chinntiú don té a bhfuil an post á ofráil?
Tuairisc scríofa a sholáthar don Bhord Bainistíochta ag moladh an tiarrthóir is feiliúnaí maidir le múinteoirí
agus liosta iarrthóirí de réir ord i leith CRS.
An bhfuil liosta coinnithe de réir ord, mura líontar an folúntas leis an gcéad duine a ainmnítear?
Aontú an tiarrthóir ainmnithe a cheapadh, mura bhfuil fáth maith gan é sin a dhéanamh? Sa chas sin
cuirtear an cás os comhair an Phátrúin agus glacfaidh an Bord le cibé cinneadh a déantar.
I gcás go bhfuil dhá cheapachán nó níos mó á dhéanamh, cinneadh a bheith tógtha ar shinsearacht?
An bhfuil cead scríofa an Phátrúin lorgtha do cheapachán an iarrthóir sula gcuirfear ar an eolas iad?
Nuair atá an chead scríofa faighte ón bPátrún, cuir an tiarrthóir ar an eolas faoin gceapachán agus cur in
iúl go bhfuil sé ag braith ar fhaomhadh na Roinne agus nó ar clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta,
iniúchadh na nGardaí, teastais dochtúra (de réir mar is gá).
An ROS a chur ar an eolas go bhfuil ainm an iarrthóir rathúil tugtha don Phátrún agus go bhfuil cead
ceapachán faighte.
An bhfuil na hiarrthóirí eile curtha ar an eolas nuair atá litir i scríbhinn faighte ón iarrthóir rathúil ag glacadh
leis an bpost.
Cinntiú go bhfuil an fhoirm cuí líonta ag an gCathaoirleach agus an iarrthóir rathúil agus é seolta chuig an
ROS.
An comhaontú cuí socruithe leis an oide/CRS nó eile.
Liosta iarrthóirí feiliúnach coinnithe chun poist eile a líonadh i dtréimhse 4 mhí tar éis na hagallaimh do
mhúinteoirí agus bliana do CRS (má dúradh é sa bhfógra)
An bhfuil sé eagraithe go gcoinneofaí taifead de na critéir do ghearr liostú agus nótaí/marcanna ón
agallamh do thréimhse bliana?

Seicliosta de na doiciméid le coinneáil don taifead
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√

Fógra
Critéir don phost
Critéir do ghearrliostú
Ceisteanna don agallamh
Leathanaigh marcála do gach iarrthóir agus leathanach comhiomlán de na marcanna ( Achtanna Um
Chosaint Sonraí 1998 agus 2003)
Tuairiscí agus nótaí an phainéal roghnaithe
Cinneadh an phainéal roghnaithe
Tuairisc scríofa don Bhord Bainistíochta
Cóip den litir chuig an Pátrún ag lorg cead scríofa don cheapachán
Litir ón bPátrún ag faomhadh an cheapachán
Cóip de litir chuig an ROS ag cur in iúl go bhfuil ainm an iarrthóir rathúil tugtha don Phátrún le faomhadh
agus an litir ón bPátrún ag tabhairt an faomhadh.
Cóip den litir chuig an ROS ag cur in iúl go bhfuil an próiseas ina chríoch.
An litir ón iarrthóir ag glacadh leis an bpost.
Foirm ceapachán – PTF1 (cóip den bhunchóip/nó foirm aontaithe mar a fheileann.
Faomhadh an ROS de réir mar is gá.
Liosta de na hiarrthóir feiliúnach in ord fiúntais má tharlaíonn folúntais, má dúradh e seo sa bhfógra.
Conradh fostaíochta/comhaontú cuí
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