Foirm A

Foirm Achomhairc le haghaidh Ceapacháin Bhuana chuig post an
Phríomhoide agus an Leas-Phríomhoide Iar-bhunscoile
RANNÁN A – Sonraí Pearsanta
Ainm:
Seoladh Baile:

Uimhir Theileafóin Teagmhála:
Seoladh Ríomhphoist:
RANNÁN B – Sonraí na Scoile/an Bhoird Oideachais agus Oiliúna
Scoil/Bord Oideachais agus Oiliúna:
Seoladh Ríomhphoist na Scoile/an Bhoird Oideachais agus Oiliúna:
Uimhir Rolla na Scoile/an Bhoird Oideachais agus Oiliúna:
RANNÁN C – Fógra Achomhairc
Tugaim fógra leis seo faoi achomharc in aghaidh an chinnidh maidir leis an gceapachán buan chuig an
bpost mar

Tabhair faoi deara: Ba cheart foirm achomhairc ar leith a úsáid i gcás go mbeidh níos mó ná comórtas
amháin i gceist.
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RANNÁN D – Forais Achomhairc
Cuir tic leis an bhforas ábhartha achomhairc/leis na forais ábhartha achomhairc agus, sa bhosca
téacs thíos, iontráil an fhaisnéis atá le breithniú. Is é 1,000 focal an líon iomlán focal is ceadmhach a
úsáid ar fud an achomhairc ar fad.
Ní fhéadfar achomharc a thaisceadh ach ar cheann amháin nó níos mó de na forais seo a leanas a
bhaineann le sárú líomhnaithe ar an nós imeachta:

(i) Mainneachtain an fógra a chur ar an suíomh Gréasáin náisiúnta a chuimsítear i gCiorclán
20/2012 le haghaidh post an Phríomhoide agus an Leas-Phríomhoide a fhógairt ☐

(ii) Níl an tseirbhís cháilithe riachtanach curtha isteach ag an iarrthóir molta chun go bhféadfar é/í a
cheapadh de réir na gciorclán ábhartha ón Roinn ☐

(iii) Comhdhéanamh an Bhoird Agallaimh ☐
(iv) Rinneadh earráid ríomhaireachtúil i mbileog mharcála achomair an Bhoird Agallaimh don
achomharcóir, rud a rinne difear ábhartha don toradh ☐

(v) Imeacht ó na critéir roghnúcháin atá sonraithe san fhoirm iarratais ☐
(vi) Imeacht ón scéim mharcála ar tugadh fógra do na hagallaithe fúithi roimh an agallamh ☐
An fhaisnéis atá le breithniú (1,000 focal ar a mhéad):
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RANNÁN E – Doiciméid Tacaíochta
Ní mór doiciméid tacaíochta a chur ar aghaidh i ríomhphost ar leith chuig an Scoil/chuig an
mBord Oideachais agus Oiliúna. Ní mór na doiciméid tacaíochta uile a sheoladh chuig
seoladh ríomhphoist na Scoile/an Bhoird Oideachais agus Oiliúna lena mbaineann roimh
an dáta deiridh.
Liostaigh na doiciméid tacaíochta atá á seoladh agat:-

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

RANNÁN F – Deimhniú gur Íocadh an Táille Achomhairc
Deimhním gur íoc mé an Táille Achomhairc (€100 in aghaidh an achomhairc a taisceadh) roimh
an Dáta Achomhairc ☐
Iontráil an Uimhir Idirbhirt a tugadh duit nuair a íocadh an Táille Achomhairc, má bhaineann:

Tabhair faoi deara: Ní phróiseálfar an tAchomharc i gcás nár íocadh an Táille Achomhairc roimh
an Dáta Achomhairc.
RANNÁN G – Deimhniú go bhFuarthas Achomharc
Gheobhaidh tú ríomhphost deimhniúcháin tar éis don scoil Foirm Achomhairc a fháil uait.
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