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Foirm Iarratais Foirne
Coláiste Pobail Chléire 2023

ROGHNAIGH POST

Príomhoide

Oide/Múinteoir 

Ardcheannaire

Ceannaire

SONRAÍ PEARSANTA

Ainm

Seoladh

Dáta Breithe

Aois

Inscne

Uimhir PSP

Uimhir Ghutháin

Ríomhphost

An bhfuil tú cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta?
(Má tá tú ag cur isteach ar phost an Phríomhoide nó Mhúinteora)

Tá

Níl

Uimhir Chláraithe

ROGHNAIGH CÚRSA

Cúrsa A: 06.06.23–20.06.23

Cúrsa B: 24.06.23–08.07.23

Tá cur síos gairid ar dualgais na bpost ar fáil 
ag bun na foirme seo.

SONRAÍ OIDEACHAIS

Scoil/Coláiste Bliain Teastas/Céim Marc sa Ghaeilge



2

Foirm Iarratais Foirne - Coláiste Pobail Chléire 2023

SCILEANNA AGUS INNIÚLACHTAÍ
(Cuir tic leis na scileanna/inniúlachtaí a bhaineann leat.)

Spórt Ealaín Garchabhair

Snámh Drámaíocht Rince

Amhránaíocht Ceol Obair le daoine óga

Aon ábhar eile

Tuilleadh eolais

TAITHÍ OIBRE • (Coláistí Samhraidh san áireamh)

Treimhse oibre Ainm agus sonraí 
teagmhála an fhostóra Dualgais An fáth

gur fhág tú

Ó: 

Go:

Ó: 

Go:

Ó: 

Go:

Ó: 

Go:

Ó: 

Go:

Ó: 

Go:
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MOLTÓIRÍ • (nach lú beirt agus nach mó ná ceathrar)

Ainm
Seoladh
Uimhreacha Gutháin
Ríomhphost
Gaol leatsa

Foirm Iarratais Foirne - Coláiste Pobail Chléire 2023

AON EOLAS EILE 
(Taithí, cáilíochtaí, eolas pearsanta a léiríonn go mbeifeá oiriúnach don phost, nach bhfuil thuasluaite)

Ainm
Seoladh
Uimhreacha Gutháin
Ríomhphost
Gaol leatsa

Ainm
Seoladh
Uimhreacha Gutháin
Ríomhphost
Gaol leatsa

Ainm
Seoladh
Uimhreacha Gutháin
Ríomhphost
Gaol leatsa

Dearbhaím go gcloífidh mé le treoracha ó húdaráis an choláiste agus go mbeidh mé ar fáil do thréimhse 
iomlán an chúrsa.

Siniú

Dáta

Ná déan dearmad cóip de na teastais agus de na cáilíochtaí a sheoladh le d’iarratas!

Seol chuig: colaistepobailchleire@gmail.com nó 
Comharchumann Chléire Teo. Oileán Chléire Co. Chorcaí

colaistepobailchleire@gmail.com | 028 39119 | www.colaistepobailchleire.ie
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Dualgais na bPost
Tá ardchaighdeán Gaeilge riachtanach do gach ról thíos.

Príomhoide
• Tá an Príomhoide freagrach as imeachtaí laethúla an chúrsa a eagrú (msh. turas báid, sceidéal an 

chláir) faoi striúir an Lámhleabhar Foirne agus i gcomhpháirtíocht le foireann an Choláiste. 

• Caithfidh an príomhoide riaracháin a choimead suas chun dáta – rollaí, tuairiscí, ríomhphoist agus 
cumarsáid le príomhoifig an Chomharchumainn, foireann na dtithe agus na tuistí san áireamh. 

• Caithfear a bheith díograiseach don Ghaeilge, agus í a spreagadh i measc na foirne agus na scoláirí. 

• Bíonn an príomhoide mar cheannaire ar an bhfoireann ar fad – caithfear dea-shampla a léiriú, an 
fhoireann a spreagadh agus cumarsáid oscailte a chothú ina measc. 

• Is é/í/iadan príomhoide atá freagrach as Cúram Leanaí le linn an chúrsa agus a fheidhmíonn mar 
DIA (DLP – Designated Liaison Person). 

• Caithfear a bheith cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta don ról seo. 

Oide/Múinteoir
• Tá oidí freagrach as ranganna a mhúineadh ó 10-1 Luan go Satharn, ag baint úsáide as Pleananna 

Ceachta agus Leabhar Oibre an Choláiste. 

• I measc  na freagrachtaí eile atá acu tá stiúiriú na ranganna ceoil, na céilithe/imeachtaí oíche, 
feitheoireacht a dhéanamh ar scoláirí, an Ghaeilge a spreagadh, monatóireacht a dhéanamh ar 
úsáid na Gaeilge, 

• Caithfidh na múinteoirí obair go congarach agus go hoscailte leis an bPríomhoide agus na Ceannairí  
ar mhaithe le héispéiris na foirne agus na scoláirí. 

• Caithfear a bheith cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta don ról seo. 

Ceannaire/Ardcheannaire
• Tá ceannaire/ardcheannaire freagrach as  iompar na scoláirí ar na bóithre, sa chuan, ag am spóirt, 

sa rang ceoil, ag na imeachtaí oíche -  le tacaíocht ón bhfoireann múinteoireachta. 
• Is iad na ceannairí atá i gceannas ar na scoláirí agus iad ag siúl ó áit go háit. TCaithfear neart ama 

ag siúl agus ar do bhoinn sa ról seo. 
• Caithfidh ceannairí an Ghaeilge a spreagadh i measc na scoláirí agus dea-shampla léiriú dóibh i 

gcónaí.
• Beidh cúraimí laethúla tugtha do na ceannairí ag brath ar na himeachtaí éagsúla atá ar siúl an lá/

tseachtain sin


	Ainm: 
	Seoladh: 
	Dáta Breithe: 
	Aois: 
	Inscne: 
	Uimhir PSP: 
	Uimhir Ghutháin: 
	Ríomhphost: 
	Uimhir Chláraithe: 
	ScoilColáisteRow1: 
	BliainRow1: 
	TeastasCéimRow1: 
	Marc sa GhaeilgeRow1: 
	ScoilColáisteRow2: 
	BliainRow2: 
	TeastasCéimRow2: 
	Marc sa GhaeilgeRow2: 
	ScoilColáisteRow3: 
	BliainRow3: 
	TeastasCéimRow3: 
	Marc sa GhaeilgeRow3: 
	Aon ábhar eile: 
	Tuilleadh eolais: 
	Ó: 
	Go: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraRow1: 
	DualgaisRow1: 
	An fáth gur fhág túRow1: 
	Ó_2: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraÓ: 
	DualgaisÓ: 
	An fáth gur fhág túÓ: 
	Go_2: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraGo: 
	DualgaisGo: 
	An fáth gur fhág túGo: 
	Ó_3: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraÓ_2: 
	DualgaisÓ_2: 
	An fáth gur fhág túÓ_2: 
	Go_3: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraGo_2: 
	DualgaisGo_2: 
	An fáth gur fhág túGo_2: 
	Ó_4: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraÓ_3: 
	DualgaisÓ_3: 
	An fáth gur fhág túÓ_3: 
	Go_4: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraGo_3: 
	DualgaisGo_3: 
	An fáth gur fhág túGo_3: 
	Ó_5: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraÓ_4: 
	DualgaisÓ_4: 
	An fáth gur fhág túÓ_4: 
	Go_5: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraGo_4: 
	DualgaisGo_4: 
	An fáth gur fhág túGo_4: 
	Ó_6: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraÓ_5: 
	DualgaisÓ_5: 
	An fáth gur fhág túÓ_5: 
	Go_6: 
	Ainm agus sonraí teagmhála an fhostóraGo_5: 
	DualgaisGo_5: 
	An fáth gur fhág túGo_5: 
	Ainm_2: 
	Seoladh_2: 
	Uimhreacha Gutháin: 
	Ríomhphost_2: 
	Gaol leatsa: 
	Ainm_3: 
	Seoladh_3: 
	Uimhreacha Gutháin_2: 
	Ríomhphost_3: 
	Gaol leatsa_2: 
	Ainm_4: 
	Seoladh_4: 
	Uimhreacha Gutháin_3: 
	Ríomhphost_4: 
	Gaol leatsa_3: 
	Ainm_5: 
	Seoladh_5: 
	Uimhreacha Gutháin_4: 
	Ríomhphost_5: 
	Gaol leatsa_4: 
	AON EOLAS EILE Taithí cáilíochtaí eolas pearsanta a léiríonn go mbeifeá oiriúnach don phost nach bhfuil thuasluaiteRow1: 
	Siniú: 
	Dáta: 
	Check Box1: 
	0: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: Off


	1: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: Off


	2: 
	0: Off

	3: 
	0: Off


	Check Box2: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off




