
School Representatives – Please Copy and Place on INTO Notice Board 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

MMaakkee  yyoouurr  vvooiiccee  hheeaarrdd  ––  jjooiinn  tthhee  llaarrggeesstt  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  tteeaacchhiinngg  uunniioonn  iinn  IIrreellaanndd  
  

 

INTO 
Vere Foster House 
23 College Gardens 
Belfast BT9 6BS 

 

Phone: 028 9038 1455 
Fax:  028 9066 2803 

Email:  infoni@into.ie 
Web:  www.into.ie 

                                               Bullaitín 1:  
Ag Leanúint ar aghaidh le Ghníomhaíocht Thionsclaíoch  

                                                            3ú Meán Fómhair 2018 

 
Gabhann CMÉ comhghairdeas lenár gcomhaltaí as a dtacaíocht don ghníomhaíocht leanúnach thionsclaíoch mar thaca le do chuid éilimh réasúnta maidir le pá níos fearr 
agus ualach oibre níos inbhuanaithe. Tá CMÉ i mbun oibre ó mhí Eanáir 2018 le hiarrachtaí na díospóidí a réiteach i dtrí réimse; Ualach Oibre, Measúnú agus Pá agus 
Coinníollacha. Go dtí seo, níor éirigh leis na hiarrachtaí le réiteach sásúil a fháil. Dá bhrí sin, ón Luan 3ú Meán Fómhair 2018, go dtí go gcuirtear in iúl dá mhalairt, tugtar 
treoir do bhaill CMÉ leanúint dá gcuid tacaíochta agus páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht thionsclaíoch maidir le trí réimse: 

• Ualach Oibre 

• Measúnú 

• Pá agus Coinníollacha 
Maidir leis an ualach oibre, ba chóir do chomhaltaí leanúint ar aghaidh le ghníomhaíocht níos ísle ná stailc. Leanfaidh an gníomh seo ar aghaidh ag leibhéal an Chórais 
agus ag leibhéal scoile aonair. 
 
Ag leibhéail an Chórais: 

• Bóicéad a dhéanamh ar gach tionscnamh nua; 

• Neamhchomhoibriú leis an ETI. Ní chuirfidh na comhaltaí go léir, lena n-áirítear príomhoidí, aon cháipéisíocht i láthair ná a chomhlánú nó a mhúineadh os comhair 
ETI; 

• Níor chóir comhaltaí príomhoide comhoibriú le linn ullmhú Tuarascáil Bhliantúil na nGobharnóirí ná an tuarascáil seo a sholáthar d'aon ghníomhaireacht lasmuigh 
a fhéadfaidh a aimsigh nó a iarraidh;  

• Ba chóir do phríomh-bhaill plean airgeadais bliantúil amháin a thabhairt ar aird in aghaidh na bliana, tar éis don bhuiséad deireanach scoile a leithroinnt. Ní cheart 
go mbeadh na pleananna sin ag léiriú na bliana ach díreach tar éis dháta an leithdháilte; 

• Gan an RO nó aon ghníomhaireacht lasmuigh eile a sholáthar le haon sonraí nó faisnéis a iarrtar faoin scoil ina bhféadfaí an fhaisnéis nó na sonraí seo a úsáid chun 
an scoil a rangú, a chur i gcomparáid nó a mheas. Ba cheart go leanfaidh na baill ar aghaidh ag soláthar Sonraí Daonáirimh Bliantúla chuig RO agus na tuairisceáin 
mhíosúla. 

 
Ag Leibhéal Scoile: 

• Gan tabhairt faoi aon Am Treoraithe. Ní mór do na baill a gcuid uaireanta teagaisc a mhúineadh amháin agus ba chóir dóibh tabhairt faoi ullmhú, 
pleanáil agus measúnú a dhéanamh dá ndaltaí ag áit agus am a roghnaíonn siad; 

• Gan freastal ar chruinnithe a tionóladh lasmuigh den ghnáth-lá teagaisc; 

• Scoirfidh de bheith rannpháirteach i ngach gníomhaíocht PRSD. Ceadaítear do na comhaltaí sin nach bhfuil na céimeanna PRSD go léir acu leanúint 
ar aghaidh ag obair ar na bealaí sin suas go dtí an UPS 3. Ceadaítear do chomhaltaí a bhfuil cúram nó pointí breise á fháil acu nó a bhaineann le 
scéimeanna PRSD a riaradh ina scoil leanúint leis an obair seo; 

• Tuairisc scríofa amháin a sholáthar do gach dalta in aghaidh na bliana; 

• Gan pháirt a ghlacadh in aon chruinniú foirmiúil tuismitheora / múinteora in aghaidh an dalta in aghaidh na bliana; 

• Gan tascanna riaracháin nó cléireachais a chur i gcrích a ba chóir a bheith comhlánaithe ag an bhfoireann riaracháin nó tacaíochta; 

• Oibriú go docht chun riail a dhéanamh maidir le soláthar clúdach do chomhghleacaithe as láthair (Le haghaidh tuilleadh sonraí féach tagairt don 
bhileog éifeachtach "Gníomhaíocht Níos Ísle ná Stailc," Dé Luain 24ú Deireadh Fómhair 2016 atá ar fáil ar láithreán gréasáin INTO); • Ní sholáthrófar 
do phríomhoidí ach amháin scéimeanna oibre bliantúla agus pleanálaithe téarmaí / sé seachtaine; 

• Leabhair oibre dalta a chur ar fáil le haghaidh aon mheastóireachtaí nó monatóireacht inmheánacha (book scoop); go dtí dhá iarratas ar a mhéad sa 
bhliain; 

• Gan páirt a ghlacadh in aon chineál ranga breathnóireachta lasmuigh den scéim PRSD aontaithe mura rud é go ndéanann príomhoide na scoile é. (Ní 
fhéadfaidh an príomhoide an dualgas seo a tharmligean). Ba cheart go ndéanfaí idirbheartaíocht sa seomra ranga sin agus ba chóir: 

> a bheith faoi réir sprioc aontaithe amháin;  
> fógra seachtaine amháin a bheith agat;  
> a chinntiú go soláthraítear aiseolas má iarrann an múinteoir ranga a breathnaíodh;   
> a bheith teoranta d'uasmhéid breathnóireachta amháin in aghaidh na téarma. 

 
Riachtanais Bhreise: 
Ba cheart do chomhaltaí, ar leibhéal an Chórais agus na Scoile araon, aird chuí a thabhairt ar aon phlean oideachais nó cúraim do na daoine óga atá faoina gcúram a bhfuil 
riachtanais speisialta oideachais acu agus a chinntiú nach mbíonn tionchar diúltach acu mar thoradh ar an ngníomh tionsclaíoch seo. 

 
Cuirfear aon athrú ar an ngníomh thionsclaíoch seo in iúl do bhaill gan mhoill 
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