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TOSÚ FOSTAÍ  

FOIRM 
Comhlánaigh na codanna uile thíos i gCEANNLITREACHA agus cinntigh go ndéantar an fhoirm a chomhlánú ina 

hiomláine agus go beacht.  Tabhair faoi deara go bhféadfadh moill ar íocaíocht pá/tuarastail a bheith ina toradh ar 
mhainneachtain i gcomhlánú na foirme ina hiomláine nó ar fhaisnéis mhíchruinn a sholáthar.  Ba cheart foirmeacha 

sínithe comhlánaithe a chur ar ais chuig an Scoil/Coláiste a luaithe is féidir.  

Teideal an Phoist:  

Scoil/Coláiste/Lárionad:  

Teideal (An Dr./Uasal/Athair/Siúr):  

Céadainm*:  Lárainm*:  

Sloinne*:   Mar Is Fearr Aithne**:  

*Beidh do chuntas ríomhphoist BOOC ina chomhcheangal de do shloinne/chéadainm mura sonraíonn tú ainm éagsúil a chur 

sa réimse ‘Mar Is Fearr Aithne’ agus sa chás sin beidh sé ina chomhcheangal de shloinne/mar is fearr aithne. D’fhéadfadh 
leis an gcéad litir do do lárainm bheith ag teastáil chun a chinntiú go gcruthnaítear seoladh ríomhphoist uathúil duit. 

 **Tabhair faoi deara nár cheart leasainmneacha a chur isteach sa réimse ‘Mar Is Fearr Aithne’.   

Seoladh le haghaidh 
comhfhreagrais: 

 

 

Uimhir PSP:  

Náisiúntacht:  

Uimh. Theileafóin  Fón Póca:  

Inscne: Firean
nach: 

 Baineannach:  

Seoladh Ríomhphoist 

(pearsanta):*** 

 

***Tabhair faoi deara go sannfar seoladh ríomhphoist oifigiúil BOOC duit agus tusa bunaithe mar fhostaí BOOC agus seolfar 

gach comhfhreagras amach anseo chuig an seoladh ríomhphoist corparáideach, ní chuig do sheoladh ríomhphoist 
pearsanta. (Ní eiseofar seoladh ríomhphoist corparáideach do bhaill foirne ar dtús atá fostaithe ar bhonn sealadach 
gearrthéarma agus déanfar teagmháil leo ar a seoladh pearsanta más gá) 

Dáta Breithe: (ll/mm/bbbb)  

Uimh. Chlárúcháin na Comhairle 
Múinteoireachta: 

 Dáta an Chlárúcháin:  

Ábhar Cláraithe (Ábhair Chláraithe):    

An Dáta Tosaithe atá Molta:  

Sonraí Íocaíochta (PayPath): 

Ainm an Bhainc/Chumainn Foirgníochta & 
Seoladh  

 

IBAN:  

BIC:  

An bhfuil fostaíocht agat lasmuigh de BOO Chorcaí?       Níl                       Tá 

Más ‘Tá’ an fhreagra, comhlánaigh an chuid a leanas 

Sonraí na Fostaíochta Eile 

Ainm an Fhostóra:  

An Post i Seilbh agat:  

Líon na nUaireanta oibre in aghaidh na 
seachtaine: 

 

STAIR FOSTAÍOCHTA 

Ar oibrigh tú roimhe seo le BOO Chorcaí? D’oibrig
h 

 Níor 
oibrigh 

 

Má oibrigh tú, tabhair d’uimhir fostaí roimhe seo más eol duit:   

An Post i Seilbh agat  
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Ainm na Scoile/an Choláiste:  

 

FOSTAÍOCHT SAN EARNÁIL PHOIBLÍ ROIMHE SEO 
Cuirtear in iúl duit mura bhfuil fianaise dhoiciméadach mar atá sonraithe thíos ceangailte le d’iarratas, íocfar gach fostaí nua de réir na scálaí pá 

d’Iontrálaithe Nua de réir mar atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (DES).  Is é an fostaí atá freagrach as fianaise dá leithéid a chur 
ar fáil.   Ba cheart d’iarratasóirí féachaint ar www.education.ie > Education Personnel>Payroll>Teachers le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis na 

scálaí pá is infheidhme le Múinteoirí arna gceapadh tar éis an 1 Eanáir 2011. 

Ar oibrigh tú san Earnáil Phoiblí roimh an 1 Eanáir 2011 D’oibrigh               Níor oibrigh 

Má oibrigh, cuir ráiteas isteach ó gach Fostóir Roimhe Seo san Earnáil Phoiblí lena ndearbhaítear an méid a leanas: 

(1) Ainm & Seoladh an Fhostóra Roimhe Seo;             (2)Dáta(í) na Fostaíochta - Ó/Go 

(3)Teideal an Phoist a bhí i Seilbh Agat                          (4) Rátaí Pá a bhí infheidhme leis an bPost 

An bhfuil tú ar Chead Neamhláithreachta faoi láthair ó Fhostóir na hEarnála Poiblí?      Tá                Níl 

Más ‘Tá’ an fhreagra, luaigh scéim na saoire agus dáta tosaithe na 
saoire: e.g. sos gairme, etc.: 

Scéim: 

Dáta Tosaithe: 

Ar bhain tú leas as aon Scéim Iomarcaíochta/Luathscoir?                  Bhain               Níor bhain  

Má bhain tú, luaigh an scéim agus an dáta iontrála sa scéim: Scéim: 

Dáta Iontrála: 

Sonraí Pinsin (Nuair is infheidhme) 

An raibh tú ar fhostú in Eagraíocht na Seirbhíse Poiblí an 1 Aibreán 2004?      Bhí               Ní raibh 

An bhfuil Pinsean á fháil agat maidir le haon fhostaíocht roimhe seo sna réimsí a leanas (Ticeáil √ mar is 
cuí)? 

An Earnáil Oideachais: Tá  Níl  

An tSeirbhís Phoiblí: Tá  Níl  

Más ‘Tá’ an fhreagra ar aon cheist thuas, luaigh cineál an 
phinsin   
agus na Coda de nuair is infheidhme.  

 

Sonraí Neasghaol: 

Sloinne:  

Céadainm:  

Seoladh:  

Gaol:  

Uimh. Theileafóin  

Cleithiúnaithe: 
(faoi 18 nó faoi 21 agus in oideachas 
lánaimseartha) 

Ainm(neacha) Dáta(í) Breithe 

  

  

  

 
DEIMHNIÚ AR LIÚNTAS SAOR Ó CHÁIN AGUS FIANAISE PSP 
 
❖ Más é seo do chéad fhostaíocht in Éirinn, cinntigh go logálann tú isteach ar an leathanach Mo Chuntas 

ar www.revenue.ie d’fhonn d’fhostaíocht a chlárú le BOO Chorcaí. Is í ár n-uimhir chláraithe fostóra 
3185254WH. 
 

❖ Fianaise ar Uimhir PSP (féach thíos) NÓTA:  NÍ BHUNÓFAR TÚ LE HAGHAIDH ÍOCAÍOCHTA MURA 
BHFAIGHTEAR FIANAISE SHÁSÚIL DE RÉIR MAR ATÁ SONRAITHE THÍOS. 

 
 
 
 
 
ADMHÁLACHA AGUS DEARBHUITHE (Ticeáil gach cuid chun a dhearbhú) 

 Íocaíocht Tuarastail 

http://www.education.ie/
http://www.revenue.ie/
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Admhaím na nithe a leanas leis seo:  
(i) Íocfar mo Thuarastal/Phá isteach i mo chuntas bainc ar bhonn coicíse  
(ii) Is mise atá freagrach as bileoga ama comhlánaithe a chur ar ais gach seachtain/mí, de réir mar is 

infheidhme, faoin   
     spriocdháta comhaontaithe chuig an duine ainmnithe sa Scoil/Choláiste/Lárionad. Ní mór bileoga ama a 
chur ar ais gach  
    seachtain/mí, de réir mar is infheidhme, agus ní cheart iad a choinneáil chun uaireanta a fhabhrú.  Glacaim 
leis má theipeann orm cloí leis sin    
    go bhféadfadh sé nach n-íocfaí an tuarastal. 
 

 Glacaim orm féin chun aon íocaíochtaí a aisíoc a dhéantar a thaisceadh i mo Chuntas Bainc nach 
bhfuil mé ina dteideal ó cheart. 
 

 Admhaím go bhfuil mé freagrach as fianaise a sholáthar don Roinn Acmhainní Daonna ar fhostaíocht 
san Earnáil Phoiblí roimh an 1 Eanáir 2011 d’fhonn cinneadh a dhéanamh maidir le cé acu an bhfuil nó 
nach bhfuil rátaí pá Iontrálaithe Nua infheidhme  
agus go mbeidh íoc na rátaí pá Iontrálaithe Nua infheidhme go dtí go gcuirfear fianaise dá leithéid 
isteach. 
 

 Admhaím go bhfuil mé freagrach as aon athruithe a chur in iúl don Roinn Acmhainní Daonna a 
bhaineann leis an bhfaisnéis thuas de réir mar atá curtha ar fáil agam ar m’iarratas.  
 

 Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis uile uaimse maidir leis an méid thuas fíor agus cruinn araon agus 
glacaim leis go ndéanfar m’fhostaíocht a fhoirceannadh má tá a mhalairt de chás ann.   

 
 Admhaím go bhféadfadh sé a bheith ina thoradh ar mhainneachtain i bhFoirm Ghealltanais a 

chomhlánú (féach an Dearbhúchán Reachtúil) agus i gcruthúnas ar aitheantas a sholáthar roimh an 
gcéad lá den cheapachán nó ar an lá sin roimh thosú ar mhúinteoireacht, go ndéanfaí an tairiscint ar 
cheapachán a tharraingt siar. 
  

❖ TÁBHACHTACH:  Ní féidir an ráta láncháilithe a íoc ach amháin leis na múinteoirí sin atá cláraithe le 
Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann don réimse (réimsí) ábhair ina ndéantar aon tairiscint ar 
cheapachán. 

 
Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis uile uaimse maidir leis an méid thuas fíor agus cruinn araon.   
 
 
Sínithe: __________________________            Arna dhátú: _____________________ 
 
 
Priontáil Ainm:     ______________________________ (CEANNLITREACHA) 
 

Cuir an fhoirm seo ar ais chuig an Roinn Acmhainní Daonna nó chuig an mball foirne ainmnithe sa 
Scoil/Choláiste/Lárionad de réir mar is iomchuí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAISNÉIS THÁBHACHTACH DO CHEAPAITHE NUA  
LÉIGH GO CÚRAMACH 
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Uimhir PSP: 
D’fhonn Rialacháin Iniúchóireachta a chomhlíonadh, ní mór dúinn a chinntiú go mbíonn gach uimhir PSP a 
chuirtear isteach ina huimhir bhailí.  Beidh cóip de cheann amháin ar bith de na doiciméid a leanas imleor: 
 

• Deimhniú ar chreidmheasanna cánach agus scoithphointe an ráta chaighdeánaigh maidir le fostaíocht 
roimhe seo 

• P45 ó fhostaíocht roimhe seo lena dtaispeántar d’uimhir PSP maidir leis an mbliain mheasúnaithe reatha 
nó an bhliain roimhe sin 

• Cárta Seirbhísí Poiblí, Cárta Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, nó Litir um Chlárú le haghaidh PSP arna 
heisiúint ag an Roinn Coimirce Sóisialaí 

• Ráiteas Comhardaithe P21 

• P60 arna eisiúint ag fostóir roimhe seo, lena dtaispeántar d’uimhir PSP 

• Aon mhíreanna comhfhreagrais eile ón oifig chánach, ina ndéantar d’uimhir PSP a lua go sainiúil 

• Duillín pá ó fhostóir roimhe seo lena dtaispeántar d’uimhir PSP 
 
Sonraí Cánach: 

• Más é seo do chéad fhostaíocht in Éirinn, cinntigh go logálann tú isteach ar an leathanach Mo Chuntas ar 
www.revenue.ie d’fhonn d’fhostaíocht le BOO Chorcaí a chlárú. Is í ár n-uimhir chláraithe fostóra 
3185254WH. 

• Coinnigh cuimhne go gcuirtear fostaithe nua uile ar cháin éigeandála, agus mura bhfuil do 
ghnóthaí cánach in ord, íocfaidh tú an ráta cánach níos airde mar thoradh air sin ar do thuilleamh 
uile laistigh de 8 seachtaine ó thús d’fhostaíochta. 


