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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA OIDEACHAIS, 1998; DO
LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAIRLE
MHÚINTEOIREACHTA, 2001; D’AISGHAIRM AN
ACHTA UM AN gCISTE OIDEACHAIS EOLAÍOCHTA
AGUS TEICNEOLAÍOCHTA (INFHEISTÍOCHT), 1997
AGUS AN ACHTA UM AN gCISTE OIDEACHAIS
EOLAÍOCHTA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA
(INFHEISTÍOCHT) (LEASÚ), 1998; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[23 Bealtaine 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Oideachais (Leasú), 2012 a ghairm den
Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

(3) Féadfar na hAchtanna Oideachais, 1878 go 2012 a ghairm de
na hAchtanna Oideachais, 1878 go 2007 agus d’ailt 4, 5, 6 agus 7 agus
den fho-alt seo, le chéile.

(4) Féadfar na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta,
2001 go 2012 a ghairm de na hAchtanna um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001 agus 2006 agus d’ailt 8, 9 agus 10 agus den
fho-alt seo le chéile.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1998” an tAcht Oideachais, 1998;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta,
2001;
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Gearrtheideal,
tosach feidhme agus
comhlua.

Léiriú.



Cd.1 A.2

Caiteachais.

Leasú ar alt 2
d’Acht 1998.

Leasú ar alt 7
d’Acht 1998.
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ciallaíonn “Aire” an tAire Oideachais agus Scileanna.

3.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Leasú ar fhorálacha den Acht Oideachais, 1998.

4.—Leasaítear alt 2 d’Acht 1998, i bhfo-alt (1)—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“míbhuntáiste oideachasúil”:

“ciallaíonn ‘míbhuntáiste oideachasúil’ na baic ar
oideachas de dhroim míbhuntáiste shóisialta nó
eacnamaíoch a choisceann mic léinn ar thairbhe chuí a
bhaint as oideachas i scoileanna;”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “Príomhoide”:

“ciallaíonn ‘Príomhoide’ duine arna cheapadh nó arna
ceapadh chun bheith ina Phríomhoide nó ina
Príomhoide;”,

agus

(c) sa mhíniú ar “seirbhísí taca”—

(i) trí mhír (f) a scriosadh, agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (n):

“(n) cibé seirbhísí eile a shonraítear leis an Acht
seo nó is cuí leis an Aire, nó iad araon,
ach ní fholóidh sé seirbhísí sláinte agus
seirbhísí sóisialta pearsanta de réir bhrí an
Achta Sláinte, 2004;”.

5.—Leasaítear alt 7 d’Acht 1998—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-
alt (4):

“(a) beidh aird aige nó aici ar na nithe seo a leanas—

(i) na hacmhainní atá ar fáil,

(ii) an gá atá ann a áirithiú, a mhéid is féidir,
go soláthraíonn an córas oideachais—

(I) an cleachtas is fearr i modhanna
múinteoireachta,

(II) luach ar airgead, agus

(III) torthaí ar fheabhas le haghaidh mac
léinn,
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trí chaighdeáin a shocrú dóibh siúd atá ag
gabháil do sholáthar an oideachais, lena
n-áirítear nósanna imeachta agus cibé
nithe eile dá bhforáiltear leis an Acht seo
araon a chinneadh,

(iii) an soláthar le haghaidh oideachais agus
oiliúna a dhéanann gníomhaireachtaí eile
as cistí a sholáthraíonn an tOireachtas,

(iv) an gá atá ann éagsúlacht na seirbhísí
oideachais a sholáthraítear sa Stát a
léiriú, agus

(v) na cleachtais agus na traidisiúin a
bhaineann le heagrú scoileanna nó grúpaí
scoileanna atá ann tráth thosach feidhme
na Coda seo agus an ceart atá ag
scoileanna a ngnóthaí féin a bhainistiú de
réir an Achta seo agus de réir aon
chairteacha, gníomhas, airteagal
bainistíochta nó aon ionstraimí eile den
sórt sin a bhaineann lena mbunú nó lena
n-oibriú,

agus”,

agus

(b) trí fho-ailt (5) agus (6) (a cuireadh isteach le halt 40 den
Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais
Speisialta Oideachais Acu, 2004) a aisghairm.

6.—Leasaítear Acht 1998 trí na hailt seo a leanas a chur in ionad
ailt 23 agus 24:

“An
Príomhoide.

23.—(1) I dteannta na bhfeidhmeanna a
thugtar do Phríomhoide le halt 22, maidir le
Príomhoide scoile aitheanta—

(a) beidh sé nó sí freagrach as bainistíocht
na scoile ó lá go lá, lena n-áirítear
múinteoirí agus foireann eile na scoile
a threorú agus a stiúradh, agus beidh
sé nó sí cuntasach do bhord na scoile
as an mbainistíocht sin,

(b) tabharfaidh sé nó sí ceannaireacht do
mhúinteoirí agus d’fhoireann eile agus
do mhic léinn na scoile,

(c) beidh sé nó sí freagrach, mar aon leis an
mbord, le tuismitheoirí mac léinn agus
leis na múinteoirí, as timpeallacht a
chruthú sa scoil a thacaíonn leis an
bhfoghlaim i measc na mac léinn agus
a chuireann forbairt ghairmiúil na
múinteoirí chun cinn,

(d) déanfaidh sé nó sí, faoi stiúradh an
bhoird agus i gcomhairle leis na
múinteoirí, leis na tuismitheoirí agus, a
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mhéid is cuí dá n-aois agus dá dtaithí,
leis na mic léinn, cuspóirí a leagan
amach don scoil agus faireachán a
dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí
sin, agus

(e) déanfaidh sé nó sí tuismitheoirí mac
léinn sa scoil a spreagadh chun páirt a
ghlacadh in oideachas na mac léinn sin
agus i ngnóthú chuspóirí na scoile.

(2) Beidh ag Príomhoide scoile aitheanta, chun
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo
a chomhall, na cumhachtaí sin go léir is gá nó is
fóirsteanach chuige sin, agus déanfaidh sé nó sí a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhall—

(a) de réir cibé beartas a chinnfidh bord na
scoile ó am go ham, agus

(b) de réir rialachán arna ndéanamh de réir
alt 33.

(3) Beidh Príomhoide scoile aitheanta i
dteideal a bheith ina chomhalta nó ina comhalta
d’aon choiste agus de gach coiste arna cheapadh
ag bord na scoile.

(4) Le linn do Phríomhoide scoile aitheanta a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin alt seo a
fheidhmiú, rachaidh sé nó sí, nuair is indéanta é, i
gcomhairle le múinteoirí agus foireann eile na
scoile.

(5) Más rud é gur duine seachas bord na scoile
lena mbaineann fostóir Príomhoide, múinteoirí
agus foirne eile scoile aitheanta, forléireofar
tagairt san alt seo do bhord, agus beidh éifeacht
leis an tagairt sin, amhail is dá gcuirfí an duine sin
in ionad na tagartha sin i ngach áit a bhfuil sí.

Forálacha a
bhaineann leis
an bhfoireann.

24.—(1) Faoi réir an ailt seo, maidir le bord
scoile aitheanta—

(a) déanfaidh sé duine a cheapadh le bheith
ina Phríomhoide nó ina Príomhoide ar
an scoil, mura bhfuil duine arna
cheapadh nó arna ceapadh cheana,
agus

(b) féadfaidh sé cibé daoine agus cibé líon
daoine a cheapadh mar mhúinteoirí
agus mar fhoireann eile na scoile a
mheasfaidh an bord ó am go ham is gá
chun a chumhachtaí agus a
fheidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh.

(2) Is é nó is í an tAire, le comhthoiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a chinnfidh
ó am go ham líon agus cáilíochtaí múinteoirí agus
foirne eile scoile aitheanta, dá dtugtar nó dá
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dtabharfar luach saothair as airgead a sholáthróidh
an tOireachtas.

(3) Is é nó is í an tAire, le comhthoiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a chinnfidh
ó am go ham téarmaí agus coinníollacha
fostaíochta múinteoirí agus foirne eile scoile
aitheanta, arna gceapadh ag an mbord agus dá
dtugtar nó dá dtabharfar luach saothair as airgead
a sholáthróidh an tOireachtas.

(4) Maidir le Príomhoide scoile aitheanta nó
múinteoir nó comhalta eile foirne de chuid scoile
aitheanta, arna cheapadh nó arna ceapadh roimh
thosach feidhme an ailt seo, agus a bhí i seilbh
oifige díreach roimh thosach feidhme an ailt seo,
leanfaidh sé nó sí de bheith i seilbh oifige tar éis
an tosach feidhme sin amhail is dá gceapfaí faoin
alt seo é nó í.

(5) (a) D’ainneoin fho-ailt (3) agus (11), aon
mhúinteoir nó aon chomhalta eile
foirne de chuid scoile aitheanta dá
dtugtar nó dá dtabharfar luach saothair
as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas, féadfar é nó í a
athimlonnú chuig scoil aitheanta eile
de réir nósanna imeachta
athimlonnaithe a chinnfidh an tAire ó
am go ham le comhthoiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
tar éis dul i gcomhairle le comhlachtaí
atá ionadaitheach do phátrúin, le
heagraíochtaí aitheanta bainistíochta
scoile agus le ceardchumainn agus
comhlachais foirne aitheanta atá
ionadaitheach do mhúinteoirí nó
d’fhoireann eile de réir mar is cuí.

(b) Aon mhúinteoir nó aon chomhalta eile
foirne a athimlonnófar de réir mhír (a),
tiocfaidh sé nó sí, de réir na nósanna
imeachta athimlonnaithe a chinnfear
faoin mír sin, chun bheith ina fhostaí
nó ina fostaí—

(i) de bhord na scoile aitheanta, nó

(ii) den choiste gairmoideachais a
chothabhálann an scoil aitheanta,

a n-athimlonnófar é nó í chuici.

(6) I gcás go mbeidh luach saothair nó
aoisliúntas iomlán, nó cuid de luach saothair nó
d’aoisliúntas, nó iad araon, Príomhoide scoile
aitheanta nó múinteora nó comhalta eile foirne de
chuid scoile aitheanta á íoc nó á híoc, nó le híoc,
as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, is é nó is
í an tAire, le comhthoiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, a chinnfidh an luach
saothair sin agus an t-aoisliúntas sin ó am go ham.
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(7) Chun críocha alt 30 d’Acht 2001—

(a) soláthróidh an Chomhairle
Mhúinteoireachta don Aire agus do
gach coiste gairmoideachais faisnéis
atá ina seilbh aici i leith gach duine atá
nó a bhí ina mhúinteoir cláraithe nó
ina múinteoir cláraithe, agus

(b) ar thosach feidhme an ailt sin agus dá
éis, ar iarraidh ón Aire nó ó choiste
gairmoideachais, soláthróidh an
Chomhairle Mhúinteoireachta don
Aire nó do choiste gairmoideachais, de
réir mar is cuí, sonraí cláraithe aon
duine—

(i) atá cláraithe nó a thiocfaidh chun
bheith cláraithe faoi alt 31 d’Acht
2001 nó faoi rialacháin arna
ndéanamh de bhun an ailt sin,

(ii) a rachaidh a chlárú coinníollach nó
a clárú coinníollach ar ceal de réir
alt 32 d’Acht 2001,

(iii) a bhainfear den chlár de réir alt 34
nó 35 d’Acht 2001, nó

(iv) a gceartófar a chlárú nó a clárú de
réir alt 36 d’Acht 2001.

(8) D’ainneoin alt 30 d’Acht 2001, féadfaidh an
tAire, i gcás gur deimhin leis nó léi gur gá é
d’fhonn riachtanais foirne phráinneacha,
shealadacha nó ócáideacha scoileanna aitheanta a
éascú, na nithe seo a leanas araon a fhorordú ó am
go ham—

(a) na himthosca ina bhféadtar duine, nach
múinteoir cláraithe ar chúis seachas go
bhfuil sé nó sí ar fionraí nó arna bhaint
nó arna baint den chlár faoi Chuid 5
d’Acht 2001, a fhostú in áit múinteora
chláraithe i scoil aitheanta agus luach
saothair a thabhairt dó nó di, i leith na
fostaíochta sin, as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas, agus

(b) na coinníollacha a ghabhann le duine
den sórt sin a fhostú i gcás go dtugtar
nó go dtabharfar luach saothair dó nó
di as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas.

(9) D’ainneoin alt 30 d’Acht 2001, breithneoidh
an tAire na nithe seo a leanas le linn dó nó di
a dheimhniú dó féin nó di féin chun críocha fho-
alt (8):

(a) a inmhianaithe atá sé a chinntiú gur
múinteoirí cláraithe iad daoine atá
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fostaithe i bpoist mhúinteoireachta i
scoil aitheanta;

(b) an gá atá ann riachtanais foirne
phráinneacha, shealadacha nó
ócáideacha scoileanna aitheanta a
éascú;

(c) a inmhianaithe atá sé an cur isteach a
dhéantar ar oideachas mac léinn a
íoslaghdú; agus

(d) cáilíochtaí agus taithí iomchuí duine dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (a) agus
(b) d’fho-alt (8).

(10) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8),
féadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoin alt sin,
foráil a dhéanamh maidir le ceann amháin nó níos
mó díobh seo a leanas:

(a) ceanglas nach ndéanfar duine dá
dtagraítear i míreanna (a) agus (b)
d’fho-alt (8) a fhostú in áit múinteora
chláraithe i scoil aitheanta, i bpost ina
n-íoctar nó ina n-íocfar a luach saothair
as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas ach amháin sa chás, agus
sa chás sin go heisiach, nach mbeidh
aon mhúinteoir cláraithe ar fáil chun
dul i mbun an phoist atá i gceist;

(b) teorainn le fad na tréimhse ar lena linn
is ceadmhach duine den sórt sin a
fhostú amhlaidh in áit múinteora
chláraithe;

(c) ceanglas go mbeidh cáilíochtaí íosta
áirithe ag duine den sórt sin sula
bhféadfar é nó í a fhostú amhlaidh;

(d) ceanglas go dtoileoidh an tAire le fostú
duine den sórt sin;

(e) teorainn leis na hábhair nó na críocha,
nó leo araon, ar ina leith is ceadmhach
duine den sórt sin a fhostú amhlaidh;

(f) ceanglas go ndéanfaidh scoil fianaise a
choinneáil agus a thabhairt don Aire is
fianaise nach raibh sí in ann múinteoir
cláraithe a fhostú in áit múinteora
chláraithe i scoil aitheanta; agus

(g) ceanglas go mbeidh duine den sórt sin
faoi réir grinnfhiosrúcháin agus
imréitigh ag an nGarda Síochána de
réir an ghnáthchleachtais le haghaidh
múinteoirí cláraithe.

(11) Féadfaidh bord scoile aitheanta, de réir
nósanna imeachta a chinnfidh an tAire ó am go
ham tar éis dul i gcomhairle le comhlachtaí atá
ionadaitheach do phátrúin, le heagraíochtaí
aitheanta bainistíochta scoile agus le
ceardchumainn aitheanta agus comhlachais foirne

9
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aitheanta atá ionadaitheach do mhúinteoirí nó
d’fhoireann eile, de réir mar is cuí, aon duine nó
gach duine díobh seo a leanas, Príomhoide,
múinteoirí agus foireann eile scoile, dá dtugtar nó
dá dtabharfar luach saothair as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas, a cheapadh, a
fhionraí nó a dhífhostú.

(12) I gcás gur duine seachas bord na scoile
lena mbaineann fostóir Príomhoide, múinteoirí
agus foirne eile scoile aitheanta, forléireofar
tagairt san alt seo do bhord, agus beidh éifeacht
léi, amhail is dá gcuirfí an duine sin in ionad na
tagartha sin gach áit a bhfuil sí.

(13) Le linn fo-alt (11) a chur chun feidhme
maidir le Príomhoide scoile aitheanta nó
múinteoir nó comhalta eile foirne de chuid scoile
aitheanta a bheidh bunaithe nó á cothabháil ag
coiste gairmoideachais, déanfaidh bord na scoile
aitheanta lena mbaineann de réir fhorálacha na
nAchtanna Oideachais Ghairme Beatha, 1930 go
2006 i ndáil le fionraí agus dífhostú.

(14) San alt seo—

(a) ciallaíonn ‘Acht 2001’ an tAcht um
Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001;

ciallaíonn ‘clár’ Clár na Múinteoirí
arna bhunú faoi alt 29 den Acht um
Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001
agus forléireofar ‘clárú’ agus ‘cláraithe’
dá réir sin;

agus

(b) aon tagairt d’íocaíocht a bheith á
déanamh nó le déanamh le duine nó
do luach saothair a bheith á thabhairt
nó le tabhairt dó nó di as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas, folaíonn
sí íocaíocht pháirteach a dhéanamh
amhlaidh le duine nó luach saothair
páirteach a thabhairt amhlaidh do
dhuine.”.

7.—Aisghairtear alt 32 d’Acht 1998.

CUID 3

Leasú ar fhorálacha den Acht um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001

8.—Leasaítear alt 30 d’Acht 2001 trí “Faoi réir fho-alt (8) d’alt 24
(arna chur isteach le halt 6 den Acht Oideachais (Leasú), 2012) den
Acht Oideachais, 1998, aon duine a bheidh” a chur in ionad “Aon
duine a bheidh”.
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9.—Leasaítear Acht 2001 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 33:

“Clárú a
athnuachan.

33.—(1) Beidh clárú bailí go ceann 12 mhí ón
dáta cláraithe.

(2) Féadfaidh an Chomhairle, faoi réir thoiliú
an Aire, rialacháin a dhéanamh faoi alt 4 d’fhonn
clárú daoine atá cláraithe mar mhúinteoirí faoin
Acht seo a athnuachan, lena ndéanfar foráil maidir
le gach ceann nó le haon cheann díobh seo a
leanas, ach ní gá go mbeidh siad teoranta dóibh:

(a) an fhoirm ina ndéanfar agus an modh ar
a ndéanfar iarratas ar athnuachan;

(b) an fhianaise dhoiciméadach agus
fianaise eile a bheidh ag gabháil le
hiarratas ar athnuachan;

(c) na coinníollacha le haghaidh clárú a
athnuachan (lena n-áirítear fógra faoi
chlárú a athnuachan a eisiúint), a
bhféadfaidh gach ceann nó aon cheann
díobh seo a leanas, i ndáil leis an
iarratasóir ar athnuachan, a bheith ar
áireamh iontu ach ní gá go mbeidh siad
teoranta dóibh:

(i) críochnú sásúil clár oideachais
leanúnaigh agus oiliúna leanúnaí
arna gcreidiúnú faoi alt 39;

(ii) fianaise i dtaobh carachtair lena
n-áirítear dearbhuithe ón
iarratasóir agus ón nGarda
Síochána, ach ní gá go mbeidh sí
teoranta dóibh; agus

(iii) taithí mhúinteoireachta.

(3) Faoi réir fho-alt (2) agus cibé táille
athnuachana a fhorordófar faoi alt 23 a íoc,
féadfaidh múinteoir cláraithe iarratas a dhéanamh
chun a chlárú nó a clárú a athnuachan ar feadh
tréimhse bhreise 12 mhí.

(4) Déanfar iarratas ar chlárú a athnuachan
sula rachaidh tréimhse bhailíochta an chláraithe
in éag.

(5) Beidh éifeacht leis an téarma athnuachana
do chlárú ón dáta a rachaidh an clárú roimhe sin
in éag.

(6) Ar iarratas ar chlárú a athnuachan agus an
táille fhorordaithe a fháil, déanfaidh an
Chomhairle, a luaithe is indéanta, admháil a chur
chuig an múinteoir cláraithe is iarratasóir á rá go
bhfuarthas an táille.

(7) I gcás gur deimhin leis an gComhairle go
gcomhlíonann an t-iarratasóir forálacha an ailt seo
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Leasú ar alt 33
d’Acht 2001.



Cd.3 A.9

Leasú ar alt 38
d’Acht 2001.

Aisghairm.
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agus forálacha iomchuí eile an Achta seo, clárófar
an t-iarratasóir mar mhúinteoir go ceann tréimhse
breise 12 mhí agus tabharfaidh an Chomhairle
fógra don duine lena mbaineann de réir rialachán
arna ndéanamh faoi fho-alt (2).

(8) Aon admháil arna heisiúint ag an
gComhairle faoi fho-alt (6), agus aon fhógra arna
eisiúint aici faoi fho-alt (7), beidh sí nó sé, gan
cruthúnas ar shíniú an duine a airbheartaíonn gurb
é nó gurb í a shínigh an admháil nó an fógra nó
gurbh é nó gurbh í an duine sin an duine cuí lena
síniú nó lena shíniú amhlaidh, ina fianaise nó ina
fhianaise, in aon imeachtaí dlíthiúla, go ndearnadh
an íocaíocht nó gur athnuadh an clárú, de réir mar
a bheidh, le haghaidh na tréimhse a shonraítear
san fhógra, mura suífear a mhalairt.”.

10.—Leasaítear Acht 2001 tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (a) d’fho-alt (1) d’alt 38:

“(a) na cláir oideachais agus oiliúna do mhúinteoirí a
sholáthraíonn forais ardoideachais a athbhreithniú
agus, más cuí, a chreidiúnú.”.

CUID 4

Aisghairm

11.—Aisghairtear an tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta
agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997 agus an tAcht um an
gCiste Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht)
(Leasú), 1998.


