
 
 
 

 
 

 
Imlitir  0006/2011  

 
Imlitir chuig Boird Bhainistíochta agus Príomhoidí na mBunscoileanna, na 
nIarbhunscoileanna agus na Scoileanna Speisialta maidir leis na socruithe leasaithe do 
leithdháileadh poist mar Chúntóirí Riachtanas Speisialta 
 
 
1. Srian ar phoist mar Chúntóirí Riachtanas Speisialta 
 
Le blianta beaga anuas, beidh sé tugtha faoi deara ag scoileanna gur thug an Rialtas tús áite 

do thacaíochtaí a sholáthar do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, m.sh. 

mhéadaigh an caiteachas ar scéim na gCúntóirí Riachtanas Speisialta de 922% sa tréimhse 

2001 – 2009. I gcomhthéacs an choir reatha sa gheilleagar, agus tús áite á tabhairt ag an 

Rialtas i gcónaí don oideachas speisialta, ní mór, mar chuid den Chlár Náisiúnta 

Athshlánaithe, srian a chur le líon na bpost coibhéise lánaimseartha mar Chúntóirí 

Riachtanas Speisialta sna scoileanna. Is ionann an líon seo agus 10,575 post coibhéise 

lánaimseartha. 

 

Soláthraíonn an líon seo post tacaíocht shubstaintiúil do scoileanna a chláraigh daltaí atá faoi 

mhíchumas oideachais agus a dteastaíonn cúram suntasach breise uathu.     

 

2.  Bainistiú leithdháileadh na gCúntóirí Riachtanas Speisialta 
 

Tá treoir faighte ag an gComhairle Náisiúnta Oideachais Speisialta (NCSE) go gcaithfear  
scéim na gCúntóirí Riachtanas Speisialta a bhainistiú laistigh den chreat fostaíochta agus 

buiséadta ina iomláine agus nach ceadmhach aon phost mar Chúntóir Riachtanas Speisialta 

de bhreis ar an gcoibhéis lánaimseartha de 10,575 post a cheadú.   Tuigfidh scoileanna go 

mbeidh gá le socruithe na scéime seo a leasú chun gur féidir leis an NCSE an scéim a oibriú 

laistigh den srian foriomlán. 

 



Beidh sé riachtanach aon leithdháiltí eile a bhainistiú laistigh den srian ar uimhreacha agus 

gheobhaidh scoileanna tuilleadh faisnéise air sin go luath, faoi mar a deirtear thíos. 

 

 

3.  Socruithe Leasaithe 
 
Beidh sé ina phríomhghné den scéim leasaithe líon Cúntóirí Riachtanas Speisialta a 

leithdháileadh ar scoileanna cáilithe gach bliain.    Tá cainteanna ar siúl idir an Roinn 

Oideachais agus Scileanna (DES) agus NCSE i láthair na huaire maidir leis na mionsocruithe 

a dhéanfar chun go gcloífear leis na srianta foriomlána.  Beidh cainteanna ag an Roinn agus 

ag an NCSE leis na Comhpháirtithe Oideachais go luath i dtaobh na socruithe leasaithe. 

Cuirfidh an NCSE comhairle ar na scoileanna i dtaobh na socruithe leasaithe go luath. 

 

4.  Iarratais ar Láimh 
 
Breithneoidh an NCSE gach iarratas ar thacaíocht ó Chúntóir Riachtanas Speisialta atá 

faighte cheana féin i bhfianaise an athrú go leithdháileadh bliantúil agus na socruithe 

leasaithe dá dtagraítear thuas.  

 

Má tá aon cheist agat i dtaobh na himlitreach seo, cuir glao ar an Rannóg Oideachais 

Speisialta ar 090 648 3760/4093/3762/3758/4188/3747  

 

Gheofar an imlitir seo ar shuíomh gréasáin na Roinne www.education.ie 
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