
 

 

                                                                                              

Prif Ddiben y Swydd 

Cyfrifol i:  Cydlynydd Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal  

 

Cyfrifol am: Cefnogi'r cwricwlwm a hefyd anghenion bugeiliol yr holl Blant sy'n 
Derbyn Gofal gan Flaenau Gwent. Cynorthwyo gyda chodi perfformiad 
academaidd Plant sy'n Derbyn Gofal. 

Prif Gyfrifoldebau 

 
1. Cefnogi plant sy'n gofalu am ddisgyblion yn yr ysgol, ar sail un-i-un neu grŵp bach. 
 
2. Cefnogi disgyblion sy'n derbyn gofal yn yr ysgol drwy lunio cynllun addysg penodol 

ar y cyd gydag aelodau perthnasol staff a disgyblion. 
 

3. Cydlynu gydag ysgolion a staff gwasanaethau cymdeithasol parthed cynnydd 
disgyblion, amserlenni gwaith cwrs ac unrhyw faterion eraill yn ymwneud ag addysg 
plant sy'n derbyn gofal. 

 
4. Cefnogi gofalwyr drwy roi cysylltiad rhyngddynt ac ysgolion, gan roi pwynt cyswllt, a 

rhoi cyngor ymarferol ar sut y gallant gefnogi addysg y plant yn eu gofal. 
 

5. Rhoi cefnogaeth ychwanegol i blant sy'n derbyn gofal tu allan i oriau ysgol arferol. 
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6. Cydlynu gyda'r tîm Gadael Gofal, gofalwyr a Gyrfa Cymru yng nghyswllt opsiynau ôl-
16 ar gyfer disgyblion. 

 
7. Llenwi adroddiadau byr ar gynnydd disgyblion. 

 
8. Hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad pob disgybl.  

 
9. Mynychu adolygiadau cynlluniau gofal gyda Gwasanaethau Cymdeithasol lle'n 

briodol. 
 

10. Cydlynu gydag ysgolion i gychwyn Cynlluniau Addysg Bersonol ar gyfer plant sy'n 
derbyn gofal, wedyn ddiweddaru bob 3-6 mis. 
 

11. Cydlynu gydag ysgolion a gofalwyr i fonitro cynnydd y plant hynny sy'n derbyn gofal 
gan Flaenau Gwent ond a gaiff eu haddysgu tu allan i'r sir. 

 
12. Cynorthwyo gyda chasglu data ar gyfer dadansoddiad a chyfrannu at adroddiadau 

Llywodraeth Cymru. 
 

13. Cynorthwyo gyda chynllunio a chyflwyno hyfforddiant i weithwyr proffesiynol eraill yn 
ymwneud ag addysg plant sy'n derbyn gofal. 

 
14. Gweithio gyda staff ysgolion i ddatblygu pecynnau cefnogaeth priodol a sgiliau 

astudiaeth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. 
 

15. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol datganiad polisi'r Awdurdod ar Iechyd, 
Diogelwch a Llesiant yn y Gwaith. 

 
16. Cydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau 

ymrwymiad i ymarfer gwrthwahaniaethol.  
 

 



 

1.              1. Cymwysterau a phrofiad 
 

Dull Asesu 

Cymwysterau/Profiad perthnasol Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod Prawf 

5 TGAU Gradd A-C (yn cynnwys Mathemateg a 
Saesneg) neu gyfwerth 

Hanfodol     

Addysg i safon lefel A.   Hanfodol     

Cymhwyster perthnasol mewn addysg/gwaith ieuenctid/ 
gofal cymdeithasol 

Dymunol     

Profiad arall      

Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc Hanfodol     

Profiad o weithio o fewn gosodiad addysg Dymunol     

Profiad o weithio gyda grwpiau o blant agored i niwed Hanfodol     

Profiad o drin ymddygiad heriol Dymunol     

Gwybodaeth/Sgiliau      

Dealltwriaeth o'r system addysg, gyda sylw neilltuol i 
blant sy'n derbyn gofal. 

Hanfodol     

Dealltwriaeth o gyfrinachedd Hanfodol     
Gallu i hyrwyddo addysg plant yn y system gofal.  Dymunol     
Rhaid medru gweithio ar eich cymhelliant eich hun, 
cymryd cyfarwyddyd a gweithio fel rhan o dîm. 

Hanfodol     

Sgiliau cyfathrebu da Hanfodol     
Gallu i ddefnyddio systemau TG yn effeithlon Hanfodol     
Gallu i gynllunio, rheoli a blaenoriaethu eich llwyth gwaith 
eich hun 

Hanfodol     

      

 

2. Gofynion Sgiliau yn y Gymraeg Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Byddai sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol (lefel 0 ym 
mhob un o'r lefelau Cymraeg) 

Dymunol     

 
 Lefel 0 

Lefel 1 
Mynediad 

Lefel 2 
Sylfaen 

Lefel 3 
Canolradd 

Lefel 4 
Uwch 

Lefel 5 
Hyfedredd 

Siarad/Gwrando       
Darllen/Deall       
Ysgrifennu       
 
Gweler “Canllawiau Sgiliau yn y Gymraeg  ar wefan Blaenau Gwent i gael mwy o wybodaeth ar y lefelau 
uchod 

 
 

3. Gofynion Arbennig Hanfodol/ 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Rhaid bod â thrwydded yrru gyfredol a mynediad i gar ar 
gyfer dibenion gwaith. 
 

Hanfodol     
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                   4. Cymwyseddau Personol  
Caiff pob cymhwysedd eu hystyried fel bod yn 
hanfodol, er y cydnabyddir y gall rhai gael eu cyflawni  
dros gyfnod. Disgwylir i'r holl gyflogeion i ddatblygu 
eu cymwyseddau yn barhaus yn unol gyda'r 
fframwaith priodol. Yn ogystal â'r rhai a aseswyd  
fel rhan o'r broses recriwtio, caiff cymwyseddau  
eu hasesu yn ystod y cyfnod prawf ac wedyn  
drwy gynllun hyfforddiant perfformiad yr Awdurdod. 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfforddiant 

Perfformiad 

Cyflenwi'r 
Gwasanaeth 

Blaen-gynllunio, trefnu gwaith 
ymlaen llaw 

 ✓  ✓ 

Cynnwys rheolwr llinell/ 
cydweithwyr wrth osod a 
chyflawni targedau 

   ✓ 

Ad-drefnu gwaith pan fo 
angen 

 
✓ 
 

 ✓ 

Mynd â thasgau rhagddynt 
hyd eu cwblhau lle bynnag 
sy'n bosibl 

   ✓ 

Gofyn am help os daw 
pwysau gwaith yn anhylaw 

   ✓ 

Defnyddio cymhelliant i roi 
adroddiad ar faterion sy'n codi 
sy'n effeithio ar eraill 

 ✓  ✓ 

 
 
 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfforddiant 

Perfformiad 

Gwella a 
Newid 

Parod i roi cynnig ar bethau 
newydd a rhoi adborth ar 
ganlyniadau 

   ✓ 

Deall fod angen newidiadau os 
yw pethau i wella 

   ✓ 

Canfod ffyrdd newydd a 
chreadigol o wneud pethau'n 
well 

 ✓  ✓ 

Mynd ati i geisio datblygu eu 
sgiliau a gwybodaeth ei hun 

   ✓ 

Dysgu o gamgymeriadau a 
chroesawu adborth adeiladol 

   ✓ 

 
 



 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfforddiant 

Perfformiad 

Darparu 
Gwasanaeth 
Ardderchog i 
Gwsmeriaid 

Adnabod pwysigrwydd safonau 
uchel gwasanaeth cwsmeriaid 

   ✓ 

Ymrwymiad i ddarparu 
gwasanaeth ardderchog i holl 
ddinasyddion Blaenau Gwent 

   ✓ 

Deall y cysylltiadau rhwng eu 
proffesiynoldeb eu hunain a'r 
effaith bosibl ar ddelwedd yr 
Awdurdod 

   ✓ 

Agwedd broffesiynol sy'n gosod 
esiampl i gydweithwyr 

 ✓  ✓ 

Ymfalchïo yn eu gwaith eu hun 
a gwaith cydweithwyr 

   ✓ 

Bob amser yn dangos parch, 
yn gwrtais a pharod i 
gynorthwyo 

   ✓ 

 
 
 
 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfforddiant 

Perfformiad 

Gwaith Tîm Ymateb yn adeiladol i 
awgrymiadau a cheisiadau pobl 
eraill 

   ✓ 

Cydnabod gwerth posibl barn 
pobl eraill a mynd ati i ofyn am 
eu cyfraniadau 

   ✓ 

Gofyn am help pan fo angen    ✓ 

Mynd ati i geisio helpu pobl 
eraill 

   ✓ 

Gwybod am effaith eu 
hymddygiad eu hunain ar bobl 
eraill 

   ✓ 

 



 

Pwnc Cymwyseddau 
Ff. 

Gais 
Cyfweliad 

Arall e.e. 
cyflwyniad, grŵp 
trafod, efelychu 
ac ati (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfforddia

nt Perfformiad 

Cyfathrebu Addasu cynnwys ac arddull i 
helpu pobl eraill i ddeall 

 ✓  ✓ 

Gwneud yn sicr y caiff pobl 
wybodaeth yn rheolaidd 

   ✓ 

Defnyddio iaith, ystum a thôn 
priodol wrth siarad gydag eraill 

 ✓  ✓ 

Gwirio fod eraill wedi deall a 
cheisio cyngor pan fo angen 

   ✓ 

Mynd ati i geisio gwella pob 
math o gyfathrebu gyda phobl 
eraill 

   ✓ 

Cyfathrebu'n broffesiynol drwy 
ddefnyddio sianeli ffurfiol 
priodol i'r sefyllfa 

   ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


