
 
Teitl:  Swyddog Lles Addysg – Cymorth Addysg 
 
Lleoliad:  Llys Einion, Abertyleri  
 
Cyfarwyddiaeth:  Addysg 
 
Rhif Swydd:  Swydd newydd 
 
Cyflog: Gradd 06 (£26,975 - £30,984) pro rata/y flwyddyn 
 
Oriau: 37 awr yr wythnos (yn ystod y tymor yn unig) 
 
Contract: Contract cyfnod sefydlog hyd at 31 Awst 2022. Mae hyn hefyd ar 

gael fel cyfle secondiad. 
 
Dynodiad Swydd: Gweithiwr Ystwyth 
 
 
Crynodeb Swydd  
Cyfrifol i:   Uwch Swyddog Lles Addysg  
 
Cyfrifol am:  Bydd y swyddog yn gweithio’n agos gyda’r Swyddogion Lles Addysg i 

ddynodi plant sydd angen cefnogaeth estynedig i gael mynediad i 
addysg. 

 Bydd gan y swyddog lwyth achos o bobl ifanc ar draws ysgolion sydd 
mewn risg sylweddol o ymddieithriad addysgol. Drwy ddefnyddio dull 
sy’n canoli ar yr unigolyn, bydd y swyddog yn bennaf yn ymwneud â 
datblygu a chynnal perthynas waith dda gyda rhieni/gofalwyr, plant a 
phobl ifanc, penaethiaid ysgol, gofal cymdeithasol, iechyd a staff 
proffesiynol eraill perthnasol. 

 
Hysbyseb Lawn 

Prif Gyfrifoldebau 
 

1. Cydymffurfio gydag adrannau perthnasol datganiad polisi yr Awdurdod ar Iechyd, 
Diogelwch a Llesiant yn y Gwaith. 

 
2. Cydymffurfio ag egwyddorion y polisi corfforaethol ar Gydraddoldeb a sicrhau ymrwymiad i 

ymarfer gwrthwahaniaethol.  
 



3. Sicrhau y caiff achosion a atgyfeirir eu trin yn effeithiol ac effeithlon. Sicrhau y 
darperir lefel uchel o wasanaeth ac y caiff diogelwch a lles y plentyn eu hystyried 
bob amser. 
 

4. Gweithio gyda phlant, pobl ifanc a rhieni/gofalwyr, gan eu cefnogi a chynyddu eu 
hymgysylltiad i sicrhau deilliannau cadarnhaol. 
 

5. Cyflwyno ystod hyblyg o raglenni ymyriad i bobl ifanc gyda phresenoldeb gwael yn 
yr ysgol. 
 

6. Cynnal ymweliadau cartref ac ymgysylltu gyda disgyblion sy’n bryderus, wedi 
ymddieithrio neu sydd â ffobia am fynd i’r ysgol i gynnig cefnogaeth. 
 

7. Gweithio mewn ffordd sy’n ymwybodol o drawma a phrofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod a chefnogi plant a phobl ifanc gyda phroblemau iechyd emosiynol. 
 

8. Darparu cymorth emosiynol ac ymarferol un-i-un wedi’i dargedu i deuluoedd. 
Cynghori a hysbysu rhieni/gofalwyr am wasanaethau lleol perthnasol a lle’n briodol 
wneud atgyfeiriadau i asiantaethau eraill. 
 

9. Cydlynu gydag ysgolion ac asiantaethau perthnasol eraill parthed anghenion 
disgyblion ac unrhyw faterion eraill yn gysylltiedig â’u haddysg. Gweithio gyda staff 
ysgol i ddatblygu pecynnau addas o gefnogaeth mewn ysgolion. 
 

10. Sicrhau cyfathrebu effeithlon rhwng yr ysgol, rhieni/gofalwyr ac asiantaethau 
perthnasol. 
 

11. Gweithredu yn unol â gweithdrefnau amddiffyn plant yr awdurdod lleol a sicrhau y 
cedwir hyfforddiant perthnasol yn y maes hwn yn gyfoes. 
 

12. Cadw cofnodion dyddiol electronig cywir a’r holl ddogfennau yn ymwneud â 
chyfarfodydd/cyswllt gyda phlant a phobl ifanc, eu teuluoedd a gweithwyr 
proffesiynol perthnasol. Ysgrifennu adroddiadau eraill fel sydd angen gan yr Uwch 
Swyddog Lles Addysg. 
 

13. Paratoi ar gyfer ymweliadau cartref drwy ymchwilio’r wybodaeth sydd ar gael am y 
plentyn a’r teulu, gan sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i ymweliadau i blant a 
theuluoedd. 
 

14. Sicrhau y cedwir lefel uchel o gyfrinachedd ym mhob agwedd o weithio gyda phlant, 
pobl ifanc a’u teuluoedd. 
 

15. Cefnogi a chymryd rhan mewn cyfarfodydd rhyng-asiantaeth yn cynnwys 
cynadleddau achos, adolygiadau, grwpiau creiddiol, cyfarfodydd cynllun cymorth 
bugeiliol, adolygiadau ysgol a chyfarfodydd JAFF. 
 

16. Cymryd rhan lawn mewn sesiynau goruchwyliaeth rheolaidd, cyfarfodydd staff a 
hyfforddiant mewn swydd ac i fod yn llwyr ymroddedig i’ch datblygiad personol eich 
hun. 
 

17. Cynorthwyo gyda gwaith yr adran fel y gall fod ei angen yn rhesymol o bryd i’w 
gilydd. 

 
Mae mynediad i gerbyd ar gyfer dibenion gwaith yn ofyniad o’r swydd. 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i 
ddeiliad y swydd lenwi cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 



 
 
Dyddiad Cau:  24 Mawrth 2022 – 12.00am, canol nos 
 
Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Iau 7 Ebrill 2022 
 
 


