
    

                                                                                          

Prif Bwrpas y Swydd 

Yn atebol i:             Rheolwr Dechrau’n Deg  

 

Yn gyfrifol am: Cydlynu, hyrwyddo, cyflenwi a rheolaeth gyffredinol gofal plant i blant 
sy’n derbyn cefnogaeth Dechrau’n Deg rhwng 0-3 oed o fewn 
Blaenau Gwent, i sicrhau fod y ddarpariaeth gofal plant rhan-amser o 
ansawdd uchel i rai 2-3 oed yn hanfodol i Raglen Dechrau’n Deg. 

 

Prif Atebolrwydd 

 
 
1. I fod yn gyfrifol am asdrodd yn ôl i Reolwr Dechrau’n Deg. 
 
2. I reoli holl ddarpariaeth Gofal Plant Dechrau’n Deg ar gyfer holl blant cymwys rhwng 

2-3 oed trwy ardaloedd Dechrau’n Deg   
 
3. I gefnogi’r 2 leoliad gofal plant Dechrau’n Deg yr Awdurdod gyda chofrestriad AGC, 

cydymffurfiant parhaus, adroddiadau hunanasesu a chynlluniau gweithredu. 
 
4. I reoli a chefnogi pob lleoliad a gomisiynir sy’n cyflenwi gofal plant Dechrau’n Deg  

ddarparu amgylchfyd ysgogol o ansawdd uchel. 
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5. I gysylltu gydas Rheolwr/Dirprwy Dechrau’n Deg i gefnogi’r lleoliadau presennol neu 
newydd i weithio tuag at /ddod yn ddarparwyr Dechrau’n Deg. 

 
6. I recriwtio a rheoli Arweinwyr Gofal Plant yr Awdurdod Lleol gyda goruchwyliaeth o 

ddydd i ddydd, anwytho, arfarniadau a pherfformiad, i gydymffurfio â pholisïau’r 
Cyngor. 

 
7. I reoli a chefnogi Arweinwyr Gofal Plant i oruchwylio Dirprwyon Gofal Plant, 

Cymorthyddion Gofal Plant, a myfyrwyr o fewn eu gwahanol leoliadau. 
 
8. I gysylltu â rhieni/gofalwyr holl blant cymwys 2 flwydd oed i hyrwyddo a chefnogi 

ymgysylltu yn elfen gofal plant Dechrau’n Deg. 
 
9. I reoli a monitro holl leoliadau myfyrwyr o fewn lleoliadau gofal plant Dechrau’n Deg. 
 
10. I reoli a chydlynu mynediad ac ymadael plant â gofal plant Dechrau’n Deg gyda 

gweithdrefnau pontio cadarn a chysylltiadau cadarnhaol gyda’r rhieni a’r darparwr i rai 
3 mlwydd oed. 

 
11. I gydlynu cyfarfodydd amlasiantaeth i ddatblygu cynlluniau ‘All About Me’ i blant ag 

anghenion dynodedig cyn mynediad i ofal plant.  
 
12. I reoli a sicrhau pontio di-ffwdan trwy ddarparu sesiynau blasu i rieni/gofalwyr a’u plant 

i sicrhau pontio di-ffwdan o’r cartref i grwpiau i ofal plant, ac yna o ofal plant i 
feithreinfa neu wasanaethau eraill. 

 
13. I gysylltu a gweithio’n gydweithredol gydag Athro Ymgynghorol Dechrau’n Deg i 

ddarparu fframwaith addysgegol o ansawdd, sy’n cynnwys chwarae dan do ac awyr 
agored.  

 
14. I weithredu diwylliant o arferion a hunanwerthuso myfyriol o fewn lleoliadau gofal plant 

Dechrau’n Deg. 
 
15.  I reoli storio diogel a chyfrinachol yr holl gofnodion yn y lleoliadau gofal plant a 

throsglwyddo’n briodol y cofnodion i’r Tîm Craidd ar ddiwedd cyfnod hawlio gofal 
plant.    

 
16. I gydweithredu ag Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg; Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd 

– gyda magu plant a lleferydd, iaith a chyfatthrebu; Athrawon Meithrin ac asiantaethau 
allanol eraill i ddatblygu cydberthynasau cadarnhaol a chefnogi newid yn niwylliant 
gweithio’n integredig, gyda ffocws ar “yr hyn sydd o bwys” i’r plentyn a’r teulu. 

 
17. I fynychu cyfarfodydd Dechrau’n Deg fel bo’r angen, e.e. Cyfarfodydd Panel 

Amlasiantaeth, Cyfarfodydd Grwpiau Craidd, Cyfarfodydd Clwstwr Gofal Plant. 
 
18. I fynychu hyfforddiant priodol lle bo’r angen, ac adnabod a chefnogi anghenion staff 

gofal plant gyda Datblygiad Proffesiynol Parhaus. 
 
19. I fod yn gyfrifol am eich Datblygiad Proffesiynol Parhaus eich hun yn unol â 

Chanllawiau Dechrau’n Deg a Rheoliadau AGC. 
 



20. I gasglu a rheoli holl agweddau data gofal plant ac adrodd ar yr elfen hon yn ôl y 
gofyn. 

 
21. I gynrychioli elfen gofal plant Dechrau’n Deg Blaenau Gwent ar lefel leol a 

chenedlaethol os a phan fydd angen.  
 
22. I gynorthwyo gyda hyrwyddo’r rôl yn lleol a Photensial Rhaglen Dechrau’n Deg i holl 

randdeiliaid perthnasol, e.e. digwyddiadau lleol, gwaith penwythnos achlysurol. 
 
23. I sicrhau fod holl agweddau o waith y prosiect yn cyfranogi gyda phlant a’u 

rhieni/gofalwyr yn ymgorffori Erthyglau CCUHP. 
 
24. I gydymffurfio gyda phrotocolau casglu data ar gyfer darpariaeth gofal plant Dechrau’n 

Deg, e.e. gofal plant i rai 2 flwydd oed a darpariaeth crèche. 
 
25. Fel amod o’ch cyflogaeth, mae’n bosib y bydd gofyn ichi ymgymryd â dyletswyddau 

eraill ac /neu amserau gwaith ag sy’n resymol ddisgwyliedig ohonoch, yn gymesur 
â’ch graddfa a lefel chyffredinol eich cyfrifoldeb o fewn i’r sefydliad. 

 
26. I ddangos gwybodaeth o, a chydymffurfiant â Pholisi Iechyd a Diogelwch yr Awdurdod 

Lleol. 
 
27. I lynu at egwyddorion y Polisi Cydraddoldeb Corfforaethol a sicrhau ymrwymiad i 

arferion gwrth-wahaniaethol. 
 
28. I gydymffurfio ag adrannau perthnasol datganiad polisi yr Awdurdod ar Iechyd, 

Diogelwch a Lles yn y Gwaith.  
 
29. I lynu at egwyddorion y Polisi Cydraddoldeb Corfforaethol a sicrhau ymrwymiad i 

arferion gwrth-wahaniaethol.  
 
30. Unrhyw ddyletswyddau eraill fel bo’r angen gan Reolwr Dechrau’n Deg neu Reolwr 

Tîm Gwasanaethau Integredig.  
 
 



 
 
 
 
 

1.              1. Cymwysterau a Phrofiad 
 

Dull Asesu 

 Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen 
Gais 

Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod 
Prawf 

Cymwysterau/profiad perthnasol      

 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant 
Lefel 3  
Cymhwyster at Lefel 4 NVQ 
(neu’r Lefel 5 QCF cyfatebol);  

Hanfodol     

TGAU gradd A-C mewn 
Mathemateg a Saesneg neu Sgiliau 
Allweddol Lefel 2 mewn Cymhwyso 
Rhif ac Iaith a Chyfathrebu neu’n 
cyfateb  

Hanfodol     

Profiad arall      

O leiaf flynedd o brofiad wedi 
cymhwyso o weithio gyda’r 
Blynyddoedd Cynnar  

Hanfodol     

Profiad o weithio mewn Gofal Plant 
Cofrestredig 

Hanfodol     

Profiad o weithio mewn partneriaeth 
ag ystod o unigolion ac 
asiantaethau, gan gynnwys rheini, 
gwasanaethau iechyd, darparwyr 
gofal plant a hyfforddiant, mudiadau 
statudol a gwirfoddol. 

Hanfodol     

Profiad o reoli o fewn gofal plant, 
gwasanaethau plant neu faes 
perthnasol. 

Hanfodol   Cyflwyniad  

Profiad o gyflenwi gwasanaethau 
cefnogi teuluoedd. 

Hanfodol     

Profiad o wasanaethau cynllunio i 
gwrdd ag anghenion plant ag 
anghenion dysgu ychwanegol  

Hanfodol     

Gwybodadeth/Sgiliau      

Gwybodaeth drylwyr o 
ddeddfwriaeth, canllawiau a safonau 
yn ymwneud â’r Blynyddoedd 
Cynnar, gan gynnwys Arweiniad 
Strategol Dechrau’n Deg 2012. 

Hanfodol     

Gwybodaeth am ddatblygiad 
addysgol ac iechyd plant dan 5. 

Hanfodol     

Gwybodaeth weithio rhagorol o 
weithdrefnau, rhannu gwybodaeth a 
haneau ymyrriad Amddiffyn a 

Hanfodol     

Manhyleb y Person – Goruchwyliwr 



Diogelwch Plant. 

Y gallu i weithio gydag unigolion 
mewn modd sensitif, gan gynnal 
cyfrinachedd a didueddrwydd gydag 
ymrwymiad i Gyfleoedd Cyfartal 

Hanfodol     

Y gallu i gynhyrchu adroddiadau a 
data  
 

Hanfodol     

 

2. Gofynion Arbennig Hanfodol Dymunol 

Trwydded yrru lawn a defnydd o gar   

Ymrwymiad i weithio oriau hyblyg, gan gynnwys rhywfaint o waith gyda’r hwyr 
a phenwythnosau.  

  

Y gallu i gyfathrebu’n effdeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg   

 
 

3. Gofynion Sgiliau yn y Gymraeg 
(dewiswch un o'r dilynol) 

Hanfodol / 
Dymunol 

Ffurflen Gais Cyfweliad 
Arall 

(noder) 
Cyfnod Prawf 

Byddai sgiliau yn y Gymraeg yn ddymunol 
(lefel 0 yn yr holl lefelau Sgiliau yn y 
Gymraeg) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/jobs/information-for-applicants/


                   3. Cymwyseddau Personol   
Ystyri pob cymwysedd yn hanfodol, er y 
cydanbyddir y byddai rhai’n cael eu 
hennill dros gyfnod. Disgwylir i bob 
cyflogai i ddatblygu’u cymwyseddau 
barhaus, yn unol â’r fframwaith briodol.  
Yn ychwanegol at y rhai a asesir fel rhan 
o’r broses recriwtio, bhydd 
cymwyseddau’n cael eu hasesu yn ystod 
y cyfnod prawf ac wedyn trwy gynllun 
hyfforddi perfformiad yr Awdurdod. 

Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurflen 

Gais 
Cyfweliad 

Arall, e.e. 
cyflwyniad, 
grŵp trafod, 
cymhathiad, 
ayyb. (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfforddiant 

Perfformiad 

Rheoli’r Tîm 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gosod esiampl i’r tîm 
trwy eich dull a’ch 
agwedd 

    

Cael y gorau o bobl 
trwy ddatblygu sgiliau, 
profiad, ac uchelgais 
eich hunan a’r tîm 

    

Sicrhau  bod 
cydraddoldeb a 
materion amrywiaeth 
yn ran hanfodol i 
gyflenwi’r gwasasnaeth   

    

Adnabod pan fydd hi’n 
angenrheidiol cymryd 
camau cadarn  

    

Cefnogi ac annog 
cydbwysedd gwaith-
bywyd da yn y tîm  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Assessment Method 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurfle
n Gais 

Cyfwelia
d 

Arall, e.e. 
cyflwyniad, grŵp 

trafod, 
cymhathiad, 
ayyb. (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfford

diant 
Perfformiad 

Cyflenwi 
Gwasanaeth 
sy’n Gwella’n 
Barhaus 

 
 
 
 
 
 

Sicrhau fod y tîm yn 
deall sut maen nhw’n 
cyffrannu i gyrraedd 
nodau gweithrediadol   

    

Wedi’i ffocysu ar barhau 
i wella perfformiad ei 
hun a’r tîm ac yn rhoi 
adnborth rheolaidd, 
adeiladol ar berfformiad 
y tîm/unigol  

    

Herio perfformiad sâl yn 
briodol  

    

Yn  gadarnhaol ynghylch 
gwella’r gwasanaeth ac 
yn adnabod y 
manteision posib i’r 
dinesydd  

    

 Yn ymgynghori â’r tîm ac 
erail, oddi fewn ac oddi 
allan i’r mudiad, ar gyfer 
syniadau ar wella  

    

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurfle

n 
Gais 

Cyfweliad 

Arall, e.e. 
cyflwyniad, grŵp 

trafod, 
cymhathiad, 
ayyb. (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfford

diant 
Perfformiad 

 
Cyfathrebu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yn defnyddio dulliau  
chyfathrebu priodol a 
phenodol  

    

Yn cyfathrebu’n 
gadarnhaol ac yn 
barchus 

    

Yn gwirio dealltwriaeth 
eraill  

    

Yn esbonio ac yn 
cyfiawnhau’n glir y 
penderfyniadau a wneir 
mewn mannau eraill   

    

Yn annog aelodau’r tîm i 
feddwl am ac awgrymu 
gwelliannau  

    

 



  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurfl

en 
Gais 

Cyfweliad 

Arall, e.e. 
cyflwyniad, grŵp 

trafod, 
cymhathiad, 
ayyb. (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfford

diant 
Perfformiad 

 
Gwneud 
Penderfyniadau 
ar sail 
Gwybodaeth 
 
 
 

Yn ystyried goblygiadau 
penderfyniadau 
arfaethedig  

    

Sicrhau bod 
penderfyniadau’n cael eu 
cysylltu’n barhaus â 
gwella perfformiad 

    

Yn defnyddio datrys 
problemau fel dull o 
wella’r gwasanaeth  

   
 
 

Yn ceisio eglurder neu 
heriau yn briodol 

    

Yn esbonio 
penderfyniadau’n briodol  

    

 

  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurfl

en 
Gais 

Cyfweliad 

Arall, e.e. 
cyflwyniad, grŵp 

trafod, 
cymhathiad, 
ayyb. (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfford

diant 
Perfformiad 

Cyd-weithio 
 
 

Deall manteision cyd-
weithio  

    

Hyrwyddo a chyfrannu at 
bartneriaethau i wella 
gwasanaethau’n barhaus 
ar gyfer y dinesydd  

    

Yn rhwydweithio yn 
effeithiol, yn fewnol ac yn 
allanol  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Dull Asesu 

Pwnc Cymwyseddau 
Ffurfl

en 
Gais 

Cyfweliad 

Arall, e.e. 
cyflwyniad, grŵp 

trafod, 
cymhathiad, 
ayyb. (noder) 

Cyfnod 
Prawf/Hyfford

diant 
Perfformiad 

Rhoi’r Dinesydd 
yn Gyntaf 
 
 
 
 
 

Yn cydnabod 
pwysigrfwydd mewnbwn 
y dinesydd ynghylch 
gwella’r gwasanaeth  

    

Yn sicrhau bod y tîm 
wedi’i ffocysu ar 
wasanaethu’r dinesydd 
fel prif flaenoriaeth 

    

Yn ceisio adborth gan y 
dinesydd ar ansawdd a 
phriodoldeb cyflenwi’r 
gwasanaeth  

    

Yn gadarnhaol ynglŷn â’r 
mudiad a’r gymuned 
mae’n ei wasanaethu  

    

 


