
 
 

 
 

 
  
 
Cyfrifol i:  Arweinwyr Cyfnod 3-16/Uwch Dîm Arweinyddiaeth 
 
Diben y Swydd:  
Ategu gwaith proffesiynol athrawon drwy gymryd cyfrifoldeb am weithgareddau dysgu a 
gytunwyd dan system oruchwyliaeth a gytunwyd. Gall hyn gynnwys cynllunio, paratoi a 
chyflwyno gweithgareddau dysgu ar gyfer unigolion/grwpiau neu am gyfnod byr ar gyfer 
dosbarthiadau cyfan a monitro disgyblion ac asesu, cofnodi ac adrodd ar gyflawniad, cynnydd a 
datblygiad disgyblion ar draws y Gymuned Ddysgu 3-16. Cyfrifol am reoli a datblygu maes 
arbenigol o fewn yr ysgol a/neu reoli cynorthwywyr addysgu eraill yn cynnwys dyrannu a 
monitro gwaith, gwerthuso a hyfforddiant. 
 
Prif Ddyletswyddau: 
1. Asesu anghenion disgyblion a defnyddio gwybodaeth fanwl a sgiliau arbenigol i gefnogi 

dysgu disgyblion ar draws amgylchedd dysgu 3-16. 
 

2. Sefydlu perthynas waith gynhyrchiol gyda disgyblion, gan weithredu fel model rôl a 
gosod disgwyliadau uchel. 

 
3. Datblygu a gweithredu Cynlluniau Addysg Unigol. 
 
4. Hyrwyddo cynhwysiant a derbyn pob disgybl o fewn yr ystafell ddosbarth. 
 
5. Cefnogi disgyblion mewn modd cyson gan adnabod ac ymateb i’w hanghenion unigol. 

 
6.  Annog disgyblion i ryngweithio a chydweithio gydag eraill ac ennyn diddordeb pob 

disgybl mewn gweithgareddau. 
 
7. Hyrwyddo annibyniaeth a defnyddio strategaethau i gydnabod a gwobrwyo sicrhau 

hunan-ddibyniaeth. 
 
8. Rhoi adborth i ddisgyblion yng nghyswllt cynnydd a chyflawniad. 
 
9. Trefnu a rheoli amgylchedd ac adnoddau dysgu priodol. 

 
10. O fewn system o oruchwyliaeth a gytunwyd, cynllunio amcanion addysgu a dysgu heriol 

i werthuso ac addasu gwersi/cynlluniau gwaith fel sy’n briodol. 
 

11. Monitro a gwerthuso ymateb disgyblion i weithgareddau dysgu drwy ystod o 
strategaethau asesu a monitro ar amcanion dysgu a benderfynwyd ymlaen llaw. 

 
 

 
Disgrifiad Swydd - 
Cynorthwyydd Addysgu 
Lefel Uwch 

 



12. Rhoi adborth ac adroddiadau gwrthrychol a chywir fel sydd angen ar gyflawniad 
disgyblion, cynnydd a materion eraill, gan sicrhau fod tystiolaeth briodol ar gael. 

 
13. Cofnodi cynnydd a chyflawniad mewn gwersi/gweithgareddau mewn modd systematig a 

rhoi tystiolaeth o ystod a lefel y cynnydd a chyrhaeddiad. 
 

14. Gweithio o fewn polisi disgyblaeth a sefydlwyd i ragweld a rheoli ymddygiad mewn modd 
adeiladol, gan hyrwyddo hunan-reolaeth ac annibyniaeth. 
 

15. Cefnogi rôl rhieni mewn addysg disgyblion a chyfrannu at/arwain cyfarfodydd gyda rhieni 
i roi adborth adeiladol ar gynnydd/cyflawniad disgyblion ac yn y blaen. 
 

16. Gweinyddu ac asesu/marcio profion ac arolygu arholiadau/profion 
Cynhyrchu cynlluniau gwersi, dalen waith, cynlluniau ac yn y blaen. 

 
17. Cyflwyno gweithgareddau dysgu i ddisgyblion o fewn system o oruchwyliaeth a 

gytunwyd, gan addasu gweithgareddau yn ôl ymateb/anghenion disgyblion. 
 

18. Cyflwyno strategaethau dysgu lleol a chenedlaethol e.e. llythrennedd, rhifedd, CA3, 
blynyddoedd cynnar a gwneud defnydd effeithlon o gyfleoedd a roddir gan 
weithgareddau dysgu eraill i gefnogi datblygiad sgiliau disgyblion. 
 

19. Defnyddio TGCh yn effeithlon i gefnogi gweithgareddau dysgu a datblygu cymhwysedd 
ac annibyniaeth disgyblion yn ei ddefnydd. 
 

20. Dewis a pharatoi’r adnoddau sydd eu hangen i arwain gweithgareddau dysgu, gan roi 
ystyriaeth i ddiddordebau, iaith a chefndir diwylliannol disgyblion. 

 
21. Cynghori ar ddefnydd priodol o gyfarpar/adnoddau/offer arbenigol. 
 
22. Cydymffurfio gyda a chynorthwyo gyda datblygu polisïau a gweithdrefnau’n ymwneud ag 

amddiffyn plant, iechyd, diogelwch a sicrwydd, cyfrinachedd a diogelu data, gan hysbysu 
person priodol os oes pryderon. 

 
23. Gwybod am a chefnogi gwahaniaeth a sicrhau fod gan bob disgybl fynediad cyfartal i 

gyfleoedd i ddysgu a datblygu. 
 
24. Cyfrannu at ethos/gwaith/amcanion cyffredinol yr ysgol. 
 
25. Sefydlu perthynas adeiladol a chyfathrebu gydag asiantaethau/gweithwyr proffesiynol, 

mewn cyswllt gyda’r athrawon, i gefnogi cyflawniad a chynnydd disgyblion. 
 
26. Cymryd yr awenau fel sy’n briodol i ddatblygu dulliau aml-asiantaeth i gefnogi disgyblion. 
 
27. Adnabod eich cryfderau a meysydd arbenigedd eich hunan a’u defnyddio i arwain, 

cynghori a chefnogi eraill. 
 
28. Cyflwyno gweithgareddau dysgu allan o’r ysgol o fewn canllawiau a sefydlwyd gan yr 

ysgol. 
 
29. Cyfrannu at ddynodi a defnyddio gweithgareddau dysgu addas tu allan i’r ysgol sy’n 

cadarnhau ac yn ymestyn gwaith a wneir yn y dosbarth. 
 
30. Rheoli cynorthwywyr addysgu eraill. 



 
31. Cydlynu rhwng rheolwyr/staff addysgu a chynorthwywyr addysgu. 
 
32. Cynnal cyfarfodydd tîm gyda’r staff yr ydych yn eu rheoli. 

 
33. Cynrychioli cynorthwywyr addysgu mewn cyfarfodydd staff addysgu/ 

rheolaeth/cyfarfodydd eraill addas perthnasol. 
 
 
 
 
 
 



Manyleb Person 
Meini Prawf Hanfodol Sut y’i dynodir Meini Prawf 

Dymunol 
Sut y’i dynodir 

SGILIAU 
Medru defnyddio TGCh yn 
effeithlon i gefnogi dysgu 
 
Gallu i drefnu, arwain a chymell 
mewn tîm 
 
Gallu i gysylltu’n dda gyda 
phlant ac oedolion 
 

 
Ffurflen Gais a Phroses 
Ddethol 
 
Ffurflen Gais a Phroses 
Ddethol 
 
Ffurflen Gais a Phroses 
Ddethol 

 
Gwella eich 
ymarfer/ 
gwybodaeth eich 
hun yn barhaus 
drwy 
hunanwerthuso a 
dysgu gan eraill 

 
Ffurflen Gais 

GWYBODAETH A 
DEALLTWRIAETH 
Defnyddio fframweithiau 
statudol yn ymwneud ag 
addysgu mewn amgylchedd 
dysgu 3-16 
 
Profiad o weithio gyda phlant o 
oedran perthnasol mewn 
amgylchedd dysgu 
 
Gwybodaeth gwaith a phrofiad o 
weithredu cwricwlwm 
cenedlaethol/cyfnod sylfaen a 
rhaglenni/strategaethau dysgu 
eraill perthnasol 
 
Dealltwriaeth dda o brosesau 
datblygu a dysgu plant 
 
Gwybodaeth waith lawn o 
bolisïau/cod ymarfer/ 
deddfwriaeth perthnasol 

 
 
Ffurflen Gais   
 
 
 
 
Ffurflen Gais   
 
 
 
Ffurflen Gais  a Phroses 
Ddethol 
 
 
 
 
Ffurflen Gais  a Phroses 
Ddethol 
 
Ffurflen Gais   
 

 
Gweithio’n 
adeiladol fel rhan 
o dîm, deall rolau 
a chyfrifoldebau 
ystafell ddosbarth 
a’ch safle chi o’u 
mewn 

 
Ffurflen Gais  a 
Chyfweliad 

CYMWYSTERAU/ 
HYFFORDDIANT 
 
Cyrraedd safonau 
Cynorthwywyr Addysgu Lefel 
Uwch neu gymhwyster cyfwerth 
gyda phrofiad perthnasol neu’n 
gymwys i gyrraedd y safonau 
hynny a medru dangos profiad 
perthnasol (gweler y meini 
prawf ar gyfer dethol) 

 
Hyfforddiant mewn 
strategaethau dysgu perthnasol 
e.e. llythrennedd a rhifedd. 

 
 
 
Ffurflen Gais   
 
Rhoddir ystyriaeth ymlaen 
llaw i’r rhai sy’n cyrraedd 
safonau Cynorthwywyr 
Addysgu Lefel Uwch ar 
hyn o bryd 
 
 
Ffurflen Gais   
 

 
 
 
Sgiliau/ 
hyfforddiant 
arbenigol mewn 
maes cwricwlwm 
neu ddysgu e.e. 
dwyieithog, iaith 
arwyddion, TGCh 

 
 
 
Ffurflen Gais  a 
Phroses Ddethol 


	Cyfrifol i:  Arweinwyr Cyfnod 3-16/Uwch Dîm Arweinyddiaeth
	Diben y Swydd:
	Ategu gwaith proffesiynol athrawon drwy gymryd cyfrifoldeb am weithgareddau dysgu a gytunwyd dan system oruchwyliaeth a gytunwyd. Gall hyn gynnwys cynllunio, paratoi a chyflwyno gweithgareddau dysgu ar gyfer unigolion/grwpiau neu am gyfnod byr ar gyfe...



