FFURFLEN GYNLLUNIO BLWYDDYN GYNTAF DPC
Mae'n rhaid i'r ffurflen hon gael ei chwblhau a'i hanfon at Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) o fewn 10
diwrnod gwaith i ddechrau blwyddyn gyntaf DPC yr athro fan bellaf:
Trwy’r post i: 9fed Llawr, Eastgate House, 35-43 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Trwy ebost i: datblygiadproffesiynol@cga.cymru (dim ond os bydd y cyfleuster i sganio copi wedi ei
lofnodi gan yr ysgol)
Trwy ffacs i:
029 20475850
Dylai copi o’r ffurflen gael ei gadw gan yr ysgol a’r Athro DPC.
Mae'n rhaid i'r ffurflen hon gael ei chwblhau hefyd os yw’r Athro DPC yn parhau yn ei flwyddyn gyntaf o
DPC mewn ysgol ar ôl cwblhau rhan o gyfnod y flwyddyn gyntaf o DPC eisoes mewn ysgol arall.
Cyn dechrau rhaglen Sefydlu sicrhewch fod yr unigolion sy’n cymryd rhan yn cyfeirio at y ffynonellau
gwybodaeth canlynol:
 http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/schoolfundingandplanning/training
development/iepd/?skip=1&lang=cy
 Dogfen CGA - DPC- trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi
Hysbysiad pwysig
Yr unig weithgareddau datblygu y rhyddheir cyllid ar eu cyfer yw’r rhai sy’n gysylltiedig â blaenoriaethau
craidd Llywodraeth Cymru.
MANYLION PERSONOL YR ATHRO DPC
Enw

Rhif cyfeirnod yr
athro / athrawes

Dyddiad geni
MANYLION CYFNOD DPC PRESENNOL YR ATHRO/ATHRAWES DPC
Enw’r ysgol a rhif yr ysgol
(Os yw’r athro yn ymgymryd â’r
cyfnod DPC presennol mewn
mwy nag un ysgol, rhowch
fanylion yr ysgolion eraill yma)
Enw’r ALl
Cyfnod o gyflogaeth yn yr ysgol
bresennol (dyddiadau)
Oriau gwaith:

rhan-amser?
llawn-amser?

Contract:

parhaol?
dros dro /
cyflenwi?

Pynciau neu feysydd o gyfrifoldeb
Grwpiau blwyddyn
Enw’r Mentor DPC
Enw’r Pennaeth

Os yn rhan-amser pa
gyfran y mae’r athro yn
gweithio?

Os dros dro neu
chyflenwi, dyddiad y
daw’r contract i ben?

MANYLION SEFYDLU YR ATHRO/ATHRAWES DPC
Dyddiad cwblhau’r sefydlu
Ysgol lle y cwblhawyd y sefydlu
ALl lle y cwblhawyd y sefydlu
CYFNOD DPC BLAENOROL A GWBLHAWYD GAN YR ATHRO DPC
Cyfrifoldeb yr Athro DPC fydd hysbysu’r ysgol os cwblhawyd rhan o flwyddyn DPC yn y gorffennol; yr
Athro DPC sy’n gyfrifol hefyd am ddweud wrth yr ysgol faint o gyllid DPC sy’n weddill ar gyfer y flwyddyn
DPC.
Os yw’r athro wedi symud ysgolion yn ystod ei
flwyddyn gyntaf o DPC, nodwch y cyfnod o DPC sydd
wedi’i gwblhau eisoes
Enw’r ysgol(ion) flaenorol lle cwblhawyd cyfnod o’r
flwyddyn gyntaf o DPC (os yw’n berthnasol)
Enw’r ALl(au) blaenorol lle cwblhawyd cyfnod o’r
flwyddyn gyntaf o DPC (os yw’n berthnasol)
Oriau o waith mewn
ysgol lle cwblhawyd
cyfnod blaenorol o
DPC (os yw’n
berthnasol)

rhan-amser?
llawn-amser?

Os yn rhan-amser, pa
gyfran oedd yr athro
yn gweithio?

DATGANIADAU
Cytunwyd ar y cynllun hwn rhyngom ni:
Llofnod yr athro /
athrawes DPC

Dyddiad

Llofnod y Mentor DPC

Dyddiad

Ffurflen gynllunio wedi’i chymeradwyo gan y Pennaeth:
Llofnod y Pennaeth

Dyddiad

Cymeradwywyd y ffurflen gynllunio gan GGA yn amodol ar y llythyr cysylltiedig sy’n dwyn y dyddiad
isod:
Llofnod Swyddog CGA
Dyddiad
Enw llawn

Bydd CGA yn defnyddio’r data a nodir ar y cofnod hwn er mwyn gweinyddu cyllid ar gyfer Sefydlu a DPC. Gellir hefyd cymharu’r data hwn â’r Gofrestr Athrawon Cymwysedig a’i ddefnyddio at y
dibenion a nodir yn Neddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998, Deddf Addysg 2002 a rheoliadau cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys cynnal Cofrestr Athrawon Cymwysedig a gwneud dadansoddiadau
ystadegol.
Bydd CGA hefyd yn darparu’r wybodaeth hon i ALlau at ddibenion cynghorol ac i Lywodraeth Cymru. Ni roddir unrhyw fanylion i sefydliadau allanol at ddibenion marchnata heb gael caniatâd
yr athro ymlaen llaw.

Y Cynllun DPC
Manylion ymarferol am y gweithgareddau a'r cymorth y bydd eu hangen arnoch i'ch helpu i gyflawni'r blaenoriaethau hyn yn ystod eich blwyddyn gyntaf o DPC
Nodwch y flaenoriaeth graidd sy’n
perthyn i’r gweithgareddau
datblygu

Gweithgaredd

Canlyniadau bwriadedig

Erbyn pryd

Amcanbris o'r gweithgaredd (£)

Costau staff –
nodwch nifer y
diwrnodau
cyflenwi a’r
gyfradd
gyflenwi

Costau eraill –
nodwch yr hyn
mae’r gwariant
yn ymwneud ag
ef, e.e. costau
cwrs

Y Cynllun DPC

