FFURFLEN WERTHUSO AIL FLWYDDYN DPC
Mae'n rhaid i'r ffurflen hon gael ei llenwi a'i hanfon i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ar ôl cwblhau’r
holl weithgareddau DPC, ond erbyn diwedd ail flwyddyn 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.
MANYLION PERSONOL YR ATHRO DPC
Enw

Rhif cyfeirnod yr
athro

Dyddiad geni
MANYLION CYFNOD DPC PRESENNOL YR ATHRO 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
Os yw unrhyw rai o’r manylion eraill a nodir yn yr adran hon o’r ffurflen gynllunio a roddwyd i GGA
wedi newid, cysylltwch â Thîm Datblygiad Proffesiynol a Cyllido CGA.
DATGANIADAU
Cytunwyd ar y gwerthusiad hwn a manylion y gwariant DPC rhyngom ni:
Llofnod yr Athro DPC
Llofnod y Mentor DPC

Dyddiad
Dyddiad

Ffurflen werthuso a’r gwariant DPC a chofnodwyd wedi'i chymeradwyo gan y Pennaeth:
Llofnod y Pennaeth

Dyddiad

Cymeradwywyd y ffurflen werthuso 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 Gwerthusiad DPC (gan gynnwys costiau gwirioneddol y gweithgareddau DPC)
Blaenoriaeth
Craidd

Amcanion

Gweithgaredd

Myfyrdod/Canlyniadau

Dyddiad
cwblhawyd y
weithgaredd

Cost gwirioneddol y gweithgaredd (£)
Costau staff –
Costau eraill –
nodwch nifer y
nodwch yr hyn
diwrnodau
mae’r gwariant yn
cyflenwi a’r
ymwneud ag ef,
gyfradd gyflenwi
e.e. costau cwrs

DATBLYGIAD PROFFESIYNOL PARHAUS
Y camau nesaf yn eich datblygaid proffesiynol

Sut y gellir cyflawni’r rhain

