Pwyllgorau Priodoldeb i
Ymarfer:
Aelod Ymarferwr
Cofrestredig

Disgrifiad o'r Rôl

Pwrpas
O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y'i diwygiwyd, mae’n ofynnol i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA)
sefydlu a chynnal Cofrestr o Ymarferwyr Addysg yng Nghymru.
O dan yr un ddeddfwriaeth, mae hefyd gan CGA gyfrifoldeb i ymchwilio a gwrando ar achosion o
ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol a/neu pan fydd person
cofrestredig wedi ei euogfarnu (ar unrhyw adeg) o drosedd berthnasol.
Mae gan CGA gronfa o aelodau panel sy'n eistedd ar bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer, Pwyllgorau
Ymchwilio a Phwyllgorau Addasrwydd sy'n cynnwys ymarferwyr addysg ac aelodau lleyg a bellach mae
angen i CGA ychwanegu at y gronfa hon o aelodau.
Mae CGA yn ceisio penodi ymarferwyr canlynol y mae'n rhaid iddynt fod wedi eu cofrestru â CGA ac
sydd wrthi’n ymarfer ar hyn o bryd.








10 athro ysgol
8 athro AB
10 gweithiwr cymorth dysgu ysgol
5 gweithiwr cymorth dysgu AB
4 ymarferwr dysgu seiliedig ar waith
3 gweithiwr ieuenctid cymwysiedig
3 gweithiwr cymorth ieuenctid cymwysiedig

Mae hyn yn cynrychioli cyfle datblygu gwych ar gyfer ymarferwyr wrth eu gwaith a bydd yn cynorthwyo
gwaith pwysig CGA.
Os ydych yn aelod o banel priodoldeb i ymarfer, mae'n rhaid eich bod wedi'ch cofrestru â CGA fel
ymarferwr dysgu seiliedig ar waith. Os nad ydych wedi'ch cofrestru neu os nad ydych yn gofrestrai
bellach, ni fyddwch yn gymwys i eistedd ar unrhyw bwyllgor priodoldeb i ymarfer.

Tasgau / dyletswyddau allweddol:
Cyfrifoldebau
Bydd gan y sawl a benodir y cyfrifoldebau canlynol:
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Eistedd fel ymarferwr cofrestredig ym maes addysg bellach ar Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer,
Pwyllgorau Ymchwilio a Phwyllgorau Addasrwydd i ystyried achosion ac asesiadau a gyflwynir;



Dilyn gweithdrefnau fel aelod o Bwyllgor a gwneud penderfyniadau fel y nodir yn Rheolau a
Gweithdrefnau Disgyblu 2017 a Rheolau Cofrestru 2017 y Cyngor mewn perthynas ag achosion a
gyflwynir;



Paratoi'n drylwyr ar gyfer pob Pwyllgor drwy ddarllen papurau achosion a ddarperir gan
swyddogion y Cyngor;



Cysylltu’n ddi-oed â swyddogion y Cyngor wrth gadarnhau argaeledd i eistedd ar Bwyllgorau
penodol;



Mynychu hyfforddiant diweddaru blynyddol gorfodol.

Ymrwymiad amser


Bydd disgwyl i’r sawl a benodir ymrwymo i o leiaf 12 diwrnod y flwyddyn, a allai gynnwys nifer o
ddiwrnodau olynol, gan gynnwys un neu ddau ddiwrnod o hyfforddiant diweddaru blynyddol a
fydd yn orfodol.



Gwneir penodiadau am gyfnod o 4 blynedd (yn amodol ar adolygiad ar ôl 6 mis), gyda'r
posibilrwydd o estyniad. Nodwch fod y Cyngor yn chwilio am aelodau sy'n rhagweld y byddant yn
aelod cofrestredig sy'n ymarfer ar gyfer y cyfnod 4 blynedd yn ei gyfanrwydd.

Arall


Ni fydd y sawl a benodir yn aelodau o'r Cyngor ac ni fydd ganddynt rôl yng ngwaith y Cyngor
heblaw hynny sy'n ymwneud â phwyllgorau priodoldeb i ymarfer.



Bydd gofyn i’r sawl a benodir fynychu sesiwn hyfforddiant sefydlu dros ddiwrnod cyfan ac arsylwi
gweithdrefnau'r Cyngor ei hun cyn eistedd ar bwyllgor priodoldeb i ymarfer am y tro cyntaf.



Mae'n rhaid i’r sawl a benodir gael caniatâd eu rheolwr llinell / cyflogwr i’w rhyddhau o'u gwaith
er mwyn eistedd ar Bwyllgorau.

Gwybodaeth a sgiliau gofynnol:


Mae’n rhaid eich bod wedi'ch cofrestru â CGA ac wrthi’n ymarfer ar hyn o bryd.



Dealltwriaeth gadarn o gyfrifoldebau a rôl cyrff rheoleiddio proffesiynol;



Dealltwriaeth o 'fudd y cyhoedd';



Ymrwymiad i ddidueddrwydd a chyfleoedd cyfartal;



Lefel uchel o onestrwydd personol ac ymrwymiad i gyfrinachedd;



Sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a rhesymu ardderchog;
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Diddordeb mewn materion addysgiadol yng Nghymru.

Fe'ch cynghorir yn ogystal i gyfeirio at y set atodedig o fanylion "Ymddygiad a Sgiliau" sydd wedi eu
hamlygu fel rhai sy'n effeithiol ar gyfer pobl sy'n eistedd ar bwyllgorau priodoldeb i ymarfer.
Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fantais ond nid yw'n angenrheidiol ar gyfer y penodiad hwn. Fodd
bynnag, rhoddir ystyriaeth i allu yn yr iaith Gymraeg ar draws yr ystod o ymgeiswyr fel bod modd
ffurfio Pwyllgorau penodol (lle mae'r gallu i siarad Cymraeg yn orfodol) yn briodol.
Cydnabyddiaeth ariannol / ad-dalu costau


Gellir talu costau cyflogi staff cyflenwi i'ch cyflogwr am ddiwrnodau pan fyddwch yn eistedd ar
Bwyllgorau, a hynny ar gyfradd sy’n dibynnu ar eich rôl.



Gwneir taliad ychwanegol pellach am amser darllen pan fydd rhai Pwyllgorau penodol yn mynnu
amser paratoi sylweddol (rhoddir rhybudd o flaen llaw am hyn).



Ad-delir costau teithio a threuliau eraill ar raddfa safonol CGA.

Gwybodaeth arall


Gwahoddir ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad. Bydd y panel dethol yn
cynnwys un neu ragor o swyddogion CGA ac un neu ragor o aelodau Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
CGA.



Bydd penodiadau'n amodol ar ddatganiad mewn perthynas â chamau disgyblu neu reoleiddio
blaenorol neu rai sydd yn yr arfaeth gan gyflogwr, yr heddlu neu unrhyw gorff arall.
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