Mae’r ffurflen yma hefyd ar gael yn Saesneg

FFURFLEN HYSBYSU SEFYDLU
Dylid llenwi’r ffurflen hon a’i ddychwelyd i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA), o fewn deg diwrnod
gwaith ar ôl dechrau'r cyfnod sefydlu, fan bellaf:
Trwy’r post i: CGA, 9fed Llawr, Eastgate House, 35-43 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 0AB
Trwy e-bost i: datblygiadproffesiynol@cga.cymru (dim ond os bydd y cyfleuster i sganio copi wedi ei
lofnodi gan yr ysgol)
Dylai copi o’r ffurflen gael ei gadw gan yr ysgol a’r ANG.
Mae'n rhaid cwblhau'r ffurflen hon hefyd os bydd ANG yn dechrau cyfnod sefydlu mewn ysgol ar ôl
cwblhau rhan o gyfnod Sefydlu mewn ysgol wahanol.
Cyn dechrau rhaglen sefydlu sicrhewch fod yr holl unigolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen yn cyfeirio
at y gweithdrefnau a chyngor perthnasol gan gynnwys:
 Y Rheoliadau ymsefydlu, canllawiau a safonau proffesiynol addysgu ac arweinyddiaeth – ewch i
ŵefan Dysgu Cymru https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/safonau-proffesiynol/ ;
 Dogfen CGA Sefydlu - trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi
Adran 1 MANYLION PERSONOL YR ATHRO/ATHRAWES
Enw

Rhif cyfeirnod athro

Dyddiad geni

Os hoffech gael Gwiriwr Allanol
sy’n siarad Cymraeg, ticiwch yma

Cyfeiriad ebost
Adran 2 MANYLION CYFLOGETH YN YSTOD SEFYDLU
Enw’r ysgol
Enw’r ALl
Dyddiad dechrau
Oriau gwaith

llawn-amser
rhan-amser

Math o
gyflogaeth

parhaol
dros dro
cyflenwi

Adran 3 ARBENIGEDD ADDYSGU
Cyfnod
allweddol
Ystod oedran
Pwnc

Os yn rhan-amser, nodwch y
nifer o sesiynau bydd yr
ANG yn gweithio pob
wythnos (sesiwn yw bore
neu prynhawn llawn)
Os yw’n gyflogaeth dros
dro neu gyflenwi, ar ba
ddyddiad y bydd yn dod i
ben?

Adran 4 CYFNOD SEFYDLU BLAENOROL A GWBLHAWYD GAN YR ATHRO/ATHRAWES
Cyfrifoldeb yr ysgol yw canfod a yw’r ANG wedi cwblhau unrhyw gyfnod/au Sefydlu o’r blaen
A yw’r ANG wedi cwblhau unrhyw gyfnod Sefydlu cyn y penodiad hwn?

Ydyw

Nac
ydyw

Os felly, a dechreuodd o 1 af Medi 2014, gofynnir i chi gyrchu Proffil Sefydlu Ar-lein yr athro/athrawes.
Os bu i’r athro/athrawes weithio yn Lloegr yn flaenorol, neu os dechreuodd sefydlu cyn 1af Medi
2014, cyfrifoldeb yr ysgol yw gofyn am yr holl ddogfennaeth berthnasol gan ysgol flaenorol yr ANG.
Beth bynnag yw’r sefyllfa, cyfrifoldeb yr ysgol yw canfod faint yn union o’i sefydlu mae’r ANG eisoes
wedi’i gwblhau, a llenwi gweddill yr adran hon.
Pa gyfnod o Sefydlu sydd eisoes wedi’i gwblhau?
(Nodwch y nifer o dermau, wythnosau neu sesiynau)
Rhowch fanylion yr ysgol(ion)
a’r ALl(au) lle y cwblhawyd y
cyfnod sefydlu
Adran 5 DATGANIADAU
Yn unol â chanllawiau LlC, mae’n rhaid i athrawon sy’n ymgymryd â sefydlu feddu ar SAC a bod
wedi’u cofrestru gyda ChGA yn y categori o athro ysgol.
Yn ogystal a hyn , o dan Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015,
mae cofrestru'n ofyniad statudol ar gyfer pob athro ysgol cymwysedig sy'n cyflawni gwaith
penodedig athro ysgol mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir yng Nghymru. Yn unol
â'r Rheoliadau hyn, mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwyr i sicrhau bod eu cyflogeion wedi'u
cofrestru gyda'r Cyngor cyn dechrau gwaith.
Cadarnhaf y dyfarnwyd SAC i mi ar ôl 1af Ebrill 2003 a fy mod wedi cofrestru gyda CGA yn y categori o
athro ysgol.
Llofnod yr athro
/athrawes sefydlu

Dyddiad

Cadarnhaf y dyfarnwyd SAC i’r athro hwn/ yr athrawes hon ar ôl 1af Ebrill 2003 a’i fod/ei bod wedi’i
gofrestru/ei chofrestru gyda CGA yn y categori o athro ysgol
Llofnod y mentor
sefydlu
Enw llawn
Cyfeiriad e-bost

Dyddiad
Rhif
cyfeirnod
athro

(ofynnol ar gyfer creu cyfrif ar-lein mentor sefydlu, a chydnabyddiaeth o'r Ffurflen Hysbysu Sefydlu)
Llofnod y Pennaeth
Enw
llawn
Cyfeiriad e-bost

Dyddiad
Rhif
cyfeirnod
athro

(ofynnol ar gyfer cydnabyddiaeth y Ffurflen Hysbysu Sefydlu)
Caiff y data a roddir eu defnyddio i ddiweddaru'ch cofnod ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg y mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom I’w chynnal. Mae ein hysbysiad preifatrwydd (sydd ar gael
ar www.cga.cymru) yn esbonio pam yr ydym yn cofnodi’ch data ar y Gofrestr a sut maent yn cael eu defnyddio. Eich preifatrwydd yw ein blaenoriaeth, rydym yn ymfalchïo mewn prosesu’ch
gwybodaeth yn deg, yn gyfreithlon ac yn ddiogel yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018. Diolch am ein helpu.
Cysylltwch â cyfryngau@cga.cymru i gael copi o’r ffurflen hon mewn fformat arall.
Caiff y data (a ddarperir ar y ffurflen hon a data ychwanegol a ddelir ar y Cofrestr Ymarferwyr Addysg yng Nghymru) ei rannu gyda thrydydd partïon penodol, gan gynnwys Mentoriaid Sefydlu,
Gwirwyr Allanol, ALlau er mwyn iddynt allu cyflawni eu rôl fel y Corff Priodol mewn sefydlu, Llywodraeth Cymru ac unrhyw sefydliadau sydd wedi’u contractio i weithio ar ran Llywodraeth
Cymru. Ni roddir unrhyw fanylion i sefydliadau allanol at ddibenion marchnata heb gael ganiatâd yr athro/athrawes ymlaen llaw.

