Mae’r ffurflen yma hefyd ar gael yn saesneg

FFURFLEN HAWLIO CYLLID SEFYDLU
Dylid llenwi’r ffurflen hon a dychwelyd y gwreiddiol i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA), ar ddiwedd pob
tymor academaidd pan fydd yr athro/athrawes yn ymgymryd â sefydlu.
Trwy’r post i: CGA,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)
Dylai’r ysgol a’r ANG gadw copi o’r ffurflen.
Dim ond os yw’r ysgol wedi cyflwyno Ffurflen Hysbysu Sefydlu y dylid cyflwyno’r ffurflen hon ar gyfer yr
athro hwn/yr athrawes hon. Bydd CGA yn cymharu’r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon â’r
wybodaeth a ddarperir gan yr ysgol ar y Ffurflen Hysbysu Sefydlu er mwyn cyfrifo faint o gyllid Sefydlu
i’w ryddhau i’r ysgol, felly, os bydd unrhyw ran o’r wybodaeth a ddarparwyd i CGA ar y Ffurflen Hysbysu
Sefydlu wedi newid, dylai’r ysgol gyflwyno gwybodaeth ychwanegol yn y blwch perthnasol yn Adran 4.

Adran 1 MANYLION PERSONOL YR ATHRO/ATHRAWES SEFYDLU
Rhif cyfeirnod
athro

Enw
Dyddiad
geni
Adran 2 MANYLION CYFLOGAETH
Enw’r ysgol
Enw’r ALl
Adran 3 SESIYNAU SEFYDLU A GWBLHAWYD

Nodwch isod nifer y sesiynau a gwblhawyd gan yr athro/athrawes yn ystod y tymor academaidd.
Diffinnir un sesiwn ysgol fel un bore neu un prynhawn o gyflogaeth mewn ysgol.
Nifer y sesiynau a gwblhawyd ar sail contract yr athro/athrawes
Athrawon rhan-amser yn unig – os cyflogir yr athro/athrawes ar gontract
rhan-amser, ond mae wedi cwblhau gwaith cyflenwi ychwanegol yn yr
ysgol y mae’r ysgol wedi darparu’r gefnogaeth Sefydlu statudol gyfatebol
ar ei gyfer, nodwch nifer y sesiynau yn y blwch hwn
Nifer y sesiynau o absenoldeb, os yw’n berthnasol
Nodwch y cyfnod cyflogaeth y cwblhawyd y sesiynau hyn ynddo.
O (dyddiad)

I (dyddiad)

A fydd cyflogaeth yr athro hwn/yr athrawes hon yn parhau yn yr ysgol?

Bydd

Na
fydd

Os bydd, pryd mae’r cyflogaeth yn dod i ben?
Os na fydd, cadarnhewch manylion cyflogaeth newydd yr ANG
Trowch y dudalen – Ceir tudalen ddatganiadau drosodd y bydd rhaid ei llofnodi er mwyn i gyllid
gael ei ryddhau.

Adran 4 NEWIDIADAU
Nodwch yn y blwch isod a fu unrhyw newidiadau i gontract yr ANG ers i’r Ffurflen Hysbysu Sefydlu gael ei
chyflwyno, neu a oes unrhyw wybodaeth o bwys a allai effeithio ar y sesiynau a gwblhawyd gan yr ANG
hwn/hon.

Adran 5 DATGANIADAU - PWYSIG
Sicrhewch fod yr holl bartïon yn darllen y datganiadau canlynol a’u llofnodi. Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi
cyllid Sefydlu i ysgolion i gynorthwyo gyda darparu hawl statudol ANG i ostyngiad o 10% yn eu hamser
addysgu (yn ychwanegol at eu hamser CPA), felly, wrth lofnodi isod, rydych yn cadarnhau bod yr ysgol wedi
gwneud y ddarpariaeth hon.
Rydych hefyd yn cadarnhau eich bod wedi cyflawni’ch rôl wrth gynnal Proffil Sefydlu, gan gynnwys
cwblhau’r adrannau perthnasol o’r cyfleuster ar-lein, neu, os dechreuodd sefydlu cyn 1af Medi 2014, eich
wedi bod yn gyflwyno’r adrannau sy’n ofynnol i’r Awdurdod Lleol (cyfeiriwch at Arweiniad Llywodraeth
Cymru ynghylch llenwi’r Proffil Sefydlu).
Mae llofnod y Pennaeth yn angenrheidiol i alluogi'r ALl/Corff Priodol i wirio fod yr ANG wedi cwblhau y
sesiynau sefydlu. Erbyn hyn nid oes gofyniad i ddilysu sesiynau a nodir ar y ffurflen hon yn adran 4 o'r
Proffil Sefydlu.
DATGANIAD YR ANG
Cadarnhaf fy mod wedi cwblhau’r nifer o sesiynau a nodir drosodd yn ystod y tymor academaidd.
Rwyf yn cadarnhau hefyd fy mod wedi cael y gefnogaeth sefydlu statudol gan yr ysgol, gan
gynnwys y budd a geir o amser addysgu sydd wedi’i leihau o 10% (yn ychwanegol at yr amser
digyswllt statudol ar gyfer CPA), cefnogaeth mentor sefydlu, a fy mod wedi bod yn cynnal fy
Mhroffil Sefydlu.

Llofnod yr athro
/athrawes sefydlu

Dyddiad

DATGANIAD Y MENTOR YN YR YSGOL A’R PENNAETH
Cadarnhaf fod yr athro/athrawes uchod wedi cwblhau’r nifer o sesiynau a nodir drosodd yn ystod y
tymor academaidd. Rwyf yn cadarnhau hefyd fod yr athro/athrawes, ar sail y nifer hwn o sesiynau, wedi
cael y gefnogaeth sefydlu statudol gan yr ysgol, gan gynnwys y budd a geir o amser addysgu sydd wedi’i
leihau o 10% (yn ychwanegol at yr amser digyswllt statudol ar gyfer CPA), cefnogaeth mentor sefydlu, a
fy mod wedi cyflawni fy rôl wrth gynorthwyo’r athro/athrawes i gynnal Proffil Sefydlu ar lein, neu os
dechreuodd cyn 1af Medi 2014, rydwyf wedi bod yn rhoi’r adrannau gofynnol o’r Proffil Sefydlu i’r
Awdurdod Lleol.
Llofnod y mentor
sefydlu

Dyddiad

Enw llawn
Cyfeiriad ebost
(Efallai bydd y CGA am gysylltu â chi ag ymholiadau ynghylch y manylion a nodwyd ar y ffurflen hon)
Tystiaf fod yr ANG wedi cael ei gyflogi fel athro ar gyfer y nifer o sesiynau a nodir ar y ffurflen hon
Llofnod y
Pennaeth
Enw llawn

Dyddiad
(Yn absenoldeb y Pennaeth mae’n
rhaid I aeold o’r Dim Uwch Rheoli
llofnodi’r ffurflen)

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. Cymru. Ni roddir unrhyw fanylion i sefydliadau allanol at ddibenion
marchnata heb gael ganiatâd yr athro/athrawes ymlaen llaw.

