Annwyl Benaethiaid, gwirwyr allanol ac athrawon newydd gymhwyso,
Gan fod COVID-19 yn parhau i gael effaith sylweddol ar hyd a lled y wlad, rydym yn deall bod llawer
o gwestiynau nad ydynt wedi'u hateb hyd yma wrth i ysgolion geisio sicrhau parhad a chefnogaeth i
ddysgwyr a staff yn yr un modd.
Cawsom lu o ymholiadau ynglŷn ag athrawon newydd gymhwyso sy'n gwneud eu cyfnod sefydlu, a
sut bydd cau ysgolion yn effeithio ar eu gallu i basio yn ystod y flwyddyn academaidd hon. Gweler
isod grynodeb o'r canllawiau sefydlu diweddaraf, sydd wedi'u cymeradwyo gan y Gweinidog Addysg.
Ceir hefyd cyswllt at y ddogfen gyfan.
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/cyfnod-ymsefydlu/
Ar gyfer Penaethiaid

Gall ysgolion barhau i hawlio cyllid gan Gyngor y Gweithlu
Addysg os oes ganddynt ANG yn gweithio yn yr ysgol, hyd yn oed
os ydynt yn gweithio o bell.
Cyfrwch y sesiynau ar gyfer ANG yn yr ysgol hyd at y Pasg.
Gofynnir i ysgolion sy'n cyflogi ANG llanw i weithio gyda phlant
gweithwyr allweddol i gymeradwyo eu sesiynau (mae un sesiwn
yn hanner diwrnod) a gofynnir i Fentoriaid Sefydlu ysgolion
gefnogi ANG o bell lle bo hynny'n bosibl i gwblhau eu proffiliau
sefydlu.

Ar gyfer Gwirwyr Allanol

Gall Gwirwyr Allanol barhau i hawlio cyllid ar gyfer cymorth ANG.
Ni fydd disgwyl i wirwyr allanol arsylwi unrhyw wersi eraill yn y
flwyddyn academaidd 2019-2020.
Gyda'r cyllid, bydd modd i gydweithwyr gefnogi ANG o bell, fel a
ganiateir dan yr amgylchiadau, drwy adolygu profiadau dysgu
proffesiynol, rhoi sylwadau ar y proffil, a chwblhau unrhyw
adrannau yn yr adolygiad terfynol, ysgrifennu am
ymweliadau/arsylwadau ac ati. Bydd y cymorth hwn yn
amhrisiadwy i ANG sydd, fel arall, yn ceisio cwblhau eu proffiliau
heb arweiniad.
Bydd ANG yn gallu cofnodi sesiynau mewn dwy ffordd newydd, a
bydd gofyn i wirwyr allanol roi sylwadau arnynt yn eu
hargymhellion terfynol o fewn y proffil. Dyma nhw:
1. Unrhyw sesiynau dysgu o bell mae'r ANG yn eu darparu i
ddysgwyr sy'n gweithio o gartref.
2. Unrhyw sesiynau dysgu proffesiynol a gofnodant ar eu proffil
(gweler manylion pellach ar sesiynau DP isod).
Dylai’r GA gysylltu â'r Mentor Ymsefydlu mewn ysgolion. Mae

Ar gyfer Athrawon Newydd
Gymhwyso sydd yn gweithio
mewn ysgol ar hyn o bryd

rôl yr MY yn parhau i fod yn amhrisiadwy i'r ANG. Os gall yr MY
gadw mewn cysylltiad â'u ANG trwy'r proffil sefydlu i'w galluogi
i orffen eu proffiliau, byddai hyn yn hynod fuddiol.
Bydd ANG yn gallu cwblhau eu blwyddyn sefydlu (sydd yn
seiliedig ar dri thymor mewn ysgol fel arfer) fel hyn:
1. Bydd Tymor y Gwanwyn yn cyfrif fel tymor llawn, er bod
ysgolion wedi cau, a hynny i gydnabod gwaith parhaus yr
holl athrawon sydd yn gweithio o bell, a gyda phlant
gweithwyr allweddol.
2. Dylai bod tystiolaeth o 30 diwrnod, o leiaf, o
weithgarwch dysgu ac addysgu, yn Nhymor yr Haf. Gall y
gweithgareddau hyn gynnwys:
• Gweithio mewn ysgolion sydd ar agor i blant
gweithwyr allweddol
• Cynllunio, darparu ac asesu dysgu o bell i blant
sy'n dysgu o gartref
• Cynllunio a pharatoi at y flwyddyn academaidd
newydd
• Gwneud gweithgareddau dysgu proffesiynol i
gefnogi cynnydd yn erbyn y safonau addysgu ac
arweinyddiaeth
• Amser a dreulir ar y proffil sefydlu a chyfathrebu
o bell efo gwirwyr allanol ac/neu fentoriaid
sefydlu
DALIWCH SYLW: Rôl yr ANG fydd bod yn gyfrifol am lwytho
cofnod o sut y treuliwyd y 30 diwrnod hynny, gan ddefnyddio
FFURFLEN NEWYDD: Parhad dysgu ac addysgu ar y PDP
Mae gan bob ANG yr hawl i 30 diwrnod o absenoldeb heb fod
hynny'n amharu ar eu gallu i basio'r cyfnod sefydlu. Rhoddir y 30
diwrnod hyn yn ddi-ofyn i bob ANG yn ystod y flwyddyn
academaidd hon.
Nodwch, ble nad yw ANG yn gallu dangos 30 diwrnod o
weithgarwch dysgu ac addysgu yn Nhymor yr Haf, cânt barhau
efo'u cyfnod sefydlu yn y flwyddyn academaidd nesaf.

Ar gyfer Athrawon Newydd
Gymhwyso sydd yn gwneud
llanw tymor byr ar hyn o bryd

Gall ANG sydd yn gwneud llanw hefyd barhau i gofnodi sesiynau
fel uchod.
Bydd unrhyw ANG sydd yn gweithio llanw, sydd wedi cyrraedd
320 o sesiynau erbyn hanner tymor mis Mai, yn cael defnyddio'r
absenoldeb 60 sesiwn i fynd â nhw at 380 o sesiynau yn
awtomatig. Cyn belled â bod eu proffiliau yn gyflawn, byddant yn
gymwys i basio'r cyfnod sefydlu.

Rhennir rhagor o fanylion ar sut all ANG gael mynediad at weithgareddau dysgu proffesiynol â phob
ANG yn syth ar ôl y Pasg.
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