
DISWYDDO OHERWYDD GORMODEDD 

Meini Prawf model ar gyfer STAFF CYNRADD 

STAFF DYSGU  

Maen prawf Enghraifft  Cyfrifoldeb am     Profiad o 
O fewn y tair blynedd academaidd diwethaf: 

(1)  Profiad o ran cyfrannu at 
ofynion rheolaethol ysgol 

Dirprwy 
Cydlynydd ADY 
Cydlynydd Cyfnod Allweddol 
Deilydd swydd CAD 

6 bwynt 
4 bwynt 
3 phwynt 
2 bwynt 

3 phwynt 
2 bwynt 
1.5 pwynt 
1 pwynt 

O fewn y tair blynedd academaidd diwethaf: 

(2)  Cyfraniad i gwricwlwm yr ysgol 
yn cynnwys gwaith o fod yn 
gydlynydd cyfredol meysydd 
cwricwlaidd 

Cydlynydd pwnc Craidd  
Cydlynydd TGCh / Cerddoriaeth 
Cydlynydd pwnc Sylfaen neu  
dau Faes Dysgu o’r Cyfnod Sylfaen 
Cyfrifoldeb dros flaenoriaeth sydd 
wedi’i  adnabod yn strwythur staffio’r 
ysgol sydd wedi ei chytuno gyda’r 
undebau a/neu flaenoriaeth yn y CDY 

4 pwynt 
3 phwynt 
2 bwynt 

1 pwynt 

2 bwynt 
1.5 pwynt 
1 pwynt 

0.5 pwynt 

(3) 
(i) Cymhwyster 

O fewn y tair blynedd academaidd diwethaf: 

(ii) Cymwysterau mewn swydd 

Cymhwyster offerynnol Gradd 6+ 

CPCP 
Wedi cwblhau Cwrs Rheolaeth Ganol 
Wedi cwblhau unedau M.Addysg 
mewn swydd 
ECDL 
Wedi dilyn a chwblhau cyrsiau efo 
achrediad:- 
-Tystysgrif Hylendid Bwyd 
-Cymhwyster mewn hyfforddi mewn 
addysg gorfforol neu awyr agored 

1 pwynt 

3 phwynt 
2 bwynt 

1 pwynt 
1 pwynt 

1 pwynt ↓ 

(4) Profiad Profiad o fod yn athro cynorthwyol efo 
mwy nag un flwyddyn ysgol o fewn y 
dosbarth am o leiaf flwyddyn yn ystod 
y 3 blynedd diwethaf 

2 bwynt

Nid oes hawl ail-ddehongli meini prawf gan fod cysondeb mewn peryg o gael ei golli 
a gall hynny arwain at hawliad am ddiswyddo annheg neu hyd yn oed wahaniaethu 
ar sail rhyw. 
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Awdit Staff Dysgu 
YSGOL: 
ENW: 

Gofynnir i chwi gyflwyno gwybodaeth berthnasol i’r meini prawf isod i alluogi’r is banel personel roi 
ystyriaeth iddi. Os oes gennych amheuaeth os y dylid cofnodi mater neu beidio fe’ch cynghorir i’w 
gynnwys. 

Maen prawf 

(1)  Cyfraniad at ofynion 
rheolaethol ysgol fel: 

 Dirprwy 

 Cydlynydd ADY 

 Cydlynydd Cyfnod 
Allweddol 

 Deilydd swydd CAD

Dylid nodi swyddi presennol a 
chyfrifoldebau o fewn y tair blynedd 
diwethaf 

(2)  Cyfraniad i gwricwlwm yr ysgol 
yn cynnwys gwaith o fod yn 
gydlynydd cyfredol meysydd 
cwricwlaidd 

 Cydlynydd pwnc Craidd  

 Cydlynydd TGCh / 
Cerddoriaeth 

 Cydlynydd pwnc Sylfaen 
neu  

 dau Faes Dysgu o’r 
Cyfnod Sylfaen 

 Cyfrifoldeb dros 
flaenoriaeth sydd wedi’i  
adnabod yn strwythur 
staffio’r ysgol sydd wedi 
ei chytuno gyda’r 
undebau a/neu 
flaenoriaeth yn y CDY 

Dylid nodi swyddi presennol a 
chyfrifoldebau o fewn y tair blynedd 
diwethaf 

(3) 
(i) Cymhwyster 

Cymhwyster offerynnol Gradd 6+ 

(ii)Cymwysterau mewn swydd 
     o fewn y tair blynedd diwethaf: 

 CPCP 

 Wedi cwblhau Cwrs 
Rheolaeth Ganol 

 Wedi cwblhau unedau 
M.Addysg mewn swydd  

 ECDL 

Wedi dilyn a chwblhau cyrsiau efo 
achrediad:- 
-Tystysgrif Hylendid Bwyd 
-Cymhwyster mewn hyfforddi mewn 
addysg gorfforol neu awyr agored
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(4) Profiad 

Profiad o fod yn athro cynorthwyol 
efo mwy nag un flwyddyn ysgol o 
fewn y dosbarth am o leiaf flwyddyn 
yn ystod y 3 blynedd diwethaf

Llofnod: 

Dyddiad: 

Dylid cyflwyno’r ddogfen hon mewn amlen gaeedig i sylw cadeirydd yr is-banel trwy 
law'r pennaeth erbyn y dyddiad cytunedig 



DISWYDDO OHERWYDD GORMODEDD 

TAFLEN FARCIO STAFF DYSGU  

Ysgol  
Enw’r athro / awes:  

Meini prawf Pwyntiau 
(Amgylchu) 

(1)  Cyfraniad at ofynion rheolaethol ysgol fel: 

 Dirprwy 

 Cydlynydd ADY 

 Cydlynydd Cyfnod Allweddol 
 Deilydd swydd CAD

Dylid nodi swyddi presennol a chyfrifoldebau o fewn y tair 
blynedd diwethaf 

Cyfredol O fewn y tair blynedd 
diwethaf 

Dirprwy                        6 bwynt 

Cydlynydd ADY           4 bwynt 

Cydlynydd Cyfnod Allweddol 
                                    3 phwynt 

Deilydd swydd CAD   2 bwynt

Dirprwy                     3 phwynt 

Cydlynydd ADY           2 bwynt 

Cydlynydd Cyfnod Allweddol 
                                   1.5 pwynt 

Deilydd swydd CAD   1 pwynt

(2)  Cyfraniad i gwricwlwm yr ysgol yn cynnwys gwaith o fod 
yn gydlynydd cyfredol meysydd cwricwlaidd 

 Cydlynydd pwnc Craidd  

 Cydlynydd TGCh / Cerddoriaeth 

 Cydlynydd pwnc Sylfaen neu  
dau Faes Dysgu o’r Cyfnod Sylfaen 

 Cyfrifoldeb dros flaenoriaeth sydd wedi’i  adnabod 
yn strwythur staffio’r ysgol sydd wedi ei chytuno 
gyda’r undebau a/neu flaenoriaeth yn y CDY 

Dylid nodi swyddi presennol a chyfrifoldebau o fewn y tair 
blynedd diwethaf 

Cyfredol O fewn y tair blynedd 
diwethaf 

Cydlynydd pwnc Craidd  
                                    4 pwynt 

Cydlynydd  
TGCh /Cerddoriaeth 
                                    3 phwynt 

Cydlynydd pwnc Sylfaen neu  
dau Faes Dysgu o’r Cyfnod 
Sylfaen 

2 bwynt 

Cyfrifoldeb dros flaenoriaeth 
sydd wedi’i  adnabod yn 
strwythur staffio’r ysgol sydd 
wedi ei chytuno gyda’r 
undebau a/neu flaenoriaeth 
yn y CDY 

               1 pwynt 

Cydlynydd pwnc Craidd  
                                      2 bwynt 

Cydlynydd  
TGCh / Cerddoriaeth 
                                   1.5 pwynt 

Cydlynydd pwnc Sylfaen neu  
dau Faes Dysgu o’r Cyfnod 
Sylfaen 
                                      1 pwynt 

Cyfrifoldeb dros flaenoriaeth 
sydd wedi’i  adnabod yn 
strwythur staffio’r ysgol sydd 
wedi ei chytuno gyda’r 
undebau a/neu flaenoriaeth 
yn y CDY 

               0.5 pwynt 

(3) 
(i) Cymhwyster 

Cymhwyster offerynnol Gradd 6+ 

(ii) Cymwysterau mewn swydd o fewn y tair blynedd 
diwethaf:

 CPCP 

 Wedi cwblhau Cwrs Rheolaeth Ganol 

 Wedi cwblhau unedau M.Addysg mewn swydd 

 ECDL 

 Wedi dilyn a chwblhau cyrsiau efo achrediad:- 
-Tystysgrif Hylendid Bwyd 

1 pwynt 

3 phwynt 

2 bwynt 

1 pwynt 

1 pwynt 

1 pwynt 

1 pwynt 
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-Cwrs HADA

-Cymhwyster mewn hyfforddi mewn addysg gorfforol neu 
awyr agored

1 pwynt 

(4) Profiad 

Profiad o fod yn athro cynorthwyol efo mwy nag un flwyddyn 
ysgol o fewn y dosbarth am o leiaf flwyddyn yn ystod y 3 
blynedd diwethaf 2 bwynt

CYFANSWM  

Enw’r aelod yr is-banel (Llythrennau bras):

Llofnod: 

Dyddiad: 
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Staff Ategol – Cymorthyddion Dosbarth 

Meini prawf Enghraifft Pwyntiau 

(1)  Profiad o ran cyfrannu at 
ofynion rheolaethol yr Ysgol 

 Darparu cymorth cyntaf fel person 
dynodedig  

 Cyflawni tasgau lleihau baich gwaith 
athrawon 

 Cymhorthydd clerigol / ariannol 

 Goruchwylio amser egwyl / cinio 

Cyfredol O fewn y tair 
blynedd 
diwethaf 

2 bwynt yr 
un ↓ 

1 pwynt yr 
un ↓ 

(2)  Cyfraniad i gwricwlwm yr 
ysgol   Gweithredu cynlluniau 

llythrennedd/ rhifedd penodol 

 Cyfrifol am drefnu a chyflwyno 
profiadau penodol gydag unigolion 
a/neu i grwpiau o ddisgyblion ADY 

 Cyfraniad penodol i faes TGCh / 
Cerdd 

 Cwblhau tasgau asesu penodol 

2 bwynt yr 
un ↓

1 pwynt yr 
un ↓ 

(3) Cyfraniadau i 
ddatblygiadau yn yr ysgol 
wrth iddi geisio cyfoethogi ei 
darpariaeth ac ymateb i 
ofynion newydd a 
blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol 

Wedi cefnogi (yn y tair blynedd diwethaf) neu 
yn cefnogi gweithgareddau: 

 Ysgol Werdd 

 Ysgol Iach 

 Yr Urdd 

 Ymweliadau Maes 

1  pwynt yr 
un ↓ 

0.5 pwynt yr 
un ↓ 

(4) Cymhwyster    Cymhwyster cydnabyddedig Uwch 
Gymhorthydd 

 Cymhwyster Lefel 3   

 Cymhwyster Lefel 2 

 Cymhwyster offerynnol Gradd 6+ 

 Cymhwyster Lefel 1 

4 pwynt 

3 phwynt 
2 bwynt 
2 bwynt 
1 pwynt

(5)Datblygiad Proffesiynol 
Dilyn unedau/cwrs yn arwain at achrediad
yn ystod y tair blynedd diwethaf:- 

 Tystysgrif ECDL 

 Unedau ELKLAN 

 Tystysgrif Hylendid Bwyd 

 Achrediad Webster Stratton 

 Cymhwyster hyfforddi mewn 
Addysg Gorfforol / Awyr Agored 

 Tystysgrif Lefel 1 ‘Educare’ 
(Amddiffyn Plant) 

1 pwynt 
1 pwynt 
1 pwynt 
1 pwynt 

1 pwynt 
1 pwynt

Gallu Dwyieithog  Rhugl  

 Derbyniol  

2 bwynt 
1 pwynt 
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Awdit Staff ATEGOL Cymorthyddion Dosbarth 
YSGOL: 
ENW: 

Gofynnir i chwi gyflwyno gwybodaeth berthnasol i’r meini prawf isod i alluogi’r is banel personel roi 
ystyriaeth iddi. Os oes gennych amheuaeth os y dylid cofnodi mater neu beidio fe’ch cynghorir i’w 
gynnwys. 

Maen prawf Enghraifft 

(1)  Profiad o ran 
cyfrannu at 
ofynion 
rheolaethol yr 
Ysgol 

 Darparu cymorth cyntaf fel person dynodedig  

 Cyflawni tasgau lleihau baich gwaith athrawon 

 Cymhorthydd clerigol / ariannol 

 Goruchwylio amser egwyl / cinio 

(2)  Cyfraniad i 
gwricwlwm yr 
ysgol  

Gweithredu cynlluniau llythrennedd/ rhifedd penodol 
Cyfrifol am drefnu a chyflwyno profiadau penodol i gydag unigolion 
a/neu grwpiau o ddisgyblion ADY 
Cyfraniad penodol i faes TGCh / Cerdd 
Cwblhau tasgau asesu penodol 
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(3) Cyfraniadau i 
ddatblygiadau yn 
yr ysgol wrth iddi 
geisio cyfoethogi ei 
darpariaeth ac 
ymateb i ofynion 
newydd a 
blaenoriaethau 
lleol a 
chenedlaethol 

 Ysgol Werdd 

 Ysgol Iach 

 Yr Urdd 

 Ymweliadau Maes 

(4) Cymhwyster    Cymhwyster cydnabyddedig Uwch Gymhorthydd 

 Cymhwyster Lefel 3  

 Cymhwyster Lefel 2 

 Cymhwyster offerynnol Gradd 6+ 

 Cymhwyster Lefel 1 
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(5)Datblygiad 
Proffesiynol 

Dilyn unedau/cwrs yn arwain at achrediad yn ystod y tair blynedd 
diwethaf:- 

 Tystysgrif ECDL 

 Unedau ELKLAN 

 Tystysgrif Hylendid Bwyd 

 Achrediad Webster Stratton 

 Cymhwyster hyfforddi mewn addysg gorfforol / awyr agored 

 Tystystgrif lefl 1 ‘Educare’ ( Amddiffyn Plant) 

Gallu Dwyieithog Rhugl neu’n derbyniol 

Llofnod: 

Dyddiad: 

Dylid cyflwyno’r ddogfen hon mewn amlen gaeedig i sylw cadeirydd yr is-banel trwy 
law'r pennaeth erbyn y dyddiad cytunedig 
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TAFLEN FARCIO STAFF ATEGOL Cymorthyddion Dosbarth  

Ysgol:  
Enw’r aelod o staff:  

Meini prawf Pwyntiau 
(Amgylchu) 

(1)  Profiad o ran cyfrannu at 
ofynion rheolaethol yr Ysgol

Darparu cymorth cyntaf fel person 
dynodedig  
Cyflawni tasgau lleihau baich gwaith 
athrawon 
Cymhorthydd clerigol / ariannol 
Goruchwylio amser egwyl / cinio

Cyfredol O fewn y tair blynedd 
diwethaf 

Darparu cymorth cyntaf fel 
person dynodedig           2 bwynt

Cyflawni tasgau lleihau baich 
gwaith athrawon             2 bwynt

Cymhorthydd clerigol / ariannol 
                                           2 bwynt

Goruchwylio amser egwyl / cinio 
                                           2 bwynt 

Darparu cymorth cyntaf fel 
person dynodedig      1 pwynt

Cyflawni tasgau lleihau baich 
gwaith athrawon       1 pwynt

Cymhorthydd clerigol / ariannol 
                                      1 pwynt 

Goruchwylio amser egwyl / 
cinio                              1 pwynt

(2)  Cyfraniad i gwricwlwm yr ysgol

Gweithredu cynlluniau llythrennedd/ rhifedd 
penodol 
Cyfrifol am drefnu a chyflwyno profiadau 
penodol i grwpiau o ddisgyblion 
Cyfraniad penodol i faes TGCh / Cerdd 
Cwblhau tasgau asesu penodol 

Cyfredol O fewn y tair blynedd 
diwethaf 

Gweithredu cynlluniau 
llythrennedd/ rhifedd penodol              

2 bwynt

Cyfrifol am drefnu a chyflwyno 
profiadau penodol gydag 
unigolion a/neu i grwpiau o 
ddisgyblion  ADY             2 bwynt

Cyfraniad penodol i faes TGCh / 
Cerdd                               2 bwynt

Cwblhau tasgau asesu penodol              
2 bwynt

Gweithredu cynlluniau 
llythrennedd/ rhifedd penodol             

1 pwynt

Cyfrifol am drefnu a chyflwyno 
profiadau penodol gydag 
unigolion a/neu  i grwpiau o 
ddisgyblion    ADY         1 pwynt

Cyfraniad penodol i faes TGCh / 
Cerdd                               1 pwynt

Cwblhau tasgau asesu penodol               
1 pwynt

(3) Cyfraniadau i ddatblygiadau yn 
yr ysgol wrth iddi geisio cyfoethogi 
ei darpariaeth ac ymateb i ofynion 
newydd a blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol 

Ysgol Werdd             
Ysgol Iach                   
Yr Urdd                      
Ymweliadau Maes   

Cyfredol O fewn y tair blynedd 
diwethaf 

Ysgol Werdd               1 pwynt 

Ysgol Iach                    1 pwynt  

Yr Urdd                        1 pwynt

Ymweliadau Maes     1 pwynt

Ysgol Werdd            0.5 pwynt

Ysgol Iach                 0.5 pwynt 

Yr Urdd                     0.5 pwynt

Ymweliadau Maes   0.5 pwynt

(4) Cymhwyster   Cymhwyster cydnabyddedig fel Uwch Gymhorthydd       4 bwynt
Cymhwyster Lefel 3                                                                 3 bwynt
Cymhwyster Lefel 2                                                                 2 bwynt
Cymhwyster offerynnol Gradd 6+                                         2 bwynt
Cymhwyster Lefel 1                                                                 1 pwynt 
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(5)Datblygiad Proffesiynol Dilyn unedau/cwrs yn arwain at achrediad yn ystod y tair blynedd 
diwethaf:- 

Tystysgrif ECDL                                                                         1 pwynt

Unedau ELKLAN                                                                       1 pwynt

Tystysgrif Hylendid Bwyd                                                       1 pwynt

Achrediad Webster Stratton                                                  1 pwynt

Cymhwyster hyfforddi mewn Addysg Gorfforol / Awyr Agored 
1 pwynt 

Tystysgrif Lefel 1 ‘educare’ (Amddiffyn Plant)                  1 pwynt

(6) Gallu Dwyieithog         Rhugl                              2 bwynt      
    Derbyniol                                                                            1 pwynt 

CYFANSWM  

Enw’r aelod yr is-banel (Llythrennau bras):

Llofnod: 

Dyddiad: 


