I’w lenwi a’i anfon at:
Mrs Eirian Leonard
YGG BRYNTAWE
Heol Gwyrosydd
Penlan
Abertawe
SA5 7BU


City and County of Swansea
Dinas A Sir Abertawe

At ddefnydd swyddfa’n unig
Derbyniwyd: ________________
Cydnabuwyd: _______________

Ymdrechu i fod yn Gyflogwr
Cyfleoedd Cyfartal

Adroddiadau: _______________

PWYLLGOR ADDYSG

ATHRAWON CYNRADD, UWCHRADD, ARBENNIG
Cais i’ch penodi’n

Gradd
fa

y
n
____________________________________________________________________________________
(Llenwch y ffurflen mewn PRIFLYTHRENNAU ac mewn INC DU)
1. Cyfenw

Blaenlythrenn
au

Cyfeiriad
cartref
Côd
Post
Rhif ffôn
cartref
Cyfeiriad ebost

2. Swydd
bresennol
Sefydliad
Cyflog
presennol

Rhif ffôn
symudol
Rhif Y.G.

Dyddiad
penodi
AALl
Graddfa’r
cyflog

£

3. Swyddi blaenorol – Rhaid i chi nodi pob swydd flaenorol
Teitl y swydd (a
graddfa’r cyflog)

Enw a chyfeiriad
yr
ysgol/sefydliad/c
wmni
(os yn berthnasol)

Cynradd,
Uwchradd neu
AB
(os yn
berthnasol)

Enw’r
cyflogwr neu’r
awdurdod
oedd yn eich
cyflogi

Amser yn y swydd
O

Hy
d

Cyfansw
m
bl mis
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4a. Cymwysterau a hyfforddiant – gan gynnwys cymwysterau addysgu.
(nodwch cymaint o fanylion â phosib, gan gynnwys pwnc, dosbarth/adran, amrediad
oed, ac ati.)
Cymwysterau rydych wedi’u hennill gan gynnwys
Ym mha sefydliad?
Dyddiad
dosbarth a phwnc y cymhwyster terfynol

4b. Cymwysterau a hyfforddiant
Manylion pynciau eraill rydych yn gymwys i’w
haddysgu:

5. Profiad, medrau neu ddiddordebau eraill perthnasol gan gynnwys gwaith
gwirfoddol
(Gweithgareddau a hobïau ym meysydd cerdd, diwylliant a chwaraeon, ac ati)

6. Addysg Uwchradd
a) Ysgolion ble cawsoch eich addysg (a
dyddiadau):
Ysgol
Dyddiadau
O
Hyd

Awdurdod Addysg

b) Manylion eich arholiadau llwyddiannus (math, bwrdd arholi, gradd y pwnc a’r
dyddiad llwyddo):
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7. Hyfforddiant mewnol Amlinellwch y cyrsiau rydych wedi’u hastudio dros y tair
blynedd diwethaf:
Enw’r cwrs
Cydlynwyr
Dyddiad
Hyd y cwrs
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8. Adroddiad Cyfrinachol gan gynnwys un gan eich cyflogwr presennol neu
ddiweddaraf, os yw’n briodol.
Enw:
Cyfeiriad y cyflogwr
presennol/diweddaraf:
Rhif ffôn:

Cyfeiriad
ebost:

Enw:
Cyfeiriad y cyflogwr
presennol/diweddaraf:
Rhif ffôn:

Cyfeiriad
ebost:

9. Gwybodaeth bersonol ychwanegol
Ydy’r Adran Addysg a Chyflogaeth yn eich
Cydnabod ___________
cydnabod fel athro cymwys?
______________

Ydy

Nac ydy

Os felly – Dyddiad
Cyfeirnod Athro:

Ydych chi wedi eich cofrestru gyda’r Cyngor Addysgu Cyffredinol?

Ydw

Nac ydw
Os nad ydych, nodwch eich cyfnod(au) estyniad a
manylion yr estyniad:

Ydych chi’n derbyn budd-daliadau salwch (pensiwn)

Ydw

Nac

ydw
oddi wrth Asiantaeth Pensiynau Athrawon?
Perchnogion ceir
a) Oes car gyda chi?
blychau () priodol
b) Oes trwydded yrru ddilys gyda chi?

Oes
Oes

Nac oes Ticiwch y
Nac oes

10 Llythyr cynorthwyol
Fe’ch gwahoddir i ysgrifennu llythyr i ategu eich cais ar dudalen 4 y ffurflen.
11. Canfasio
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Mae’n ofynnol i chi nodi isod a ydych chi’n perthyn i aelodau o Ddinas a Sir Abertawe, y
Corff Llywodraethu neu uwch staff yr ysgol/coleg. BYDDWN YN GWAHARDD EICH CAIS
OS YDYCH YN CEISIO ENNILL CEFNOGAETH AELODAU NEU SWYDDOGION Y CYNGOR
NEU’R CORFF LLYWODRAETHU, NEU UWCH STAFF YR YSGOL/COLEG A/NEU’N RHOI
GWYBODAETH ANGHYWIR NEU GAMARWEINIOL.

LLYTHYR CYNORTHWYOL (Defnyddiwch y dudalen yma)
Fe’ch gwahoddir i ysgrifennu llythyr i ategu eich cais.
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LLYTHYR CYNORTHWYOL (Parhad)

12.

O ganlyniad i natur, dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd hon, bydd
angen i’r Swyddfa Cofnodion Troseddol (SCT) gynnal datgeliad manwl. Os oes
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gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr ymchwiliad hwn, cysylltwch â Thîm
yr Ysgolion, Ystafell 1.7.7, Adran Addysg, Neuadd y Sir, Abertawe neu ewch i
wefan y SCT - www.crb.gov.uk neu www.disclosure.gov.uk
Ydych chi erioed wedi cael eich rhwymo i gadw’r heddwch, eich rhybuddio neu eich
rhybuddio mewn perthynas ag unrhyw drosedd(au) YDW / NAC YDW
Os ydych, rhowch fanylion (a dyddiadau, os yn bosib)
__________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nid yw Deddf Adfer Troseddwyr 1974 yn berthnasol ar gyfer y swydd yma.

CYFRINACHOL
13 Dosbarthu gweithwyr
Mae Dinas a Sir Abertawe yn Gyflogwr Cyfleoedd Cyfartal. Ein polisi yw gofalu ein bod
yn trin pob cais yn deg ni waeth beth fo’ch rhyw, eich statws priodasol, eich tarddiad
ethnig na’ch anabledd. Mae’r wybodaeth ar y ffurflen hon yn ein helpu i gadw llygad
ar ba mor effeithiol yw ein polisi. Ar ben y manylion rydych chi wedi’u rhoi eisoes,
cewch nodi eich tarddiad ethnig, eich rhyw ac unrhyw anabledd drwy dicio’r blychau
isod.
Adran a

Tras

Nodwch eich tarddiad ethnig (Ticiwch () y blwch priodol):
a)

Du - Affricanaidd

b)

Du - Prydeinig

c)

Du - Caribïaidd

ch)

Du - Arall

d)

Gwyn - Ewropeaidd (DU)

dd)

Gwyn - Ewropeaidd (arall*)

e)

Gwyn - Arall

f)

Indiaidd

ff)

Pacistanaidd

g)

Bangladeshi

ng)

Tsieinïaidd

h)

Arall* (Nodwch isod)

*Arall __________________________
Adran b

Cenedligrwydd

Beth yw eich cenedligrwydd?: _______________________________________________
Adran c

Rhyw
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Beth yw eich rhyw? (Ticiwch () y blwch priodol):
Benyw
Adran ch

Gwryw

Oed

Fy nyddiad geni yw: _________________________________________
Adran d

Pobl Anabl Gofrestredig

Dyma’r diffiniad o anabledd yn ôl Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995: ‘ Nam
corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith sylweddol a hirdymor ar eich gallu i gyflawni
gweithgareddau arferol bob dydd’.
Gan ystyried y diffiniad uchod, a oes gennych chi anabledd? OES / NAC OES
Os oes gennych, rhowch fanylion ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Gwybodaeth ychwanegol
Sut cawsoch chi wybod am y swydd e.e. Times Educational Supplement, bwletin
mewnol
___________________________________________________________________

Cyfenw:

Cyfenw cyn
priodi:

Enw(au)
cyntaf:
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