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SWYDD DDISGRIFIAD
ATHRO/ATHRAWES
GRADD SWYDD:
YN ATEBOL I:

Prif raddfa
Yr Arweinydd Pwnc / Arweinydd y Gyfadran

Mae’r swydd hon yn ddarostyngedig i amodau cyfredol cyflogaeth athrawon a gynhwysir yn Nogfen
Cyflogau ac Amodau Gwaith Athrawon Ysgol, y safonau gofynnol ar gyfer Statws Athrawon Cymwys a
deddfwriaeth gyfredol arall.
Gellid amrywio’r swydd ddisgrifiad hwn unrhyw bryd wedi trafodaeth rhwng y Pennaeth ac aelod o’r
staff, a chaiff ei adolygu’n flynyddol.

Pwrpas y swydd:
I fod yn weithiwr proffesiynol effeithiol sydd yn arddangos gwybodaeth drylwyr o’r cwricwlwm, sydd yn
gallu dysgu ac asesu’n effeithiol, cymryd cyfrifoldeb dros Ddatblygiad Proffesiynol personol ac sydd â
disgyblion sydd yn cyflawni’n dda.
Wrth gyflawni gofynion y swydd bydd yr athro/athrawes yn arddangos nodweddion proffesiynol
angenrheidiol, ac yn benodol yn:






Ysbrydoli ymddiriedaeth a hyder mewn disgyblion a chydweithwyr
Adeiladu ymroddiad tîm â chydweithwyr ac yn y dosbarth
Yn arwain ac yn ysgogi disgyblion i sicrhau rhagoriaeth
Arddangos meddwl dadansoddol
Gwella ansawdd dysgu a chyflawniad disgyblion

Disgwylir i bob athro i gydweithio’n agos gyda’r Arweinydd Pwnc wrth addysgu ac asesu o fewn yr
adran er mwyn sicrhau cynnydd disgyblion o fewn i’w dosbarthiadau dysgu ac i wneud cyfraniadau
pwysig at gynnal a chodi safonau cyrhaeddiad disgyblion, o fewn y pwnc ac yn ôl y disgwyl ar gyfer
disgyblion allu tebyg ar sail targedau meintiol.
Mae pob athro o fewn yr ysol yn atebol am lefelau cyflawniad disgyblion o fewn i’w dosbarthiadau ac
am roi ymyraethau ar waith ar gyfer carfannau penodol o ddysgwyr.

Prif gyfrifoldebau a gweithgareddau:
Gweithio tuag at hyrwyddo nodau’r ysgol gan annog cydweithwyr a disgyblion i'r un nod
Paratoi gwersi, adnoddau, cynlluniau gwaith a dilyniannau o wersi yn ôl gofynion cynllun gwaith yr
adran neu o fewn i ofynion cymhwyster penodol a gynigir gan yr ysgol, gan ddefnyddio dulliau ac
adnoddau sy’n safonol i’r adran ac sy’n cael eu hyrwyddo gan Gymunedau Dysgu Proffesiynol yr
ysgol.
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Addysgu gwersi sy’n ysgogi ac yn herio disgyblion i gyflawni’n dda, gan ystyried gofynion model
egwyddorion y wers ragorol ac i sicrhau cynnydd carfanu penodol o ddysgwr wrth dracio cynnydd a
rhoi ymyraethau ar waith ar lawr yr ystafell ddosbarth er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn cyflawni
targedau cyrhaeddiad cytunedig.
Sicrhau bod disgyblion yn datblygu medrau gan gynnwys medrau llythrennedd, rhifedd a
llythrennedd digidol tu mewn i gyd-destunau pynciol gan adrodd ar safonau disgyblion yn y medrau
hynny yn ôl gofynion cyfredol yr ysgol.
Rheoli’r ystafell ddosbarth a diogelu safonau disgyblaeth o’i mewn. Defnyddio trefniadaeth yr ysgol
er mwyn gweithredu yn ôl safonau’r ysgol.
Sicrhau bod yr ystafell ddosbarth yn ddeniadol, addas a chefnogol i ddysgu, gan ddefnyddio
staff cynhaliol pan fo angen.
Cofrestru disgyblion ymhob gwers er mwyn caniatáu’r swyddog presenoldeb i fonitro lefelau
presenoldeb disgyblion yr ysgol yn ofalus, monitro presenoldeb disgyblion unigol (e.e. rhai bregus) ac
er mwyn herio triwantiaeth.
Cyfrannu at waith Lles a Chynnydd yr ysgol drwy weithredu’n Diwtor Personol effeithiol
Marcio llyfrau disgyblion yn rheolaidd yn ôl trefniadau’r ysgol gan gynnig adborth a chyngor
penodol i ddysgwyr ar sut i wella eu gwaith gan ddefnyddio technegau marcio sylw a tharged.
Marcio a chofnodi asesiadau yn rheolaidd yn ôl systemau’r ysgol. Gwerthuso’r wybodaeth er mwyn
gweithio at wella perfformiad y disgybl. Cwblhau materion o fewn ffiniau amser cytunedig yr ysgol.
Cyfrannu at waith yr adran wrth dderbyn cyfrifoldebau penodol a gweithio mewn cydweithrediad ag
eraill e.e. ysgrifennu cynlluniau gwaith, adnoddau adrannol. Yn swydd ddisgrifiad pob arweinydd
pwnc nodir bod disgwyl iddyn nhw sicrhau tegwch wrth ddosrannu gwaith.
Mynychu cyfarfodydd adran a chyfarfodydd eraill perthnasol gan gynnwys cyfarfodydd rhieni a
chyfarfodydd i farchnata’r ysgol/adran. Disgwylir i bob athro i ymaelodi gyda Chymuned Dysgu
Proffesiynol o fewn yr ysgol ac i fynychu cyfarfodydd staff a chyfarfodydd boreol.
Cyfrannu at werthuso’r ysgol gyfan a gwerthuso’r adran.
Llunio adroddiadau i rieni, ac eraill pan fo angen, a mynychu nosweithiau rhieni er mwyn trafod
cynnydd disgyblion.
Mynychu HMS consortiwm, ysgol neu arall yn ôl y galw i gadw gwybodaeth a dulliau yn gyfredol gan
raeadru nôl i staff fel bo'r galw.
Gwneud defnydd effeithiol o drefniadau rheoli perfformiad a thargedau meintiol ar gyfer
dosbarthiadau dysgu er mwyn gwella arferion addysgu a gwella deilliannau ar gyfer dysgwyr
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Bydd disgwyl i Athro Pwnc sydd wedi mynd drwy'r Trothwy arddangos y nodweddion
proffesiynol a nodwyd adeg pasio'r trothwy o ran










eu heffeithiolrwydd wrth gyflawni eu dyletswyddau,
eu gwybodaeth gyfredol o'u pwnc,
eu gallu i ddefnyddio data i fesur cynnydd disgyblion,
eu harweiniad wrth ysbrydoli staff eraill,
eu parodrwydd i weithredu i hyrwyddo ethos a gobeithion yr ysgol,
eu gallu i adeiladu timau,
eu gallu i sicrhau ymddiriedaeth a hyder staff eraill,
eu gallu i gydweithio gydag ac i ysbrydoli plant yr ysgol,
eu gallu i feddwl yn strategol ac i weithredu'n bositif i godi safon dysgu disgyblion.

Dyletswyddau eraill fel sy’n codi o bryd i’w gilydd yn unol â Llyfr Glas y Llywodraeth gan gynnwys
dyletswyddau egwyl ayyb
Byddwch yn atebol i'r Corff Llywodraethol drwy'r Arweinydd Pwnc a Phennaeth yr ysgol. Mae'r
cytundeb am 195 diwrnod y flwyddyn ac mae angen clirio ar y lefel uchaf drwy'r Gwasanaeth Datgelu
a Gwahardd.

ATHRO / ATHRAWES –
Manylion Personol
Angenrheidiol
Cymwysterau
 Athro â gradd addas a chymhwyster
addysgu.
 Gwybodaeth gyfoes am y pwnc a
datblygiadau cwricwlaidd newydd.
 Profiad o weithgareddau allgyrsiol.
 Ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ddatblygu
sgiliau allweddol yn enwedig llythrennedd
a rhifedd.

Yn ddelfrydol
Cymwysterau
 Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol
parhaus.
 Wedi ymgymryd â chyfrifoldebau arwain
naill o fewn y pwnc neu y tu hwnt.

Profiad
 Y gallu i addysgu’r holl ystod oedran ac ar
L2 a L3.
 Parodrwydd i gyfrannu at broject ysgol y
tu hwnt i ffiniau’r Adran.
 Profiad o gydweithio effeithiol gyda staff
eraill.

Profiad
 Cyfrannu at weithgorau datblygu naill ai o
fewn neu y tu allan i’r ysgol (e.e. Bwrdd
Arholi, AALl, Urdd ayb).

Athroniaeth
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Athroniaeth
Ymroddiad i
 Amcanion a gweledigaeth addysg
Gymraeg.
 Yr egwyddor o gynhwysiant cymdeithasol
ac academaidd.
 Creu dysgwyr annibynnol.
 Ddatblygu sgiliau allweddol.
 Cyfle cyfartal i bawb.
 Cynnig cyfleoedd dysgu eang y tu hwnt i
ffiniau’r ystafell ddosbarth.
 Gwella parhaus drwy osod targedau
heriol.
 Ddatblygu potensial a chreu cyfleoedd.






Parodrwydd i gofleidio nodau’r ysgol.
Dealltwriaeth o gyfraniad y pwnc i’r holl
gwricwlwm a pharodrwydd i gydweithio ar
brojectau gydag adrannau a sefydliadau
eraill.
Gweledigaeth o sut gall yr adran
gyfrannu at gymuned yr ysgol.

Medrau
Fe fydd angen i chi fod yn:
 Ddysgwr da.
 Addysgwr da.
 Gyfathrebwr da.
 Dechnolegol gryf (medrau T.G).
 Medru dylanwadu’n gadarnhaol ar eraill.
 Yn frwdfrydig, egnïol a hyblyg.
 Medru gweithio’n dda o fewn tîm.
Rhinweddau personol
 Y gallu i fod yn hyblyg wrth weithio.
 Yn feddyliwr craff.
 Disgwyliadau uchel ac ymrwymiad i
safonau uchel - disgyblion ac athrawon.
 Y gallu i gydweithio gyda phobl yn
effeithiol.
 Gweledigaeth glir, egni a brwdfrydedd.
Enw:

Llofnod:

Dyddiad:
Dyddiad adolygu: Mis Medi – yn flynyddol (wrth gytuno targedau rheoli perfformiad)
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