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CYNGOR SIR DDINBYCH SWYDD-DDISGRIFIAD 

Teitl y Swydd: Cymhorthydd Gofal Plant 

Graddfa: 3 

Gwasanaeth: Gwasanaethau Plant ac Addysg 

Maes Gwasanaeth: Little Acorns, Canolfan y Dderwen, Y Rhyl 

Yn atebol i: Cydgysylltydd Gofal Plant 

Cyfeirnod y Swydd / Dyddiad cyhoeddi: 03130 / Medi 2017 

Pwrpas y Swydd 

Cynorthwyo wrth ddarparu a datblygu darpariaeth gofal plant Little Acorns a Chlwb Hwyl 

Fforest. 

 

Bod yn gyfrifol a gofalu am bob plentyn fel grŵp neu ar sail 1 i 1 o fewn ein lleoliad, gan 

ehangu eu datblygiad drwy chwarae a dysgu cynhwysol. 

 

Modelu adfer da ac arwain drwy esiampl. 

 

Gweithio ag amrywiaeth o oedrannau o 0-12 mlwydd oed. 

Prif Gyfrifoldebau 

1. Gweithio gyda chydweithwyr, Arweinydd yr Ystafell, y Goruchwyliwr Gofal Plant, 

Rheolwr Datblygu Gofal Plant a gweithwyr proffesiynol eraill i helpu i ddatblygu a 

chynllunio rhaglenni gofal a gweithgareddau priodol i blant 0-12 oed, gan weithio yn yr 

Ystafell Babanod, Ystafell Plant Bach, Ystafell Cyn-ysgol, Clwb Ar ôl Ysgol a Chlwb 

Gwyliau.  Gall hyn gynnwys darparu ar sail estyn allan ac/neu weithgareddau 

cymunedol. 

2. Darparu amgylchedd a chyfle chwarae wedi’i gyfoethogi, cynhwysol lle gall plant 

ddatblygu yn gorfforol, yn feddyliol ac yn gymdeithasol. 

3. Goruchwylio’r plant drwy’r adeg, sicrhau y cydymffurfir â holl bolisïau a gweithdrefnau 

yn unol â deddfwriaeth, rheoliadau a safonau gofynnol AGGCC (Estyn, ECERS, ITERS a 

menter Cyn-ysgol Iach). 

4. Cynorthwyo i baratoi'r deunyddiau a’r gweithgareddau yn yr ystafell i gynorthwyo 

profiadau chwarae’r plant a deilliannau dysgu. 

5. Gweithio o fewn yr agenda Mae Pob Plentyn yn Bwysig a chwricwlwm Cyfnod Sylfaen i 

sicrhau bod anghenion unigol pob plentyn yn cael eu parchu a bod targedau ac 

amcanion yn cael eu datblygu’n bersonol ac yn ddatblygiadol i bob plentyn sicrhau 

eu bod yn diwallu’r canlyniadau gofynnol. 

6. Gweithiwr allweddol plant o fewn eich gofal, gan sicrhau bod cyfathrebu gyda rhieni o 

bwysigrwydd mawr sy’n cynnwys cynnal ymweliadau â’r cartref ad-hoc i deuluoedd 

arfaethedig i annog perthynas gadarnhaol a chyfraniad rhieni a rhannu gwybodaeth 

am blant o dan arweiniad yr Arweinydd Ystafell. 
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7. Sicrhau bod holl waith papur perthnasol yn cael ei ddiweddaru gan gynnwys cofnodion 

plant, gwaith papur blynyddoedd cynnar ac ADY, dyddiaduron dyddiol a chofnodi 

canlyniadau dysgu ac asesiadau yn unol â chwricwlwm Cyfnod Sylfaen a pholisi ADY. 

8. Bod yn gyfrifol am weinyddu Cymorth Cyntaf os bydd angen. 

9. Sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i gymryd rhan a mynegi eu barn, ac y gwrandewir 

arnynt a'u trin â pharch. 

10. Darparu brecwast, byrbrydau, prydau bwyd a diodydd iach i'r plant o fewn y fenter 

Cyn-ysgol Iach. 

11. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau ychwanegol fel yr ystyrir yn briodol gan y Rheolwr 

Datblygu Gofal Plant. 

Adnoddau / Offer / Deunyddiau 

Darperir gwisg bwrpasol. 

Goruchwylio / Rheoli Pobl 

Amherthnasol. 

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad 

Bydd deiliad y swydd wedi cael eu haddysgu neu’n gweithio tuag at o leiaf NVQ/FfCCh 

lefel 2 (neu gyfwerth) mewn disgyblaeth gofal plant a bydd ganddynt brofiad o weithio 

mewn lleoliad gofal plant. 

 

Byddai cymwysterau ychwanegol mewn Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd ac Amddiffyn 

Plant yn hanfodol. 

 

Mae profiad o weithio gyda phlant ag anghenion ychwanegol megis lleferydd ac iaith yn 

ddymunol. 

 

Rhaid i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu datblygedig a chynhwysfawr ac mae 

bod yn aelod o'r tîm yn hanfodol. 

 

Dylid gallu meddwl yn greadigol ac arloesi drwy chwilio am ffyrdd newydd a gwell o wneud 

pethau a rhoi cynnig arnynt, yn ogystal â chroesawu mentrau y mae eraill yn eu cynnig. 

 

Rhaid i ddeiliad y swydd fwynhau gweithio gyda phlant, a’u gweld fel unigolion a bod â 

phrofiad o helpu plant i ddysgu a datblygu. 

 

Profiad o weithio o fewn y Cyfnod Sylfaen. 

 

Mae’n hanfodol gallu dangos tystiolaeth o ddatblygiad personol a phroffesiynol a datblygu 

ymhellach. 
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Amodau Gwaith Arbennig 

Dod i gysylltiad â Latecs. 

Archwiliadau Cyflogaeth / Gofynion Penodol 

Mae'n ofynnol i bob aelod newydd o staff fynd drwy ein gwiriadau recriwtio mwy diogel; 

clirhad DBS, 2 eirda boddhaol yn cwmpasu 3 blynedd o gyflogaeth, tystiolaeth o 

gymwysterau hanfodol, tystiolaeth o'r Hawl i Weithio yn y DU a chofrestriad ā CGA. 

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod ei rwymedigaethau i ddiogelu plant ac atal 

caethwasiaeth a masnachu mewn pobl, gan wneud popeth o fewn ei allu i atal 

caethwasiaeth a masnachu mewn pobl o fewn ei fusnesau. Mae sawl math o 

gaethwasiaeth modern, gan gynnwys masnachu mewn pobl, llafur gorfodol, caethiwed a 

chaethwasiaeth.  

 

Mae diogelwch yn bwysig i bawb, ac mae gofyn i holl gyflogeion Sir Ddinbych weithio yn 

unol â pholisïau a gweithdrefnau Diogelu Oedolion / Plant y Cyngor, mae dyletswydd arnynt 

i roi gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi yn ystod eu dyletswyddau a bod yn ymwybodol 

o arwyddion camfanteisio. Dylid codi unrhyw bryderon â’r Rheolwr Diogelu Penodedig er 

mwyn i’r Cyngor allu gweithredu pan gaiff camfanteisio ei adnabod. 

Gweledigaeth / Cyd-destun 

Bydd deiliad y sydd yn rhan o'r tîm Lles Cymunedol o fewn y gwasanaeth Cyfleusterau, 

Asedau a Thai. Mae'r Gwasanaeth yn allweddol i weledigaeth Cyngor Sir Ddinbych o 

sicrhau '... erbyn 2025 y bydd y Sir yn lle delfrydol i fyw, i weithio ac i ymweld â hi...' Mae 

hefyd yn rhan allweddol o’r nod strategol o ‘Ddod â’r Cyngor yn nes at y gymuned’. 
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CYNGOR SIR DDINBYCH MANYLION AM YR UNIGOLYN 

Mae'r Manylion yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad a ystyrir yn hanfodol er mwyn 

ymgymryd â dyletswyddau'r swydd yn effeithiol. Caiff ei defnyddio wrth lunio rhestr fer ac ar 

gyfer y broses o gyfweld am y swydd hon. Dylech ddangos ar eich ffurflen gais sut rydych 

yn bodloni'r meini prawf hyn.  Byddwch ddim ond yn cael eich cynnwys ar y rhestr fer os 

ydych yn bodloni pob un o’r meini prawf hanfodol (â’r meini prawf dymunol lle bo’n 

berthnasol). 

Teitl y Swydd: Cymhorthydd Gofal Plant 

Gwasanaeth: Gwasanaethau Plant ac Addysg 

Graddfa: 3 

MEINI PRAWF HANFODOL DYMUNOL 

DULL ASESU 
Ffurflen Gais / Cyfweliad / 

Cyflwyniad / Geirda ac 

ati 

1. ADDYSG A 

CHYMWYSTERAU 

NVQ / FfCCh lefel 2 

mewn Gofal, Dysgu a 

Datblygiad Plant 

 

Cymhwyster Gwaith 

Chwarae 

 

NVQ/FfCCh lefel 3 

mewn Gofal, Dysgu a 

Datblygiad Plant 

 

Cymwysterau mewn 

Lleferydd ac Iaith 

 

Ffurflen Gais 

Tystysgrifau 

2. PROFIAD PERTHNASOL 
Profiad o weithio â 

phlant 

 

Dealltwriaeth ynglŷn 

ag addysg/gofal plant 

yn y blynyddoedd 

cynnar 

 

Profiad blaenorol o 

weithio gyda systemau 

TG 

 

Ffurflen Gais 

Cyfweliad 

3. GWYBODAETH A 

SGILIAU CYSYLLTIEDIG 

Â’R SWYDD 

 

Yn gallu cyfathrebu'n 

dda gydag oedolion a 

phlant 

 

Gweithio'n dda mewn 

tîm ac fel unigolyn 

 

Gwybodaeth am 

addysg a gofal plant 

blynyddoedd cynnar 

 

Gallu cynllunio a threfnu 

gweithgareddau ar gyfer 

plant 

Gallu gweithio ar eich 

liwt eich hun 

Ffurflen Gais 

Tasg Asesu 

Cyfweliad 
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4. NODWEDDION 

PERSONOL 

Yn gallu parchu a 

chadw cyfrinachedd 

bob amser 

 

Perthnasau gwaith 

effeithiol 

 

Empathi a dealltwriaeth 

ar gyfer gweithio gyda 

phlant a theuluoedd o 

ystod o gefndiroedd a 

darparu agwedd nad 

yw'n feirniadol tuag at 

ddarparu gwybodaeth, 

cefnogaeth a chymorth 

 

 
Ffurflen Gais 

Cyfweliad 

5. GOFYNION ERAILL 

Empathi gyda’r 

Gymraeg a diwylliant 

Cymru 

Rhugl yn y Gymraeg 

(meini prawf hanfodol 

ar gyfer dwy swydd) 

Ffurflen Gais 

Cyfweliad 
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