Rhoi Manylion Adolygu Cyfnod Prawf ar iTrent
A. Mynd at y Ffurflen Adolygu Cyfnod Prawf
1. Ewch i People Manager (iTrent)
2. Ar yr Hafan DEWISWCH y ddolen ar gyfer y Ffurflen Cyfnod Prawf (mae hwn yn y rhan
Cyfnod Prawf)

3. NODWCH Gyfenw’r gweithiwr

Os mai dim ond un gweithiwr â’r cyfenw hwn sydd yn eich gweithlu, bydd y ffurflen yn
AGOR
Fel arall ewch i gam 4
4. DEWISWCH y gweithiwr o’r rhestr

Bydd y Ffurflen yn AGOR
Os oes adolygiad perfformiad eisoes yn y system ar gyfer y gweithiwr, bydd arnoch angen
dewis Adolygiad Ad Hoc a bydd y ffurflen yn agor.
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B. Nodi Manylion ar y Ffurflen Adolygu Cyfnod Prawf
1. DEWISWCH y cam priodol

PWYSIG – Peidiwch â chyflwyno’r ffurflen hyd oni chwblheir Cam 3 a bod dim
gwybodaeth ar ôl i’w gofnodi.
2. Mae’r rhan gyntaf yn dangos Dyddiadau Allweddol y gweithiwr:

3. NODWCH ddyddiad y cyfarfod:

4. DEWISWCH naill ai ‘Acceptable’ neu ‘Unacceptable’ ymhob maes perfformiad:

5. Adolygwch y rhestr o fodiwlau dysgu gorfodol y mae’r gweithiwr wedi’u cwblhau a rhoi TIC
os yw’r gweithiwr wedi cwblhau’r holl fodiwlau gofynnol yn y cam hwn:
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6. DEWISWCH naill ai ‘Yes’ neu ‘No’ ar gyfer y cwestiynau canlynol:

7. NODWCH sylwadau’r rheolwr a sylwadau’r gweithiwr
Sylwer: Mae gweithwyr yn medru gweld y Ffurflenni drwy’r porth Hunanwasanaeth,
ond ni allant eu golygu.
Mae sylwadau’n medru cynnwys camau gweithredu neu ddulliau cymorth a gytunwyd,
addasiadau rhesymol neu ffactorau lliniarol.
Cysylltwch ag Adnoddau Dynol os oes angen unrhyw gyfarwyddyd arnoch.
8. Mae’r cam hwn yn ddewisol:
Os na ddymunwch chi gofnodi camau gweithredu yn y rhan ar gyfer sylwadau’r rheolwr,
gallwch eu cofnodi yn y rhan Review Actions drwy agor y gwymplen ar frig y ffurflen:

NODWCH y manylion ar y ffurflen a chlicio SAVE:

Gallwch roi camau gweithredu ychwanegol os oes angen a gwasgu ADD
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9. Llenwch y manylion ar gyfer camau 2 a 3 yn yr un ffordd pan gynhelir y cyfarfodydd
hynny.
10. Wedi cwblhau pob cam (hynny yw, ar ddiwedd cam 3) a bod dim gwybodaeth ar ôl i’w
gofnodi, cyflwynwch y ffurflen – wedyn bydd yr adolygiad wedi dod i ben ac ni fydd modd
gwneud unrhyw newidiadau eraill.
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