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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

24 CHWEFROR 2021 

 

Adroddiad gan:  Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr GwE   

Pwnc:    Cefnogi ysgolion  

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1 Cyflwyno gwybodaeth i aelodau’r Cyd-Bwyllgor am brif ffocws gwaith GwE dros y ddau 

dymor nesaf.    

 

2.0  Cefndir  

2.1 Mae staff GwE wedi addasu eu gwaith er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau a chefnogi 

ein holl ysgolion a'u cymunedau.  Bydd prif ffocws ein gwaith dros y ddau dymor nesaf yn 

cael ei saernio ar gefnogi arweinwyr a staff mewn ysgolion i adnabod y llwyddiannau a’r hyn 

sydd i weld yn gweithio’n dda a beth sydd angen parhau i gael sylw.  

 

3.0     Materion i’w hystyried 

3.1 Bydd y gwasanaeth yn cefnogi arweinwyr a staff mewn ysgolion i sicrhau bod pob ysgol 

mewn sefyllfa gadarn i:  

 adrodd ar safonau a chynnydd dysgwyr [gan gynnwys grwpiau bregus] dros y cyfnod clo 

 ddatblygu a gwella ymhellach y profiadau a’r canlyniadau dysgu i ddysgwyr 

 ddatblygu ymhellach ar arferion effeithiol dysgu cyfunol a dysgu o bell 

 hyrwyddo a chefnogi ymhellach lles dysgwyr a staff 

 adrodd yn hyderus ar effaith gwariant grantiau a chefnogaeth 

 allu’n hyderus a chywir flaenoriaethu gweithredu ar gyfer 2021-22 
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 allu’n hyderus adnabod yr union agweddau y deisyfir cefnogaeth ychwanegol ar eu 

cyfer 

 fanteisio i’r eithaf ar gyfleon ymgysylltu cymheiriaid 

 

3.2 Drwy gydweithio gyda’r ysgol gyswllt, bydd yn caniatau i bob Ymgynghorydd Cefnogi 

Gwelliant [YCG] Cyswllt: 

 ddeallt ble mae’r ysgol parthed cynnydd, cryfderau a meysydd i gael sylw pellach 

 ddeallt y modd y caiff grantiau eu defnyddio a’u heffaith ar safonau ac ansawdd  

 ddeallt ble mae’r ysgol mewn perthynas ȃ cherrig milltir CiG/ADY/Y Gymraeg 

 wybod beth sydd ei angen o ran cefnogaeth bellach i’r ysgol 

 ddeallt sut mae’r gwaith cymheiriol yn datblygu a pha effaith y mae wedi ei gael hyd 

yma 

 wybod pa arferion da sydd ar waith er mwyn eu rhannu’n ehangach 

 fod mewn sefyllfa gadarn i ymateb i ymholiadau craffu am yr ysgol gan yr Arweinydd 

Craidd neu gan Estyn mewn unrhyw arolygiad arfaethedig yn 2021-22 

 

3.3  Bydd pob YCG yn arddel yr egwyddorion isod wrth ymgysylltu ȃ’r ysgolion cyswllt: 

 peidio gweld y gwaith fel ymarfer ‘ail-gategoreiddio’ neu ‘pseudo-arolygu’ yr ysgol 

 ‘proses’ fydd y gweithredu nid ‘digwyddiad’ 

 proses sy’n cael ei gwneud ‘hefo’ ac nid ‘i’ ysgol fydd hon a man cychwyn y broses fydd 

arfarniad a ffynonellau tystiolaeth yr ysgol ei hun 

 sicrhau trafodaethau a chydweithio diagnostig dros gyfnod o amser ac nid gweld yr  

ymarfer fel ‘digwyddiad tic-blwch’ 

 cofio mai cyfoethogi ansawdd [quality enhancement] fyddwn ni ac nid sicrhau ansawdd 

[quality assurance] 

 ble’n briodol a dymunol, hyrwyddo mewnbwn ‘cymheiriaid’ i’r gwaith 

 yn ddelfrydol, dylai trafodaethau gynnwys aelodaeth ehangach na’r Pennaeth yn unig 

 yn yr uwchradd, bydd angen i’r YCG Cyswllt sicrhau mewnbwn pellach gan yr YCG 

Pynciol 

 mewn rhai achosion bydd angen gweithio gyda’r ysgol i ddatblygu y prosesau neu i 

goladu a chrynhoi y dystiolaeth 

 i’r rhelyw, bydd y gwaith yn rhychwantu dau dymor ond derbynnir y bydd rhai ysgolion 

mewn sefyllfa aeddfetach  i drafod dros gyfnod byrrach 
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3.4 Adolygir y rhaglen waith yn gyson i ymateb i sefyllfa Covid-19 a chanllawiau a rheoliadau'r 

llywodraeth, a'i chymeradwyo gan Fwrdd Rheoli GwE a'r Cyd-bwyllgor. Yn ogystal, bydd y 

rhaglen waith a'r dull o'i chyflwyno yn cael ei thrafod a'i chytuno gyda Penaethiaid ac 

ysgolion.  

 

4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i'r Cyd-bwyllgor gymeradwyo cynnwys yr adroddiad a prif ffocws gwaith GwE dros y 

ddau dymor nesaf.   

 

5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.   

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran cydraddoldeb yn codi o’r adroddiad hwn.  

 

7.0  Goblygiadau Personél  

7.1   Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran personél yn codi o’r adroddiad hwn. 

 

8.0  Ymgynghori a wnaed  

8.1   Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE. 

 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  

 

Swyddog Monitro:  

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb. 

 

Swyddog Cyllid Statudol:  

Rwy’n gwerthfawrogi bod y rhaglen waith wedi’i hadolygu i ymateb i sefyllfa Covid-19, a bod hyn 

wedi’i gynllunio’n drylwyr, yn gynhwysol, ac i’w gyflawni o fewn adnoddau presennol GwE.   

 

 


