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Rhagarweiniad a chyd-destun 
Y mae’n ofynnol, o dan adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion Cymru (2013), ac i 

gydymffurfio gyda Rheoliadau Cynlluniau Strategol Y Gymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019, i bob 

Awdurdod Addysg Lleol baratoi a chyflwyno Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg sy’n 

amlinellu gweledigaeth addysg cyfrwng Cymraeg o fewn yr awdurdod dros y deng mlynedd nesaf, yn 

ogystal â’r prif amcanion strategol ar gyfer y cyfnod hwn.  Daeth y cynlluniau cyntaf hyn yn 

weithredol ar 1 Ebrill 2014 am gyfnod o 3 blynedd hyd at fis Mawrth 2017, ac fe ddiweddarwyd y 

Cynllun am y tair blynedd dilynol.  Oherwydd amgylchiadau di-gynsail Pandemig Covid-19, 

ymestynnwyd ei gyfnod am un flwyddyn yn ychwanegol.  Bydd y Cynllun hwn yn weithredol am 

gyfnod o ddeng mlynedd, o fis Medi 2022 hyd 31ain Awst 2032.  Rhoddwyd sylw dyledus i'r 

canllawiau statudol a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru wrth bennu ein targedau.   

Dehonglir y Strategaeth yng nghyd-destun Polisi Iaith Cyngor Gwynedd a thrwy hynny wireddu’r 

deilliannau.  Bydd yr Awdurdod yn sicrhau fod y prif elfennau yn cael eu hadlewyrchu ac yn cael sylw 

priodol yn y Cynllun Strategol.  

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
Bydd y Cynlluniau yn fodd i Lywodraeth Cymru allu monitro’r ffordd y bydd awdurdodau lleol yn 
ymateb i’r angen i weithredu nodau’r Strategaeth a chyfrannu tuag atynt trwy:  
sicrhau bod pob cam o brosesau addysg yr awdurdodau lleol yn rhoi ystyriaeth lawn i addysg 
cyfrwng Cymraeg;  

• ehangu addysg cyfrwng Cymraeg, lle bo galw, ar sail cynllunio gwell;  

• sicrhau fod gwasanaethau cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg yn cael eu cyflwyno ar sail 
consortia;   

• wella safonau ac ehangu defnydd o’r Gymraeg ymhlith plant a phobl ifanc; a   

• dangos cynnydd yn erbyn targedau penodol y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.  

  

Bwriad y Cynllun Strategol yw:  

• disgwyl i awdurdodau lleol fod yn atebol i Lywodraeth Cymru am gynllunio darpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg a iaith Gymraeg;  

• adlewyrchu nodau’r Strategaeth;   

• darlunio’r sefyllfa bresennol, amlinellu’r gweithgareddau priodol a dangos cynnydd;   

• bod yn hwylus ac yn ddefnyddiol i awdurdodau lleol; a  

• dangos cynnydd clir dros ddeng mlynedd ym mhob awdurdod lleol ac ardal consortiwm tuag 
at gyflawni targedau’r Strategaeth.   

  

Canolbwynt y Cynlluniau yw’r targedau a geir yn y Strategaeth a disgwylir i’r Awdurdod adrodd yn 

flynyddol ar eu cynnydd yn erbyn y deilliannau canlynol:  

 



DEILLIANNAU’R CSGA 

1 Mwy o blant meithrin/ tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 

2 Mwy o blant dosbarth derbyn/pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

3 Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod 
o’u haddysg statudol i’r llall. 

4 Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a 
phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

5 Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau 
gwahanol yn yr ysgol.  

6 Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol (ADY) (yn unol â’r dyletswyddau a bennir gan y Ddeddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnys Addysg (Cymru) 2018) 

7 Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy’n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a thrwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 

Amserlen Ymgynghori Anffurfiol CSGA 

PRYD PWY 

27 Mai 2021 Tîm Rheoli Addysg 

9 Mehefin 2021 Penaethiaid Cynradd 

9 Mehefin 2021 Penaethiaid Uwchradd 

22 Mehefin 2021 Pwyllgor Iaith 

29 Mehefin 2021 – 1 Medi 2021 Ystyried ac ymgorffori sylwadau’r ymgynghori 
anffurfiol 

 

Argymhelliad 
Atodir copi drafft o’r ‘Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg Gwynedd 2022-2032’ ar gyfer sylw 

aelodau’r Pwyllgor Iaith gan ofyn am eu sylwadau fel rhan o’r ymgynghori cyn cyflwyno’r fersiwn 

drafft i Lywodraeth Cymru erbyn Ionawr 2022. 

 

 

 

 


