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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR 
 

22 MEDI 2021 
 

Adroddiad gan:  Alwyn Jones - Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE     

Testun:  Cefnogi arweinwyr a staff mewn ysgolion ac UCD i arfarnu eu 
darpariaeth wrth ymateb i COVID-19 a gweld beth lwyddodd a pha 
feysydd sydd angen mwy o sylw 

 

 
1.0 Pwrpas yr Adroddiad 

1.1  Cyflwyno’r adroddiad ‘Cefnogi arweinwyr a staff mewn ysgolion ac UCD i arfarnu eu 
darpariaeth wrth ymateb i COVID-19 a gweld beth lwyddodd a pha feysydd sydd 
angen mwy o sylw’, i aelodau'r Cyd-bwyllgor. 
 

2.0  Cefndir 

2.1  Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg o sut y mae ysgolion ac UCD yng Ngogledd Cymru 
wedi ymateb i COVID-19, ac mae'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd gan 
Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant GwE yn rhan o'u gwaith yn cefnogi ysgolion yn 
ystod tymor y Gwanwyn a'r Haf, 2021. Yn ystod y cyfnod hwn, canolbwyntiwyd yn 
bennaf ar weithio mewn partneriaeth gydag ysgolion ac UCD i roi cymorth iddynt 
arfarnu ansawdd ac effaith eu darpariaeth yn ystod y cyfnodau clo. 

2.2 Defnyddiwyd y templed a geir yn Atodiad 1  i 'brocio' trafodaeth efo'r ysgolion, ac 
hefyd i gofnodi a chasglu'r wybodaeth a gafwyd. Er hynny, nid oedd rheidrwydd i 
ysgolion ddefnyddio'r templed hwn. Pwysleisiwyd mai enghreifftiau yn unig oedd y 
cwestiynau a gyflwynwyd o feysydd ac agweddau i'w hystyried ac nad y bwriad oedd 
iddynt gael eu dehongli fel rhestr gynhwysfawr a therfynol.  Adroddiad hunanarfarnu 
yr ysgol a'u prosesau casglu tystiolaeth oedd man cychwyn pob trafodaeth.  
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3.0 Ystyriaethau 
3.1 Ar gyfer pob ysgol ac UCD, adroddodd yr Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant ar: 

 
• Sut y mae'r ysgol wedi gwerthuso ei darpariaeth a'i heffaith yn ystod y cyfnod 

clo;   

• Beth mae'r ysgol wedi'i adnabod yw cryfderau allweddol ei darpariaeth ar gyfer 
dysgu ac addysgu yn ystod y cyfnod clo; 

• Sut y mae'r ysgol yn bwriadu datblygu ar ei llwyddiannau er mwyn datblygu'r 
cwricwlwm newydd;  

• Pa welliannau mewn darpariaeth a safonau y mae'r ysgol wedi'u hadnabod yn 
sgil targedu ei gwariant grant; 

• Tystiolaeth yr ysgol o effaith cymorth/ymwneud GwE ac adnabod cymorth 
ychwanegol wrth symud ymlaen; 

• Meysydd sydd angen eu datblygu a'u cefnogi ymhellach. 

3.2 Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o’r trafodaethau gyda’r ysgolion, ynghyd â’r 
meysydd sydd angen eu datblygu a'u cefnogi ymhellach. 

 
3.3 Mae'r broses arfarnu wedi adnabod y blaenoriaethau rhanbarthol lefel uchel fel a 

ganlyn: 
 

• Sefydlu strategaeth ranbarthol glir i weithredu cynllun adfer COVID-19 
Llywodraeth Cymru: Adnewyddu a diwygio i gefnogi lles a chynnydd dysgwyr 
(cyhoeddwyd yn gyntaf 16 Mehefin 2021).  

 
• Sefydlu rhwydweithiau datblygu i bob Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh) ar lefel 

ranbarthol a lleol fel bod arweinwyr ysgol ac ymarferwyr yn gallu cydweithio i 
ddatgloi potensial pob Maes drwy fodelu, dylunio a rhannu arferion 
cwricwlwm.   

 
• Sicrhau bod cyswllt uniongyrchol rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd, yn 

parhau er mwyn cefnogi dysgwyr i bontio waeth beth yw'r amserlen weithredu 
a ddefnyddir gan yr ysgol uwchradd. 

 
• Datblygu fframwaith ansoddol rhanbarthol er mwyn dangos ac arfarnu 

cynnydd ysgol/clwstwr mewn dull cyfannol.  
 
• Adolygu prosesau i roi sylw i ysgolion sy'n destun pryder a gweithio gydag 

Awdurdodau Lleol i sefydlu a gweithredu strwythurau a phrotocolau 
rhanbarthol ar gyfer adnabod, cefnogi a herio Ysgolion sy'n Destun Pryder. 
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• Cryfhau ymhellach y diwylliant, yr ymddygiad, y systemau a'r prosesau er 

mwyn cymell arweinwyr ac athrawon i gyd-ymdrechu er sicrhau gwelliant 
ysgol. 

 
 
4.0 Argymhellion 
4.1 Gofynnir i'r Cydbwyllgor dderbyn a chymeradwyo cynnwys yr adroddiad ynghyd â’r 

blaenoriaethau rhanbarthol lefel uchel a amlinellir uchod.   
 
 
5.0  Goblygiadau Ariannol 
5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn.  
 
 
6.0  Effaith ar Gydraddoldeb 
6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 
 

7.0  Goblygiadau Personél 
7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  
 
 
8.0  Ymgynghori sydd wedi digwydd 
8.1  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE.    
 
 
9.0  Atodiadau  
9.1 Atodiad 1 – Cefnogi arweinwyr a staff mewn ysgolion ac UCD i arfarnu eu 

darpariaeth wrth ymateb i COVID-19 a gweld beth lwyddodd a pha feysydd sydd 
angen mwy o sylw 

 
___________________________________________________________________________ 
 
BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 
 
Swyddog Monitro: 
Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.   

 
Swyddog Cyllid Statudol: 
Nodaf fod rhan 5.1 o’r adroddiad blaen yn cadarnhau nad oes unrhyw ymhlygiadau ariannol 

yn codi o’r penderfyniad a geisir yma.   

 


