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1 Cyllidol I GYD Mae toriadau yng Nghyllideb Graidd GwE yn 

effeithio ar gynllunio strategol tymor hir.

C C/U 2A Mae cynllun Ariannol Tymor Canolig a Fframwaith a Pholisi Gwerth am 

Arian ar waith. Datblygwyd cynlluniau ar y cyd â Swyddog Adran 151 yr 

awdurdod lleol. Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn cynnwys 

manylion y pwysau ariannol ar GwE ac yn modelu sefyllfaoedd. Gwneir 

rhagdybiaethau ynglŷn â'r sefyllfa gyllidol yn y dyfodol. Penodir nifer ar 

secondiad i sicrhau hyblygrwydd o fewn y gwasanaeth i ymateb yn 

gyflym i unrhyw newidiadau.  Cyhoeddwyd setliad grant drafft 

Llywodraeth Cymru eleni gyda amlinelliad cyllidebol 3 blynedd.  

Awgryma'r amlinelliad bod toriadau yn y gyllideb grant ar y gorwel.  

C 2B RhG / RhB Yn dilyn adolygiad gwariant cynhwysfawr Llywodraeth San 

Steffan ac adnabod blaenoriaethau newydd Llywodraeth Cymru, 

byddwn yn gweithio gyda Swyddog Adran 151 i adolygu'r 

pwysau cyllidebol erbyn 2022/23 a thu hwnt (gan gofio effaith 

posibl Covid-19).   Gweithio gyda Swyddog Adran 151 i adolygu'r 

Cynllun Ariannol Tymor Canolig ac ymgynghori â phrif 

swyddogion o awdurdodau cyfansoddol ar effaith unrhyw 

doriadau cyllidol posibl.  Cynnal adolygiad o'r gyllideb a'r 

gweithlu i sicrhau bod GwE yn cynllunio'n hyblyg ar gyfer ystod 

eang o ddeilliannau.

2 Cyllidol I GYD Ansicrwydd ynglŷn â threfniadau cyllid grant 

gan LlC yn llesteirio cynllunio strategol tymor 

hir. Mae oedi sylweddol o ran cadarnhau 

lefelau cyllido yn effeithio ar weithredu'r 

Cynllun Busnes Strategol.

C/U U 2A Gwneir rhagdybiaethau ynglŷn â'r sefyllfa gyllidol yn y dyfodol. Penodir 

nifer ar secondiad i sicrhau hyblygrwydd o fewn y gwasanaeth i ymateb 

yn gyflym i unrhyw newidiadau, ond hyn yn rhoi pwysau ar y gyllideb. 

Mae Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar waith. Datblygwyd y cynllun ar y 

cyd â'r Swyddog Adran 151. Mae'r cynllun ariannol tymor canolig yn 

cynnwys manylion ynghylch y pwysau ariannol ar GwE ac yn modelu 

sefyllfaoedd. Gweithredir modelu ariannol i lywio penderfyniadau. 

Disgwylir am ddyraniadau grant terfynol a thelerau ac amodau gan 

Lywodraeth Cymru am y flwyddyn ariannol 2023/24 yn yr hydref a'r 

gwanwyn.  

C/U 2C RhG / RhB / 

Bwrdd Rheoli

Gweithio gyda Swyddog Adran 151 i adolygu’r Cynllun Ariannol 

Tymor Canolig a'r Polisi a'r Fframwaith Gwerth am Arian yn 

gyson. Cysylltu â swyddogion LlC, aelodau addysg Cabinet 

awdurdodau etholaethol a phenaethiaid addysg, i gael mwy o 

dryloywder a sicrwydd o ran arian grant.  

6 Safonau / 

Arweinyddiaeth

AS2 a 3 Anawsterau recriwtio a chynllunio olyniaeth

uwch arweinwyr ar draws y rhanbarth yn 

enwedig rhai cyfrwng Cymraeg. 

C C 2C Mae’r Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol yn cefnogi

datblygiad sgiliau arwain ymarferwyr trwy gydol pob carreg filltir o’r

llwybr dysgu proffesiynol.

Mae’r holl Raglenni Datblygu Arweinyddiaeth Cenedlaethol wedi'u

hadolygu a’u haddasu ar gyfer dull cyflwyno Cyfunol/o Bell. Mae'r Grŵp 

Arweinyddiaeth wedi gweithio gyda rhanbarthau eraill i ddarparu

rhaglenni datblygu effeithiol ar draws y gweithlu i sicrhau

arweinyddiaeth o safon uchel. Mae'r Grŵp wedi llwyddo i oresgyn

heriau o ganlyniad i gyfyngiadau'r pandemig ac wedi parhau i sicrhau

tegwch o ran mynediad i bob rhaglen datblygu arweinyddiaeth -h.y.

Dull cyfunol/rhithiol a diweddaru cynnwys yn rhithiol i fodloni

anghenion arweinwyr ble mae'r anghenion hynny'n newid yn gyson.

Drwy gydweithio â'r Awdurdodau, sicrheir mynediad i ystod o

hyfforddiant i wella Sgiliau Cymraeg y gweithlu addysg er mwyn

cynnyddu nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a

thrwy gyfrwng y Gymraeg . Cydweithio gyda Phrifysgol Bangor, Y Coleg

Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, Awdurdodau i

ddarparu rhaglen gyfoethog ar gyfer datblygu medrau iaith a hyder staff 

Cydweithio gyda CABAN/Prifysgol Bangor yn sicrhau lleoliadau cyfrwng

Cymraeg i fyfyrwyr AGA. 

Adnabod y gweithlu sy’n darparu addysg cyfrwng Cymraeg – cynllunio

ar gyfer datblygu ymhellach (cymorthyddion, athrawon, arweinwyr)

frwy gyd-weithio gyda’r ALl. 

C/I 2D RhG / CC Parhau i gynnig amrediad eang o gyfleoedd Dysgu Proffesiynol

mewn perthynas â rhaglenni datblygu arweinyddiaeth a 

datblygu sgiliau iaith y gweithlu er mwyn datblygu arweinwyr y

presennol a'r dyfodol. 

17 Safonau AS1 - 5 Cyflymder datrys materion mewn ysgolion 

uwchradd a roddir mewn categori Statudol 

Estyn. 

U U 2A Mae 4 ysgol uwchradd mewn categori statudol ar hyn o bryd. Mae 

rhaglenni ymyrraeth a chymorth dwys ar waith yn yr ysgolion hyn sy'n 

canolbwyntio ar wella dysgu ac addysgu; datblygu systemau tracio ac 

asesu; gwella arweinyddiaeth ar bob lefel a datblygu ymhellach 

trefniadau atebolrwydd a phrosesau ar gyfer hunan arfarnu a 

chynllunio gwelliant grymus. Bydd GwE yn gweithio'n agos gyda'r ALl, 

Estyn a Llywodraeth Cymru i yrru'r gwelliannau angenrheidiol.

C/U 2B/C RhG/CC/Uwch 

Arweinwyr

Mae LlC wedi atal dangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer 

2020 a 2021 ac ni fyddant yn rhyddhau unrhyw ddata cymharol 

neu feincnodi. Trafodaethau yn parhau gydag Estyn i nodi'r 

ffordd orau o werthuso cynnydd yn erbyn argymhellion 

allweddol mewn ysgolion unigol. Er mwyn cynyddu cyflymder 

gwelliannau yn yr ysgolion dan sylw, mae strwythur a phrosesau 

rhanbarthol ar gyfer ysgolion sy’n achosi pryder wrthi’n cael eu 

hadolygu a’u cryfhau fel bod cysondeb gweithredu a chysondeb 

â’r model cenedlaethol. 

18 Safonau I GYD Mae effaith pandemig Covid-19 wedi ei 

gwneud hi'n anoddach i ysgolion fwrw 

ymlaen â'u paratoadau Cwricwlwm i Gymru

gwreiddiol.          

U U 2A Mae GwE wedi parhau i gefnogi ysgolion yn eu paratoadau ar gyfer Y Daith

Diwygio a Chwricwlwm i Gymru ac wedi bod yn hyblyg yn ei ddarpariaeth er 

mwyn cwrdd ag anghenion amrywiol ysgolion yn ystod y pandemig. Mae

GwE wedi gweithio gyda’r consortia rhanbarthol, Estyn a Llywodraeth

Cymru i nodi’r disgwyliadau ar ysgolion a lleoliadau o ran diwygio wrth i ni

symud tuag at weithredu Cwricwlwm i Gymru. Mae GwE hefyd wedi

gweithio gyda’r consortia rhanbarthol eraill i ddatblygu cynnig dysgu

proffesiynol cenedlaethol sy’n integreiddio pob agwedd o’r daith d diwygio

ehangach gan gynnwys Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu, Y Gymraeg a’r

Bil Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae’r cynnig traws-

ranbarthol hwn wedi’i anelu at gefnogi pob ymarferwr ysgol trwy ystod o

weithdai. Hefyd mae staff GwE wedi datblygu canllawiau a modelau

enghreifftiol ar gyfer dylunio cwricwlwm ysgol gyfan, cynllunio’r cwricwlwm

ac asesu i gynorthwyo arweinwyr ac athrawon. Ym mis Mehefin 2021,

gwahoddwyd ysgolion i fynegi diddordeb i fod yn rhan o’r Rhwydweithiau

Rhanbarthol fyddai’n cyfrannu at raglen gymorth barhaus GwE i ysgolion.

Bellach mae dros 700 o ymarferwyr ysgol ar draws y rhanbarth wedi

ymrwymo i fod yn rhan o’r gwaith hwn.

C 2B Uwch 

Arweinydd - 

CiG

Parhau i gefnogi pob ysgol i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd 

yn unol â disgwyliadau'r system yn y Daith hyd at 2022.

Parhau i hwyluso rhwydweithiau Cwricwlwm i Gymru ar lefelau 

rhanbarthol a lleol sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Athro 

Graham Donaldson, GwE a’r chwe ALl yng Ngogledd Cymru i 

ddatblygu arfer MDaPh effeithiol a fydd yn helpu ysgolion ar y Daith 

Diwygio.

Holl ddeunyddiau a recordiadau cyfarfodydd rhanbarthol ar gael 

wefan GwE ynghyd ag adnoddau ac enghreifftiau o waith dylunio a 

chynllunio. 

Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant ar gael i gynnig cefnogaeth 

bwrpasol ar lefel ysgol a chlwstwr/cynghrair.

Parhau i ymgysylltu â phob ysgol trwy'r cynnig DP rhanbarthol a 

hwyluso cydweithredu ar draws y continwwm 3-16 yn unol â 

chynllun gweithredu’r ysgol a’r clwstwr.

Parhau â chyfarfodydd tîm llawn YCG rheolaidd i gefnogi gwneud 

synnwyr o’r Cwricwlwm i Gymru. Datblygu negeseuon cyson ar 

draws yr holl rwydweithiau drwy gasglu negeseuon allweddol, 

adnoddau cymorth, enghreifftiau o sut all ysgolion ymgysylltu a 

chamsyniadau.

Parhau i gydweithio â Phrifysgol Bangor ac ysgolion Ymholi 

Proffesiynol Arweiniol i ddatblygu rôl ymholi proffesiynol o fewn 

dysgu ac addysgu.

19 Safonau I GYD Ansicrwydd ynglŷn ag atebolrwydd a mesurau 

perfformiad sy'n llesteirio cyflymder y Daith

Ddiwygio, yn enwedig yn y sector uwchradd. 

U C/U 2A Trafodaethau rheolaidd hefo Llywodraeth Cymru ac Estyn wedi eu cynnal

dros y cyfnod i ddylanwadu ar fwriadau cenedlaethol parthed datblygu

fframwaith atebolrwydd newydd.

C 2B/2C CC / Uwch 

Arweinydd 

Uwchradd 

Byddwn yn gweithio'n agos hefo Llywodraeth Cymru, y consortias 

eraill, yr awdurdodau lleol ac Estyn i sicrhau bod prosesau a 

strwythurau rhanbarthol yn gydnaws hefo'r arweiniad cenedlaethol 

diwygiedig ar gyfer gwella ysgolion [Fframwaith Arfarnu, Gwella ac 

Atebolrwydd].

20 Safonau AS1-5 Mae ansicrwydd ynglŷn â sut y bydd

cymwysterau 2027 yn edrych yn ffactor

cyfyngol mewn ysgolion uwchradd.  

U C/U 2A Trafodaethau rheolaidd hefo Llywodraeth Cymru, Cymwysterau Cymru a

CBAC wedi eu cynnal dros y cyfnod i ddylanwadu ar gyfeiriad.

C 2B/2C CC / Uwch 

Arweinydd 

Uwchradd 

Parhau i gyfrannu i sesiynau ymgynghori ac i waith y rhwydweithiau 

a'r fforymau perthnasol er mwyn dylanwadu ar gyfeiriad.

21 Safonau I GYD Cysondeb ac ystod y Daith Ddiwygio a’i

effaith ar arweinyddiaeth systemig rhwng LlC,

yr haen ganol ac ysgolion gyda lefel gynyddol

o gyllid yn mynd yn uniongyrchol o LC i

ysgolion.

U C/U 2A Trafodaethau rheolaidd hefo Llywodraeth Cymru a'r haen ganol yn cael 

eu cynnal i ddylanwadu ar gyfeiriad.

C 2B/2C RhG / CC Parhau i weithio'n agos hefo Llywodraeth Cymru, y rhanbarthau 

eraill, yr awdurdodau lleol ac Estyn i ddylanwadu ar gyfeiriad.


