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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR 

20 GORFFENNAF 2017 

 

Report by:  Rheolwr Gyfarwyddwr GwE 

Subject:  Adroddiad Blynyddol GwE 2016-17 

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad 

1.1   Cyflwyno Adroddiad Blynyddol GwE 2016-17. 

 

2.0  Cefndir 

2.1   Fel y datgenir yng Nghytundeb Rhyng –Awdurdod GwE, bydd GwE yn adrodd yn flynyddol 

am berfformiad y Gwasanaeth o ran cyflawni Swyddogaethau’r Gwasanaeth a’r Nodau Allweddol.   

2.2   Cyflwynwyd y fersiwn drafft yn y cyfarfod cyd-bwyllgor diwethaf, ac mae wedi ei ddiwigio yn 

dilyn trafodaethau pellach.   

 

3.0    Materion i’w hystyried 

3.1 Yn ôl ein gweledigaeth, bydd gan GwE:  
 

Ysgolion rhagorol sy’n cydweithio’n naturiol ac yn cyd-adnabod cyfeiriad ar gyfer gwelliant 
a fydd yn arwain at les a safonau rhagorol i’w disgyblion. 

 
3.2 Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon, byddwn yn gosod isafswm disgwyliadau, neu 
ddisgwyliadau gofynnol, i ni’n hunain, ac i ysgolion.   
 
Dyma'r disgwyliadau hyn: 
 

• Arweinyddiaeth a rheolaeth dda; 
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• Addysgu da; 
• Cael gwared ar amrywiad o fewn ysgol;  
• Dim un o ysgolion GwE i fod mewn categorïau statudol Estyn; 
• Dysgu a lles disgyblion yn dda, o leiaf; 
• Dyfodol Llwyddiannus ar waith 

 
3.3 Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth a'n disgwyliadau, rydym wedi diffinio gwerthoedd 
gwasanaeth a gwerthoedd personol, a fydd yn gymorth i'n harwain yn ein gwaith.  Dyma nhw: 
 

• Ymddiriedaeth; 
• Dim tuedd;  
• Tegwch; 
• Parch at amryfaliaeth; 
• Cefnogi a chydweithio;  
• Dwyieithrwydd; 
• Gwrthrychedd; 
• Mynnu safonau uchel; 
• Gonestrwydd. 

 
3.4 Mae blaenoriaethau cynllun busnes GwE ar gyfer 2017-18 fel sydd isod: 
 

 Safonau - sicrhau y cyrhaeddir y safonau uchaf ym mhob cyfnod allweddol a bod pob dysgwr yn 
gwneud cynnydd priodol mewn llythrennedd a rhifedd o un cyfnod allweddol i’r llall. Bod pob 
dysgwr yn ennill cymwysterau sy’n berthnasol i’w gallu a’u potensial ac yn gweithio tuag at fod 
yn ddwyieithog erbyn eu bod yn un ar bymtheg oed. 

 Cwricwlwm ac asesu - sicrhau bod pob ysgol yn cyflwyno cwricwlwm diddorol sy’n ymateb i 
ofynion statudol y cwricwlwm cenedlaethol.  Sicrhau bod pob dysgwr yn cael eu cefnogi i 
gyflawni cymwysterau sy’n eu galluogi i fod yn ddysgwyr galluog, uchelgeisiol sy’n cyrraedd eu 
potensial.  Sicrhau bod gan bob ysgol brosesau asesu cadarn mewn lle gyda gweithdrefnau 
targedu, olrhain ac ymyrraeth cadarn.   

 Arweinyddiaeth - sicrhau bod gan bob arweinydd weledigaeth addysgol glir ac yn medru 
cynllunio’n strategol er mwyn cyflawni hyn.  Sicrhau bod gan bob sefydliad dysgu y gallu i arwain 
ar bob lefel i ysbrydoli, hyfforddi , cefnogi, rhannu arfer a chydweithio ar bob lefel i sicrhau bod 
pob dysgwr yn cyflawni eu potensial. Sicrhau bod egwyddorion arweinyddiaeth ddosbarthol yn 
cael eu gwreiddio ym mhob sefydliad dysgu ar draws y rhanbarth.  

 Lles - creu’r amodau i sicrhau bod dysgwyr yn datblygu fel unigolion iach, gwydn a chyfrifol yn 
fyd-eang a darparu system addysgol gynhwysol, uchelgeisiol, sy’n ymroddedig i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb fel bod pobl ifanc yn cyflawni eu llawn potensial.   

 Addysgu - sicrhau bod pob athro a staff cymorth wedi’u harfogi â dealltwriaeth glir o beth yw 
addysgu effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth ddibynadwy.  Yn ogystal, mae’r gallu i gyflwyno 
ystod o ddulliau, sy’n cyfateb anghenion dysgwyr â’r cyd-destun yn effeithiol, er mwyn sicrhau 
effaith gadarnhaol ar ddysgu a chyflawniad yn hollbwysig. 

 Busnes - sicrhau bod gan GwE lywodraethu cadarn a chefnogaeth fusnes a gweithredol effeithiol 
sy’n rhoi gwerth am arian.  

 Argymhellion Estyn - sicrhau bod cynnydd angenrheidiol yn cael ei wneud yn erbyn pob 
argymhelliad o fewn yr amserlen ddisgwyliedig: 

o A1: Sicrhau bod y gwasanaeth gwella ysgolion yn gwneud defnydd mwy effeithiol o 
weithdrefnau data, gosod targedau a thracio er mwyn herio a chefnogi ysgolion i wella 
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perfformiad holl ddysgwyr ar draws ysgolion ac awdurdodau lleol, yn arbennig yng 
nghyfnod allweddol 4. 

o A2: Gwella ansawdd arfarnu wrth ddarparu gwasanaethau gwella ysgolion.   
o A3: Gwella trylwyredd trefniadau ar gyfer adnabod a rheoli risg.   
o A4: Sicrhau bod cynlluniau busnes a chynlluniau gweithredol yn cynnwys meini prawf 

llwyddiant clir ac y caiff cynnydd yn erbyn y rhain ei fonitro’n effeithiol.   
o A5: Egluro rôl strategol y rhwydweithiau rhanbarthol a’u hatebolrwydd i’r Cyd-bwyllgor.   
o A6: Datblygu fframwaith priodol er mwyn asesu gwerth am arian; sicrhau bod cynllun 

cyllidol tymor canolig yn cyd-fynd â’r cynllun busnes, a bod ffrydiau gwaith wedi eu 
prisio’n llawn.  

 
4.0 Argymhellion 

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor cymeradwyo a derbyn yr adroddiad  

 

5.0  Goblygiadau ariannol 

5.1  Nid oes unrhyuw 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 yn ystod datblygu’r ddogfen hon. 

 

9.0   Atodiadau 

9.1  Adroddiad Blynyddol GwE 2016-17 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 
 
Swyddog Monitro: 
 
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb 
 
 
Swyddog Cyllid Statudol: 
 
Dim i’w ychwanegu i’r cynnwys o safbwynt priodoldeb ariannol, ond mae rhai adrannau o’r 

adroddiad yn cynnwys cyfeiriad at “gamau nesaf”.  Bydd angen gweithredu oddi fewn yr adnoddau 
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ariannol cyfredol, sydd eisoes yn cynnwys targed arbedion £131,967 sefydlwyd yng nghyllideb 

2016/17, lle disgwylir i’r Rheolwr Gyfarwyddwr gyflwyno cynllun gweithredu. 

 

 
 


