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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR 

22 TACHWEDD 2017  

 

Adroddiad gan: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE 

Testun:  Strategaethau Gwella GwE 2017-20: Uwchradd, Cynradd a Cwricwlwm i Gymru 

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad 

1.1 Cyflwyno drafft o Strategaethau Gwella GwE 2017-2020 ar gyfer yr Uwchradd; y Cynradd; a 
Cwricwlwm i Gymru.  

 

2.0 Ystyriaethau 

2.1 Pwrpas y tair Strategaeth Gwella penodol yw gosod cyfeiriad i'r datblygiadau rhanbarthol dros y 
tair blynedd nesaf.  Cyflwynir y strategaethau yng nghyd-destun polisïau a chynlluniau cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol presennol.  
 
2.2. Oherwydd natur diwygio'r cwricwlwm, a chyflymder y newid a'r datblygiadau sydd ar droed; 
bydd yn rhaid monitro a diweddaru yn gyson, er bod y strategaeth Cwricwlwm i Gymru yn ceisio rhoi 
trosolwg tair blynedd. Felly, nodwyd cerrig milltir ar gyfer y flwyddyn gyntaf, gyda hyblygrwydd 
wedi'i ganiatáu yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Cyflwynir y rhaglen yng nghyd-destun polisïau a 
chynlluniau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.   
 
2.3 Mae'n hanfodol bod gweledigaeth, nodau ac amcanion rhaglen strategaeth Cwricwlwm i Gymru 
yn llywio blaenoriaethau ysgolion cynradd ac uwchradd, er mwyn cefnogi pob ysgol gyda'u carfanau 
presennol o ddysgwyr. Wrth i'r cwricwlwm gael ei ddiwygio mewn mwy o fanylder, bydd angen i 
ysgolion fynd i'r afael â'r datblygiadau er mwyn bod yn barod i gyflwyno cwricwlwm newydd i'r 
carfanau nesaf o ddysgwyr, o fewn yr amserlenni cenedlaethol.   
 
2.4 Rhoddir trefniadau rheoli cadarn ar waith er mwyn sicrhau y gweithredir pob agwedd ar y 
rhaglen yn llawn ac yn effeithiol.  Darperir y cynnydd yn erbyn yr amcanion a'r dangosyddion fel rhan 
o'n prosesau monitro ac arfarnu, ac fe'i rennir â'r rhanddeiliaid allweddol ar sail pob chwarter.  
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2.5 Bydd gweledigaeth, nodau ac amcanion y strategaethau yn gyd-destun pwysig wrth wneud 
penderfyniadau strategol am ddyfodol gwella ysgolion y rhanbarth, ac fe'u hadolygir yn gyson.    
Byddant hefyd yn ategu'r broses o ddenu rhagor o adnoddau ac arian i mewn i'r rhanbarth pan 
fyddant ar gael, os o gwbl.  
 
2.6 Yn y dogfennau, mae gwybodaeth i'r rhanddeiliaid allweddol - ymgynghorwyr, ysgolion, 
llywodraethwyr, swyddogion yr awdurdodau lleol a chyfarwyddwyr addysg yr esgobaeth - a hynny 
am ein bwriadau. Fe'u hategir gan Gynllun Busnes Rhanbarthol L2 Gwella Ysgolion Cynradd ac 
Uwchradd ar gyfer 2017-2018, a Chynllun Busnes L2 Cwricwlwm i Gymru ar gyfer 2017-18.  
 

3.0  Argymhellion 

3.1        Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor gymeradwyo’r strategaethau drafft a chefnogi’r datblygiadau       

             Pellach drwy ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid. 

 

4.0   Goblygiadau Ariannol 

4.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

5.0  Effaith ar Gydraddoldeb 

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

6.0  Goblygiadau Personél 

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

7.0  Ymgynghori sydd wedi digwydd 

7.1  Ymgynghorir â'r Grwpiau Defnyddwyr wrth ddatblygu'r strategaethau ymhellach.  

 

8.0  Atodiadau 

8.1  Strategaeth Gwella Uwchradd 2017-2020 

8.2  Strategaeth Gwella Cynradd 2017-2020 

8.3  Strategaeth Gwella Cwricwlwm i Gymru 2017-2020  

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Swyddog Monitro:   

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb 
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Swyddog Cyllid Statudol:   

Disgwylir i unrhyw oblygiadau ariannol gael eu hariannu o adnoddau presennol GwE 

 

 

 


