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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR

23 MAI 2018 

Report by: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Subject: Adroddiad Blynyddol GwE 2017-18 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad

1.1  Cyflwyno Adroddiad Blynyddol GwE 2017-18.  

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.  

3.0   Materion i’w hystyried

3.1 Ynghlwm, cyflwynir yr adroddiad blynyddol sydd yn adnabod y cryfderau o ran safonau, 

darpariaeth ac arweinyddiaeth, ynghyd â’r meysydd sydd angen eu gwella a’u datblygu.  

Mae’r meysydd sydd angen eu datblygu yn flaenoriaethau yn ein cynlluniau busnes ar gyfer 

2018-2019.

3.2 Mae gwybodaeth pellach ar gael mewn perthynas â’r meysydd a nodir isod drwy drefn 

hunan arfarnu blynyddol y gwasanaeth, ble manylir ar yr hyn a gyflawnwyd yn ystod 2017-
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18, yr effaith yn erbyn y camau gweithredu a’r deilliannau am y flwyddyn gyfan, ynghyd â’r 

blaenoriaethau ar gyfer y cynlluniau busnes ar gyfer 2018-19.  

- Safonau:
Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Allweddol 2
Cyfnod Allweddol 3
Cyfnod Allweddol 4
Cyfnod Allweddol 5
Safonau Llythrennedd a Rhifedd
Safonau yn y Gymraeg

- Safonau (Grwpiau o Ddysgwyr)
Bechgyn a Genethod
Prydau Ysgol am Ddim
Plant Mewn Gofal
Saesneg fel iaith ychwanegol
Anghenion Addysgol Arbennig
Tarddiad Ethnig
Sipsiwn a Theithwyr
Mwy Abl a Thalentog

- Proffil Arolygiadau Ysgolion Estyn

- Categoreiddio Cenedlaethol

- Darpariaeth
 Cefnogaeth a Her
 Tracio  
 Cwricwlwm
 Asesu
 Addysgu
 Llesiant
 Cymorth ar gyfer arwain, rheoli a llywodraethu
 Hyrwyddo a chyflawni mentrau Llywodraeth Cymru

- Arweinyddiaeth
 Estyn
 Gweithio mewn Partneriaeth
 Gwerth am Arian

4.0 Argymhellion

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor gymeradwyo a derbyn yr Adroddiad Blynyddol.

5.0 Goblygiadau ariannol

5.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.  Bydd GwE yn gweithredu 
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              oddi fewn yr adnoddau ariannol cyfredol.    

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 Cynhelir trafodaethau cyson gyda Bwrdd Rheoli GwE.  

9.0  Atodiadau

9.1 Adroddiad Blynyddol GwE 2018-19.  

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL

Swyddog Monitro:

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.  

Swyddog Cyllid Statudol:

Nodaf gadarnhad yn rhan 3.1 o’r adroddiad blaen fod y “meysydd sydd angen eu datblygu yn 

flaenoriaethau yn ein cynllun busnes ar gyfer 2018/19”, ac wrth gwrs bydd angen gweithredu’r 

cynllun oddi fewn yr adnoddau ariannol cyfredol.


