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9 Rh Llywodraethu/  
Safonau

B6 Ansicrwydd am gyfeiriad elfennau o fewn y
Model Cenedlaethol yn y dyfodol. 

C C 3A Aros am adolygiad gan Lywodraeth Cymru. Adolygiad
o'r strwythur atebolrwydd a rheoli perfformiad mewn
lle. Gwasanaeth wedi ei ail-strwythuro a model
arweinyddiaeth ddosranedig ar waith - yn sicrhau bod y
gwasanaeth yn fwy parod i addasu pan fydd newid.

C 3B Bwrdd Rheoli Gweithredu a rheoli unrhyw newid yn llawn. 

12 Rh Busnes B1/B3 Nid oes gan lywodraethwyr y wybodaeth na'r
sgiliau angenrheidiol i weithredu fel cyfeillion
beirniadol. 

U U 2B Adolygu strwythur atebolrwydd a rolau'r rhwydweithiau
rhanbarthol. Cynllun Busnes Lefel 3 ar waith. Arweinydd
Portffolio GwE i Lywodraethwyr bellach mewn swydd.
Offeryn Hunan Arfarnu i Lywodraethwyr bellach ar y
we, ac yn cael ei gyflwyno. Hyfforddiant 'Ffrind
Beirniadol' ar gael ac yn cael ei gynnig i ysgolion unigol
neu glwstwr o ysgolion fel bo'r angen.
Mae trefniadau yn eu lle i roi arweiniad 'Cyrff
Llywodraethu Effeithiol' ar safwe llywodraethwyr
Cynnal ar ran y 6 awdurdod. (Hyn yn cael ei drefnu gan 
y Swyddogion Cefnogi Llywodraethwyr ym hob
awdurdod).
Mae Astudiaethau Achos CLL effeithiol ar G6, ond
angen mwy o enghreifftiau.
Cyfarfod hiw efo'r SCLl i gyflwyno rhaglen gefnogaeth
GwE i lywodraethwyr ar y daith ddiwygio a bydd hyn
wedyn yn eu helpu i fod yn ffrind beirniadol mwy
effeithiol.

C 2C Bwrdd Rheoli Dwy gynhadledd wedi ei drefnu i holl aelodau
cyrff llywodraethu ar 'sut I fod yn gyfaill
beirniadol' ynghyd â chyflwyniadau i ysgolion. 

13 Rh I GYD I GYD Nid yw'r cyfeiriad strategol yn adlewyrchu
barn Plant a Phobl Ifanc y rhanbarth 

C I 4D Darparu cyfleoedd i Ysgolion Arloesi ac ysgolion Partner 
i arddangos arferion Llais y Disgybl - 15% o Ysgolion 
Arloesi wedi arddangos gwaith lle mae Llais y Disgybl 
wedi bod yn nodweddiadol.

I 4E RhG Gweithredu'r gweithrediadau o fewn Cynllun 
Busnes Cwricwlwm i Gymru o ran Llais y Disgybl. 
Bydd gwell cyfle i wneud hyn wedi i'r 
Cwricwlwm drafft ddod i law.

15 Rh Safonau B1 Cyfradd gwelliant  yn y Cyfnod Sylfaen yn 
arafach na hwnnw ar lefel genedlaethol.  

U C 2A Cynnig pecyn cefnogaeth i bob awdurdod, yn 
canolbwyntio ar arweinyddiaeth a darpariaeth dda, a 
disgwyliadau a safonau uchel yn y CS. Adnabod ysgolion 
sy’n perfformio’n gyson isel a’r rheiny mewn perygl. 
Targedu cynhaliaeth i’r ysgolion hyn a chlystyrau o 
ysgolion. Cytundeb gan yr holl ALl i gynyddu'r capasiti o 
fewn GwE i gefnogi'r Cyfnod Sylfaen - 1 Ymgynghorydd 
Her mewn swydd o Fedi 2017 a 2 yn rhagor o fis Ionawr 
2018 i fonitro perfformiad ysgolion unigol a'u targedu 
fel y bo angen. Cynhaliwyd cyfres o weithdai cymedroli 
CS. 

C 2C UA-C Parhau i fonitro perfformiad ysgolion unigol, a 
thargedu ysgolion risg uchel. Darparu rhaglen 
gefnogi Cyfnod Sylfaen Ranbarthol drwy 
Weithdai Rhanbarthol a cyfarfodydd 
Rhwydweithio i'r holl ysgolion. Rhaglen yn cael 
ei weithredu drwy dargedu arweinyddiaeth, 
darpariaeth a safonau.



18 Rh Safonau I GYD Dysgu ôl-16 - Gall mesurau perfformiad 
newydd a'r angen i gonsortia addysg 
rhanbarthol roi mwy o bwyslais ar 
berfformiad y chweched dosbarth (yn eu rôl 
'herio a chefnogi' i ysgolion, a defnyddio dull 
'traws awdurdod' i yrru gwelliannau a sicrhau 
cysondeb yn genedlaethol)  amharu ar 
bwyslais consortia rhanbarthol ar safonau 
mewn addysg cyn-16. 

C U 2C Adnabod arweinydd portffolio. Cynllun Busnes lefel 3 ar 
waith. Cytuno ar ddull gweithredu rhanbarthol o ran 
casglu data, cytuno ar raglen hyfforddi, pob YCG cyswllt 
yn yn rhoi sylw i berfformiad ôl-16 fel rhan o 
ymweliadau monitro. Perthynas waith dda gyda 
chydlynwyr 14-19. NIfer o ysgolion yn rhanb arth yn 
cymrd rhan mewn adolygiad thematig ôl-16  Estyn. 

C 2D Bwrdd 
Rheoli/RhG

Parhau i weithredu Cynllun Busnes lefel 3. 
Sicrhau bod data yn cael ei ddefnyddio'n 
effeithiol i wella'r ddarpariaeth ymhellach a 
sicrhau strwythurau a phrosesau mwy effeithiol 
ar gyfer rhannu'r arferion gorau. 

21 Rh Busnes B3/6 Amrywiaeth yn y gefnogaeth AD a ddarperir i 
ysgolion ar draws y rhanbarth

C / U C / U 3A Cynllun busnes AD lefel 3 ar waith er mwyn cydlynu 
gweithgaredd ar lefel rhanbarthol.  Angen sicrhau 
cefnogaeth AD ranbarthol gyson ac o safon uchel i 
ysgolion.

C 3B Bwrdd Rheoli Monitro gweithrediad y Cynllun Busnes AD Lefel 
3 drwy'r strwywthur atebolrwydd a rheoli 
perfformiad diwygiedig. Y Cynllun Busnes yn cael 
ei gyflwyno'n effeithol. 


