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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR 

26 Chwefror 2020 

Adroddiad gan: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE a Chyfarwyddwr Arweiniol GwE / Cadeirydd y 

Bwrdd Rheoli

Pwnc: Cynllun Busnes GwE 2020 – 2023 – Blaenoriaethau Rhanbarthol  

1.0 Pwrpas yr adroddiad

1.1  Cyflwyno Cynllun Busnes drafft a’r blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer 2020 – 2023 i’r Cyd-

bwyllgor i’w cymeradwyo.  

2.0 Cefndir

2.1 Mae'r cynllun busnes rhanbarthol yn nodi’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer gwelliant ar 

draws y rhanbarth.  Mae ein blaenoriaethau yn gyfuniad o wella darpariaeth, 

arweinyddiaeth a deilliannau ysgolion, yn ogystal â chyflawni'r daith ddiwygio.

2.2 Ynghlwm mae’r cynllun busnes rhanbarthol ar gyfer cyfnod o 3 blynedd (Atodiad 1 - Cynllun 

Busnes Rhanbarthol GwE 2020 - 2023).  Mae’r cynllun yn amlinellu'r prif flaenoriaethau a 

cherrig milltir, crynodeb o amcanion strategol y consortiwm, blaenoriaethau ar gyfer gwella 

a chofrestr risg strategol lefel uchel.
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2.3 Amgaeir hefyd gynllun busnes manwl dros gyfnod o 12 mis (Atodiad 2 - Cynllun Busnes 

Blynyddol GwE 2020-2021) sy’n amlinellu'r rhaglenni gwaith sydd i'w cynnal dros y 12 mis 

nesaf.  

3.0 Materion i’w hystyried

3.1 Mae ein hamcanion strategol yn cyd-fynd ag Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl  

(Llywodraeth Cymru), ac yn adlewyrchu’r blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol 

presennol:  

1. Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel 

2. Arweinwyr sy'n ysbrydoli ac sy'n cydweithio i godi safonau 

3. Ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth, tegwch a lles 

4. Trefniadau asesu, gwerthuso ac atebolrwydd cadarn i ategu system hunanwella. 

5. Cwricwlwm trawsnewidiol 

6. Busnes

3.2 Dyma ein blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer gwelliant:

1: DATBLYGU PROFFESIWN ADDYSG O SAFON UCHEL
Blaenoriaethau gwella:

1.1 Cefnogi ysgolion uwchradd mewn categori statudol, a'r rheiny sy'n achosi pryder, i wella 
perfformiad 

1.2 Cymraeg 2050 – darparu strategaeth ranbarthol i gefnogi cyflawni 'Miliwn o Siaradwyr'. 

1.3 Cefnogi CaBan i ddatblygu darpariaeth AGA o safon uchel.

2: ARWEINWYR SY’N YSBRYDOLI AC SY’N CYDWEITHIO I GODI SAFONAU
Blaenoriaethau gwella:
2.1 Gweithio gyda rhanbarthau eraill i ddarparu rhaglenni datblygu ar draws y gweithlu i 

sicrhau arweinyddiaeth o safon uchel  

2.2 Cefnogi ysgolion uwchradd i wella perfformiad arweinyddiaeth ganol   

2.3 Datblygu model ymgysylltu â chymheiriaid efo ysgolion i sicrhau bod hunan arfarnu a 
chynllunio gwelliant yn gadarn ar bob lefel

3: YSGOLION CRYF A CHYNHWYSOL SYDD WEDI YMRWYMO I SICRHAU RHAGORIAETH,     
    TEGWCH A LLES
Blaenoriaethau gwella:
3.1 Datblygu ymhellach y broses o weithredu Model Fframwaith y Grant Datblygu Disgyblion 
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Rhanbarthol (GDD). 

3.2 Datblygu ymhellach y strategaeth PMG.

3.3 Gweithio efo ALl ac ysgolion i weld sut orau i baratoi ar gyfer trawsnewid Anghenion 
Dysgu Ychwanegol  

4: TREFNIADAU ASESU, GWERTHUSO AC ATEBOLRWYDD CADARN I ATEGU SYSTEM   
     HUNANWELLA
Blaenoriaethau gwella:
Cefnogi ysgolion i wella perfformiad yn y sector uwchradd:  
4.1 Datblygu systemau tracio ac asesu 
4.2 Datblygu atebolrwydd a systemau rheoli
4.3 Datblygu ymhellach trefniadau atebolrwydd a phrosesau ar gyfer hunan arfarnu a 

chynllunio gwelliant cadarn

5: CWRICWLWM TRAWSNEWIDIOL
Blaenoriaethau gwella:
5.1 Cefnogi ysgolion a chlystyrau wrth iddynt baratoi i gynnig Cwricwlwm Trawsnewidiol 

drwy raglen o ddysgu proffesiynol ar y themâu hyn:
 Arwain newid  
 Datblygu gweledigaeth gytûn
 Creu amser a lle ar gyfer Dysgu Proffesiynol 
 Cynllunio ar gyfer newid cwricwlwm/dylunio cwricwlwm
 Addysgeg arweiniol  

6:  BUSNES
Blaenoriaethau gwella:
6.1     Cynnal adolygiad o'r gyllideb a'r gweithlu

3.3 Cefnogir y blaenoriaethau hyn gan gynlluniau manwl, mesurau cynnydd lleol a cherrig milltir 

eglur sy'n gosod disgwyliadau o ran y camau nesaf wrth gyflawni'r daith ddiwygio.  

3.4 Mae Fframwaith Cynllunio Busnes GwE yn sicrhau eglurder a chytgord strategol wrth 

gyflawni blaenoriaethau yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 

3.5 Mae'r cynllun busnes rhanbarthol yn gosod allan y blaenoriaethau ar draws y rhanbarth.   

Mae'r rhain ar Lefel 1, a chyfrifoldeb y Rheolwr Gyfarwyddwr yw eu cyflawni.  Yn y pen draw, 

y Cyd-bwyllgor sy’n gyfrifol am gyflawni yn erbyn y blaenoriaethau.  
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3.6 Mae cynlluniau Lefel 2 a 3 yn eistedd o dan y cynllun Lefel 1, ac ynddynt mae gwybodaeth 

fanylach ynghylch blaenoriaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae cynlluniau Lefel 2 a 

3 yn rhoi manylion ynghylch y camau gweithredu, yr allbynnau a'r meini prawf llwyddiant i'w 

cyflawni.  Mae'r fframwaith cynllunio busnes ar lefel 3 a ddatblygwyd yn sicrhau 

atebolrwydd, ac yn cynnig strwythur i fonitro cynnydd yn effeithiol. 

3.7 Adroddir yn chwarterol ar gynnydd yn erbyn y Cynllun Busnes i’r Cyd-bwyllgor.  

4.0 Argymhellion

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor gymeradwyo’r Cynllun Busnes drafft a’r blaenoriaethau 

rhanbarthol ar gyfer 2020 – 2023.   

5.0 Goblygiadau Ariannol

5.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.  Bydd GwE yn gweithredu 

              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 â Wnaed

8.1 Ymgynghorwyd â Grwpiau Defnyddwyr GwE, Byrddau Ansawdd Sirol, Fforymau Strategol 

Penaethiaid, Bwrdd Rheoli GwE a Chydbwyllgor GwE.

9.0  Atodiadau

9.1 Atodiad 1 - Cynllun Busnes Rhanbarthol GwE 2020 - 2023

Atodiad 2 - Cynllun Busnes Blynyddol GwE 2020-2021
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BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Swyddog Monitro: 

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb.

Swyddog Cyllid Statudol: 

Rwy'n gwerthfawrogi'r Cynllun Busnes, sy'n nodi cyfrifoldeb clir am weithrediad priodol ym meysydd 
busnes, risg, a gwerth am arian, ymhlith eraill. Nodaf fod yr awdur yn datgan, ym mharagraff 5 o’r 
adroddiad, nad oes goblygiadau ariannol yn deillio o'r adroddiad hwn. Tra bydd yn heriol i weithredu 
pob agwedd o’r Cynllun Busnes, disgwylir y bydd GwE yn ariannu unrhyw oblygiadau ariannol o fewn 
ei gyllideb gyfredol.


