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CYD-DESTUN

GWELEDIGAETH YR ADRAN ADDYSG: Plant a phobl ifanc Gwynedd yn cyflawni’r safonau uchaf er 
mwyn cynnal yr iaith, diwylliant ac economi yn lleol.

PWRPAS: Hyrwyddo cyflawniad a lles plant a phobl ifanc Gwynedd drwy sicrhau llywodraethant, 
arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol ein hysgolion

GWASANAETHAU RYDYM YN EU DARPARU: Codi Safonau, Gwasanaethau Cefnogol, Cyflogau a 
Chontractau Staff Ysgolion, Pensiynau Athrawon, Arlwyo Ysgolion, Glanhau Ysgolion, Cludiant 
Ysgolion, Iechyd a Diogelwch, Mynediad Ysgolion, Cefnogaeth i Lywodraethwyr, Cefnogaeth Gyllidol i 
Ysgolion, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Uned Ddata, Cefnogaeth Adnoddau Dynol i 
Ysgolion a'r Adran Addysg, Presenoldeb ac Ymddygiad, Gwasanaeth Lles Addysg, Anghenion Dysgu 
Ychwanegol, Amddiffyn Plant, Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Hyfforddiant.

BETH MAE’R ADRAN YN EI WNEUD?

 Cefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni’r safonau uchaf.
 Sicrhau bod disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael y gefnogaeth fwyaf addas.
 Sicrhau bod disgyblion ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol yn cael eu cynnwys yn llawn 

o fewn ysgolion Gwynedd.
 Sicrhau bod disgyblion o fewn ysgolion Gwynedd yn ddiogel.
 Darparu gwasanaethau cefnogol pwrpasol ar gyfer Gwasanaeth Addysg Gwynedd.
 Datblygu arweinwyr a chefnogi’r gweithlu yn yr ysgolion.
 Cefnogaeth i gyrff llywodraethu ysgolion er mwyn iddynt weithredu fel llywodraethwyr 

effeithiol.

Mae 83 ysgol gynradd, 13 Ysgol Uwchradd 1 Ysgol Ddilynol, 1 Ysgol Gydol Oes, a 2 Ysgol Arbennig 
yng Ngwynedd.

EIN PRIF FESURYDDION PERFFORMIAD
Canran y disgyblion 15 oed (ar y 31 Awst blaenorol) sydd yn ennill pum gradd TGAU A* i C, yn 
cynnwys Cymraeg neu Saesneg, a Mathemateg (TL2+)
Sgôr bwyntiau cyfartalog ar gyfer disgyblion sy’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol
Canran y disgyblion 16 oed sydd yn ennill 5 gradd TGAU, graddau A* i C (TL2)
Canran disgyblion 16 oed sydd yn ennill 5 gradd TGAU A* i G (TL1)
Canran disgyblion 16 oed sydd yn ennill Gradd C neu uwch, mewn Cymraeg neu Saesneg, 
Mathemateg a Gwyddoniaeth (DPC)
Canran y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant
Canran yr holl ddisgyblion, a hwythau’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol, sy’n gadael addysg, 
hyfforddiant neu ddysgu yn seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster
Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd blwyddyn 9, ac sy’n cyrraedd y lefel ddisgwyliedig, 
mewn Saesneg neu Gymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth (DPC)
Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd blwyddyn 6, ac sy’n cyrraedd y lefel ddisgwyliedig 
mewn Saesneg neu Gymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth (DPC)
Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, ac sy’n cyrraedd y lefel ddisgwyliedig 
(DCS)
Nifer o waharddiadau parhaol yn yr ysgolion uwchradd yn y flwyddyn academaidd 
Nifer o waharddiadau parhaol yn yr ysgolion cynradd yn y flwyddyn academaidd
Canran presenoldeb disgyblion yn yr ysgolion uwchradd yn y flwyddyn academaidd
Canran presenoldeb disgyblion yn yr ysgolion cynradd yn y flwyddyn academaidd



Y GYMRAEG

CYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG

Mae’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion Cymru (2013) yn gosod dyletswydd statudol ar 
awdurdodau lleol i baratoi a chyflwyno Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg i Lywodraeth 
Cymru. Mae’r cynlluniau hyn yn amlinellu sut mae awdurdodau lleol yn bwriadu cyflawni nodau a 
thargedau Llywodraeth Cymru a amlinellir yn y dogfennau canlynol:

 Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg
 Cymraeg 2050
 Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth Ein Cenedl (Cynllun Gweithredu 2017-21)
 Y Gymraeg mewn Addysg: Cynllun Gweithredu 2017-21
 Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd 2018-23

Nodweddion da

 Mae perfformiad yn y Gymraeg yn CA2 a CA3 yn gyson dda dros gyfnod treigl
 Mae pob disgybl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael mynediad at 

wasanaethau cyfrwng Cymraeg.  Mae darpariaethau a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog ar gael ar gyfer yr holl ystod ac amrywiaeth o ADY.  

 Awdit o Sgiliau Iaith y Gweithlu Addysg yng Ngwynedd wedi ei gynnal
 Cynlluniau peilot i gefnogi sgiliau iaith y gweithlu addysg yn Ysgol Uwchradd Tywyn wedi 

profi llwyddiant

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:

 Llunio dogfen ymgynghorol Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn unol â gofynion y 
Rheoliadau newydd a ddaeth i rym 1 Ionawr 2020.

 Atgyfnerthu egwyddorion a methodoleg trochi’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen
 Parhau i sicrhau pontio effeithiol rhwng CA2 a CA3
 Rhoi sylw penodol i gyfrwng iaith yn CA4
 Parhau i gefnogi gweithlu ein hysgolion uwchradd i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder yn y 

Gymraeg

SIARTER IAITH HWB GWYNEDD A MÔN 2018- 2019

Addaswyd y cynlluniau gweithredu a thaflenni arfarnu i;

 Gefnogi egwyddorion y Cwricwlwm newydd , y pedwar diben a gofynion Dyfodol 
Llwyddiannus

 Gofnodi a diffinio cynnydd mewn dull hylaw ac effeithiol
 Lluniwyd cynlluniau gweithredu enghreifftiol er mwyn ysgogi syniadau cydweithio dalgylchol 

a chefnogi’r ysgolion i gyflawni’r nod
 Cynhaliwyd cyfarfodydd efo cyd gysylltwyr iaith o bob dalgylch i roi arweiniad ar y 

dogfennau a’r adnoddau diweddaraf
 Bu i bob ysgol (namyn 2) gwblhau data’r we iaith ym Medi 2018, ac yna yn nhymor yr haf 

2019 er mwyn gallu mesur cynnydd yn y defnydd o’r Gymraeg o fewn y flwyddyn addysgol.
 Bu i bob ysgol (ar lefel cyfarfod dalgylchol)  dderbyn cefnogaeth i lunio cynllun gweithredu 

mewn ymateb i’r Siarter iaith, 



 Cynhaliwyd nifer o weithgareddau ar lefel ysgol unigol ynghyd â chydweithio dalgylchol i 
rannu arfer da.

 Derbyniwyd 75 o arfarniadau a nodwyd ymatebion i’r camau gweithredu gan roi arweiniad 
i’r ysgolion pa gamau nesaf i’w cymryd.

 Cynhaliwyd ymweliadau dilysu ar draean o’r ysgolion a chynhaliwyd cyfarfodydd i 
gymedroli’r gwaith.

 Dyfarnwyd bod 42 ysgol wedi cynnal y lefel aur a bod 31 o ysgolion ar y lefel arian.

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:

 Trafodaethau wedi’u cynnal efo’r cyd gysylltwyr iaith ac adborth wedi’i roi ar gynnwys 
arfarniadau’r holl ysgolion a chamau nesaf wedi’u gosod ar gyfer y flwyddyn 2019-2020

 Llwyfannau HWB Google Classrooms Siarter Iaith dalgylchol wedi’u creu er mwyn hwyluso’r 
ffordd o rannu adnoddau, dogfennau ac arferion da.

 Hyfforddiant Seicoleg Iaith a dulliau i gymell disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg yn cael eu 
cynnal.

STRATEGAETH IAITH UWCHRADD
Gweledigaeth y Strategaeth Iaith Uwchradd yw sicrhau cyfundrefn o ysgolion uwchradd o fewn y Sir 
sy’n hyrwyddo’r Gymraeg ymhob agwedd o’u gwaith.  Pwrpas y Strategaeth yw sicrhau dilyniant a 
pharhad i lwyddiant y Siarter Iaith Gynradd, gan hyrwyddo defnydd cymdeithasol plant a phobl ifanc 
o’r Gymraeg a’i datblygu’n gyfrwng effeithiol ar gyfer bywyd a gwaith yr ysgol yn ei holl agweddau.

Nodweddion da
 Disgyblion blynyddoedd 7, 8 a 9 erbyn hyn, yn cwblhau’r We Iaith yn dymhorol er mwyn 

mesur eu defnydd cymdeithasol a chwricwlaidd o’r Gymraeg, a’r ysgolion yn defnyddio’r 
data er mwyn llunio’u targedau gweithredu.

 Pob ysgol wedi datblygu cynlluniau gweithredu unigol ac agweddau i’w datblygu ymhellach 
yn unol ag egwyddorion y Strategaeth Iaith.

 Pob Cyngor Ysgol/Cyngor Iaith yn cynllunio a chynnal gweithgareddau wedi’u hariannu drwy 
gyllid PCAI a gweithgareddau eraill yn ystod y flwyddyn.

 Arolwg o gyfrwng iaith addysgu pynciau o fewn yr ysgolion Uwchradd yng Nghyfnodau 
Allweddol 3, 4 ac Ôl-16 wedi ei gwblhau a chasgliadau ar fin cael eu cyflwyno. 

 Cynllun Peilot ar y cyd gydag Ysgol Bro Idris yn mynd rhagddo er mwyn edrych ar arferion 
iaith dysgwyr wrth symud o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod Allweddol 3.

 Disgyblion yr ysgolion wedi cydweithio i lunio fideo i hyrwyddo manteision addysg 
ddwyieithog, a chynrychiolwyr o Gydlynwyr Iaith wedi cydweithio gyda Chydlynydd y 
Strategaeth i greu adnoddau i’w chefnogi. 

     
BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:

 Parhau i gynnig cefnogaeth i bob ysgol uwchradd i weithredu prif flaenoriaethau’r 
Strategaeth Iaith ac ail-ymweld â’u cynlluniau gweithredu unigol.

 Gwneud defnydd ystyrlon o ganlyniadau’r holiadur cyfrwng addysgu pynciau er mwyn 
sicrhau cysondeb yn y ddarpariaeth a gynhigir ar draws y Sir.

 Sicrhau fod sgiliau Iaith y Gweithlu’n cael eu datblygu a’u monitro yn unol â chanlyniadau 
Arolwg Sgiliau Iaith a gynhaliwyd yn yr Hydref.  Cynllun Gweithredu yn weithredol i gefnogi 
gweithlu Ysgol Friars i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg.

 Rhaeadru negeseuon allweddol o Hyfforddiant Seicoleg Iaith a gynhaliwyd gyda’r holl 
ysgolion.   

 Sicrhau fod anghenion hyfforddiant yn cael eu diwallu e.e. Hyfforddiant Gloywi.



 Sicrhau fod negeseuon allweddol yn cael eu rhaeadru’n effeithiol ar draws y clystyrau o fewn 
y Sir. 

 Cynnal grwpiau ffocws gyda chynrychiolaeth o ysgolion i wrando ar Lais y Dysgwyr wrth 
ystyried datblygiad pellach y Strategaeth Iaith. 

CANOLFANNAU IAITH GWYNEDD

Nod y Canolfannau Iaith yw darparu cwrs dwys yn y Gymraeg i fewnfudwyr er mwyn eu galluogi i 
ymdoddi i’r gymdeithas ddwyieithog a chyfranogi’n llawn o brofiadau addysg ddwyieithog. Mae’r 
ddarpariaeth hon yn cynorthwyo ysgolion cynradd ac uwchradd i weithredu’r Polisi Iaith cyfredol.

Nodweddion da

 Dengys y tabl isod niferoedd dysgwyr a fynychodd y Canolfannau Iaith yn 2018-19:

 Yn ystod y flwyddyn bu ymgynghori gyda staff ar ail-strwythuro yn dilyn toriad cenedlaethol 
i’r Grant Gwella Addysg sydd yn cyllido’r Canolfannau Iaith. Cyflwynwyd adroddiad gerbron 
Cabinet Cyngor Gwynedd ar 2 Ebrill 2019, a arweiniodd at y penderfyniad canlynol:

- Gweithredu cynllun peilot o strwythur staffio o athro a chymhorthydd gan gynyddu’r 
gymhareb athro : disgybl mewn un Canolfan Iaith am gyfnod o flwyddyn, gan ei 
fonitro’n ofalus er mwyn canfod a yw yn cael effaith ar ansawdd yr addysg a 
chyrhaeddiad y plant

- Diddymu lwfans CAD i athrawon ymhob Canolfan Iaith, ynghyd ag ymgorffori’r ôl-
ofal yn rhan o ddarpariaeth graidd y Canolfannau Iaith, gan ddiddymu’r swydd ôl-
ofal sydd yn bodoli ar hyn o bryd.

- Er mwyn prynu amser i ystyried canlyniadau’r peilot, cymeradwyo cyllid pontio i 
gyfarch y bwlch fydd yn parhau i fodoli ar ôl gweithredu ar (ii) uchod hyd nes y bydd 
casgliadau’r peilot yn wybyddus.

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF

 Gweithredu cynllun peilot o strwythur staffio o athro a chymhorthydd mewn un Canolfan 
Iaith.

 Cynllunio a gweithredu darpariaeth ôl-ofal fel rhan o ddarpariaeth graidd y Canolfannau Iaith 
cynradd.

TYMOR Dolgellau Llangybi Maesincla Penrhyn Cyfanswm Uwchradd

CAPASITI 8 16 16 16  

Gwanwyn 2018 7 14 15 11 47 15

Haf 2018 7 8 16 14 45 14

Hydref 2018 8 11 16 16 51 15

Cyfanswm 2018 22 33 47 41 143 44

Gwanwyn 2019 9 8 11 16 44 11

Haf 2019 3 7 13 17 40 9



 Parhau i ddatblygu gwefan y Canolfannau Iaith.
 Yn sgil gweithredu’r drefn rheoli perfformiad, cefnogi’r staff i fanteisio ar hyfforddiant 

pwrpasol a sicrhau cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus.
 Ail-edrych ar y drefn mynediad i’r Canolfannau Iaith.



ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A CHYNHWYSIAD

Mae’r Gwasanaeth Integredig Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad, sydd yn wasanaeth ar y 
cyd gyda Chyngor Môn yn weithredol ers Medi 2017. Pwrpas y gwasanaeth yw:

 adnabod problemau / anghenion yn gynnar ym mywyd y plentyn a sicrhau ymyrraeth briodol; 
 ymyrryd yn gynnar pan fo problemau yn dod i’r golwg; 
 gweithio yn fwy integredig ac amlasiantaethol, gan rannu gwybodaeth a chyd-

gynllunio’r ddarpariaeth;
 sicrhau fod sgiliau a dealltwriaeth y gweithlu yn cael eu datblygu yn gyson; 
 sicrhau cyfathrebu gwell a mwy trefnus gyda’r plant, pobl ifanc a’r teuluoedd. 

Nodweddion da:
 System Cynllun Datblygu Unigol electroneg wedi ei ddatblygu gan Cynnal ac erbyn hyn 

mewn defnydd gan bob ysgol, yn dilyn cyfnod peilota llwyddiannus.  Mae’r system yn 
hwyluso gwaith yr ysgolion a’r gwasanaeth yn sylweddol.

 Prosiect Ysgolion sy’n Meithrin yn parhau i weithredu ac arddangos canlyniadau positif o 
fewn y cynradd ac uwchradd.

 Gwaith Gwedd 2 o’r Adolygiad Strategol yn gwneud cynnydd da ac yn parhau i sicrhau fod 
Gwynedd yn barod am y ddeddfwriaeth ADY newydd ym mis Medi 2020. Yr Awdurdod yn 
parhau i arloesi o ran paratoadau.

 Strategaeth Hyfforddiant y gwasanaeth wedi cael ei gosod, a’r hyfforddiant yn cael ei 
gyflwyno.  Hyn yn rhan annatod o swyddogaeth pob tîm erbyn hyn.

 Defnydd o TOMs (Therapy Outcome Measures) yn cael ei ymestyn ymhellach er mwyn gallu 
adrodd ar gynnydd plant yn ehangach, gan fod dangos cynnydd plant a phobl ifanc sydd ag 
ADY yn gofyn am ddulliau holistaidd.

 Trefniadau ar gyfer monitro darpariaeth ADY a defnydd adnoddau mewn lle fel rhan o waith 
rhesymoli defnydd Cyllid ADY Integreiddio. Mae hyn, ynghyd ag effaith mewnbwn y 
Gwasanaeth ADY a CH, a phroses Panel Cymedroli manwl, wedi arwain at resymoli’r galw ar 
y cyllid ADY.  Mae hyn hefyd yn rhan o waith Gwedd 2 sydd yn parhau.

 Nifer tribiwnlysoedd yn parhau yn isel iawn, gyda thribiwnlysoedd sydd yn ymwneud â 
darpariaeth o fewn ysgolion Gwynedd yn ffafriol o ran yr Awdurdod (h.y yn cadarnhau bod 
darpariaeth addas yn cael ei gyflwyno).

 Dangosyddion cynhwysedd ysgolion yn parhau i bwysleisio fod ysgolion Gwynedd yn hynod 
o gynhwysol - mae lefel gwaharddiadau, nifer disgyblion sydd mewn darpariaeth amgen, a 
niferoedd addysg gartref dewisol, a phresenoldeb, yn rhoi darlun cynhwysol iawn o gymharu 
â graddfeydd cenedlaethol.

 
BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:

 Gan fod y Llywodraeth wedi rhyddhau’r Cod Ymarfer Drafft ar gyfer gweithredu’r 
Ddeddfwriaeth ADY o Fedi 2021, byddwn yn ffocysu ar:

- Ansawdd Cynlluniau Datblygu Unigol, a sicrhau fod y plentyn yn ganolog i’r broses.
- Cysondeb mewn darpariaeth Ysgol, a rôl y Cydlynydd ADY.
- Cryfhau a symleiddio llwybrau darpariaeth 0-3 oed ac 16-25 oed.

 Bydd y Gwasanaethau hefyd yn parhau i flaenoriaethu:
- Strategaeth Hyfforddiant Ysgolion a staff - uwch-sgilio mewn paratoad at y 

ddeddfwriaeth
- Dulliau tracio cynnydd ac effeithiolrwydd ymyraethau o fewn y CDU ar lein.
- Cryfhau’r ddarpariaeth cynnal ymddygiad yn y sector uwchradd.



DIOGELU

Pwrpas

Diogelu lles plant a phobl ifanc Gwynedd.

Nodweddion da

 Ysgolion Gwynedd  wedi derbyn pecyn diogelu cyfredol a chynhwysfawr sydd yn cynnwys 
enghreifftiau o arfer dda a thempledi parod a pholisïau.

 Wedi sicrhau presenoldeb mewn pob cyfarfod Rhan 4, lle'r oedd honiadau yn erbyn staff o 
fewn ysgolion Gwynedd.

 Hyfforddiant Lefel 2 wedi ei ddarparu bob mis drwy gydol y flwyddyn. Hyfforddiant Lefel 1 
wedi ei ddarparu i  holl staff ysgolion gan staff sydd wedi eu penodi fel swyddogion 
dynodedig amddiffyn plant o fewn ysgolion.

 Hyfforddiant mewn ymateb yn gadarnhaol i ymddygiad amhriodol gor-rywiol wedi ei 
ddarparu i ysgolion cynradd ac uwchradd yn ystod mis Tachwedd 2018.

 Cyd-weithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol i wella ymarfer yr Adran yng nghyswllt 
cynadleddau achos.

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:

 Casglu adroddiad blynyddol diogelu mewn ffordd fwy hwylus gan sicrhau ymateb pob ysgol 
yng Ngwynedd.

 Adolygu ein pecyn hyfforddiant mewn ymateb i ganllawiau newydd diogelu plant mewn 
addysg.

 Sefydlu trefn o ymweliadau gwirio ansawdd blynyddol o drefniadau diogelu pob ysgol yng 
Ngwynedd. 



BLYNYDDOEDD CYNNAR

Mae’r Uned Blynyddoedd Cynnar yn cynllunio i sicrhau bod yr Awdurdod yn cyflawni’r gofynion 
statudol o sicrhau lle Meithrin i bob plentyn o’r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn 3 oed. O Fedi 2019 
mae’r ddarpariaeth addysg feithrin yn cael ei gynnig mewn 61 lleoliad (un ohonynt ar gau am 
gyfnod) ar draws y sir. Bellach, mae’r holl leoliadau yn aelodau o’r Mudiad Meithrin ac yn cael eu 
monitro’n rheolaidd.

Nodweddion da:
 Athrawon Ymgynghorol Cyfnod Sylfaen wedi cyflwyno hyfforddiant i’r holl leoliadau ar

- Fagiau cyswllt cartref – llythrennedd corfforol
- Egwyddorion y Cyfnod sylfaen, cynllunio, asesu, Y Proffil a hunan werthuso 

(Arweinyddion newydd)
- Egwyddorion y cyfnod sylfaen, cynllunio, asesu, Y Proffil a hunan werthuso 

(Cymhorthydd ïon – i rai oedd yn dymuno)
- Uwch Athrawon wedi mynychu hyfforddiant Ffordd Gwynedd

 Cydlynydd ADY Blynyddoedd Cynnar wedi cyflwyno hyfforddiant i’r holl leoliadau ar
 ADYaCH  (y cod arfaethedig)
 Mae pob un lleoliad sydd wedi derbyn arolygiad ar y cyd (AGC/Estyn) ers Ionawr 2019 wedi 

derbyn barn o dda ar gyfer pob thema gydag ambell adroddiad yn cyfeirio at  agweddau o 
ragoriaeth o fewn cynnwys yr adroddiad.

 Lleoliadau peilot yn Bangor wedi dechrau creu Proffiliau Un Tudalen ar gyfer pob plentyn
 Lleoliadau eraill ar draws Gwynedd yn dechrau creu Proffiliau Un Tudalen
 Athrawon Ymgynghorol wedi bod yn rhan o weithdy yn cyflwyno adnoddau effeithiol i 

gefnogi anghenion plant ifanc i pob un lleoliad.
 Athrawon ymgynghorol wedi mynychu diwrnod ar gyflwyniad i’r y Cwricwlwm i Gymru – 

Cwricwlwm am Oes.
 Maesywaen, Cylch Meithrin Y Bala a chylch Llanllechid yn cael lleoliad newydd.
 Parhau i rannu arferion da rhwng athrawon Dechrau’n Deg a’r athrawon Cyfnod Sylfaen
 Uwch Athrawes Cyfnod Sylfaen wedi arolygu mewn un lleoliad arall ac yn arolygu mewn dau 

arall cyn diwedd y flwyddyn addysgol.
 Y tîm wedi rhannu dyletswyddau arbenigeddau a bydd hyn yn dechrau gwreiddio yn ystod y 

cyfnod nesaf.
 Mae 10 lleoliad wedi ymrwymo i weithio ar gynllun Croesi’r Bont gan y Mudiad Meithrin.
 Mwyafrif o leoliadau bellach yn defnyddio’r taflenni cynllunio ac asesu diwygiedig.

Blaenoriaethau ar gyfer y cyfnod nesaf:

 Datblygu arbenigeddau tîm ymhellach.
 Dechrau ymbaratoi lleoliadau ar gyfer dyfodiad y Cwricwlwm i Gymru – Cwricwlwm am Oes 

drwy gyflwyno ieithwedd y  pedwar diben
 Cyflwyno’r ‘enabling steps’ yn y Gwanwyn pan fydd y ddogfen wedi ei chyhoeddi.
 Parhau i ddiweddaru lleoliadau a’r y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018



Y TÎM MODERNEIDDIO ADDYSG               

Mae gwaith moderneiddio addysg y Sir wedi parhau i gyfrannu’n llwyddiannus at y gyfundrefn addysg 
ac wedi denu dros £50m ers 2012.  Mae’r Tîm Moderneiddio Addysg yn gyfrifol am sicrhau fod y gwaith 
cynllunio ar gyfer darparu addysg yn alinio gydag anghenion addysg y Sir ar gyfer y dyfodol.  Mae’r 
Rhaglen yn un uchelgeisiol iawn sydd yn anelu i drawsnewid y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn cael 
mynediad i ysgolion o safon uchel gydag amgylchedd ddysgu sy’n cefnogi addysg ragorol. Mae’r 
Cyngor hefyd yn awyddus i ddatblygu cyfundrefn addysg fydd yn cyfoethogi profiadau dysgu. Bwriad 
yr Adran Addysg yw cynllunio’n strategol fel bod y math iawn a'r nifer o ysgolion wedi'u lleoli yn y 
mannau cywir, yn ogystal ag uwchraddio safon adeiladau ysgol i greu ystâd sydd yn addas ar gyfer yr 
unfed ganrif ar hugain. Bydd y Rhaglen yn parhau gydag ymroddiad llawn i wireddu’r weledigaeth 
bresennol i “gynnig addysg o’r ansawdd uchaf posibl fydd yn rhoi’r profiadau, y sgiliau a’r hyder i blant 
y Sir a’u galluogi i ddatblygu i fod yn ddinasyddion dwyieithog, llwyddiannus a chyflawn.”

Prif nodau’r Rhaglen ydy sicrhau fod y rhaglen waith bresennol yn parhau i gyrraedd y meini prawf a 
osodwyd i:

 gyfrannu at wireddu amcanion yr egwyddorion addysg addas i bwrpas i sicrhau cyfundrefn o 
ysgolion uwchradd hyfyw, mwy o amser digyswllt i benaethiaid cynradd a dim mwy na dau 
ystod oedran o fewn yr un dosbarth yn y cynradd  

 weithredu proses o ymgynghori gyda rhieni, staff, llywodraethwyr a rhan-ddeiliaid yn unol ag 
anghenion y broses statudol, gyda chyfathrebu clir;

 weithredu trefn effeithiol ar gyfer cyfathrebu gydag adrannau perthnasol y Cyngor, monitro a 
gwerthuso gweithgareddau; 

 ddarparu nodau'r Rhaglen i sicrhau amodau arweinyddiaeth sy'n rhoi amser digonol i 
benaethiaid arwain, amgylchedd dysgu’r plentyn a chyflwr adeiladau gyda’r amodau gorau 
posibl, pellter teithio rhesymol i blant a rheolaeth fwy effeithiol o'r adnoddau addysgol yn 
cynnwys lleihau cost y pen er mwyn sicrhau gwerth gorau am arian;

 sicrhau cynnydd yn y broses o gwblhau’r gwaith adeiladu a sefydlu’r ysgolion sydd yn rhan o’r 
band cyllidol cyntaf,

 gwblhau gwaith cefndirol a diweddaru data craidd y maes i fedru darparu gwybodaeth 
angenrheidiol i uwch swyddogion er mwyn medru ymateb yn rhagweithiol i sefyllfaoedd fel 
maent yn codi.

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:

 Cwblhau amcanion prosiect Bangor, sydd yn cynnwys buddsoddiad gwerth £12.7 miliwn. 
Bydd  adeilad newydd Ysgol y Garnedd yn agor ym Medi 2020 a fydd yn cynyddu capasiti’r 
ysgol i 420 a chynnig lle i ddisgyblion ysgolion Coedmawr a Glanadda yn ddarostyngedig ar 
ddewis rhieni. Bydd gwaith i gynyddu capasiti Ysgol y Faenol i 315 ac i wella addasrwydd a 
chyflwr yr adeilad, gan hefyd fanteisio ar y cyfle i wella adnoddau cymunedol yn dechrau yn 
ystod y flwyddyn a rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn Medi 2021. 

 Yn dilyn y penderfyniad i fabwysiadu’r egwyddorion addysg addas i bwrpas, cefnogi gwaith 
yr Adran Addysg i wireddu’r weledigaeth i ddatblygu’r gyfundrefn er mwyn sicrhau addysg o 
ansawdd uchel i blant a phobl ifanc Gwynedd ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

 Yn ddarostyngedig i benderfyniad y Cabinet, cynnal trafodaethau lleol gyda rhan-ddeiliaid 
darpariaethau addysg ôl-16 i sicrhau tegwch a chefnogaeth gref i bob person ifanc yn y sir i 
lwyddo a gwireddu eu potensial.

 Yn dilyn penderfyniad y Cabinet yn Ebrill 2019 i agor trafodaethau ar ddyfodol addysg yn ardal 
Cricieth, mae cyfres o gyfarfodydd wedi eu cynnal yn lleol gyda’r bwriad o adeiladu ysgol 
newydd yng Nghricieth. Rhagwelir y bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno ger bron y 



Cabinet i adrodd yn ôl ar ganlyniadau’r gwaith i geisio adnabod yr opsiwn orau ar gyfer unrhyw  
ddatblygiad.

 Parhau i weithredu un o brosiectau Band B i wella cyflwr ac addasrwydd adeiladau 30 o 
ysgolion y Sir, gyda’r wedd gyntaf o’r prosiect yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a chyflwyno 
ceisiadau pellach yn flynyddol.

 Cyflwyno achosion busnes llwyddiannus i Lywodraeth Cymru i ddenu’r arian cyfatebol ar gyfer 
y prosiectau sydd wedi eu cynnwys ym Mand B.

 Cydweithio gydag adrannau perthnasol i wireddu cynlluniau ychwanegol yn ymwneud ag 
elfennau blynyddoedd cynnar a chymunedol. 

 Ymgymryd â phrosesau i fonitro’r buddion yn dilyn gwireddu’r prosiectau i asesu os ydynt 
wedi eu cwblhau yn llwyddiannus. Bydd gofyn sicrhau bod yr holl weithdrefnau angenrheidiol 
yn eu lle i fonitro'r buddion ac yn cael eu nodi’n barhaus.



CONSORTIWM ADDYSG ÔL-16 GWYNEDD AC YNYS MÔN

Mae Cyngor Gwynedd yn bartner strategol mewn fframwaith Consortiwm sydd â throsolwg cyflawn o 
faes addysg ôl-16 ar draws siroedd Gwynedd ac Ynys Môn. Ynghyd â Gwynedd, sy’n bartner arweiniol, 
mae 3 phartner strategol cyflawn arall sef Cyngor Ynys Môn, Grŵp Llandrillo Menai ac ysgolion 
uwchradd yr ardal sydd â chweched dosbarth. Mae’r bartneriaeth hon yn caniatáu i benderfyniadau 
strategol lefel uchel gael eu gwneud ar bob agwedd sy’n effeithio ar addysg ôl-16.

Mae gwaith y Consortiwm  yn cwmpasu:

 Hwyluso rhwydwaith o ddarpariaeth a chyrsiau ôl-16 o safon mewn lleoliadau dysgu ar draws 
ardal y Consortiwm

 Hwyluso trafnidiaeth ar gyfer y cyrsiau
 Rheoli a chydlynu rhwydwaith 14-19 ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn
 Arwain ar gynllun Seren i ymestyn profiadau i ddysgwyr mwyaf abl a thalentog yn yr ôl-16 a 

hefyd yn CA3 ar ran y ddau Awdurdod
 Hwyluso grŵp proffesiynol o benaethiaid chweched dosbarth
 Hyrwyddo a chyfrannu’n strategol at waith STEM Gogledd
 Cydweithio gyda Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru er mwyn adnabod llwybrau gyrfaol yn lleol 

ac ar draws y rhanbarth.

Yn ogystal â sicrhau cysondeb, llwybrau clir ac ansawdd ragorol i’r dysgwyr gan osgoi unrhyw ddyblygu 
o ran darpariaeth a systemau, mae’r fframwaith hefyd yn caniatáu rhannu’r gost o gyflogi staff i arwain 
ar, ac i weinyddu’r holl elfennau perthnasol.

Caiff gwaith y Consortiwm ei fonitro gan Fwrdd Arweiniol sy’n cynnwys cynrychiolaeth o Brif 
Swyddogion y Sefydliadau Partner a chaiff ei gadeirio gan Ddeilydd Portffolio Addysg Gwynedd.



CYNLLUN TRAC

Pwrpas
Mae TRAC yn gynllun ar draws chwe sir Gogledd Cymru.  Mae’r cynllun yn anelu i atal plant a phobl 
ifanc bregus rhag datgysylltu o addysg a thrwy hynny leihau’r tebygolrwydd eu bod yn segur ac yn ddi-
waith yn y dyfodol. Caiff ei ariannu gan Ewrop gyda chyfanswm gwerth y cynllun ar draws y rhanbarth 
yn £39.6m.  Mae’r cynllun ar waith ers Medi 2015 a bydd yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2022.

Mae’r cynllun yn cael ei gydlynu gan Gyngor Sir Dinbych ac yma yng Ngwynedd mae’n cael ei arwain 
gan Wasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chymhwysiad yr Adran Addysg. Cyfanswm gwerth y 
cynllun yng Ngwynedd yw £4.6M (gyda £3.3M yn dod o Ewrop â’r Cyngor yn darparu amser 
swyddogion cyfwerth a £1.3M i gyd-ariannu’r cynllun) ac anelwn i gefnogi o leiaf 1,340  o blant a phobl 
ifanc cyn i’r cynllun ddod i ben.

Nodweddion da 
 Cyflogi 15 aelod o staff (drwy arian grant) i gefnogi disgyblion bregus drwy ddarparu ystod o 

ymyraethau amrywiol sydd yn ategu ond nid yn dyblygu'r ddarpariaeth addysg prif ffrwd, gan 
ganolbwyntio ar godi dyheadau'r plant a phobl ifanc sydd wedi eu cyfeirio at y cynllun a’u 
cefnogi i ail-gysylltu gyda’u haddysg.

 Bod yn greadigol yn y ddarpariaeth gan feddwl ‘tu allan i’r bocs’ ynglŷn â sut y gellir goresgyn 
rhwystrau pob disgybl i ymgysylltu â’u haddysg.

 Llunio darpariaeth sydd yn unigryw i’r unigolyn a gyda’r disgybl yn ganolog.
 Y gallu i ddatblygu ac adeiladu perthnasau effeithiol gyda’r disgyblion.
 Bod yn gyson a thryloyw ac yn amyneddgar; gan amlaf mae gan yr unigolion ystod o heriau 

cymhleth yn eu bywydau a all amharu ar ein gallu i lwyddo.
 Cefnogi’r ddarpariaeth mae’r disgyblion yn ei dderbyn gan wahanol asiantaethau (megis yr 

Adran Plant, Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc ayyb ).
 Cefnogaeth ddwys dros gyfnod penodol i gefnogi disgyblion bregus ym Mlwyddyn 6 i 

drosglwyddo’n llwyddiannus i’r Uwchradd.( Ar waith ers Hydref 2019).
 Cydweithio hefo eraill i adnabod y gefnogaeth sydd ei hangen, gan TRAC ( ac eraill) i wneud 

gwahaniaeth gwirioneddol i ragolygon y disgybl i’r dyfodol.

Canlyniadau 
 Hyd at ddiwedd Ionawr 2020 mae dros 757  o ddisgyblion wedi derbyn cefnogaeth gan TRAC 

Gwynedd. Gydag ystod o ganlyniadau wedi eu cyflawni o symud ymlaen i waith neu 
hyfforddiant, gwella presenoldeb ac ymddygiad, a chefnogaeth i bobl ifanc gyda phroblemau 
iechyd meddwl dwys.

 Yn y flwyddyn academaidd 2018/19:
- Disgyblion wedi eu cefnogi (Blynyddoedd 7 i 11): 222
- Disgyblion yn gadael y cynllun yn llai tebygol o fod yn segur 

(nid mewn addysg, gwaith neu gyflogaeth): 98
- Disgyblion Blwyddyn 11 wedi mynd ymlaen i addysg bellach: 64
- Disgyblion yn trosglwyddo i addysg bellach yn parhau i fod angen cefnogaeth 8

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:
 Parhau i ddarparu a chefnogi'r disgyblion bregus sydd wedi eu hadnabod i’r cynllun
 Datblygu canolfan Agored Cymru er mwyn creu cymwysterau a gwobrwyo cyrhaeddiad
 Bod yn rhagweithiol o ran hyrwyddo'r gwaith sydd yn cael eu gyflawni
 Blaengynllunio strategaeth ymadael y cynllun drwy greu model cynaliadwy i drosglwyddo’r 

ddarpariaeth i wasanaethau eraill o fewn yr Adran Addysg.



 Mapio etifeddiaeth TRAC a sut gall yr Adran barhau i ddarparu’r model drwy brif ffrydio i 
wasanaethau sefydlog

 Adnabod methodoleg i werthuso effaith y cynllun yn lleol fel sylfaen i lunio cynllun busnes am 
olynydd i’r cynllun os bydd modd. 



ARWEINYDDIAETH

Pwrpas

Nod y cynllun arweinyddiaeth yw galluogi fod gan holl arweinwyr Gwynedd y modd i sicrhau fod pob 
plentyn o dan eu gofal yn medru cyflawni ei lawn botensial. Mae’r Awdurdod wedi adnabod yr angen 
“i weithio ar y cyd i greu diwylliant sy’n galluogi arweinwyr i ffynnu; ac yn medru ysbrydoli a dylanwadu 
ar plant ar bob lefel”. 

Nodweddion da

 Mae pwyslais arbennig yn cael ei roi i sicrhau cyfundrefn sydd wedi ei chynllunio a’i datblygu 
i sicrhau arweinwyr priodol ar bob lefel

 Mae pwyslais arbennig yn cael ei roi i sicrhau cysondeb ar gyfer profiad a chyfleoedd gorau i 
ddisgyblion Gwynedd 

 Mae pwyslais arbennig yn cael ei roi i sicrhau dulliau effeithiol sy’n datblygu arweinwyr 
presennol  

 Mae pwyslais arbennig yn cael ei roi i sicrhau fod amodau penodol mewn lle i alluogi 
arweinwyr i ffynnu

Rhaglen Arweinyddiaeth Ganol
Mae’r rhaglen ddatblygu un flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol i arweinwyr canol ar hyd a lled 
Cymru. Mae’n rhaglen genedlaethol sy’n cael ei chyflwyno gan gonsortia rhanbarthol ac yn cael ei 
chymeradwyo gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle am 
achrediad mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor.
Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunan arfarnu a myfyrio, gan 
archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach.
Trwy’r rhaglen hon ac yn rhan o’r continwwm dysgu proffesiynol, bydd cyfranogwyr yn: 

 datblygu dealltwriaeth o’r rôl
 datblygu ymhellach eu dealltwriaeth o’r agenda diwygio cenedlaethol
 datblygu eu harfer yn unol â’r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
 paratoi ar gyfer ymgysylltiad effeithiol gydag elfennau pwrpasol o wybodaeth arbenigol a 

sgiliau; MDPhau, ADY, Cymraeg, ysgolion ffydd, ysgolion bach ac ati.

Rhaglen CPCP (Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth)
Mae cwblhau’r rhaglen hon yn ddisgwyliad ar gyfer pob ymgeisydd CPCP y dyfodol.
Darperir y rhaglen genedlaethol hon gan y consortia rhanbarthol a’u partneriaid, sy’n cynnwys 
Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg Uwch. Mae’r rhaglen hon wedi’i chymeradwyo gan Academi 
Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, gyda chyfle ar gyfer achrediad, mewn partneriaeth â 
PCYDDS a Phrifysgol Bangor. Mae cwblhau’r rhaglen hon yn ddisgwyliad ar gyfer pob ymgeisydd 
CPCP y dyfodol.

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod o effeithiol trwy hunanwerthuso a myfyrio, gan 
archwilio’r berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach. Bydd yn 
sicrhau tegwch o ran mynediad ar gyfer ymarferwyr ledled Cymru, ynghyd â chynnydd yn nifer yr 
ymgeiswyr o safon uchel am swyddi penaethiaid mewn ysgolion.

Bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgareddau cyfoethogi sy’n adeiladu ar brofiad blaenorol, a 
hynny er mwyn meithrin:



 eu dealltwriaeth o rôl pennaeth effeithiol
 eu sgiliau a’u priodoleddau trwy hunan-adolygu yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer 

Addysgu ac Arweinyddiaeth
 eu dealltwriaeth a’u gallu i gymhwyso amrywiaeth o sgiliau arweinyddiaeth mewn modd 

effeithiol
 eu sgiliau cydweithredu trwy gymryd rhan effeithiol mewn rhwydweithiau cyfoedion
 eu gwybodaeth a’u sgiliau ar gyfer datblygu eu hysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu a sicrhau 

llwyddiant yr agenda ddiwygio genedlaethol.

Mae’r Awdurdod hefyd yn cynllunio, mewn cydweithrediad gyda GwE, i roi trefniadau hyfforddiant 
perthnasol mewn lle i gefnogi datblygiad gyrfaoedd arweinwyr y sir ar gyfer y dyfodol, ac i hyrwyddo 
datblygiad proffesiynol arweinwyr presennol ein hysgolion. Fel rhan o waith y prosiect hwn, bydd 
comisiwn yn cael ei gytuno i sicrhau bod y cynnig sydd yn cael ei ddarparu gan GwE wedi ei deilwra’n 
benodol ar gyfer anghenion Gwynedd. Bydd hyn yn galluogi fod gan arweinwyr yr holl gymorth i fod 
yn llwyddiannus ac i sefydlu sylfaen gadarn ar gyfer y gyfundrefn addysg i’r dyfodol.

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF
 Sicrhau bod yna blethu amlwg rhwng cynllun datblygu arweinyddiaeth hwn a’r egwyddorion 

a fabwysiadwyd gan y Cabinet, er mwyn sicrhau bod gennym drefniadau i ddatblygu ac 
adnabod arweinwyr ar gyfer ein cyfundrefn bresennol ac i’r dyfodol.

 Yn dilyn adnabod heriau sydd gan arweinwyr yn ymwneud â chynllunio’r ddarpariaeth 
addysg uwchradd yn Ardal Meirionnydd, fel y ffrwd gwaith cyntaf yn ymwneud a’r Prosiect 
Arweinyddiaeth, mae’r Adran Addysg yn mynd rhagddo i gydweithio gyda rhan-ddeiliaid i 
sicrhau cyfleoedd i gefnogi a chryfhau’r trefniadau presennol posibl. 



UNED DDATA ADDYSG 

Pwrpas 
Pwrpas Uned Ddata Addysg Gwynedd a Môn yw sicrhau cefnogaeth i’r Adran Addysg drwy ddarparu 
isadeiledd data addysg o ansawdd uchel

Nodweddion da:
 Datblygiadau pellach i’r system CDU ar-lein wedi ei gwblhau i sicrhau cysondeb efo’r Cod 

Ymarfer. Ymhellach, mae bob ysgol yng Ngwynedd a Môn (Cynradd ac Uwchradd) yn fyw ar 
y system ers mis Medi 2019. Arddangos y system CDU ar-lein i Awdurdodau eraill 

 Darparu data ar gyfer prosiect corfforaethol ‘Cefnogi Llesiant Pobl’ 
 Cefnogi’r Ganolfan Fusnes Ysgolion a’r Uned Contractau a Chyflogau Addysg i ymateb i 

ofynion CBGY (PLASC)
 Sicrhau ansawdd dychweliadau presenoldeb cynradd ac uwchradd ar gyfer Llywodraeth 

Cymru 
 Ysgolion yn derbyn diweddariad o geisiadau mynediad yn llawer mwy cyson
 Darparu data i ymateb i ofynion Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. (Gwynedd a 

Môn)
 Darparu a chyflwyno data mewn ymateb i Adroddiad Estyn parthed plant sy’n gofrestredig 

mewn ysgol ym Mlwyddyn 10 ond ddim yn gorffen eu haddysg ar unrhyw gyfnod ym 
mlwyddyn 11

 Dadansoddi a chyflwyno data lefel ‘A’ Ysgolion Gwynedd
 Cychwyn ar brosiect i wella ansawdd a chysoni data o fewn system ONE – gwaith wedi ei 

gwblhau hyd yma: PYD Ysgolion Cynradd Môn, 50% PYD Ysgolion Cynradd Gwynedd. Plant 
LAC Ysgolion Môn rŵan yn gyson gyda systemau gwybodaeth Gwasanaethau Plant, cais wedi 
ei yrru i Wasanaeth Plant Gwynedd ar yr un math o wybodaeth. 

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF
 Parhau i ddatblygu, mewnosod a chefnogi’r system CDU
 Trawsnewid system a phrosesau mynediad ar lein yn ogystal â gwella’r elfen gofal cwsmer 

o’r broses
 Gwella defnydd o feddalwedd i ddarparu adroddiadau
 Asesiad o ffynonellau gwybodaeth y Gwasanaeth ADY & CH



GWASANAETH CEFNOGI LLYWODRAETHIANT YSGOLION

Pwrpas y gwasanaeth Cefnogi Llywodraethiant Ysgolion yw:
 Darparu cefnogaeth ac arweiniad i benaethiaid, llywodraethwyr a chlercod llywodraethwyr 

ysgolion Gwynedd
 Cynnal rhaglen hyfforddi i lywodraethwyr
 Paratoi deunyddiau hyfforddi/arferion da a gohebiaeth i lywodraethwyr a phenaethiaid
 Cefnogi Cyrff Cysgodol ysgolion newydd

Nodweddion da:
 Gallu cynnig cyrsiau mandadol yn gyson drwy’r flwyddyn a chyrsiau sy’n annog arferion da i 

lywodraethwyr e.e. cyrsiau delio gyda gormodedd ynghyd â datblygu cyrsiau mandadol ar-
lein ar y cyd â siroedd y Gogledd; 

 Cynnig cynhaliaeth a chefnogaeth i Gyrff Llywodraethol a’u hysgolion yn ôl y gofyn;
 Uwchraddio’r Bas Data Llywodraethwyr yn barhaus fel bod modd cadw cofnod o holl 

lywodraethwyr pob ysgol yn gyfredol ynghyd â’u manylion, swyddogaeth, DBS a chyrsiau.  
Gwaith wedi’i wneud i sicrhau bod y bas-data yn cyd-fynd â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 
newydd GDPR 2018.

 Parhau i wella ansawdd gwaith y llywodraethwyr ar gyfer herio penaethiaid fel eu bod yn 
deall ystyr data a deall gwir sefyllfa safonau mewn ysgol

 Datblygu rôl y llywodraethwyr i ymgymryd â rôl fwy strategol yn y cyfarfodydd ynghyd ag 
annog hunan arfarnu gwaith y llywodraethwyr a hybu’r defnydd o’r drefn hunan arfarnu 
cenedlaethol.

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:
 Ymgynghori â Llywodraethwyr er mwyn adolygu’r rhaglen hyfforddi;
 Cynorthwyo Cyrff Llywodraethol i gyflawni eu rôl statudol a chynghori a gweithredu fel llinell 

gymorth mewn materion llywodraethol i benaethiaid a llywodraethwyr gan gynnwys y 
broses ormodedd, cwynion ayb;

 Uwchraddio’r system Bas Data Llywodraethwyr a chydweithio gyda TG er mwyn hybu hunan 
wasanaeth ar gyfer y Bas Data fel bod clercod llywodraethol yr Awdurdod yn gallu 
mewnbynnu gwybodaeth yn uniongyrchol.

 Cydweithio â’r adran TGCh i sefydlu adran i Lywodraethwyr ar yr HWB (LlC)
 Parhau i gefnogi Corff Cysgodol Ysgol Godre’r Berwyn hyd nes ymgorfforir y Corff yn ystod 

Tymor yr Hydref a chyd-weithio gyda Thîm Moderneiddio Ysgolion Gwynedd lle bo’r angen;
 Rhesymoli rhestr Polisïau Ysgolion;
 Adolygu’r broses ormodedd a sicrhau gwell dealltwriaeth ymysg Penaethiaid a 

Llywodraethwyr.
       



UNED CONTRACTAU A CHYFLOGAU

Pwrpas
Mae’r Uned yn darparu amrywiaeth o waith cefnogol i holl ysgolion y sir. Mae hyn yn amrywio o roi 
cyngor ac arweiniad parthed telerau ac amodau gwaith staff ysgolion i benaethiaid, llywodraethwyr 
a swyddogion y sir, prosesu amserlenni ar gyfer tâl, creu cytundebau, gwirio cefndir troseddol pob 
aelod o staff, cynghori athrawon ynglŷn â’u pensiwn a phrosesu taliadau diswyddo. 

Nodweddion da:
 Staff ein hysgolion yn parhau i dderbyn eu tâl yn gywir ac ar amser yn fisol
 Fel adran ein bod yn parhau i gadw at lefel gwasanaeth sydd yn deg ac yn gyson i bob ysgol 

drwy ddilyn yr amserlen waith drwy gydol y flwyddyn addysgol.
 Cael cytundebau holl staff ysgolion allan yn unol â gofynion statudol, sef o fewn wyth 

wythnos o gychwyn mewn swydd. 

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF:
 Diweddaru a diwygio rhestr athrawon llanw ar system ONE ar gyfer Creu ap  ‘llogi’ athrawon 

llanw i mewn i ysgolion.
 Symud i drefn electronig o storio ffeiliau personol staff.
 Parhau i annog penaethiaid i wneud yn siŵr fod pob staff dysgu a chymorthyddion 

cefnogaeth dysgu wedi’u cofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg ac wedi cwblhau’r broses 
DBS cyn eu bod yn cychwyn mewn ysgol.

 Cyd-weithio gyda’r Uned Adnoddau Dynol ar greu datganiad electroneg ar gyfer Athrawon.



GWASANAETH ARLWYO A GLANHAU

Pwrpas

Darparu bwyd maethlon ac iachus i ddisgyblion Ysgolion Gwynedd a chadw’r sefydliadau addysgol yn 
lân a diogel er mwyn cynorthwyo’r disgyblion i gyrraedd eu potensial.

Nodweddion da:

 Bwydlen cinio ysgolion cynradd ac arbennig yn cydymffurfio gyda ‘Rheoliadau Bwyta’n Iach 
mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth)(Cymru) 2013’

 Bwydlen cinio ysgolion uwchradd yn gweithio tuag at gydymffurfio gyda ‘Rheoliadau Bwyta’n 
Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013’

 Cynnal sesiynau blasu/maeth o fewn ysgolion i annog mwy o ddisgyblion i fwyta cinio ysgol
 Cynnig i rieni sydd yn darparu bocs bwyd i’w plant os ydynt eisiau cinio ar rai dyddiau o’r 

wythnos
 Cynnig cinio themâu rheolaidd i’r ysgolion
 System talu ar-lein i rieni sydd yn hwyluso ffordd i dalu am wahanol wasanaethau i ysgolion 

megis cinio, tripiau, gwersi offerynnol ayb
 Cynnig i bobl ysgol ble mae cynllun gofal 30 awr yn weithredol gan gylch meithrin i gynnig 

cinio ysgol fel rhan o’r ddarpariaeth
 Cadw ysgolion yn lân ac yn ddiogel
 Arwain ar gynllun SHEP (Summer Holidays Enhancement Programme)
 Cefnogi Ysgolion Uwchradd i fynd yn ddi-arian drwy gyflwyno system di-arian cinio
 Newid trefn o ddefnyddio poteli plastig 1/3 llefrith mewn ysgolion cynradd i drefn o arllwys 

llefrith i gwpanau sydd wedi gostwng defnydd plastig 67%
 Cydweithio efo ceginau ysgolion uwchradd i ostwng defnydd plastig

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF

 Darparu bwydlen cinio gwahanol i ysgolion cynradd ac arbennig ar gyfer tymor yr haf a fydd 
yn cydymffurfio gyda ‘Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) 
(Cymru) 2013

 Cydweithio efo ysgolion i fynd yn gwbl ddi-arian 
 Parhau i annog rhieni i ddewis cinio ysgol ar gyfer eu plant
 Cynorthwyo ysgolion i ostwng lefelau dyledion cinio rhieni
 Gweithredu ar ddarparu pecyn bwyd ar dripiau i ysgolion
 Adolygu’r galw am ddarpariaeth clybiau brecwast mewn ysgolion cynradd



CLUDIANT

Trefnu cludiant i ddisgyblion Gwynedd i sefydliadau addysgol sydd yn rhoi mynediad iddynt at 
addysg i gyrraedd ei potensial. 

Nodweddion da:
 Cludiant wedi ei drefnu i holl ddisgyblion sydd yn deilwng 
 Cludiant wedi ei drefnu i fyfyrwyr ôl-16
 Y gallu i brynu tocyn teithio ôl-16 oed drwy ddebyd uniongyrchol
 Fforwm defnyddwyr ôl-16 oed yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn
 Polisi Cludiant Gwynedd yn cydymffurfio gyda ‘Mesur Teithio gan Ddysgwyr Cymru 2008’

BLAENORIAETHAU AR GYFER Y CYFNOD NESAF

 Edrych ar y drefn ail-dendro cludiant
 Ymestyn tocyn teithio ôl-16 oed i gynnwys myfyrwyr dros 19 oed
 Derbyn eglurder gan y gwasanaeth ADY a Chynhwysiad o bwy sydd yn deilwng i gludiant o 

dan y polisi cludiant cyfredol


