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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR  

12 TACHWEDD 2015 

 

Adroddiad gan: Cyfarwyddwr Arweiniol GwE / Cadeirydd y Bwrdd Rheoli a’r Rheolwr Gyfarwyddwr  

Pwnc:                  Argymhellion Estyn 2015 – Adroddiad Diweddariad ar Gynnydd  (Mehefin – Hydref 

2015)  

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad  

1.1   Diweddaru aelodau’r Cyd-bwyllgor ar gynnydd yn erbyn argymhellion Estyn (Mehefin 2015)  

 

2.0  Cefndir  

2.1 Ym mis Mehefin 2015, ar gais Llywodraeth Cymru, cyhoeddodd Estyn adroddiad ar y 
cynnydd wnaed gan gonsortia addysg rhanbarthol o ran darparu gwasanaethau gwella ysgolion. Yn 
2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r ddogfen ganllaw Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio’n 
Rhanbarthol, sy’n amlinellu gweledigaeth y llywodraeth o gonsortia rhanbarthol.   
 
2.2 Cynhaliwyd ymweliadau gwaith maes gan Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru ym mhob 
consortiwm rhanbarthol mewn partneriaeth a rhannwyd tystiolaeth rhwng y ddau sefydliad. Roedd 
yr ymweliadau gwaith maes yn cynnwys cyfweld â staff allweddol pob consortiwm a’r awdurdodau 
lleol cysylltiedig. Cynhaliwyd yr ymweliad â GwE ym mis Ionawr 2015. Roedd yr arolwg hefyd yn 
cynnwys craffu ar ystod eang o dystiolaeth o ysgolion, awdurdodau lleol, awdurdodau esgobaethol, 
consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru.  
 
2.3 Gwnaed yr argymhellion a ganlyn:  

 A1 Gwella trefniadau rheoli perfformiad trwy:   
o gynllunio ar gyfer y tymor canolig i sicrhau dull strategol o wella ysgolion   

o sicrhau bod cynlluniau’n cynnwys camau gweithredu sy’n benodol a mesuradwy, gyda 
thargedau, costau a cherrig milltir priodol ar gyfer cyflawni   

o cofnodi, rhannu a defnyddio data (o lefel disgybl i fyny) yn effeithlon ac yn effeithiol   
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o monitro cynnydd disgyblion ac ysgolion yn rheolaidd   

o defnyddio dull mwy trylwyr o nodi risgiau a’u rheoli   

o hunanarfarnu eu cryfderau a’u diffygion yn realistig   

o rheoli perfformiad unigol eu staff yn dynn   

 A2 Sicrhau cysondeb gwell yn ansawdd arfarniadau ymgynghorwyr her o ysgolion, yn enwedig 
mewn perthynas ag addysgu ac arweinyddiaeth   

 A3 Datblygu strategaethau cliriach i fynd i’r afael ag effaith amddifadedd ar ddeilliannau addysg 
a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu yn gydlynus i’r perwyl hwn 

 A4 Gwella ansawdd ac ystod y cymorth ar gyfer ysgolion, ac yn benodol:   
o datblygu strategaethau cliriach ar gyfer gwneud y mwyaf o botensial cymorth o un ysgol 

i’r llall; a   

o darparu neu frocera cymorth gwell ar gyfer addysgu a dysgu mewn meysydd pwnc nad 
ydynt yn rhai craidd   

 A5 Cynnwys awdurdodau esgobaethol yn effeithiol wrth gynllunio ac arfarnu gwasanaethau 
rhanbarthol yn strategol   

 
Dylai awdurdodau lleol:   

 A6 Gefnogi eu consortiwm rhanbarthol i ddatblygu cynlluniau busnes tymor canolig a sicrhau 
bod yr holl gynlluniau’n ystyried anghenion eu hysgolion lleol   

 A7 Datblygu perthnasoedd gweithio ffurfiol rhwng pwyllgorau craffu yn eu consortiwm er mwyn 
craffu ar waith ac effaith eu consortiwm rhanbarthol  

 

3.0 Materion i’w hystyried  

3.1 Mae’r adroddiad Diweddariad ar Gynnydd yn manylu fel a ganlyn yn erbyn pob 

argymhelliad:  

 Gweithredu;  

 Tystiolaeth o effaith  

 Camau pellach (yn cynnwys gan bwy a phryd);  

 Asesiad risg yn seiliedig ar y dangosyddion lliw a ganlyn 

 

 wedi’i gwblhau/yn gynt 
na’r disgwyl  

 angen sylw   angen sylw brys  

 

4.0 Argymhellion  

4.1 Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad   

 

5.0  Goblygiadau ariannol  

5.1  Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn  

 

6.0  Effaith o ran cydraddoldeb  
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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  Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli GwE a Bwrdd Ymgynghorol GwE yn ystod datblygu’r ddogfen 

hon  

 

9.0   Atodiadau  

9.1  Argymhellion Estyn 2015 – Diweddariad ar Gynnydd (Mehefin – Hydref 2015)  

 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL  

Swyddog Monitro:  

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb 

 

Swyddog Cyllid Statudol:  

Yn gyffredinol, rwy’n cefnogi’r camau gweithredu pellach arfaethedig, megis gosod blaenoriaethau’r 

Cynllun Busnes mewn cofrestr risg ffurfiol ddiwygiedig a’u monitro’n briodol, sy’n synhwyrol. 


