
 

Cefndir 
Yng nghyfarfod y Fforwm ar yr 2ail o Fawrth, 2020 fe roddwyd crynodeb o gynnwys Strategaeth 

Ddigidol Ysgolion Gwynedd a’r oblygiadau ariannol o’i fabwysiadu.  Mae’r Strategaeth wedi ei 

ddiweddaru ers hynny, ond y cyfeiriad yn gyson gyda’r hyn adroddwyd yn flaenorol a bydd yn cael ei 

ddiweddaru ym mhellach cyn y bydd y Cabinet yn ei fabwysiadau’n derfynol. 

Diweddariad ers Fforwm 02.03.2020 
 Cyhoeddwyd £1,017,000 o grant gan Llywodraeth Cymru i Gyngor Gwynedd ar gyfer 

2020/21 

 Oll o’r grant i’w ddefnyddio ar gyfer prynu cyfrifiaduron i’r ysgolion (amod penodol yn y 

grant) 

 Aethpwyd a’r Strategaeth o flaen Cabinet y Cyngor ar 4ydd Awst, 2020 a 8fed Medi, 2020 

gan gymeradwyo derbyn grant y Llywodraeth i fuddsoddi mewn cyfarpar i ysgolion Gwynedd 

ac gymeradwyo’r strategaeth mewn egwyddor 

 Ariannu model cynaladwyedd hir-dymor ar gyfer adnewyddu’r offer yw un o’n sialensau 

mwyaf ar gyfer derbyn cymeradwyaeth lawn i’r strategaeth.  Gofynnwyd i’r tîm prosiect 

ohebu gyda phenaethiaid a chadeiryddion llywodraethwyr yr ysgolion i dderbyn darlun 

gynhwysfawr o fwriadau’r ysgolion a gallu eu cyllidebau i fuddsoddi mewn cyfarpar gan ofyn 

dau gwestiwn penodol: 

o Ydi'r ysgol yn gallu cyfrannu'n llawn tuag at gostau adnewyddu'r dyfeisiadau fydd yn 

cael eu dyrannu drwy'r Strategaeth Ddysgu Digidol? 

o Os nad ydych yn gallu cyfrannu'n llawn, nodwch yn gryno pam. 

 Fe nodwyd beth fyddai ardrawiad ariannol ar gyllidebau’r ysgol yn y llythyr a rannwyd gyda'r 

penaethiaid a chadeiryddion y llywodraethwyr.  Mae’r ffigyrau sydd wedi eu nodi yn y 

llythyrau’n uwch na’r ffigyrau rannwyd gyda’r Fforwm ar 2ail o Fawrth oherwydd ein bod 

wedi gorfod diystyru’r cyfarpar gwreiddiol ar sail bod profion technegol yn datgan nad oedd 

o safon digonol a bod angen cyflenwi model o ansawdd gwell 

 Byddwn yn adrodd ar ganfyddiadau’r ddau gwestiwn uchod i’r Cabinet drachefn a bydd hyn 

yn llunio trafodaethau pellach ar gyflwyno modelau ar gyfer eu ystyriaeth ar ariannu’r 

buddsoddiad hir-dymor 

 Fe ofynnwyd i’r tîm prosiect adolygu trefniadau cefnogaeth technegol i’r ysgolion gan bod 

natur y ddarpariaeth sy’n cael ei nodi oddi fewn y strategaeth yn bur wahanol i’r 

ddarpariaeth bresennol, gan arwain at gyfarfodydd â Chwmni Cynnal a Chyngor Ynys Môn fel 

rhan ddeiliad arall y Cwmni.   
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