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CYFARFOD FFORWM CYLLIDEB YSGOLION

DYDDIAD 18 Tachwedd 2015

TEITL Targed Arbedion Ysgolion

PWRPAS Arbedion £4.3m 2015/16 i 2017/18

ARGYMHELLIAD
Fforwm Cyllideb Ysgolion i ystyried ac argymell i’r
Cabinet sail gweithredu ar gyfer gweddill yr
arbedion.

AWDUR Arwyn Lloyd Thomas, Pennaeth Addysg

AELOD CABINET DROS
ADDYSG

Y Cynghorydd Gareth Thomas

1. Cefndir

1.1 Yn cyfarfod y Cyngor 5 Mawrth 2015 penderfynodd y cyngor ar gyllideb 2015/16 gan
gynnwys arbedion Ysgolion o £952,000 allan o’r targed arbedion £4.3m.

1.2 Mae hynny’n gadael arbedion o £3,348,000 i’w weithredu.

2. Cynlluniau Cytunedig gan y Gweithgor £1,028,000

2.1 Gofynnir i’r Fforwm gadarnhau argymhelliad y Gweithgor i weithredu’r cynlluniau a
rhestrir dan golofnau 2016/17, 2017/18 a 2018/19 ar atodiad 8.1, cyfanswm £1,028,000.

3. Gweddill y targed arbedion £2,320,000

3.1 Yr awgrym hyd yma yw gweithredu gweddill y targed arbedion trwy wanio’r gymhareb
disgybl athro oddi fewn y fformiwla dyrannu Cynradd ac Uwchradd.

3.2 Rydym eisoes wedi amlygu a thrafod opsiynau gwahanol ar gyfer rhannu gweddill y
targed arbedion rhwng y sector gynradd a’r sector uwchradd, gan ystyried sawl factor
gan gynnwys Cynllun Strategol Cyngor Gwynedd 2013-17, adborth Estyn ac ystadegau
cymharol genedlaethol.

3.3 Fe gofiwch hefyd i’r Fforwm dderbyn tystiolaeth gan y Penaethiaid ar effaith tebygol y
gwahanol opsiynau yn cyfarfod arbennig o’r Fforwm cynhaliwyd 15 Ionawr 2015.



3.4 Gofynnir nawr i symud y drafodaeth ymlaen gan ystyried y ffactorau a gyfeiriwyd atynt
yn 3.2 ac 3.3 ynghyd a thystiolaeth ystadegau cymharol genedlaethol diweddaraf, gweler
atodiad 8.2.

3.5 Mae’r opsiynau A,B,C ac CH a chyflwynwyd i’r Fforwm Cyllideb Ysgolion ar y 15
Ionawr 2015 nawr wedi’i ail gyfrifo gan ddefnyddio gwir nifer disgyblion Medi 2015, gwelir
atodiad 8.3, 8.4, 8.5 a 8.6.

3.6 Sail yr opsiynau yw gweithredu arbediad £2,320,000 trwy :
 A : pro rata i gwantwm y ddau sector (55% Cynradd, 45% Uwchradd)
 B : ar sail opsiwn A gan ychwanegu gwanio’r gymhareb disgybl athro gwaethaf

mewn ysgol gynradd unigol gyda 0.5 disgybl
 C : ar sail opsiwn A gan ychwanegu gwanio’r gymhareb disgybl athro gwaethaf

mewn ysgol gynradd unigol gyda 1 disgybl
 CH : ar sail opsiwn A gan ychwanegu gwanio’r gymhareb disgybl athro gwaethaf

mewn ysgol gynradd unigol er mwyn i’r sector gynradd ariannu'r arbediad cyfan
(cyfateb i 1.5 disgybl).

3.7.a Mae’r fformiwla dyrannu ysgolion cynradd 2016/17 gyda chyfartaledd cymhareb
disgybl athro o 21.17:1, gyda’r gymhareb disgybl athro uchaf yn 25.08:1.

3.7.b Nodyn eglurhad - mae’r fformiwla dyrannu cynradd wedi ei gynllunio i roi cymhareb
disgybl athro gwell (h.y. llai) i’r dosbarthiadau sy’n cynnwys oedran cymysg disgyblion, ac
mae Ysgolion sy’n derbyn gwarchodaeth lleiafswm staffio yn diweddu gyda’r gymhareb
disgybl athro isaf.

3.8 Amlygir effaith y gwahanol opsiynau ar y gymhareb disgybl athro yn y fformiwla
dyrannu cynradd

 Presennol : cyfartaledd 21.17:1, uchaf 25.08:1

 A : cyfartaledd 22.29:1, uchaf 26.66:1

 B : cyfartaledd 22.64:1, uchaf 27.15:1

 C : cyfartaledd 22.99:1, uchaf 27.64:1

 CH : cyfartaledd 23.31:1, uchaf 28.11:1

4 Argymhelliad

4.1 O ystyried y dystiolaeth ddiweddaraf o ran sefyllfa gymharol ariannu'r sectorau
cynradd ac uwchradd, mae’n ymddangos bod achos dros ystyried symud o Fodel B i
gyfeiriad Model CH.

4.2 Wedi i mi roi cryn ystyriaeth i’r holl faterion rwyf yn argymell gweithredu Model C.


