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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR 

14 GORFFENNAF 2021  

Adroddiad gan:  Alwyn Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE  

Testun:   Adroddiad Blynyddol GwE 2020-21 

  

1.0  Pwrpas yr Adroddiad 

1.1  Cyflwyno Adroddiad Blynyddol GwE 2020-21 i'r Cyd-Bwyllgor.   

 

2.0  Cefndir 

2.1 Fel y nodir yng Nghytundeb Rhyng-Awdurdod GwE, bydd GwE yn adrodd yn flynyddol ar 

berfformiad y gwasanaeth o safbwynt cyflawni swyddogaethau a nodau allweddol y 

gwasanaeth.   

 

2.2 Mae Adroddiad Blynyddol GwE am eleni yn amlinellu sut mae GwE wedi ail bwrpasu amryw 

o weithiau yn ystod pandemig COVID i ddarparu gwasanaethau a chymorth i'w holl 

gymunedau ysgolion a sut mae wedi ymateb i'r argymhellion a gyflwynodd Estyn i 

awdurdodau lleol a'r consortiwm rhanbarthol yn eu hadroddiad thematig.  Disgrifia hefyd sut 

mae ysgolion yn cael eu cefnogi i weithredu'r daith ddiwygio a pharatoi am y cwricwlwm 

newydd ac mae'n adnabod blaenoriaethau strategol a rhanbarthol ar gyfer 2021-22. 

 

3.0   Ystyriaethau 

3.1 Mae staff yr Awdurdodau Lleol a GwE wedi addasu eu gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf er 

mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth effeithiol i'w holl gymunedau 
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ysgolion yn ystod pandemig COVID. Yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn, mae GwE wedi 

aros yn dryw i'w weledigaeth a'i werthoedd fel sefydliad sy'n parhau i ddysgu.  Wrth wraidd 

y gwaith gydag ysgolion a phartneriaid y bu themâu trawsliniol Y Sefydliad ar gyfer 

Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), sef Ymddiriedaeth, Meddwl Gyda'n 

Gilydd, Amser a Thechnoleg.  Mae'r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd wedi ailgyfeirio sawl tro 

yn ystod y cyfnod hwn er mwyn bodloni anghenion yr ystod o randdeiliaid.  Mae'r gallu i fod 

yn hyblyg ac ystwyth a chydweithio yn effeithiol mewn gwahanol dimau, a hynny'n draws 

sector yn aml, wedi cael effaith sylweddol ar ymddygiad sefydliadol ac argraffiadau allanol.    

 

3.2 Atodir yr adroddiad blynyddol sydd yn rhoi trosolwg o'r meysydd canlynol:   

 Cefndir a chyd-destun  

 Rhaglen Waith GwE  

 Prif effaith gwaith GwE yn ystod pandemig Covid-19 

 Adolygiad thematig Estyn: Cymorth awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol i 

ysgolion ac UCDau i ymateb i COVID-19 

 Ymateb GwE i argymhellion Estyn o'r adroddiad thematig 

 Cymorth yn ystod y pandemig sydd wedi darparu pwyntiau twf  

 i baratoi ar gyfer y Cwricwlwm newydd  

 Materion busnes 

 Blaenoriaethau’r Cynllun Busnes ar gyfer 2021-2022 

 

3.3 Mae ein blaenoriaethau strategol yn arddel y blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol 

presennol. Adnabuwyd y prif feysydd i'w datblygu drwy broses hunan werthuso'r 

gwasanaeth. Cytunwyd ar y blaenoriaethau trosfwaol am 2021-2022 â'r Cyd-Bwyllgor ar 24 

Chwefror 2021. Cytunwyd ar y cynllun busnes hwn yn ffurfiol gan Brif Swyddogion Addysg 

pob Awdurdod Lleol, y Cyd-Bwyllgor a'r Prif Weithredwr Arweiniol yng nghyfarfod y Cyd-

Bwyllgor ar 26 Mai 2021.   

 

4.0  Argymhellion 

4.1  Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor gymeradwyo a derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-2021.   
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4.2  Penderfynu a oes unrhyw agweddau ar y cynllun y dymunant eu trafod ymhellach mewn 

cyfarfodydd yn y dyfodol.   

 

5.0  Goblygiadau Ariannol 

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

oddi mewn i'r adnoddau ariannol presennol.   

   

6.0  Effaith ar Gydraddoldeb 

6.1  Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

7.0  Goblygiadau Personél 

7.1  Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.  

 

8.0  Ymgynghori sydd wedi digwydd 

8.1  Ymgynghori â'r Byrddau Ansawdd Sirol, Fforymau Strategol Penaethiaid, Bwrdd Rheoli GwE 

a'r Cyd-Bwyllgor. 

 

9.0  Atodiadau 

9.1  Adroddiad Blynyddol GwE 2020-21.   

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Swyddog Monitro: 

Cadarnhaf fod cyfrifoldeb ar Reolwr Gyfarwyddwr GwE, yn unol â’r cytundeb rhwng awdurdod, i 

gyflwyno adroddiad ar berfformiad y Gwasanaeth i’r Cyd- Bwyllgor a’r Cynghorau yn flynyddol. 

 

Swyddog Cyllid Statudol: 

Mae rhan 5 o’r adroddiad yn egluro “nad oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad 

hwn” gan fydd “GwE yn gweithredu o fewn ei adnoddau ariannol presennol”.  O ganlyniad, nid oes 

gennyf sylwadau i'w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol.  


