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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR   

23 TACHWEDD 2022   

 

Adroddiad gan:  Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr GwE  

Pwnc:                   Y bwriad i adolygu'r trefniadau gweithredu a'r strwythur staffio presennol  

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad   

1.1 Hysbysu'r Cyd-bwyllgor am y bwriad i adolygu'r trefniadau gweithredu a'r strwythur staffio 

presennol.  

 

2.0 Cefndir   

2.1 Mae staff yr Awdurdodau Lleol a GwE wedi addasu eu gwaith er mwyn parhau i ddarparu 

gwasanaethau a chefnogaeth effeithiol i'w cymunedau ysgolion yn ystod pandemig COVID.  Yn 

ystod y cyfnod 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 COVID er mwyn bodloni anghenion yr 

ystod o randdeiliaid.  Mae'r gallu i fod yn hyblyg ac ystwyth ac i gydweithio yn effeithiol mewn 

gwahanol dimau, yn draws sector yn aml, wedi cael effaith sylweddol ar ymddygiad sefydliadol 

ac argraff allanol.  Wrth i ni barhau i gefnogi ysgolion yn y cyfnod wedi'r pandemig, mae'n 

amserol adolygu'r trefniadau gweithredu a'r strwythur staffio presennol i sicrhau ein bod yn 

parhau i esblygu a datblygu er mwyn cefnogi ysgolion yn effeithiol ar ôl Covid. 

 

2.2 Wrth i ni fynd i'r afael â'r diwygio cenedlaethol a pharhau i gefnogi ysgolion efo gweithredu'r 

cwricwlwm newydd, daw'n glir ein bod ni mewn lle gwahanol i'r hyn a ddychmygwyd pan 
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gyhoeddwyd canllawiau Cwricwlwm i Gymru. Rydym yn cydnabod y bydd rhywfaint o'r gwaith 

paratoi at y cwricwlwm wedi'i neilltuo i reoli effaith y pandemig dros y blynyddoedd diwethaf.  

Ar y llaw arall, gyda phwyslais cryfach fyth ar les a buddsoddiad sylweddol mewn dysgu ac 

addysgu, mae’r gwerthoedd sy'n sail i'r cwricwlwm wedi bod wrth wraidd y ffordd y bu ysgolion 

yn gweithio. Mae GwE wedi ymrwymo'n llawn i gefnogi ysgolion ac UauCD i gynnal y 

momentwm hwn i sicrhau bod pob dysgwr yng ngogledd Cymru yn cael darpariaeth o'r safon 

uchaf. Rydym wedi cydnabod y bydd angen i'n Dysgu Proffesiynol esblygu i gynnig llai o 

ddarpariaeth a gyflwynir yn ganolog a rhagor o ddysgu proffesiynol ar sail ysgol i ysgol (a 

chlwstwr i glwstwr).  Rhagwelir mai'r meysydd a ganlyn fydd ein Cynnig Dysgu Proffesiynol 

rhanbarthol allweddol dros y blynyddoedd nesaf: Gwella Sgiliau Dysgwyr; Gwella'r Profiad 

Dysgwr; Addysgeg; Tegwch a Lles; ‘Y Gymraeg’; Asesu a Chynnydd Dysgwr a Datblygu 

Arweinyddiaeth. Bydd dysgu proffesiynol yn allweddol wrth gefnogi ysgolion i weithredu eu 

blaenoriaethau Cynllun Datblygu Ysgol a'u symud yn eu blaenau.  Cytunir ar gynllun cymorth 

gyda phob ysgol a lleoliad yn unol â gofynion y Canllawiau Gwella Ysgolion (Mehefin 2022).  

 

2.3 Mae'r canllawiau gwella ysgolion newydd (Mehefin 2022) yn cynnig pwynt cyfeirio i ysgolion, 

unedau cyfeirio disgyblion, awdurdodau lleol, awdurdodau esgobaethol, consortia rhanbarthol 

ac Estyn, sy'n amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddisgwyl ganddynt, yng nghyd-

destun eu dyletswyddau cyfreithiol ehangach. Diben cyffredinol gwella ysgolion yw helpu 

ysgolion i roi'r profiadau a'r deilliannau dysgu gorau posibl i ddysgwyr, beth bynnag fo'u cefndir, 

er mwyn sicrhau safonau uchel ac uchelgais i bawb.  O dan y Cwricwlwm i Gymru, rhan sylfaenol 

o hyn fydd sicrhau bod ysgolion yn cefnogi pob dysgwr i wneud cynnydd, gan gyfrannu at y 

pedwar diben.  Mae'r canllawiau yn cefnogi'r amcan hwnnw drwy nodi fframwaith ar gyfer 

gwerthuso, gwella ac atebolrwydd a fydd yn sicrhau gwelliant cynaliadwy mewn ysgolion ac yn 

ysgogi ymddygiadau ac arferion sy'n ofynnol gan y cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd.   Er 

mwyn bod yn llwyddiannus, mae'n hollbwysig bod pob agwedd ar y system ysgolion yn gyson 

â’r cwricwlwm newydd a'r egwyddorion sy'n sail iddo, ac yn eu cefnogi. Bydd Llywodraeth 

Cymru yn diweddaru’r canllawiau, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgir yn 2022/23 a 2023/24, a'u 

cyhoeddi ar ffurf canllawiau statudol i ddod i rym ym mis Medi 2024. Mae'n amserol felly bod 

GwE yn adolygu ei drefniadau gweithredu a'i strwythur staffio er mwyn sicrhau y gall fynd i'r 

afael yn effeithiol â gofynion y canllawiau.  
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3.0 Materion i gael sylw  

3.1 Mae angen adolygu'r trefniadau gweithredu a'r strwythur staffio presennol er mwyn gofalu bod 

gan y gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol strwythur addas i:   

 sicrhau bod ysgolion yn cael eu cefnogi'n effeithiol ar ôl COVID i fynd i'r afael ag effaith y 

pandemig ar gynnydd a llesiant dysgwyr;  

 sicrhau bod ysgolion yn cael eu cefnogi'n effeithiol i weithredu'r cwricwlwm newydd a 

phob agwedd ar y daith ddiwygio;  

 rhoi sylw i ddisgwyliadau cenedlaethol o ran gwella ysgolion, fel yr amlinellir yn y 

'Canllawiau Gwella Ysgolion (Mehefin 2022)' a gyhoeddwyd yn ddiweddar; ac  

 adeiladu ar sylfeini cryf dull cydweithredol o weithio a sefydlwyd yn rhanbarthol wrth i 

ni symud tuag at system hunan wella.  

 

4.0 Argymhellion  

4.1 Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad a chaniatáu i'r gwasanaeth fynd ati i 

adolygu'r trefniadau gweithredu a'r strwythur staffio presennol.   

 

5.0 Goblygiadau Ariannol  

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

yn cael ei ariannu trwy adnoddau  sydd gennym eisoes ac i'r dyfodol.  

 

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 Bydd GwE yn dilyn gweithdrefnau'r Awdurdod Lletyol yng nghyd-destun unrhyw ailstrwythuro.   

 

8.0 Ymgynghori sydd wedi digwydd   

8.1 Ymgynghorir yn llawn â staff GwE yn ystod y broses adolygu os bydd y Cyd-bwyllgor yn cytuno i   

     fwrw ymlaen.   

 

9.0 Amserlen    

9.1 Yn weithredol yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol nesaf.   
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BARN Y SWYDDOGION STATUDOL   
 
Swyddog Monitro:   
Nodir y bwriad i fynd ati i adolygu’r  strwythur staffio a chadarnhaf fod cymeradwyo strwythur 

staffio GwE yn un o swyddogaethau’r Cydbwyllgor ei hun. 

 
Swyddog Cyllid Statudol:  
Rwyf yn croesawu’r bwriad i adolygu trefniadau gweithredu a strwythur staffio GwE yn nghyd-

destun sefyllfa sy’n newid yn barhaus.  Bydd swyddogion y gwasanaethau Cyllid yn cynorthwyo GwE 

gyda’r gwaith hwn fel bo’r angen. Mae rhan 5 o’r adroddiad yn cadarnhau nad oes unrhyw 

ymhlygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad, a bydd GwE yn gweithredu o fewn eu hadnoddau 

ariannol cyfredol wrth gyflawni’r adolygiad. 

 
 
 


