
 

 

 
At: Aelodau’r  Pwyllgor Craffu 

Perfformiad 
Dyddiad: 

 
22 Ionawr 2021 
 

 Rhif Union: 
 

01824 712554 

 ebost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk 

 
 
Annwyl Gynghorydd 
 
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD, DYDD IAU, 
28 IONAWR 2021 am 10.00 am yn TRWY CYFRWNG FIDEO. 
 
Yn gywir iawn 
 
 
G Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd 
 
AGENDA 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  (Tudalennau 5 - 6) 

 Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu 
mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod 
fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 
 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 7 - 16) 

 Derbyn cofnodion y  
 

(i) Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2020, 
 

(ii)  Pwyllgor Craffu Perfformiad Arbennig a gynhaliwyd ar 22 Rhagfyr 
2020 (copïau ynghlwm) 

 
10:00am – 10:05am 

 
 

5 RHAGLEN WAITH A CHEFNOGAETH I YSGOLION YN YSTOD 
PANDEMIG COVID  (Tudalennau 17 - 188) 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

 Ystyried adroddiad ar sut mae’r consortiwm rhanbarthol, mewn partneriaeth 
â’r Awdurdod Lleol wedi esblygu ac addasu i gefnogi ysgolion yn ystod 
pandemig COVID a sut y mae ysgolion wedi addasu i ffyrdd newydd o weithio 
wrth ymateb i gyfyngiadau COVID-19 a’r effaith ar arferion darparu addysg yn 
y dyfodol. 
 

10:05am – 11:00am 
 

~~~~EGWYL~~~~ 

 11:00am – 11:10am 
 
 

6 CLUDIANT I DDYSGWYR: DARPARIAETH AR GYFER ADDYSG 
CYFRWNG CYMRAEG A'R DIFFINIAD O YSGOLION CATEGORI 1 YN Y 
SIR  (Tudalennau 189 - 254) 

 Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Addysg a'r Rheolwr Cynllunio 
Addysg a Chyffyrddiadau (copi ynghlwm) sy'n ceisio i'r Pwyllgor drafod polisi 
Cludiant Dysgwyr y Cyngor a'i gymhwysiad mewn perthynas ag addysg 
gyfrwng Cymraeg. 
 

11:10am – 12:00pm 
 

7 RHAGLEN WAITH ARCHWILIO  (Tudalennau 255 - 276) 

 Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am 
adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau 
ar faterion perthnasol. 

12:00pm – 12:20pm 
 

8 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR   

 Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a 
Grwpiau amrywiol y Cyngor.  

 
AELODAETH 
 
Y Cynghorwyr 
 
Y Cynghorydd Arwel Roberts 
(Cadeirydd) 
 

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving (Is-
Gadeirydd) 

Ellie Chard 
Martyn Holland 
Geraint Lloyd-Williams 
Bob Murray 
Paul Penlington 
 

Pete Prendergast 
Peter Scott 
Andrew Thomas 
David Williams 
 

Aelodau Cyfetholedig dros Addysg sy’n Pleidleisio (Rhifau Eitemau Agenda 5 



 

a 6) 
 
Kathleen Jones 
 

Neil Roberts 
 

 
COPIAU I’R: 
 
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth 
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd 
Cynghorau Tref a Chymuned  



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 
 
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 

 

 

 
Cod Ymddygiad Aelodau 
 

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU 
 
  

Rwyf i, 
(enw) 

  

  

*Aelod /Aelod cyfetholedig o 
(*dileuer un) 

Cyngor Sir Ddinbych   

 
 

 

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant *personol / personol a 
sy’n rhagfarnu nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod 
ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:- 
(*dileuer un) 

Dyddiad Datgelu:   

   

Pwyllgor (nodwch):   

   

Agenda eitem   

   

Pwnc:   

   

Natur y Buddiant: 

(Gweler y nodyn isod)* 

 

 

 

 
 

 

   

Llofnod    

   

Dyddiad   

 

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy’n gyfagos i'r cais ar gyfer 
caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y cwmni sydd wedi gwneud 
cais am gymorth ariannol'. Tudalen 5

Eitem Agenda 2



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd yn via Video Conference, 
Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 
Y Cynghorwyr Ellie Chard, Ann Davies, Martyn Holland, Geraint Lloyd-Williams, 

Bob Murray, Pete Prendergast, Arwel Roberts (Cadeirydd), Peter Scott a David Williams 

 

Aelodau Arweiniol – Y Cynghorwyr Hugh Evans a Julian Thompson-Hill, hefyd yn 

bresennol ar gais y Pwyllgor. 

 

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies yn bresennol fel arswllwr. 

 

HEFYD YN BRESENNOL 

 

Prif Weithredwr (JG), Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Parth Cyhoeddus (GB), 

Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (IMcG), Rheolwr Gwasanaethau 

Democrataidd (SP), Cydlynydd Craffu (RE), Gwesteiwr WebEx (SJ) a’r Gweinyddwr 

Pwyllgorau (SLW). 

 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorydd Hugh Irving. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth aelodau'r Pwyllgor fod y Cynghorydd Irving wedi cael 
ei gludo i'r ysbyty yn dilyn damwain gartref yn gynharach yn yr wythnos.  
Gofynnodd aelodau'r Pwyllgor i'w dymuniadau da am adferiad llawn a buan gael eu 
cyfleu i'r Cynghorydd Irving. 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Ni chafodd unrhyw gysylltiadau eu datgan. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys wedi eu codi gyda’r Cadeirydd cyn y cyfarfod. 
 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 1 Hydref 
2020. 
 
Materion yn Codi –  
 
Tudalen 6 – Cadarnhaodd y Cydlynydd Craffu fod cyllid ar gyfer y gwaith 
adnewyddu i ddarparu ar gyfer adleoli’r gwasanaethau Cyfleoedd Gwaith i Neuadd 

Tudalen 7

Eitem Agenda 4



y Sir a Dinbych wedi'i gadarnhau a'i fod wedi'i gynnwys yn y brîff gwybodaeth a 
ddosbarthwyd i'r Aelodau. 
 
Tudalen 6 – Enwi a rhifo Strydoedd Cymru – Dywedodd y Cydlynydd Craffu fod y 
swyddog a oedd wedi bod yn delio â hyn wedi bod ar secondiad ond ei fod bellach 
yn ôl yn ei rôl arferol.  Byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn y dyfodol 
agos. 
 
Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  
Nododd pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei 
erbyn ac ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor: y dylid cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor 
Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2020 fel cofnod gwir a chywir.  
 

5 THEMA ADFER COVID 19: BLAENORIAETHAU CORFFORAETHOL  
 
Cyflwynodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans, Thema Adfer Covid 19: 
Adroddiad Blaenoriaethau Corfforaethol (a ddosbarthwyd yn flaenorol).  
 
Roedd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) a'r Cabinet wedi nodi 14 Thema Adfer 
yng ngoleuni argyfwng Covid.   Ar gyfer pob un o'r Themâu Adfer, roedd templed 
safonol i'w ddefnyddio a gynhwyswyd yn Atodiad 2 i'r adroddiad. 
 
Wedi’i gynnwys fel Atodiad 3 yr adroddiad roedd adroddiad drafft gan y Prif 
Weithredwr o'r enw "Covid 19 – Siâp y Cyngor yn y Dyfodol". Roedd yr adroddiad 
drafft hefyd wedi'i ystyried gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth a'r Cabinet. 
 
Eglurodd yr Arweinydd a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Parth 
Cyhoeddus fod yr adroddiad yn ymwneud â chyflawni blaenoriaethau, nid manylion 
y blaenoriaethau.  Nid oeddent am ddyblygu gwaith drwy drafod manylion. 
 
Yn ystod y trafodaethau, codwyd y pwyntiau canlynol: 

 Etholiadau – ni chafwyd cyhoeddiad swyddogol gan Lywodraeth Cymru hyd 
yma y byddai etholiadau'r Senedd ym mis Mai 2021 yn cael eu gohirio.  Pe 
bai'r etholiadau'n cael eu gohirio am 12 mis, yna byddai Cyngor Sir Ddinbych 
(CSDd) yn delio â hynny. 

 Pwysleisiwyd pwysigrwydd cynnwys cymunedau mewn gwaith i ehangu 
gwytnwch cymunedol.  Roedd pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw at 
barodrwydd preswylwyr i groesawu gwaith gwytnwch yn eu cymunedau.   

 Gan fod y rhan fwyaf o'r staff bellach yn gweithio gartref, codwyd cwestiwn 
ynghylch sut y mesurwyd cynhyrchiant. Cadarnhawyd bod y staff yn 
gynhyrchiol wrth weithio gartref.  Roedd Rheolwyr Atebol yn monitro 
ansawdd a maint y gwaith drwy Arfarniadau a oedd yn cynnwys amcanion ac 
yn cysylltu â Chynlluniau Gwasanaeth unigol a'r Cynllun Corfforaethol. 

 Bu'n siomedig i bawb fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2020 a oedd i fod 
i gael ei chynnal yn Ninbych wedi'i chanslo a bod digwyddiad 2021 wedi'i 
ganslo hefyd. Y gobaith nawr oedd y byddai'n cael ei chynnal yn Ninbych yn 
2022. 

 

Tudalen 8



Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhelliad. Ni chafwyd pleidlais ffurfiol. 
Nododd pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei 
erbyn ac ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor: - ar ôl ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd yn yr 
adroddiad ac yn ystod y drafodaeth ar argyfwng COVID-19, i gadarnhau bod 
fframwaith llywodraethu presennol y Cyngor yn dal yn briodol ar gyfer asesu, 
monitro a chyflawni blaenoriaethau corfforaethol yr Awdurdod. 
 

6 ADOLYGIAD O'R GOFRESTR RISG GORFFORAETHOL, MEDI 2020  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau, y Cynghorydd 
Julian Thompson-Hill, yr Adolygiad o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, adroddiad Medi 
2020 (a ddosbarthwyd yn flaenorol). 
 
Wedi'i atodi i'r adroddiad, rhestrodd Atodiad 2 y newidiadau craidd. 
 
Roedd un risg newydd – Risg 46 Methiant i ddatblygu'r Cynllun Datblygu Lleol 
(CDLl) newydd i’r cam mabwysiadu. 
 
Yn ystod yr adolygiad diweddaraf hwn, roedd effaith Covid-19 wedi bod yn ffactor 
pwysig, ac roedd nifer o risgiau wedi'u diweddaru i adlewyrchu'r effaith hyd yma a 
goblygiadau'r dyfodol. O ganlyniad, roedd rhai risgiau wedi gweld eu sgoriau'n 
cynyddu o ran difrifoldeb. 
 
Cadarnhawyd bod y Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'i thrafod yn flaenorol yn y 
Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio. Roedd y Pwyllgor hwnnw wedi 
codi'r risg a achosir gan droseddau cyffuriau Llinellau Sirol yn y sir, byddai'r elfen 
hon yn cael ei hystyried yn ystod yr adolygiad nesaf a drefnwyd o'r Gofrestr Risg.  
Mewn ymateb i gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor, cynghorodd yr Aelod Arweiniol 
a'r swyddogion: 
 

 Llywodraethwyr Ysgol oedd yn gyfrifol am fesurau lliniaru risg mewn ysgolion 
unigol. Byddai unrhyw risgiau sylweddol yn cael eu codi gyda'r Adran 
Addysg am gymorth. 

 Roedd Canllawiau Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi ar sut i ddelio â 
hawliadau am y gwahanol grantiau cymorth busnes COVID-19.  Drwy ddilyn 
y dogfennau canllaw hyn wrth ymdrin â hawliadau dylai'r Cyngor liniaru'r risg 
o fod yn agored i hawliadau twyllodrus. 

 Roedd arian ychwanegol wedi'i gynnwys yng nghyllideb y flwyddyn ariannol 
gyfredol i fynd i'r afael â'r risgiau a achoswyd gan Glefyd Coed Ynn. 

 Roedd gan y Cyngor gyllidebau wrth gefn ar gael i ddelio â chost tywydd 
garw difrifol. Pe bai digwyddiadau o'r fath yn dod yn ddigwyddiadau tywydd 
garw mawr neu'n ddigwyddiad eithriadol h.y. pandemig, byddai awdurdodau 
lleol yn edrych tuag at lywodraethau cenedlaethol am gymorth ariannol.  

 
Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhellion. Ni chafwyd pleidlais ffurfiol. 
Nododd pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei 
erbyn ac ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal. 
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Penderfynodd y Pwyllgor: - yn amodol ar y sylwadau uchod i dderbyn a 
chadarnhau'r diwygiadau i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol. 
 

7 RHAGLEN WAITH ARCHWILIO  
 
Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu yr adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn 
gofyn am i’r Aelodau adolygu rhaglen waith y Pwyllgor ac yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am faterion perthnasol. Atgoffwyd yr Aelodau y dylid llenwi'r ffurflen 
gynnig ar gyfer pynciau i’w craffu (atodiad 2) er mwyn i'r Grŵp Cadeiryddion a'r Is-
gadeiryddion Craffu adolygu a dyrannu eitemau busnes. 
 
Roedd yr eitemau i'w cyflwyno i'r cyfarfod ar 28 Ionawr 2021 fel a ganlyn: 

 Arholiadau/Cymwysterau Allanol 2020 

 Cludiant i Ddysgwyr ar gyfer Addysg Cyfrwng Cymraeg a'r Diffiniad o 

Ysgolion Categori 1 

 Gofal Iechyd Cefndy 

Byddai Safonau Gwasanaethau Llyfrgelloedd 2019-20 yn cael eu symud o gyfarfod 
mis Ionawr i 18 Mawrth 2021 gan fod adroddiad asesu Llywodraeth Cymru wedi'i 
ohirio oherwydd pwysau a achoswyd gan COVID-19. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Cyfarfod Arbennig o'r Pwyllgor wedi'i drefnu ar 
gyfer bore 22 Rhagfyr 2020 i drafod canfyddiadau’r Grŵp Tasg a Gorffen Defnyddio 
Plastig a llunio argymhellion gan y Pwyllgor i'w cyflwyno i'r Cyngor Sir yn gynnar yn 
y flwyddyn newydd. 
 
Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhelliad. Ni chafwyd pleidlais ffurfiol. 
Nododd pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei 
erbyn ac ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor: - yn amodol ar y gwelliannau uchod i gadarnhau 
rhaglen waith i’r dyfodol y Pwyllgor. 
 

8 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR  
 
Cadarnhaodd y Cynghorydd Arwel Roberts ei fod wedi mynychu Grŵp Buddsoddi 
Strategol lle'r oedd pontydd ac adfer ar ôl llifogydd wedi'u trafod.  Byddai'r eitemau 
hynny'n cael eu hanfon i'r Cabinet i'w trafod. 
 
Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhelliad. Ni chafwyd pleidlais ffurfiol. 
Nododd pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei 
erbyn ac ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor: - derbyn yr adborth a gafwyd. 
 

 
 
DAETH Y CYFARFOD I BEN AM 11.30 A.M. 
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Tudalen 11



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd yn VIA ZOOM, Dydd 
Mawrth, 22 Rhagfyr 2020 am 9.30 am. 
 

YN BRESENNOL 
 
Y Cynghorwyr Ellie Chard, Ann Davies, Hugh Irving (Is-Gadeirydd), Paul Penlington, 
Pete Prendergast, Arwel Roberts (Cadeirydd) a/ac Peter Scott 
 
Y Cynghorydd Emrys Wynne yn bresennol fel Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen Defnydd 
o Blastig. 
 
Arsylwyr – Cynghorwyr Graham Timms, Meirick Lloyd Davies, Joan Butterfield a Tony 
Thomas 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Y Prif Weithredwr (JG); Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a Pharth Cyhoeddus (GB), 
Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (TW), Swyddog Cynllunio Strategol a 
Pherfformiad (HB-P), Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (SP), Cydlynydd Craffu 
(RE), Hwylusydd Zoom (SJ), a Gweinyddwr Pwyllgorau (SLW) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwr(wyr) 
Martyn Holland, Geraint Lloyd-Williams, Bob Murray a/ac David Williams 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol neu â rhagfarn ei ddatgan yn yr eitem fusnes 
dan drafodaeth. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys wedi eu codi gyda’r Cadeirydd cyn y cyfarfod. 
 

4 OSGOI A LLEIHAU PLASTIG YNG NGHYNGOR SIR DDINBYCH  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Emrys Wynne, Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen 
Defnyddio Plastig, adroddiad ar Osgoi a Lleihau Plastig yng Nghyngor Sir Ddinbych 
(a ddosbarthwyd yn flaenorol). 
 
Cymeradwyodd y Cyngor Llawn, ddiwedd Mis Ionawr 2020, yr argymhellion a 
gynhwyswyd yng nghynllun gweithredu cychwynnol y Grŵp Tasg a Gorffen i 
leihau'r defnydd o blastigau mewn swyddfeydd dinesig (Cam 1).  Cytunodd y 
Cyngor Llawn hefyd ar gais y Grŵp i barhau â'i waith am 12 mis arall gyda'r bwriad 
o ddyfeisio dulliau o leihau'r defnydd o blastigau mewn dau faes penodol, sef 
arlwyo mewn ysgolion a chaffael (Cam 2). 

Tudalen 13



 
O fewn ychydig wythnosau i'r penderfyniad uchod gael ei wneud fe darodd 
pandemig COVID-19 ac aeth y wlad i gyfnod clo.   
 
Amlinellodd yr adroddiad yr argymhellion arfaethedig yn dilyn cyfarfod diweddar 
Grŵp Tasg a Gorffen Defnyddio Plastig yr Aelodau lle cydnabu'r grŵp gyflawni Cam 
1 o ran lleihau'r defnydd o blastigau mewn swyddfeydd dinesig ac ystyried y ffordd 
ymlaen mewn perthynas â'r dasg yr oedd wedi’i chael, ond nad oedd yn gallu ei 
ddatblygu o ran Cam 2 (Arlwyo mewn Ysgolion a Chaffael) oherwydd y pandemig. 
 
Awgrymodd swyddogion a oedd yn ymwneud â'r Strategaeth Newid Hinsawdd a 
Newid Ecolegol fod argymhelliad (ii) yn cynnwys y geiriau canlynol a amlygwyd 
mewn print bras 'Cyfleoedd i leihau'r defnydd o blastigau mewn arlwyo ysgolion a 
chaffael er mwyn lleihau allyriadau carbon, ynghyd ag unrhyw waith yn y dyfodol 
ar osgoi a lleihau plastigau yng Nghyngor Sir Ddinbych (gan gynnwys ei Fodelau 
Cyflawni Amgen( ADMs) e.e. dylid cydlynu Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig 
(DLL) o dan y Strategaeth Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol arfaethedig.    
 
Roedd y Grŵp Tasg a Gorffen o'r farn bod y cynnig i gydlynu'r gwaith o dan y 
Strategaeth Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol arfaethedig yn dangos ymagwedd 
gynaliadwy tuag at yr amgylchedd ac yn cyfrannu'n gadarnhaol yn gyffredinol at y 
nodau llesiant. 
 
Yn ystod trafodaethau, awgrymwyd a chytunwyd y dylid cynnwys argymhelliad 
ychwanegol i'w gymeradwyo fel a ganlyn: 
 
“gofyn i'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu (SCVCG) benderfynu ar y 
fforwm mwyaf effeithiol ar gyfer monitro'r broses o weithredu a chyflawni lleihau'r 
defnydd o blastigau o fewn Cyngor Sir Ddinbych a Strategaeth Ecolegol a Newid 
Hinsawdd ehangach y Cyngor".    
 
Cynigiodd y Cynghorydd Peter Scott y dylid cymeradwyo'r tri argymhelliad a 
luniwyd gan y Grŵp Tasg a Gorffen ac a amlinellir yn yr adroddiad, ynghyd â'r 
pedwerydd argymhelliad a gyflwynwyd gan y Pwyllgor yn y cyfarfod.  Eiliodd y 
Cynghorydd Hugh Irving gynnig y Cynghorydd Scott.   
 
Cymerwyd pleidlais ffurfiol ar y pedwar argymhelliad.  Pleidleisiodd holl aelodau'r 
Pwyllgor a oedd yn bresennol o blaid yr argymhellion, ni nododd unrhyw aelod o'r 
Pwyllgor a oedd yn bresennol eu bod am bleidleisio yn erbyn unrhyw un o'r 
argymhellion nac ymatal rhag pleidleisio arnynt. Felly, yn unfrydol: 
 
Penderfynwyd: - ar ôl ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd gan y Grŵp Tasg a 
Gorffen ar ei waith hyd yma – 
 

(i) o ystyried yr amgylchiadau presennol oherwydd y pandemig byd-eang 
COVID-19, na ddylai Cam 2 gwaith y Grŵp fynd rhagddo a bod y 
Grŵp Tasg a Gorffen yn cael ei ddiddymu; 

(ii) bod cyfleoedd i leihau'r defnydd o blastigau mewn arlwyo ysgolion a 
chaffael, ynghyd ag unrhyw waith yn y dyfodol ar osgoi a lleihau 
plastigau yng Nghyngor Sir Ddinbych (gan gynnwys ei Fodelau 
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Cyflawni Amgen (ADMs) fel Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig 
(DLL) yn cael ei gydlynu o dan y Strategaeth Newid Hinsawdd a 
Newid Ecolegol arfaethedig; 

(iii) ar ôl cytuno ar yr argymhellion uchod, eu cyflwyno i'r Cyngor Sir i'w 
cymeradwyo; a 

(iv) gofynnir i'r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu (SCVCG) 
benderfynu ar y fforwm mwyaf effeithiol ar gyfer monitro'r broses o 
weithredu a chyflawni lleihau'r defnydd o blastigau o fewn Cyngor 
Sir Ddinbych a Strategaeth Ecolegol a Newid Hinsawdd ehangach y 
Cyngor.   

 
 
DAETH Y CYFARFOD I BEN AM 10:05 A.M.  
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod: 28 Ionawr 2021 

Aelod/Swyddog Arweiniol:   Huw Hilditch-Roberts (Aelod Arweiniol dros 

Addysg, Plant a Phobl Ifanc/Pennaeth Addysg 

a Gwasanaethau Plant) 

Awdur yr Adroddiad: Arweinydd Craidd GwE/Geraint Davies 

(Pennaeth Addysg dros dro) 

Teitl Rhaglen waith a chefnogaeth i ysgolion yn 

ystod pandemig COVID 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. I gyflwyno adroddiad ar sut mae’r consortiwm rhanbarthol, mewn partneriaeth 

â’r Awdurdod Lleol wedi esblygu ac addasu i gefnogi ysgolion yn ystod 

pandemig COVID a sut y mae ysgolion wedi addasu i ffyrdd newydd o weithio 

wrth ymateb i gyfyngiadau COVID-19 a’r effaith ar arferion darparu addysg yn y 

dyfodol.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I ddarparu sicrwydd fod yr holl ymdrechion yn cael eu gwneud i gefnogi dysgwyr 

i gyflawni eu potensial llawn yn ystod amser heb ei debyg o’r blaen a bod y 

trefniadau yn ddigon hyblyg i addasu i sefyllfa sy’n gyfnewidiol.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Estynnwyd gwahoddiad i Aelodau Craffu i drafod manylion yr adroddiad hwn ac 

os yn briodol i wneud argymhellion ar sut i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i 

ddysgwyr  ac i nodi unrhyw agwedd o’r gwaith adfer a fyddai’n elwa o archwiliad 

manwl yn y dyfodol. 
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4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae staff yn yr Awdurdodau Lleol a GwE wedi addasu ei gwaith er mwyn 

parhau i ddarparu gwasanaethau effeithiol a chymorth i’w holl ysgolion yn ystod 

pandemig COVID (Atodiad 1).  

4.2. Mae’r gwasanaeth rhanbarthol yn ei gyfanrwydd wedi newid ei ffocws sawl 

gwaith yn ystod y cyfnod hwn i gwrdd â gofynion yr amrywiaeth o randdeiliaid. Y 

gallu i fod yn ystwyth a hyblyg ac i gydweithio’n effeithiol mewn gwahanol 

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

sefydliadol a chanfyddiad allanol. Mae cyswllt rheolaidd ag arweinwyr ysgol 

wedi cael ymateb da ac wedi cyfrannu at Benaethiaid yn teimlo y gallent droi at 

gydweithiwr proffesiynol i rannu problemau heriol ac i ddod o hyd i atebion i 

fynd i’r afael ag achosion o ddydd i ddydd.   

4.3. Cefnogaeth i les uwch arweinwyr wedi cael ei ddarparu trwy gyfres o weithdai a 

gweminarau a fydd yn cefnogi cadernid yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae staff 

GwE hefyd yn cynnal ymweliadau bugeiliol wyneb yn wyneb i ysgolion yn ystod 

tymor yr hydref ar ran Awdurdodau Lleol. 

4.4. Un o’r prif gryfderau o weithio ar draws Gogledd Cymru yw’r cysylltiad cyson 

rhwng y chwe awdurdod lleol trwy eu deiliaid portffolio gwleidyddiaeth addysg a 

chyfarwyddwyr sy’n gweithio gyda GwE ar un neges gyffredinol i ysgolion yng 

Ngogledd Cymru. Mae’r cysondeb hwn o gysylltu nid yn unig wedi cael ei 

groesawu gan ysgolion ond hefyd gan undebau athrawon ac undebau sydd 

ddim yn rhai athrawon sy’n croesawu eglurder negeseuon a chefnogaeth i’w 

staff. Un enghraifft yw grŵp gweithredol awdurdod lleol a staff rhanbarthol sy’n 

datblygu ac yn gweithio ar bolisi asesiad risg, cyngor a chanllawiau ac yn creu 

dangosfwrdd rhanbarthol gyda sail gadarn i’r holl ysgolion i allu ail-agor ac 

adnabod y risgiau a’u rheoli a’u cefnogi yn lleol.  

4.5. Mae’r chwe awdurdod lleol a GwE wedi cymryd ymagwedd ranbarthol golegol a 

chasgliadol i gefnogi ysgolion drwy’r pandemig COVID. Cafodd hynny ei 

arddangos yn amlwg drwy’r ymagwedd ranbarthol gyson mewn datblygu 

fframwaith cefnogol i sicrhau fod yr holl ysgolion rhanbarthol gyda’r polisïau 

cywir yn eu lle ynghyd ag asesiad risg cynhwysfawr er mwyn creu amgylchedd 

mwy diogel i groesawu plant yn ôl i’r ysgolion. (Atodiad 2) 

Tudalen 18



 
 

Mae’r fframwaith yn cynnwys adnoddau i gefnogi cynllunio ar gyfer:  
 

1) Gofynion iechyd a diogelwch 

2) Trefniadau safle a chyfleusterau 

3) Cludiant  

4) Trefniadau staffio 

5) Dysgu ac addysgu cyfunol 

6) Cynnwys a chynorthwyo disgyblion  

7) Tasgau rheoli allweddol 

4.6. Un agwedd nodedig o’r gwaith hefyd yw natur bwrpasol y gefnogaeth i 

athrawon ac ysgolion. Mae GwE wedi gweithio ar gryfderau unigolion o fewn y 

tîm sy’n cael eu hadleoli pan fyddan nhw wedi cael yr effaith fwyaf yn eu rolau 

yn cefnogi awdurdodau lleol unigol, ysgolion, clystyrau, pynciau a 

rhwydweithiau cyfnod. Mae’r ddarpariaeth bwrpasol hwn o gymorth yn seiliedig 

ar egwyddorion cadarn o gydweithio, cyfnewid a rhannu ac mae datblygu arfer 

da yn egwyddor dysgu allweddol a fydd yn parhau i ddatblygu yn y cyfnodau 

nesaf o ddatblygu’r gwasanaeth.  

4.7. Mae ysgolion sy’n achosi pryder cyn y cyfnod clo wedi cael mynediad i gymorth 

eglur ac wedi’i dargedu i’w helpu nhw drwy’r cyfnod anodd hwn. Mae hyn wedi 

bod ar sawl lefel yn cynnwys cymorth gyda’r rhwydwaith, cymorth i uwch reolwr 

a rheolwyr canol yn yr ysgolion hynny a chymorth gyda darparu dysgu o bell a 

dysgu cyfunol.  Mae ysgolion sydd wedi gweld y cyfnod clo ac ar ôl y cyfnod clo 

yn gyfnod anodd gan fod staff yn gorfod hunanynysu wedi cael cefnogaeth 

mewn amrywiol ffyrdd. Mae hyn wedi cynnwys modelu deunyddiau enghreifftiol, 

gweminarau, deunyddiau ac adnoddau ar y cyd. Hefyd, mae staff GwE yn 

arwain yn uniongyrchol, yn dysgu’n uniongyrchol mewn ysgolion neu’n darparu 

dysgu o bell i ddysgwyr. 

4.8. Mae llawer o amser ac egni wedi cael ei dreulio i gysylltu ag arbenigwyr 

rhyngwladol ac i wneud ymchwil ar ymarfer rhyngwladol i ddysgu a sefydlu’r 

egwyddorion dysgu o bell a dysgu cyfunol effeithiol. Mae trafodaethau gyda 

chydweithwyr rhyngwladol yn cynnwys Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a 

Datblygiad Economaidd (OECD) wedi dyfnhau’r syniadau o fewn y sefydliad 

hefyd. Mae hyn wedi cefnogi ysgolion i gael rhagolwg strategol gwell o’u 

darpariaeth.  
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4.9. Mae GwE hefyd yn cefnogi ysgolion mewn gwerthuso’r safon o’u darpariaeth 

dysgu o bell a dysgu cyfunol, gan rannu enghreifftiau lleol ac astudiaethau 

achos o ddarpariaeth effeithiol i leihau amrywiad lle mae’n bodoli. Mae ffrydio 

byw yn datblygu’n dda ac yn gwella’r profiad dysgu cyfunol. Mae ysgolion wedi 

sylweddoli y bydd COVID gyda nhw am gyfnod estynedig ac yn cynllunio’n fwy 

strategol ac effeithiol. Wrth i ysgolion a sefydliadau ddod yn fwy hyderus gyda 

dysgu o bell, bydd hi’n haws iddyn nhw hefyd i addasu eu prosesau a’u hoffer 

hunanwerthuso i fonitro, gwerthuso, adolygu a diwygio’r ddarpariaeth os oes 

angen.  

4.10. Mae arweinwyr ysgol yn cydnabod mai un o’r heriau mwyaf sydd wedi bod gyda 

dysgu o bell a dysgu cyfunol yw sicrhau bod gan staff a disgyblion y sgiliau a’r 

adnoddau angenrheidiol wrth law. Mae’r broses o gyflwyno sgiliau i rai staff ar 

blatfformau digidol wedi cyflymu. Mae ysgolion wedi ymgymryd ag amrywiaeth 

o addysgu proffesiynol wedi’i gynllunio a’i gynnig gan gonsortia rhanbarthol i 

ddefnyddio technoleg ddigidol i gefnogi dysgu.  

4.11. Mae llawer o ysgolion yn cydnabod fod ymrwymiad rhieni wedi bod yn ffactor 

allweddol mewn sicrhau dysgu o bell/dysgu cyfunol effeithiol. Mae GwE ac 

Awdurdodau Lleol wedi darparu amrywiaeth o arweiniad i gefnogi ysgolion i 

wella ymrwymiad rhieni, gan gynnwys rhannu arfer dda.    

4.12. Mae GwE hefyd wedi mabwysiadu dull rhanbarthol i sbarduno dysgu, gan 

weithio ar dri lefel sy’n cynnwys cymorth cyffredinol wedi’i arwain gan y 

consortiwm, cymorth wedi’i dargedu a’i arwain ar y cyd gan y consortiwm a’r 

awdurdod lleol, gyda’r awdurdod lleol yn cymryd cyfrifoldeb am yr agweddau 

mwyaf anodd. Mae’r gwaith hwn wedi cael ei ddatblygu ar sail tystiolaeth o 

weithio’n agos gyda Phrifysgol Bangor a staff rhanbarthol i sicrhau amryw o 

adnoddau o safon uchel i gefnogi lles corfforol ac emosiynol, llythrennedd a 

rhifedd, a’r rhain ar gael i’r holl ddysgwyr ar draws pob ystod oedran ym mhob 

ysgol.  Mae effaith y gwaith hwn yn cael ei gasglu trwy ddangosfwrdd 

rhanbarthol sy’n cynnwys yr holl grantiau sydd ar gael i’r ysgolion gan 

Lywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol hon. (Atodiad 3) 

4.13. Yn ystod tymor yr hydref mae GwE wedi darparu cyfleoedd i ysgolion sefydlu 

cynghreiriau neu i weithio mewn clystyrau wedi’u datblygu i fynd i’r afael â’r 
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bylchau mewn darpariaeth a ffyrdd eraill o ddarparu er mwyn cwrdd ag unrhyw 

sefyllfaoedd o gyfnodau clo yn y dyfodol.  Bydd y gwaith hwn yn: 

 Adnabod, datblygu a rhannu adnoddau dysgu cyfunol o fewn 

clwstwr/cynghrair a gyda chlystyrau/cynghreiriau rhanbarthol eraill; 

 Sicrhau fod yr holl adnoddau wedi’u hadnabod a’u datblygu yn cael eu 

cyflwyno trwy eu Cynghorydd Cefnogi Gwelliant i gael eu cynnwys ar 

Ganolfan Cymorth GwE; 

 Cefnogi ysgolion o fewn y clwstwr gyda’u darpariaeth i fod yn barod ar gyfer 

unrhyw ‘sefyllfaoedd cyfnod clo’ yn y dyfodol; 

 Blaenoriaethu cymorth ychwanegol ar gyfer y sector uwchradd er mwyn 

paratoi ar gyfer dyfarnu graddau arholiad yn 2021 

4.14. Mae Cynnig Proffesiynol GwE ar gyfer y flwyddyn academaidd hon wedi cael ei 

ad-drefnu ac yn canolbwyntio ar 5 prif faes: Lles, Y Daith o Ddiwygio, Datblygu’r 

Gweithlu, Sbarduno’r Dysgu a Dysgu Digidol. Yn ogystal bydd GwE yn parhau i 

hwyluso’r gwaith clwstwr i gefnogi gyda datblygu’r Cwricwlwm i Gymru, 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Trawsnewid a’r Iaith Gymraeg.  Yn ystod 

cyfnod COVID mae GwE wedi adlewyrchu’n barhaus ar effeithiolrwydd y 

gwaith. Mae adnoddau mewnol ac allanol wedi cael eu defnyddio i sicrhau bod 

gennym safbwynt cytbwys o safon y gwaith. Mae hyn wedi cynnwys gweithio 

gyda’r Ymddiriedolaeth Datblygu Addysg a Steve Munby i ddatblygu’r sefydliad 

ac i gynllunio ein hisadeiledd ar gyfer y dyfodol. (Atodiad 4) 

4.15. Prif ganlyniadau ac effaith y gwaith 

 Ymagwedd ranbarthol golegol a chasgliadol effeithiol rhwng y chwe awdurdod lleol a 

GwE. 

 Mae cydweithio wedi sicrhau llywodraethu cadarn a chysondeb rhanbarthol gyda’r 

cymorth, cyfathrebu ac arweiniad a roddir i ysgolion. 

 Mae cydweithio cryfach rhwng cyfoedion ar lefel clwstwr/fforwm wedi sicrhau 

meddyliad a chyfeiriad strategol sydd wedi’i datblygu ar y cyd yn effeithiol.  

 Ymagwedd ranbarthol a lleol amlwg yn ei le ar gyfer addasu’r gwasanaeth a’i 

hysgolion at ddibenion gwahanol yn effeithiol.  

 Mae ysgolion wedi’i hysbysu’n dda ac yn hyderus fod cymorth effeithiol ar gael pe bai 

ei angen.  

 Mae lles arweinwyr ysgol yn cael ei gefnogi trwy gyfathrebiad rheolaidd a chlir.  
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 Arweiniad amlwg yn cael ei roi ar sut i flaenoriaethu a rhoi strwythur i Ddysgu o Bell 

a Dysgu Cyfunol. 

 Ysgolion wedi derbyn arweiniad ac adnoddau cydlynol i gefnogi dysgwyr diamddiffyn 

yn effeithiol gyda’u lles, ymrwymiad a’u dysgu. 

 Arfer gorau yn cael ei rannu rhwng ysgolion a chlystyrau, h.y. ymrwymo gyda dysgwyr 

a theuluoedd anfoddog, platfformau digidol a systemau chyfathrebu,  modelau dysgu 

cyfunol ac ati. 

4.16. Canlyniadau ac Effeithiau Eraill 

 Cyfathrebu effeithiol wedi’i ddarparu trwy bwynt cyswllt (Ymgynghorydd Cefnogi 

Gwelliant) i arweinwyr ysgol a mynediad hawdd i gymorth. 

 Mae ysgolion wedi aros ar agor i weithwyr allweddol mewn achos o brinder staff. 

 Mae ysgolion wedi’i hysbysu’n dda ac yn hyderus fod cymorth ar gael pe bai ei angen. 

Mae lles arweinwyr ysgol yn cael ei gefnogi trwy gyfathrebiad rheolaidd. 

 Dealltwriaeth ar y cyd o bwysigrwydd lles disgyblion, rhieni a staff 

 Arweiniad amlwg yn cael ei roi ar sut i flaenoriaethu a rhoi strwythur i Ddysgu o Bell a 

Dysgu Cyfunol. 

 Ysgolion gyda mynediad i gyfoeth o adnoddau o safon i gyfeirio atyn nhw wrth iddyn nhw 

gynllunio a darparu dysgu o bell a dysgu cyfunol. 

 Mae modelau dysgu o bell a dysgu cyfunol cynhwysfawr ar gael i ysgolion eu 

mabwysiadu, addasu neu gyfeirio atynt. Mae hyn yn ei dro wedi sicrhau arweinyddiaeth 

gryfach a gwell cydbwysedd gwaith y gellir ei gwblhau gartref.  

 Ymagwedd wedi’i gydlynu i gefnogi ysgolion sydd wedi arwain at fwy o gysondeb a safon 

o ran dysgu o bell a dysgu cyfunol ar draws y rhanbarth. 

 Arfer gorau yn cael ei rannu rhwng ysgolion h.y. ymrwymo gyda dysgwyr a theuluoedd 

anfoddog, platfformau digidol a systemau chyfathrebu ac ati. 

 Defnydd mwy cadarn o TGCh i alluogi cyfathrebu mwy effeithiol rhwng ysgolion, o fewn 

ysgolion a gyda rhanddeiliaid ysgolion.  

 Staff ysgol yn meithrin sgiliau drwy ddefnyddio platfform digidol ar gyfer datblygiad 

proffesiynol. 

 Mae’r wybodaeth wedi’i rannu â’r ALl yn gyfredol a chymorth amserol yn cael ei gynnig i 

unrhyw Ysgol.  

 Mewn cydweithrediad â’r ALl sicrheir fod y broses o benodi ymgeiswyr arweinyddiaeth 

ysgol yn briodol a theg. 

 Negeseuon cyson wedi’u hanfon i ysgolion gan swyddogion GwE/ALl.  
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 Cydweithio wedi’i gryfhau rhwng cyfoedion ar lefel clwstwr yn ddigidol gan sicrhau 

meddwl strategol wedi’i ddatblygu ar y cyd.  

 Cydweithio wedi’i gryfhau rhwng swyddogion awdurdod lleol a GwE. 

 Ymagwedd ranbarthol a lleol eglur yn ei le ar gyfer addasu ysgolion ar gyfer dibenion 

gwahanol. 

 Pasio negeseuon allweddol ymlaen yn effeithiol i staff ysgol er mwyn sicrhau cysondeb 

ac eglurder.  

 Mwy o gydweithio rhwng rhanbarthau a rhanddeiliaid eraill. 

 Dealltwriaeth well o negeseuon allweddol a ffrydiau gwaith. 

 Mwy o ymwybyddiaeth ymysg arweinwyr ysgol o strategaethau effeithiol i sicrhau parhad 

i fusnes ysgol.  

 Dysgu Proffesiynol o Safon wedi’i ddatblygu yn barod ar gyfer gofynion y dyfodol. 

 Athrawon Newydd Gymhwyso yn eglur ynglŷn â chwblhau eu blwyddyn gynefino. 

 Gwaith partneriaeth gadarn gyda Phrifysgol Bangor i sicrhau fod myfyrwyr ar hyfforddiant 

dysgu yn eglur ynglŷn â’r system benodi ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

 Gwaith partneriaeth gadarn gyda Caban i sicrhau mwy o gyfleoedd ymchwil a 

chydnabyddiaeth o ragoriaeth gan staff ysgol.  

4.17. Y Camau Nesaf  

 Cefnogi ysgolion i weithredu’r argymhellion gan y Bwrdd Dylunio a Darparu ar gyfer 

dyfarnu cymwysterau yn haf 2021. 

 Parhau i weithio’n agos mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol i gefnogi lles 

Penaethiaid a staff ysgol. 

 Darparu cynnig dysgu proffesiynol effeithiol i gefnogi ysgolion i fynd i’r afael â gofynion 

uniongyrchol ac i weithredu siwrnai ddiwygio Llywodraeth Cymru 

 Parhau i gefnogi clystyrau/cynghreiriau i gynllunio ar gyfer parhad dysgu fel eu bod yn  

gallu cwrdd yn effeithiol ag unrhyw sefyllfaoedd cyfnod clo yn y dyfodol. 

 Cryfhau’r diwylliant, ymddygiad, systemau a phrosesau fel bod arweinwyr ac athrawon 

yn cymell i fabwysiadu dull colegol i wella ysgolion. 

 Datblygu fframwaith ansoddol rhanbarthol ar gyfer casglu a gwerthuso cynnydd yn 

gyfannol mewn ysgol.  
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5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae’r maes hwn o waith yn cyfrannu at wneud sir Ddinbych yn ardal lle mae 

pobl ifanc eisiau byw a gweithio, a gyda’r sgiliau i wneud hynny.  Mae hefyd yn 

cyfrannu at wneud Sir Ddinbych yn rhywle y gall pobl ifanc flodeuo a chael y 

cychwyn gorau mewn bywyd beth bynnag yw’r heriau yr ydym yn ei wynebu 

oherwydd Covid 19. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

Bydd costau yn cael eu cwrdd o gyllidebau dirprwyedig sydd eisoes yn bodoli i 

ysgolion a hefyd cyllid grant sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Amherthnasol 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Nid oes gofyniad i ymgynghori gyda'r pwyllgor craffu, fodd bynnag, bu 

trafodaethau gydag undebau llafur a phenaethiaid yn gadarnhaol iawn. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Amherthnasol 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i'w lleihau? 

10.1. Mae’r holl risgiau a’r camau i’w lliniaru wedi eu cynnwys yn yr Asesiad Risg 

Agor Ysgolion. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae pwerau Craffu mewn perthynas â’r materion yn yr adroddiad hwn yn unol ag: 

 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000;  

 Adran 7.4 yng Nghyfansoddiad y Cyngor 
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Atodiad 1 
 

Crynodeb o'r gwaith a wnaed  
 
Cam 1:  Cyn y cyfnod clo 

 Cytuno ar strategaeth gyfathrebu gyda Chyfarwyddwyr y chwe awdurdod lleol.  

 Galwadau ffon rheolaidd i bob ysgol gan yr YCG i gefnogi Penaethiaid i gadw 
ysgolion ar agor a lleddfu pryderon.  

 Lleoli staff GwE mewn ysgolion ac UauCD lle bo angen, i'w cefnogi i aros ar 
agor.  

 Lleoli staff GwE yn yr awdurdodau i'w cefnogi gyda gwasanaethau hanfodol.  

 Timau GwE yn uwchlwytho adnoddau cychwynnol i Google Classroom 
dynodedig i gefnogi ysgolion gyda'r cynllunio cychwynnol ar gyfer dysgu o bell.     

 
Cam 2:   Cefnogi ysgolion ar ddechrau'r cyfnod clo  

 Cadw cysylltiad rheolaidd ag ysgolion er mwyn sicrhau iechyd a lles staff a 
disgyblion.  

 Parhau i gefnogi ysgolion unigol neu Hybiau pan fu prinder staff.  

 Uwchsgilio staff GwE ar gyfer dysgu digidol.  

 Datblygu canllawiau, cymorth ac adnoddau dysgu i ysgolion er mwyn dechrau 
cefnogi dysgu o bell mewn ysgolion.  

 Cefnogi ysgolion gyda Dysgu Digidol a chynhyrchu fideos cymorth defnyddiol 
fel y gall athrawon ddatblygu ac amrywio eu methodoleg dysgu o bell. 

 
Cam 3:  Dysgu o Bell (DoB)  

 Datblygu canllawiau dysgu o bell i ysgolion ar y cyd â rhanbarthau eraill.  

 Ar y dechrau, gosod deunyddiau priodol ar Google Classroom ynghyd â 
syniadau i bob Cyfnod Allweddol gyfeirio atyn nhw.  

 Cymorth i alluogi arweinwyr ac athrawon i weithredu yn unol ag arfer orau wrth 
greu a defnyddio adnoddau dysgu ar-lein.  

 Datblygwyd modelau DoB effeithiol yn GwE. Fe'u rhannwyd yn genedlaethol 
a'u defnyddio ym mhob rhanbarth.  

 Anogwyd ysgolion, arweinwyr ac athrawon i rannu adnoddau ar draws y 
system. Anogwyd ysgolion i ddefnyddio Hwb i rannu eu dulliau, eu cynlluniau 
a'u hadnoddau dysgu. 

 Sicrhau y caiff pob dysgwr fynediad teg i ddysgu ac adnoddau dysgu.  

 Pob YCG i ymgymryd â Dysgu Proffesiynol priodol o ran DoB effeithiol.  
 
Cam 4:   Cefnogi ysgolion i ailagor 

 Gweithio ar y cyd â'r chwe Awdurdod Lleol.  

 Sefydlu llinellau cyfathrebu clir gyda rhanddeiliaid allweddol.  

 Cyfarfodydd wythnosol gyda Chyfarwyddwyr a deilyddion portffolio Addysg.  

 Creu Fframwaith Polisi a Dangosfwrdd.  

 Modelu asesiad risg ar gyfer pob sector.  

 Adnabod rolau rhanbarthol a lleol i gefnogi dysgwyr bregus.   

 Uwchsgilio staff GwE i gefnogi arweinyddiaeth ysgol yn y meysydd hyn.   
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Cam 5:   Dysgu Cyfunol  

 Uwchsgilio tîm GwE gyda gwaith ymchwil rhyngwladol ar ddysgu cyfunol.    

 Cyfuno CiG yn naturiol ag arferion presennol.  

 Unedau amlddisgyblaethol i atgyfnerthu sgiliau a'u datblygu.  

 Graddau Asesu Canolfannau / Cymwysterau / Arholiadau  
 
Cam 6:  Cyflymu Dysgu / Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau (RRRS)  

 Dull Cyflymu Dysgu rhanbarthol / Recriwtio, Adfer, a Chodi Safonau - cynnwys 
lles Corfforol;  Lles emosiynol a llythrennedd a rhifedd.  

 Dull yn seiliedig ar dystiolaeth ar sail gwaith ymchwil.  

 Y triongl angen - GwE yn arwain y cyffredinol, GwE ac AauLl y cynnig wedi'i 
dargedu ac AauLl yn arwain yr acíwt.  

 
Cam 7:  Dyfnhau'r cydweithredu a datblygu rhwydweithiau cadarn  

 Gweithio o fewn cynlluniau cydweithio neu gyfleoedd er mwyn ffurfio 
cynghreiriau i fynd i'r afael â'r bylchau yn y ddarpariaeth, a ffyrdd eraill o 
ddarparu er mwyn bodloni unrhyw senarios clo yn y dyfodol.   

 Clystyrau a chynghreiriau i adnabod lefel y cymorth a fyddai'n briodol, ac a 
fyddai'n ofynnol, ar gyfer y gwahanol senarios.  

 Hwyluso ysgolion i gefnogi ei gilydd yn ystod yr argyfwng hwn. Pob clwstwr neu 
gynghrair  yn cefnogi ei gilydd drwy rannu cynlluniau ac adnoddau fel y gall 
ysgolion ymateb i wahanol senarios gweithredol y gallent ganfod eu hunain 
ynddyn nhw.   

 Bydd yr adnoddau hyn yn cael eu coladu yn rhanbarthol, gan sicrhau banc 
sylweddol o adnoddau o safon uchel i bob ystod oedran yn system ysgolion 
gogledd Cymru.  

 Nod y gwaith yw lleihau llwyth gwaith a'r pwysau ar ysgolion.  

 Darparu Cynnig Proffesiynol wedi'i symleiddio, i gefnogi clystyrau ac ysgolion 
unigol.  
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ADRODDIAD AR Y CYNNIG DYSGU PROFFESIYNOL MEWN YMATEB I COVID-19

Cefndir a chyd-destun

Mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau yn syfrdanol. Yn y cyd-destun heriol hwn, amharwyd yn sylweddol ar y 
gyfundrefn addysg ac ysgolion ond mae’n parhau i fod o bwysigrwydd canolog. 

Ar 23 Mawrth, newidiwyd swyddogaeth ysgolion er mwyn cefnogi plant gweithwyr allweddol a rhai dysgwyr bregus tra hefyd 
yn parhau i gefnogi pob dysgwr  i gadw’n ddiogel a pharhau i ddysgu gartref. 

Yn ystod y cyfnod hwn cynghorwyd ysgolion a lleoliadau i wneud pob ymdrech i wneud y canlynol: 
• cadw pob plentyn yn iach a diogel; 
• cynnig mynediad at ofal plant i weithwyr allweddol; 
• sicrhau bod y disgyblion mewn mwyaf o berygl yn cael eu cefnogi;
• cefnogi lles y gweithlu addysg;
• rhoi mynediad i ddysgwyr at ddysgu trwy ddulliau digidol neu ddulliau hygyrch eraill mewn modd ymarferol a syml;
• cefnogi cyd-ddealltwriaeth yr holl bartneriaid o sut gall dysgu o bell effeithiol a threfnus ddarparu ystod o brofiadau 

dysgu;
• cefnogi  rhieni/gofalwyr i gael mynediad at arweiniad er mwyn deall eu rôl wrth gefnogi eu plant gyda dysgu o bell;
• cefnogi lles a sgiliau sylfaenol dysgwyr trwy gyswllt a chyfathrebu effeithiol.
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Cefndir a chyd-destun (parhad)

Ar 3 Mehefin cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (LlC) y byddai ysgolion yn ailagor yn raddol o 29 Mehefin, 2020 er 
mwyn rhoi cyfle i bob disgybl “ailgydio, dal i fyny a pharatoi.” Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu Canllawiau 
Dysgu [https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-19] er 
mwyn darparu cyngor ar addysgu a dysgu fyddai’n disgwydd mewn ysgolion a lleoliadau am weddill tymor yr haf 
ac i gefnogi ymarferwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer tymor yr hydref. 

Ar 9 Gorffennaf, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg y byddai pob disgybl yn gallu dychwelyd i’r ysgol fis Medi, ac y 
byddai ysgolion yn dychwelyd at gapasiti llawn erbyn 14 Medi, yn amodol ar ostyngiad parhaus a chyson mewn 
achosion o COVID-19 yn y gymuned. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau dysgu pellach ar gyfer 
tymor yr hydref [https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-
19] sy’n cynnig casgliad cyffredin o flaenoriaethau ar gyfer dysgu, waeth beth yw’r lefel gweithredu mewn 
ymateb i  COVID-19.
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Cyflwyniad

Mae cynnig dysgu proffesiynol blynyddol GwE yn gynhwysfawr ac eang. Rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol
effeithiol ar gyfer yr ystod lawn o staff ysgol sy’n cynnwys cymhwyster Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch, Rhaglen Datblygu
Darpar Arweinwyr, Rhaglen Datblygu Arweinwyr Canol, a rhaglenni ar gyfer darpar benaethiaid hyd at CPCP. Mae ein cynnig
proffesiynol hefyd wedi cynnwys cyfleoedd Dysgu Proffesiynol mewn nifer o agweddau eraill ar fywyd ysgol, er enghraifft:
datblygu llythrennedd a rhifedd yn y sector cynradd, darpariaeth effeithiol mewn pynciau craidd mewn ysgolion uwchradd,
cynllunio’r cwricwlwm a lles.

Mae’r gwasanaeth wedi esblygu i fod mewn sefyllfa i gynnig hyfforddiant yn
seiliedig ar yr egwyddor o ‘ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu’. Mae ffocws ar
ddarparu dysgu a chefnogaeth broffesiynol sydd â mentora, cydweithio ysgol i
ysgol ac ymgysylltiad cymheiriaid yn gonglfeini ac sy’n defnyddio dulliau a
llwyfannau amrywiol i ganiatáu ar gyfer cyflwyno o bell ac ar y safle pan fo
gofyn am hynny.

Mae pob un yn hyrwyddo hunanwelliant ac addysgeg gyda’r nod o ledaenu
arfer da.
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Cyflwyniad (parhad)

Cynlluniwyd cynnig proffesiynol GwE er mwyn sicrhau cefnogaeth effeithiol ar gyfer darpar arweinwyr ac 
arweinwyr profiadol ar bob lefel, ar gyfer datblygu ymarferwyr dosbarth ac ar gyfer meysydd/agweddau 
ysgol gyfan megis addysgeg, asesu a lles. 

Rydym yn annog ysgolion i gydweithio ac i gymryd rhan mewn clystyrau ac rydym yn gallu ymateb i ofynion 
ac anghenion penodol ein ALl partner. 

Caiff y cynnig proffesiynol ei lunio yn dilyn ymgynghori gofalus gyda’r holl randdeiliaid a’r grwpiau 
defnyddwyr a chaiff ei seilio ymhellach ar wybodaeth gadarn yr Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant. Rydym yn 
hyderus bod y pecyn cynhwysfawr sydd ar gael ar gyfer ysgolion yn diwallu gofynion cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol. 

Mae egwyddorion Cwricwlwm i Gymru wedi eu hymgorffori yn ein holl gynigion hyfforddi ac mae pedwar
diben y cwricwlwm yn ystyriaeth sylfaenol wrth gynllunio hyfforddiant perthnasol, cyfredol a gafaelgar.
Ymhellach, mae'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yn sail i ddysgu proffesiynol ac yn
cefnogi athrawon ac arweinwyr gydag addysgeg, cydweithredu, arweinyddiaeth, arloesi a dysgu proffesiynol.

Fel rhan o gynnig Dysgu Proffesiynol GwE, rydym wedi cynnal agwedd integredig tuag at y Daith Ddiwygio ac
wedi cefnogi cydweithio ar draws clystyrau gan edrych ar y continwwm 3-16. Gan weithio’n agos gydag
arweinwyr, rydym wedi adnabod adnoddau a meysydd dysgu proffesiynol ar gyfer cynnwys y 12 Egwyddor
Addysgegol yng nghyd-destun ehangach addysgu a dysgu, asesu, rhwydweithiau MDaPh lleol a chynllunio
cwricwlwm a chynllunio ar lefel ysgol.
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Cefnogi Dysgu Proffesiynol (DP) er mwyn mynd i’r afael ag anghenion addysgol 
dysgwyr mewn ymateb i COVID-19

Mae staff yn yr awdurdodau lleol a GwE wedi addasu ac ailgyfeirio eu gwaith er mwyn parhau i ddarparu
gwasanaethau a chefnogaeth effeithiol i gymunedau eu hysgolion. Mae’r cynnig proffesiynol ‘arferol’ wedi ei
addasu er mwyn bod ysgolion a lleoliadau yn derbyn cefnogaeth berthnasol a phwrpasol. Mae hyn wedi eu
galluogi i addasu i’r amgylchiadau heriol. Mae’r dull rhanbarthol o gefnogi cydweithio trwy waith clwstwr wedi
parhau gydol y cyfnod hwn.

Yn ystod pandemig COVID-19 mae GwE a’r awdurdodau lleol wedi rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles yr holl ddysgwyr
a’r staff addysgu. Gan weithio o fewn yr Ymagwedd Genedlaethol at Ddysgu Proffesiynol, mae egwyddorion
ymgysylltu wedi'u sefydlu. Mae’r cynnig Dysgu Proffesiynol wedi rhoi blaenoriaeth i gefnogi ysgolion i wella sgiliau
digidol eu staff a’u galluogi i ddatblygu dulliau Dysgu o Bell a Dysgu Cyfunol effeithiol ac ymgysylltu â dysgwyr yn
fwy effeithiol. Rhoddodd ysgolion groeso cynnes i ddatblygu a rhannu modelau enghreifftiol o ddysgu o bell a
dysgu cyfunol ac fe sicrhaodd fod gennym lefelau uwch o gysondeb yn ansawdd y ddarpariaeth a’r cyflwyniad
ledled y rhanbarth.

Mae'r Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth yn sail i'r DP ac yn cefnogi staff addysgu
ac arweinwyr gydag addysgeg, cydweithredu, arweinyddiaeth, arloesedd a'u dysgu proffesiynol.
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Cefnogi Dysgu Proffesiynol (DP) er mwyn mynd i’r afael ag anghenion addysgol 
dysgwyr mewn ymateb i COVID-19 (parhad)

Mae GwE a’r chwe awdurdod lleol hefyd wedi defnyddio dull colegaidd a chyfunol wrth ddatblygu fframwaith
cefnogol. Roedd hyn yn sicrhau fod gan holl ysgolion y rhanbarth y polisïau cywir ar waith ynghyd ag asesiad risg
cynhwysfawr ar gyfer creu amgylchedd diogel er mwyn croesawu plant yn ôl i’r ysgolion.

Roedd y fframwaith yn cynnwys adnoddau ar gyfer cefnogi cynllunio ar gyfer y canlynol: 
1. Gofynion iechyd a diogelwch
2. Trefniadau safle a chyfleusterau 
3. Trafnidiaeth 
4. Trefniadau staffio
5. Addysgu a dysgu cyfunol 
6. Cynhwysiad a chefnogaeth i ddisgyblion 
7. Tasgau rheolaeth allweddol.
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Cefnogi Dysgu Proffesiynol (DP) er mwyn mynd i’r afael ag anghenion addysgol 
dysgwyr mewn ymateb i COVID-19 (parhad)

Mae’r awdurdodau lleol a GwE wedi cydweithio er mwyn sicrhau dysgu proffesiynol helaeth i gefnogi’r newid i 
drefniadau mewn ysgolion.

Roedd y gwaith hwn yn cynnwys:
• Rhannu arfer llwyddiannus ar draws y rhanbarth o ran dysgu o bell ac ymgysylltu â dysgwyr.
• Hwyluso gweithio clwstwr a chefnogaeth cymheiriaid i gymheiriaid ledled y rhanbarth.
• Cefnogi'r ysgolion hynny a oedd yn ei chael hi’n heriol ymgysylltu â dysgwyr penodol.. 
• Cefnogi athrawon wrth iddynt newid o gadarnhau dysgu blaenorol i addysgu agweddau newydd.
• Dysgu o fodelau cenedlaethol a rhyngwladol ar sut i ddatblygu dysgu cyfunol.
• Cyhoeddi canllawiau dysgu cyfunol a luniwyd ar y cyd ag Estyn a'r consortia rhanbarthol eraill.
• Datblygu modelau dysgu cyfunol enghreifftiol mewn cydweithrediad ag Estyn a'r consortia rhanbarthol eraill.
• Darparu dysgu proffesiynol i ysgolion ar fodelau dysgu cyfunol effeithiol ac addysgeg.
• Parhau i gefnogi iechyd a lles athrawon (a allai fod yn dysgu sawl grŵp oedran) wrth iddynt gynllunio a darparu 

darpariaeth effeithiol ar gyfer y disgyblion hynny sydd wedi dychwelyd i'r ysgol ac ar gyfer y rhai sy'n parhau i 
gael mynediad at ddysgu gartref.

• Parhau i gefnogi ysgolion wrth sicrhau iechyd a lles dysgwyr sy'n dychwelyd i ystafell ddosbarth wahanol iawn 
yn ystod y dychweliad graddol.

• Darparu Dysgu Proffesiynol pellach i athrawon a chymorthyddion ar y ffordd orau i fodelu’r ddarpariaeth 
‘economi gymysg’ hon. 

• Cefnogi ystod eang o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau digidol i wella profiadau addysgu a dysgu
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Diben yr adroddiad

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynnig dysgu proffesiynol i ysgolion yn ystod pandemig COVID-19. 

Mae’n darparu crynodebau a dolenni i’r adnoddau a ddatblygwyd ac a rannwyd ag ysgolion yn ogystal ag 
amlinelliad byr o’r cyfleoedd dysgu proffesiynol a gynigiwyd.

Cliciwch ar y dewisiadau isod:

Adnoddau Dysgu Proffesiynol

Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol
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Adnoddau Dysgu Proffesiynol

Cynnwys Llês

Arweinyddiaeth Cymorthyddion Y Gymraeg
Llwybrau Dysgu

Proffesiynol Cynnar

Dysgu Digidol Dysgu ac Addysgu

Hafan
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Dysgu Digidol
 Webinarau
 Fideos ‘Sut i’
 Adnoddau Dysgu o Bell

Dysgu ac Addysgu
 Cwricwlwm i Gymru
 Adborth
 Dysgu o Bell
 Dysgu Cyfunol
 Rhwydweithiau
 Dysgu ar Garlam

Llês
 Llês Cyffredinol
 Dulliau Llês wedi’u Targedu/Gwahaniaethol
 Llês Staff
 Ymgysylltu â Dysgwyr

Cynnwys

Hafan

T
udalen 37



Arweinyddiaeth
 Paratoi i ail-agor ysgolion
 Cynllun Datblygu Ysgol

Cymorddyddion
 Cyflwyniad
 Cynnwys ‘Classroom’
 Ymuno a’r ‘Classroom’

Y Gymraeg
 Cynradd
 Uwchradd
 Newyddlenni
 Cynllun Gwefeillio

Llwybr Dysgu Proffesiynol Cynnar
 Addysg gychwynnol athrawon
 Athrawon Newydd Gymwyso

Cynnwys (parhad)
Hafan
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https://sites.google.com/d/1OUacLOYambS55w7HKx0cRU8BjhWKBbEE/p/1deFE6OxSWRVMkhVPksYoihedLEhnIIee/edit

Dysgu Digidol Hafan
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https://sites.google.com/d/1OUacLOYambS55w7HKx0cRU8BjhWKBbEE/p/1IoF41dH_mAfa6bSL4-Bn-sFOXrlnBqtw/edit

Dysgu Digidol Hafan
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https://sites.google.com/d/1OUacLOYambS55w7HKx0cRU8BjhWKBbEE/p/1IoF41dH_mAfa6bSL4-Bn-sFOXrlnBqtw/edit

Dysgu Digidol Hafan
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https://sites.google.com/d/1OUacLOYambS55w7HKx0cRU8BjhWKBbEE/p/1IoF41dH_mAfa6bSL4-Bn-sFOXrlnBqtw/edit

Dysgu Digidol Hafan
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https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Addysgu a Dysgu Hafan
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Addysgu a Dysgu (Cwricwlwm i Gymru)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan
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Addysgu a Dysgu (Adborth)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan
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https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Addysgu a Dysgu (Dysgu o Bell) Hafan
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Addysgu a Dysgu (Dysgu o Bell)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan
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Addysgu a Dysgu (Dysgu o Bell)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan
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Addysgu a Dysgu (Dysgu o Bell)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 49

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Addysgu a Dysgu (Dysgu o Bell) Hafan

T
udalen 50

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu o Bell)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 51

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu o Bell)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 52

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


https://sites.google.com/hwbcymru.net/dysgucyfunol-blendedlearning/cartref-home

Addysgu a Dysgu (Dysgu Cyfunol) Hafan

T
udalen 53

https://sites.google.com/hwbcymru.net/dysgucyfunol-blendedlearning/cartref-home


Addysgu a Dysgu (Dysgu Cyfunol)

https://sites.google.com/hwbcymru.net/dysgu-cyfunol-cs/model-dysgu-cyfunol-csl

Hafan

T
udalen 54

https://sites.google.com/hwbcymru.net/dysgu-cyfunol-cs/model-dysgu-cyfunol-csl


Addysgu a Dysgu (Dysgu Cyfunol) Hafan

T
udalen 55



Addysgu a Dysgu (Dysgu Cyfunol) Hafan

T
udalen 56



Addysgu a Dysgu (Dysgu Cyfunol) Hafan

T
udalen 57



Addysgu a Dysgu (Dysgu Cyfunol) Hafan

T
udalen 58



Addysgu a Dysgu (Dysgu Cyfunol)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 59

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Ieithoedd Ryngwladol)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 60

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Ieithoedd Ryngwladol)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 61

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Ieithoedd Ryngwladol)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 62

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu ar Garlam)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 63

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu ar Garlam)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 64

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu ar Garlam)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 65

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu ar Garlam)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 66

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu ar Garlam)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 67

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


Addysgu a Dysgu (Dysgu ar Garlam)

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit

Hafan

T
udalen 68

https://sites.google.com/d/1vu4MZYzYr4UHJgvwl_E636V2dqqOP_MJ/p/1GfIwKbd3_mVZNLQ0xnceqZ73ECeVuoHX/edit


https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit

Llês Hafan

T
udalen 69

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit


Llês

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit

Hafan

T
udalen 70

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit


Llês

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit

Hafan

T
udalen 71

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit


Llês

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit

Hafan

T
udalen 72

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit


Llês

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit

Hafan

T
udalen 73

https://sites.google.com/d/16Mw-pr7m6H40Nvd8_C09XRuQAP0GzY9w/p/1XF7I9cvNDLD-qBeyhjlvXD3mz5c8sYf1/edit


Arweinyddiaeth

https://sites.google.com/d/13lxOcGlqFOfcfohi7pQJTIBmpkY2yITw/p/1j5VwapWJU9o_0YeDHPXEKbB-TYj0zzni/edit

Hafan

T
udalen 74

https://sites.google.com/d/13lxOcGlqFOfcfohi7pQJTIBmpkY2yITw/p/1j5VwapWJU9o_0YeDHPXEKbB-TYj0zzni/edit


Arweinyddiaeth Hafan

T
udalen 75



Hafan

T
udalen 76



Hafan

T
udalen 77



Cymorthyddion

https://sites.google.com/d/1rIeofBz-sfln_0S332fQ7R1elYfxgUQ_/p/1a0VwAxXux3muAkkqJkrxVC5QbMER0Zh1/edit

Hafan

T
udalen 78

https://sites.google.com/d/1rIeofBz-sfln_0S332fQ7R1elYfxgUQ_/p/1a0VwAxXux3muAkkqJkrxVC5QbMER0Zh1/edit


Cymorthyddion

https://sites.google.com/d/1rIeofBz-sfln_0S332fQ7R1elYfxgUQ_/p/1a0VwAxXux3muAkkqJkrxVC5QbMER0Zh1/edit

Hafan

T
udalen 79

https://sites.google.com/d/1rIeofBz-sfln_0S332fQ7R1elYfxgUQ_/p/1a0VwAxXux3muAkkqJkrxVC5QbMER0Zh1/edit


https://sites.google.com/d/1rIeofBz-sfln_0S332fQ7R1elYfxgUQ_/p/1-CyrXC7fOcElMPnoJPb4ikJC5u9v7zod/edit

Cymorthyddion
Hafan

T
udalen 80

https://sites.google.com/d/1rIeofBz-sfln_0S332fQ7R1elYfxgUQ_/p/1-CyrXC7fOcElMPnoJPb4ikJC5u9v7zod/edit


Y Gymraeg

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/

Hafan

T
udalen 81

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/


Y Gymraeg

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/cynradd/cyfnod-sylfaen

Hafan

T
udalen 82

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/cynradd/cyfnod-sylfaen


Y Gymraeg

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/cynradd/cyfnod-allweddol-2

Hafan

T
udalen 83

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/cynradd/cyfnod-allweddol-2


Y Gymraeg

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/uwchradd/ca3

Hafan

T
udalen 84

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/uwchradd/ca3


Y Gymraeg

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/uwchradd/ca4

Hafan

T
udalen 85

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/uwchradd/ca4


Y Gymraeg

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/newyddlenni

Hafan

T
udalen 86

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/newyddlenni


Llwybr Dysgu Proffesiynol Cynnar

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/cynllun-gwefeillio

Hafan

T
udalen 87

https://sites.google.com/hwbcymru.net/ygymraeg/cynllun-gwefeillio


Llwybr Dysgu Proffesiynol Cynnar

https://sites.google.com/hwbcymru.net/itenqt/early-professional-development-pathways

Hafan

T
udalen 88

https://sites.google.com/hwbcymru.net/itenqt/early-professional-development-pathways


Llwybr Dysgu Proffesiynol Cynnar

https://sites.google.com/hwbcymru.net/itenqt/ite/learning-to-teach

Hafan

T
udalen 89

https://sites.google.com/hwbcymru.net/itenqt/ite/learning-to-teach


Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol

Lles

Arweinyddiaeth
Cymorthyddion

Dysgu
Y Gymraeg Llwybrau DP Cynnar

Dysgu Digidol Addysgu a Dysgu

Hafan

T
udalen 90



Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

Gweminarau byw ac wedi’u recordio ar gyfer

arweinwyr ac athrawon a oedd yn cynnwys:

 Cyflwyniad i Hwb

 Cyflwyniadau ar sut i ddefnyddio Flipgrid, 

Office 365, Google for Education, 

Screencastify, Adobe Spark

 Rhannu adnoddau dysgu proffesiynol

pellach pe bai’r gynulleidfa angen

gwybodaeth ychwanegol

 Gwell ymwybyddiaeth o’r

offer a’r gwasanaethau a 

gynigir drwy Hwb

 Cynnydd ymysg ysgolion yn y 

ddealltwriaeth o’r manteision

o ddefnyddio Hwb

 Cynnydd yn y defnydd o Hwb 

ar gyfer cefnogi dysgu o bell 

5 sesiwn

14 awr

470 wedi mynychu sesiwn fyw

720 wedi mynychu sesiwn a 

recordiwyd

Dysgu Digidol Hafan

T
udalen 91



Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

Gweithdai dysgu digidol a gyflwynwyd i staff 

GwE i’w galluogi i gefnogi pob ysgol a 

chlwstwr ledled y rhanbarth â’u strategaethau

dysgu o bell a dysgu cyfunol.

• Cefnogaeth ar gael ac wedi ei

chyflwyno i bob un o’r 413 o 

ysgolion a’r 53 clwstwr yn y 

rhanbarth

• Cynnydd mewn hyder ac yn y 

defnydd o ddysgu digidol ar

draws yr holl ysgolion

• Cynnydd yn y cyfleoedd dysgu

proffesiynol a’r adnoddau sydd

ar gael i ysgolion ar gyfer

cefnogi dysgu o bell a dysgu

cyfunol

60 sesiwn

132 awr

65 o staff GwE

Dysgu Digidol Hafan

T
udalen 92



Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

Cyfleoedd dysgu proffesiynol wedi eu darparu

ar gyfer holl arweinwyr ac athrawon ysgolion

y rhanbarth drwy’r canlynol:

• Creu gwefan dysgu o bell er mwyn rhannu

gwybodaeth ac offer i gefnogi ysgolion

• Creu Google Classrooms er mwyn rhannu

adnoddau ac arfer da gyda staff addysgu

• Creu Google Classroom er mwyn cynnig

dysgu proffesiynol i gymorthyddion dysgu

• Creu gwefan dysgu cyfunol er mwyn

cyflwyno modiwlau a dulliau dysgu cyfunol

i ysgolion

• Adnoddau a gwybodaeth ar

gael ac wedi eu cyflwyno i’r

413 o ysgolion a’r 53 clwstwr

yn y rhanbarth

• Gwybodaeth wedi ei choladu

mewn un lle er mwyn hwyluso

mynediad

• Gwell ymwybyddiaeth o’r

gwahanol fethodoleg a dulliau

o ran dysgu o bell a dysgu

cyfunol

• Cynnydd yn y cyfleoedd dysgu

proffesiynol a’r adnoddau sydd

ar gael i ysgolion ar gyfer

cefnogi dysgu o bell a dysgu

cyfunol

• Rhannu arfer da ar draws y 

rhanbarth

25 awr

Adnoddau a gwybodaeth ar gael

ar gyfer y 413 o ysgolion a’r 53 

clwstwr yn y rhanbarth

Dysgu Digidol Hafan

T
udalen 93



Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

Uwchsgilio Ymarferwyr Cyfnod Sylfaen ac UDA, gan

ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth bwrpasol ar

ddarpariaeth CS i ysgolion unigol a chlystyrau o

ysgolion.

• Arweiniad a chefnogaeth ar ailagor ysgolion, gan
ganolbwyntio ar ddarpariaeth y cyfnod sylfaen, ar
gyfer ysgolion unigol, clystyrau ac YCG.

• Sesiynau hyfforddi clwstwr ar Ddysgu y Tu Allan 
ac ar sut i ddefnyddio’r tu allan yn effeithiol pan 
fydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol. 

• Arweiniad, cefnogaeth a hyfforddiant penodol ar
gyfer ysgolion yng nghategori Estyn ac ysgolion
sy’n risg o ran eu cynllunio a darparu dysgu o bell.

• Hyfforddiant mathemateg a rhifedd i gefnogi staff 
y CS i gynllunio profiadau dysgu pwrpasol trwy
ddysgu o bell a dysgu cyfunol. 

• Rhannu model  a gweithgareddau enghreifftiol
Dysgu Cyfunol CS  gyda’r YCG a chlystyrau o 
ysgolion ar draws y rhanbarth er mwyn cefnogi
trosglwyddo a sefyllfaoedd lle mae ysgolion wedi
cau yn lleol.

• Uwchsgilio ymarferwyr CS ac UDA 
ar addysgeg CS da. 

• Cynnydd yn yr wybodaeth a’r
ddealltwriaeth o’r angen i ddarparu
amgylchedd buddiol o ansawdd
uchel i ddisgyblion ar gyfer
dychwelyd i’r ysgol.

• Cynnydd yn y ddealltwriaeth o’r
angen i gynllunio gweithgareddau
pwrpasol a darparu
cyfarwyddiadau/deunyddiau cam 
wrth gam, i gefnogi rhieni gyda
dysgu o bell.  

33 sesiwn

50 awr

172 o fynychwyr

Addysgu a Dysgu Hafan

T
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Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

Arweiniad i staff GwE ar ganllawiau a modelau enghreifftiol

dysgu cyfunol CA2 - o ran cynnwys a chefnogaeth i ysgolion

• Cydweithiodd 6 o Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant i
ysgrifennu cynlluniau dysgu cyfunol enghreifftiol, wedi eu
cefnogi gan 5 YCG arall gydag arbenigedd Llythrennedd, 
Rhifedd a Digidol. Ysgrifennwyd tri chynllun enghreifftiol
gwahanol gydag arweiniad i rieni ar gyfer pob un. Roedd pob
un o’r 3 enghraifft yn cydymffurfio ag egwyddorion addysgegol
a 4 diben y Cwricwlwm i Gymru a’r arweiniad ar gynllunio
cwricwlwm.  

• Mae cyflwyniad PowerPoint, sy’n cyd-fynd â’r enghreifftiau, yn
cynnig arweiniad ar y modelau dysgu cyfunol gwahanol,  
ystyriaethau ar gyfer gweithredu effeithiol ac arweiniad digidol
ar gyfer athrawon.

• Rhannwyd gwybodaeth am yr enghreifftiau gyda phob YCG 
cynradd trwy gyflwyniadau mewn cyfarfodydd craidd a lleol ar
draws y rhanbarth. Cafodd arweiniad ei rannu hefyd er mwyn
paratoi YCG ar gyfer rhannu gwybodaeth â phob ysgol gynradd
yn y rhanbarth fel rhan o’r Gweithdai Dysgu Cyfunol a 
gynhaliwyd yn wythnosau olaf tymor yr haf. 

Roedd gan yr YCG ganllaw eglur i’w
cynorthwyo i rannu gwybodaeth ag 
ysgolion ar draws y rhanbarth ac ar gyfer
rhoi negeseuon eglur a chyson i ysgolion. 
O ganlyniad:
• Mae gan ysgolion cynradd y rhanbarth

wybodaeth dda ynghylch y deunyddiau
enghreifftiol a’u cynnwys. 

• Mae gan ysgolion arweiniad eglur ar
fodelau dysgu cyfunol gwahanol. Mae 
ganddynt hefyd arweiniad a syniadau
ymarferol er mwyn helpu athrawon
gynllunio ar gyfer Medi a thu hwnt.

• Mae arweinwyr ac athrawon wedi
croesawu’r deunyddiau gan nodi y 
byddant yn ddefnyddiol iawn. 

• Mae gweld a thrafod y deunyddiau wedi
lleihau’r ansicrwydd ymhlith athrawon, 
gan ddyfnhau eu dealltwriaeth o sut
allai dysgu cyfunol edrych yn ymarferol
ac mae wedi lleihau llwyth gwaith
athrawon o ran cynllunio.

• Paratoi deunyddiau - 400 
awr

• Cyfarfodydd - 5 awr
• 32 YCG cynradd

Addysgu a Dysgu Hafan

T
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Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

DP ar gyfer modelau a darpariaeth Dysgu o Bell

cynradd

• Uwchsgilio staff GwE ymhellach a chynhyrchu

modelau DoB enghreifftiol – rhannu modelau

dysgu o bell a ddatblygwyd gan dîm cynradd

GwE ar gyfer CS M/D, B1/2, B3/4, B5/6

• Cyfarfodydd DP gydag ALl (trwy gyfarfodydd

BAS) i sicrhau eglurder ac adborth ar ddulliau

DD.

• Dysgu proffesiynol ar gyfer penaethiaid –
cynhaliodd pob YCG sesiwn DP unigol ar y ffôn
gyda phob pennaeth, ac anfonwyd negeseuon
e-bost dilynol oedd yn cynnwys yr holl
ddogfennaeth a’r modelau, fel nad oedd y 
modelau’n cael eu hanfon yn ‘oer’ nac yn cael
eu camddehongli – wythnos 20/04/20

• Roedd sesiynau dysgu proffesiynol yr YCG yn
datblygu penaethiaid ar sail unigol o ran sut i
ddefnyddio ‘Teams’ a sut i weithredu modelau’r
YCG. Dysgu proffesiynol dilynol a rhannu arfer
gorau mewn cyfarfodydd clwstwr; dysgu
proffesiynol pwrpasol i glystyrau.

• Aelodau’r tîm wedi’u harfogi’n fwy
effeithiol i gefnogi ysgolion.

• Cysondeb o ran negeseuon, arweiniad a 
chefnogaeth i ysgolion. 

• Cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd
uchel wedi’u cyflwyno i ysgolion [yn
cynnwys arweiniad pwrpasol lle bo
angen].

• Mwy o gysondeb o ran y dulliau a 
fabwysiadwyd ar draws ysgolion ac o fewn
ALl.

• Uwchsgilio penaethiaid ac athrawon o ran 
sgiliau a’r adnoddau a’r offer sydd ar gael i
ysgolion ar gyfer dysgu o bell

• Gwell cydweithio ar draws clystyrau
• Gwell darpariaeth dysgu o bell ar gyfer

plant 
• Gwell safonau o ran ymgysylltiad, lles a 

sgiliau plant

• 330+ sgwrs dysgu
proffesiynol unigol
gyda phenaethiaid

• 54 cyfarfod clwstwr
• x2 (ail ymweld)

1 cyfarfod tîm
cynradd
1 cyfarfod tîm
llawn – 30 munud
3 chyfarfod ardal
leol x3 (ail ymweld)
6 x cyfarfod
penaethiaid-
rhanddeiliaid
6 x cyfarfod BAS

• 240 awr
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Gweithdai Dysgu Cyfunol ar gyfer CA2

Cynlluniwyd y sesiwn er mwyn datblygu dealltwriaeth

gychwynnol o hanfodion Dysgu Cyfunol er mwyn paratoi

ysgolion i gynnig darpariaeth effeithiol i ddisgyblion.

Roedd disgwyl i unigolion / ysgolion wneud y canlynol:
• Cyfrannu i sgyrsiau a thrafodaethau yn dilyn darllen

cefndirol am Ddysgu Cyfunol cyn y gweithdy
• Gwylio fideo am hanfodion Dysgu Cyfunol a thrafod

diffiniadau a modelau posib
• Nodi pa gyfleoedd sydd i ysgolion wrth addasu eu

darpariaeth ar gyfer Medi 2020 (yn benodol o dan y 
penawdau Lles, Addysgeg, CiG , Dysgu Cyfunol ac 
Adborth).

• Ystyried sut allent ymateb i unrhyw heriau o ran 
addasu ar gyfer Medi 2020.

• Ystyried pa gefnogaeth bellach fydd ei hangen arnynt
er mwyn darparu Dysgu Cyfunol yn llwyddiannus ac 
ystyried sut all cydweithio clwstwr gynorthwyo hyn
wrth symud ymlaen.

• Gwell dealltwriaeth o hanfodion Dysgu Cyfunol.
• Ysgogi penaethiaid ac Arweinwyr Addysgu a Dysgu

i ddatblygu modelau Dysgu Cyfunol yn eu
hysgolion. 

• Arweinwyr Addysgu a Dysgu wedi eu hwuchsgilio
a’u harfogi i ddatblygu Dysgu Cyfunol yn eu
hysgolion ac i gefnogi eu staff addysgu’n well. 

• Pob ysgol glwstwr yn gallu cydweithio gyda’r YCG i
nodi pa gefnogaeth bellach sydd ei hangen ar
gyfer cyflwyno Dysgu Cyfunol yn llwyddiannus fel
bod modd targedu’r rhain mewn cyfarfodydd
dilynol.

• Sgiliau digidol penaethiaid ac Arweinwyr DacA
wedi gwella o ganlyniad i gymryd rhan mewn
gweithdy ar-lein. Penaethiaid ac Arweinwyr yn
gallu trafod ac ymwneud â thasgau ymarferol
digidol yn llwyddiannus.

• Datblygu sgiliau ar gyfer cydweithio digidol
ymhlith ysgolion clwstwr - e.e., creu dogfen ar y 
cyd ar gyfer ymateb i gyfleoedd a heriau cyfredol.

54 sesiwn

54 awr

330 ysgol (hyd at 2 

gynrychiolydd o bob ysgol

yn mynychu)
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DP wedi’i gyflwyno’n llwyddiannus i’r tîm uwchradd

er mwyn cefnogi ysgolion yn llwyddiannus gyda

Dysgu o Bell

• Yn y cyfnod clo cychwynnol, buddsoddwyd amser
sylweddol yn cyfathrebu ag ysgolion mewn perthynas â’u
dealltwriaeth o ddysgu o bell, gan arwain at ymchwil i
arferion cyfredol yn genedlaethol a rhyngwladol, er 
mwyn cefnogi ysgolion yn effeithiol. Roedd yr amser hwn
yn cynnwys ymchwilio i DdoB o safbwynt arweinwyr
ysgolion, athrawon, disgyblion a rhieni. 

• Yn dilyn hyn, treuliwyd llawer o amser yn creu
rhesymwaith ar gyfer DoB a oedd yn cydnabod yr arfer
gorau, a oedd yn realistig, ond eto yn uchelgeisiol ar
gyfer pob dysgwr. 

• Arweiniodd y rhesymwaith at drafodaeth a chreu nifer o 
ddulliau strwythurol a sefydliadol ar gyfer DoB mewn
ysgolion, yn amrywio o gynlluniau eithaf anhyblyg a 
oedd yn cydnabod angen cwricwlaidd i atgyfnerthu
dysgu ac archwilio syniadau newydd, i gynlluniau mwy
hyblyg oedd yn annog dysgu thematig a dewis ar gyfer
dysgwyr a rhieni. 

• Uwchsgilio aelodau’r tîm uwchradd, naill ai drwy ymwneud
uniongyrchol neu rannu diweddarach, mewn perthynas ag 
egwyddorion sylfaenol DoB a’i gymhwyso mewn amrywiaeth o 
ysgolion. 

• Aelodau’r tîm wedi’u harfogi’n well i gefnogi ysgolion, gyda
dealltwriaeth eang o DdoB a gwybodaeth am ddulliau amrywiol a 
allai weithio yng nghyd-destun ysgolion unigol. 

• O ganlyniad, roedd penaethiaid ac aelodau UDRh wedi’u harfogi’n
fwy effeithiol i gefnogi athrawon yn eu hysgolion eu hunain, o ran 
darparu dysgu addas i ddisgyblion a chefnogi rhieni. 

• Cysondeb o ran negeseuon, arweiniad a chefnogaeth i ysgolion
• Modelau o ansawdd uchel wedi’u rhannu â phob ysgol yn y 

rhanbarth, trwy gyflwyniadau hyderus gan staff GwE, o ganlyniad i
fuddsoddi amser yn ymchwilio a chreu rhesymwaith. 

• Ysgolion yn datblygu eu strategaeth Dysgu o Bell eu hunain yn
seiliedig ar arweiniad GwE. 

• Gwell dealltwriaeth gan yr holl ysgolion o gynllunio naill ai ddull
pwnc-ganolog neu un amlddisgyblaethol yn CA3 gan drefnu bod 
staff ar yn cydweithio ar gynllunio a chyflwyno. 

• Penaethiaid ac UDRh wedi’u grymuso i arwain, datblygu a chefnogi
staff yn eu hysgolion. 

• Cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel wedi’u cyflwyno i
ysgolion [yn cynnwys arweiniad pwrpasol lle bo angen].

• Yr holl staff yng
nghyfarfod llawn
GwE pan rannwyd
syniadau a phan 
eglurwyd y 
rhesymwaith. 

• 6+ aelod o staff yn y 
tîm craidd, ac 13+ 
aelod o staff yng
nghyfarfodydd y tîm
uwchradd i rannu
syniadau a 
diweddaru staff er 
mwyn iddynt
weithio’n
gynhyrchiol mewn
ysgolion, gyda’r holl
fanylder
angenrheidiol.

• Gweithiodd 6 aelod
o staff uwchradd
GwE ar ymchwil, 
rhesymwaith a 
modelu DoB. 

• 350 awr
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Dysgu proffesiynol wedi ei ddarparu

trwy fforymau a rhwydweithiau

uwchradd a’i ategu gyda gweminarau i

godi ymwybyddiaeth o egwyddorion

Dysgu o Bell effeithiol a’r ystyriaethau a

allai effeithio ar unrhyw gynllunio.

• Holl ysgolion uwchradd y rhanbarth
yn cydymffurfio ar arweiniad
Llywodraeth Cymru, a’r rhan fwyaf o
ysgolion wedi mabwysiadu modelau
GwE ac wedi addasu arferion fel eu
bod yn cyd-fynd â’r arweiniad a’r
modelau.

• Mwy o ddealltwriaeth gan bob ysgol
o hanfodion Dysgu o Bell effeithiol.

• Gwell dealltwriaeth gan bob ysgol o
sut i gynllunio dull amlddisgyblaethol
yn CA3 a threfnu bod staff yn
cydweithio i gynllunio a chyflwyno.

• Mwy o gysondeb yn y dulliau a
fabwysiadwyd ar draws ysgolion ac o
fewn ALl.

• Arferion da wedi eu rhannu trwy’r
ddogfen ‘10 Ffordd’ a thrwy’r
arweiniad dysgu ac addysgu lletach a
gynigiwyd fis Mehefin.

• 12 sesiwn + cyfarfodydd a 

chyswllt rheolaidd yr YGC 

gyda phenaethiaid ac UDRh -

325 awr

• 200 (penaethiaid, UDRh,

fforymau Pynciau Craidd ac 

athrawon) wedi mynychu’r

gweminarau

• Cefnogaeth bwrpasol

ychwanegol hefyd wedi’i

darparu ar gyfer ysgolion

unigol yn ôl y gofyn. 
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Dysgu proffesiynol ar Ddysgu Cyfunol ar gyfer

penaethiaid ac Arweinwyr Dysgu UDA

• Datblygu dealltwriaeth o ddysgu cyfunol er

mwyn paratoi ysgolion ar gyfer cynnig

darpariaeth effeithiol i ddisgyblion. Rhoi

trosolwg o’r arweiniad ar ddysgu cyfunol a

ddatblygwyd gan dîm GwE

• Canolbwyntio ar y tasgau allweddol yr oedd

angen i arweinwyr ysgolion ymgymryd â nhw

cyn diwedd tymor yr haf

• Codi ymwybyddiaeth o’r ystyriaethau a allai

effeithio ar unrhyw gynllunio ar gyfer tymor yr

hydref

• Canolbwyntio ar fodelau dysgu cyfunol penodol

yn cynnwys enghreifftiau pynciol a modelau

amlddisgyblaethol CA3 ( Dysgu Gyda’n Gilydd)

• Cefnogi penaethiaid ac arweinwyr dysgu i
ddefnyddio technoleg wrth ddarparu dysgu
cyfunol ac i uchafu ymgysylltiad disgyblion

• Galluogi ysgolion i rannu syniadau ac arfer da
• Defnyddio cysylltiadau YCG er mwyn darparu

cefnogaeth bwrpasol i ysgolion.

• Cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel wedi’u
darparu i ysgolion yn cynnwys arweiniad pwrpasol lle bo
angen

• Penaethiaid ac arweinwyr UDA wedi’u harfogi’n fwy
effeithiol i gefnogi eu timau staff wrth gynllunio a 
chyflwyno dysgu cyfunol

• Mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddysgu cyfunol, 
y modelau amrywiol a sut i gynllunio ar eu cyfer

• Cysondeb o ran y gefnogaeth, y negeseuon a’r arweiniad i
ysgolion y rhanbarth

• Ymatebodd ysgolion y rhanbarth yn dda i ansawdd a 
defnyddioldeb arweiniad GwE gan ddatblygu eu
strategaethau eu hunain ar ei sail

• Roedd yr arweiniad yn sail i benderfyniadau ysgolion o 
ran gofynion dysgu proffesiynol ar gyfer tymor yr hydref. 
Arweinwyr dysgu ac addysgu wedi’u grymuso i ddarparu
HMS ar ddysgu cyfunol yn eu hysgolion eu hunain.

• Rhoddwyd cyfleoedd i grwpiau dysgu ac addysgu i
gydweithio a rhannu arfer da 

• Dysgu cyfunol yn rhan o gynllunio paratoadol ysgolion ar
gyfer tymor yr hydref

• 12 cyfarfod

penaethiaid a 18 

cyfarfod o’r grwpiau

dysgu

• 54 pennaeth a 62 

arweinydd addysgu a 

dysgu

• 65 awr
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Dysgu proffesiynol ar Ddysgu Cyfunol wedi’i gyflwyno

trwy fforymau uwchradd, grwpiau dysgu ac addysgu a

rhwydweithiau arweinwyr canol pynciau craidd.

• Rhannu arweiniad GwE ar ddysgu cyfunol, yn
cynnwys crynodeb o ymchwil rhyngwladol ynghylch
modelau effeithiol a’r arweiniad diweddaraf ar
addysgu a dysgu effeithiol

• Arweiniad ar gynllunio effeithiol ar gyfer dysgu
cyfunol

• Defnyddio offer digidol i gefnogi dysgu cyfunol
• Rhannu deunyddiau enghreifftiol pwnc-benodol ar

gyfer Saesneg, Cymraeg, llenyddiaeth, 
gwyddoniaeth, mathemateg a hanes er mwyn
darparu enghreifftiau ymarferol o’r uchod

• Uwch arweinwyr ac arweinwyr canol yn
meddu ar allu gwell i i gynllunio ar gyfer
cyfleoedd a heriau dysgu cyfunol. Yr
arweiniad wedi cael derbyniad cadarnhaol
iawn. 

• Cefnogaeth ar lefel ymarferol i athrawon i
gynllunio a chyflwyno dysgu cyfunol. Roedd
ysgolion yn defnyddio ac addasu hwn ar
gyfer eu cyd-destun. 

• Ysgolion yn gallu adeiladu ar y profiad o 
ddysgu o bell mewn meysydd megis y 
defnydd o offer digidol

• Ysgolion yn defnyddio’r arweiniad ar ddysgu
cyfunol i fodelu addysgu a dysgu effeithiol

• Cysondeb o ran y gefnogaeth, y negeseuon
a’r arweiniad i ysgolion y rhanbarth

• 46 sesiwn

• 350 awr

• 236 ( 54 pennaeth, 62 

arweinydd addysgu a dysgu, 

120 arweinydd canol

pynciau craidd )

Addysgu a Dysgu Hafan

T
udalen 101



Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a 

mynychwyr

Gweithgor Dysgu Cyfunol uwchradd
• Thema ganolog y sesiynau oedd ymchwilio ac ysgrifennu’r arweiniad i ysgolion ar

gyfer y cyfnod ‘ailgydio, dal i fyny a pharatoi’ a ddechreuodd ar 29 Mehefin. Cafodd
hwn ei rannu ag ysgolion ar 16 Mehefin fel adran dysgu ac addysgu uwchradd y 
dangosfwrdd

• Roedd arweiniad 29 Mehefin yn cynnwys yr egwyddorion allweddol ar gyfer dysgu
yn y cyfnod hwn, gan gefnogi iechyd a lles, cyfuno dysgu yn yr ysgol a dysgu o bell, y 
goblygiadau i’r cwricwlwm, yr amserlen ac arferion dosbarth yn ogystal ag 
arweiniad ar ffitrwydd dysgu. 

• Roedd arweiniad 29 Mehefin hefyd yn cyfeirio at ddeunyddiau eraill a ddatblygwyd
ac a gynhwyswyd ar y dangosfwrdd. Roedd y rhain yn ddeunyddiau ar adborth ac 
asesu, modelau dysgu cyfunol, 10 ffordd o ddatblygu dysgu o bell, iechyd a lles, 
trosglwyddo a chwricwlwm adferiad

• Ail thema ganolog y sesiynau oedd ymchwilio ac ysgrifennu arweiniad GwE ar
ddysgu cyfunol i gefnogi ysgolion gyda’u cynllunio a’u paratoadau ar gyfer Medi. 
Rhannwyd hwn ag ysgolion ar 30 Mehefin. Rhannwyd fersiwn wedi’i ddiweddaru ar
6 Gorffennaf.

• Roedd yr arweiniad ar ddysgu cyfunol yn cynnwys diffiniadau o’r termau allweddol, 
egwyddorion cyffredin, tasgau allweddol ar gyfer tymor yr haf, cynllunio ysgol gyfan
ar gyfer dysgu cyfunol, modelau o ddysgu cyfunol, cynllunio pynciol, deunyddiau
enghreifftiol ar gyfer chwe phwnc ac adolygiad o’r offer digidol sydd ar gael i
gefnogi dysgu cyfunol.

• Rhannwyd ac eglurwyd yr arweiniad mewn manylder i benaethiaid, arweinwyr
addysgu a dysgu ac arweinwyr pynciau craidd ledled y rhanbarth gan arweinwyr
craidd ac arweinwyr pynciau craidd GwE. 

• Roedd y deunyddiau cefnogol a rannwyd ag ysgolion hefyd yn cynnwys gweminarau
yn y Gymraeg a’r Saesneg a oedd yn egluro’r arweiniad ymhellach

• Dan arweiniad MH, cydweithiodd GwE â chonsortia rhanbarthol eraill i lunio

 Roedd y dull dangosfwrdd yn cynnig un lle hwylus i

ysgolion gael mynediad at yr ystod cyfan o arweiniad

ar ailagor. 

 Cafodd ysgolion fynediad at yr ymchwil ddiweddaraf

ac at ddeunyddiau cefnogol ym meysydd allweddol

iechyd a lles a ffitrwydd dysgu, ac roeddent yn gallu

cefnogi disgyblion yn well wrth iddynt ddychwelyd.

 Roedd yr arweiniad yn cefnogi ysgolion wrth iddynt

gynllunio eu cwricwlwm ac wrth sicrhau arfe

dosbarth effeithiol yng nghyd-destun ymbellhau

cymdeithasol. 

 Trwy ddarparu fframwaith a diffiniadau cyffredin fel

sail ar gyfer cynllunio cafwyd gwelliant yn y 

cydweithio rhwng ysgolion ac oddi mewn i ysgolion. 

 Datblygwyd a rhannwyd arfer da yn yr amrywiol

fforymau. 

 Roedd y dull ‘ystyriaethau allweddol’ yn cefnogi

cynllunio ysgol gyfan a chynllunio adrannol ar gyfer

dysgu cyfunol ac roedd yn cynnig mynediad i’r

ymchwil diweddaraf

 Defnyddiwyd y deunyddiau enghreifftiol pynciol ar

gyfer Saesneg, Cymraeg, llenyddiaeth, gwyddoniaeth, 

mathemateg a hanes i gynllunio darpariaeth tymor

yr hydref. Roedd y fformat yn hygyrch ac roedd pob

tîm pwnc yn gallu ei ddefnyddio. 

 Mae’r arweiniad yn cynnwys yr arferion addysgu a 

dysgu gorau ac mae’n cael ei ddefnyddio’n barhaus

• 18 sesiwn

• 36 awr ac amser

paratoi

• 6 YCG
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Uwchsgilio YCG GwE i gefnogi CA3

Deunyddiau Dysgu Gyda’n Gilydd

• DP trwy greu adnoddau – ymchwilio i
fodelau effeithiol ar gyfer dysgu o bell a 
dysgu cyfunol

• Cyflwyniad i YGC uwchradd ar y daith a’r
egwyddorion y tu ôl i greu’r uned ‘Dysgu
Gyda’n Gilydd’ gyntaf

• 2 x diweddariad ar gyfer Arweinwyr Craidd
ar ddatblygiad y deunyddiau ‘Dysgu Gyda’n
Gilydd’

• Darparu gwybodaeth i YCG am ddeunyddiau
‘Dysgu Gyda’n Gilydd’ er mwyn cefnogi
ysgolion yn effeithiol a chyson

• Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Arweinwyr
Craidd ar y deunyddiau er mwyn
trosglwyddo hynny i holl benaethiaid y 
rhanbarth. 

• 3 sesiwn

• 25 o fynychwyr
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CA3 Deunyddiau Dysgu Gyda’n Gilydd

• DP trwy greu adnoddau - ymchwilio i
fodelau effeithiol ar gyfer dysgu o bell a 
dysgu cyfunol

• Cyflwyniad Power Point cychwynnol wedi
ei baratoi fel bod Arweinwyr Craidd yn
gallu cyflwyno deunyddiau ‘Dysgu Gyda’n
Gilydd’ i benaethiaid ym mhob sir

• Trafodaethau pellach a chyflwyniadau mwy
manwl i benaethiaid ar sut mae
deunyddiau ‘Dysgu Gyda’n Gilydd’ yn
cefnogi dysgu o bell / dysgu cyfunol yn CA3

• Cyflwyniad manwl ar ddeunyddiau ‘Dysgu
Gyda’n Gilydd’ i Arweinwyr Addysgu a 
Dysgu

• Cyfarfodydd ag arweinwyr pwnc i drafod
defnydd posib ar gyfer y deunyddiau

• Cyfarfodydd a thrafodaethau dilynol ag 
ysgolion unigol i drafod rhoi deunyddiau
‘Dysgu Gyda’n Gilydd’ ar waith.  

• Arweiniad a chefnogaeth gyson i ysgolion
ym mhob sir. 

• Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth
ysgolion o’r unedau dysgu integredig
enghreifftiol i gefnogi dysgu cyfunol yn CA3

• Cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd
uchel wedi’u cyflwyno i ysgolion unigol

• Rhoddodd cyfarfodydd Arweinwyr Addysgu
a Dysgu gyfle i gydweithio a rhannu arfer da

• Arweinwyr Addysgu a Dysgu wedi’u
grymuso i arwain a chefnogi staff yn eu
hysgolion

• Roedd ychydig o ysgolion wedi gwneud
defnydd o uned enghreifftiol fel sail ar gyfer
darparu profiadau dysgu yn ystod y cyfnod
cyn 29 Mehefin

• Roedd ychydig o ysgolion wedi gwneud
defnydd o uned enghreifftiol fel sail ar gyfer
darparu profiadau dysgu yn ystod y cyfnod
ar ôl 29 Mehefin.

• 22 sesiwn yn ogystal â chefnogaeth i

ysgolion unigol

• 500 awr – creu adnoddau

• 105 awr – cyflwyno

• 108 o fynychwyr
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Rhwydwaith pynciol Saesneg ar gyfer

Penaethiaid Adran Saesneg ac Athrawon

Saesneg

• Rhannwyd a thrafodwyd egwyddorion
dulliau dysgu o bell effeithiol

• Hyfforddiant ymarferol ar y denfnydd
o offer amrywiol er mwyn gwella
ymgysylltiad ac ansawdd dysgu

• Rhannwyd egwyddorion model dysgu
cyfunol effeithiol ac archwiliwyd pob
agwedd yn fanwl

• Rhannwyd ymchwil ynghylch arfer
adalw a chysylltu dysgu

• Cynllunio cwricwlwm a phwysigrwydd
mapio gwybodaeth yn ogystal â sgiliau
Saesneg

• Rhannwyd dogfennaeth enghreifftiol
ar gynllunio cwricwlwm a thrafodwyd
cryfderau.

• Gwelliant yn sgiliau ac arbenigedd
athrawon wrth ddefnyddio’r offer 
digidol sydd ar gael ar Hwb

• Gwell darpariaeth ar gyfer dysgwyr
• Cynnydd yn y ddealltwriaeth o 

nodweddion dysgu cyfunol effeithiol a 
strategaethau ymarferol

• Gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd
cynllunio cwricwlwm a’r effaith gaiff
hyn ar athrawon dosbarth

• Gwell dealltwriaeth o’r angen i
gynllunio dysgu gwybodaeth, yn
ogystal â sgiliau, er mwyn gwella
perfformiad mewn Saesneg.

• 18 sesiwn (3 i bob ALl)

• 28 awr

• 110 o fynychwyr
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Rhwydwaith Dyfodol Byd-eang a

chefnogaeth trwy Google Classroom

• Ymchwilio i offer digidol a gwefannau
effeithiol a defnyddiol ar gyfer
hwyluso dysgu ieithoedd o bell. 

• Casglu a rhannu adnoddau sy’n hawdd
eu defnyddio ar gyfer dysgu o bell 
(digidol neu beidio).

• Gwylio a rhannu’r gweminarau mwyaf
defnyddiol ar offer digidol a chyngor
addysgegol ar gyfer dysgu o bell. 

• Cysylltwyd â phob ysgol uwchradd a 
phob ysgol gynradd beilot trwy e-bost
i’w hysbysu ynghylch unrhyw
ddatblygiadau ac i gynnig cefnogaeth

pe bai angen

• Roedd athrawon cynradd yn teimlo eu
bod yn cael cefnogaeth ac o ganlyniad
roeddent yn gallu gosod gwaith priodol
o ansawdd.

• Roedd athrawon uwchradd a oedd
angen cefnogaeth un gallu dibynnu ar y 
rhwydwaith ac yn gallu cael mynediad
at hyfforddiant uwchsgilio fel bo’r
angen. 

• Arfer da wedi’i fodelu a’i rannu.

• 70 awr

• Ar gael i holl benaethiaid adran

ac athrawon Ieithoedd Tramor

Modern
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Rhwydweithiau ôl-16
Mae’r fforymau rhwydwaith wedi canolbwyntio ar y 
canlynol:
• Cefnogi ysgolion i roi strategaethau effeithiol ar waith ar

gyfer trosglwyddo i Flwyddyn 12 mewn amgylchedd
dysgu o bell

• Cefnogi ysgolion wrth iddynt baratoi Blwyddyn 13 ar
gyfer trosglwyddo i brifysgol

• Rhannu deunyddiau a llyfrynnau i gefnogi trosglwyddiad
Blwyddyn 11 

• Rhannu syniadau ynghylch gwaith dysgu o bell effeithiol
gyda Blwyddyn 12  

• Rhannu ac edrych ar oblygiadau’r cyfnod clo
cenedlaethol

• ‘Sut i fynd ati ar ddiwrnod canlyniadau’. Rhannu
syniadau a dulliau.

Sesiwn ar gyfer ysgolion ym mhrosiect VESPA – dan 
arweiniad tîm VESPA.  Adolygu’r cynnydd hyd yma a 
chynllunio ymyriadau ar gyfer y flwyddyn nesaf – 10 ysgol
wedi mynychu

Sesiwn arwahanol ar gyfer cynrychiolwyr arweinyddiaeth
ôl-16 cenedlaethol – sesiwn ‘dal i fyny’ – a gynhaliwyd ar
draws yr holl gonsortia. Testun – effaith y pandemig ar

• Mae’r adborth ar y deunyddiau
trosglwyddo wedi bod yn dda iawn. 
Mae ysgolion wedi eu defnyddio gyda
disgyblion Blwyddyn 11 a hefyd wedi
eu defnyddio i ehangu’r ddarpariaeth
bresennol mewn rhai achosion (mae’r
ymateb ledled Cymru wedi bod yn
dda)

• Mae cydweithwyr wedi nodi pa mor 
gymwynasgar yw penaethiaid yn y 6 
chyfarfod rhwydwaith – yn arbennig ar
yr adeg hon 

• Adolygiad VESPA – mae pob ysgol wedi
cael y rhaglen yn ddefnyddiol ac 
maent yn bwriadu ei gweithredu
ymhellach y flwyddyn nesaf.

• 8 sesiwn

• 10 awr

• 40+ o fynychwyr
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Cwricwlwm i Gymru

• Ar gais ysgolion, darparwyd
mynediad at adnoddau
cenedlaethol CiG.

• Wedi rhannu trosolwg o weithdai
rhanbarthol a ddarparwyd yn
flaenorol cyn y cyfnod clo trwy G6
ac a oedd yn cynnwys egwyddorion
CiG, gwybodaeth am strwythur y
cwricwlwm newydd, Dysgu
Proffesiynol a’r gefnogaeth sydd ar
gael gan GwE.

• Roedd unigolion a oedd yn dymuno
cael mynediad at adnoddau yn gallu
gwneud hynny er mwyn darllen
ymhellach, datblygu dealltwriaeth
ddyfnach o egwyddorion CiG ac yn
benodol ymgyfarwyddo â MDaPh
Iechyd a Lles. 

• GwE yn gallu darparu cydraddoldeb
mynediad at adnoddau a chysondeb
negeseuon

• Yn unol â’r cytundeb

rhanbarthol a chenedlaethol, 

ni chynigiwyd sesiynau ffurfiol. 

Fodd bynnag, roedd YCG yn

gallu ymateb i geisiadau gan

ysgolion/clystyrau am rannu

gwybodaeth yn ystod y 

sesiynau cyswllt arferol.
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Arweiniad ar asesu ac adborth

• Datblygu a rhannu arweiniad ac

egwyddorion yn seiliedig ar ymchwil

cyfredol.

• Uwchsgilio staff ar y defnydd ohono

fel eu bod yn gallu cefnogi ysgolion

yn effeithiol.

• Mae gan bob YCG yr adnoddau a’r
wybodaeth berthnasol ar gyfer
cefnogi ysgolion yn effeithiol

• Arweiniad eglur a chysondeb o ran y
negeseuon a’r gefnogaeth a gynigir i
ysgolion ar draws y rhanbarth.

• Yr arweiniad wedi’i rannu gyda holl
gonsortia Cymru.

Pob YCG wedi mynychu cyfarfod

tîm llawn GwE

YCG mewn cyswllt rheolaidd er 

mwyn cynnig cyngor i’r 413 ysgol

a’r clystyrau
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Gweithdai sgiliau carlam er mwyn datblygu

arweiniad ar gyfer ysgolion

Mae adnabod strategaethau addysgu effeithiol yn
nodwedd bwysig o gynlluniau dysgu cyfunol
ysgolion. Fodd bynnag, yn ystod y cyfod pan fo
ysgolion ar gau, mae’n debyg y bydd llawer o 
ddysgwyr angen cefnogaeth ychwanegol—ar ffurf
ymyriadau strwythuredig, wedi’u targedu o 
ansawdd uchel—er mwyn cyflymu eu dysgu. 
Trwy adolygu’r llenyddiaeth ymchwil, ynghyd â’r
ymchwil a wnaethpwyd gydag ysgolion GwE, 
bwriad y canllaw hwn yw cynorthwyo ysgolion i
nodi’r strategaethau addysgu a’r rhaglenni ar-lein
mwyaf effeithiol a allai helpu ysgolion i wella’r
sgiliau craidd canlynol:
• Darllen sylfaenol a rhuglder wrth ddarllen
• Darllen a deall a sgiliau geirfa
• Rhifedd sylfaenol a rhuglder gyda sgiliau

rhifedd
Mae rhai o’r strategaethau a’r deunyddiau
cefnogol yn yr arweiniad hwn wedi eu llunio’n
benodol ar gyfer eu defnyddio yn yr ysgol a gan
rieni gartref er mwyn cefnogi dysgu eu plant. 

• Cafodd swyddogion GwE ddealltwriaeth o
arfer gorau o ran cynllunio ar gyfer sgiliau
penodol mewn cyd-destun dysgu cyfunol,
ac roeddent yn gallu ehangu a gwella
modelau dysgu cyfunol a oedd yn bodoli
eisoes.

• Elwodd swyddogion GwE ar sawl cyfarfod
gyda myfyrwyr ymchwil gan ddysgu sut i
gynnal adolygiad cyflym o’r sail dystiolaeth
ar gyfer rhaglenni llythrennedd, rhifedd a
lles.

• Dysgodd staff GwE am agweddau
allweddol ar gyfarwyddo effeithiol, a
gweithio gydag awduron allanol ar lunio
deunydd cyfrwng Cymraeg pwrpasol.

• Dysgodd staff GwE am agweddau
allweddol ar gyfarwyddo effeithiol yn
ogystal â strategaethau addysgu manwl a
chyfarwyddo uniongyrchol

• Dysgodd staff GwE am agweddau
allweddol ar gyfarwyddo effeithiol ar gyfer
darpariaeth gydamserol ac
anghydamserol.

• 5 swyddog GwE
4 o staff ymchwil o Brifysgol
Bangor 
2 fyfyriwr ymchwil o Brifysgol
Bangor  
1 athro o Sir Ddinbych

• 15 sesiwn
• 30 awr
• Mae llawer o’r adnoddau a’r

strategaethau yn y cynnig hwn yn
deillio o ymchwil cydweithredol
diweddar gan CIEREI, Prifysgol
Bangor, gydag ysgolion GwE.
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Gweithdai sgiliau carlam ar gyfer pob ysgol gynradd,

arbennig ac uwchradd

Prif nodweddion yr adnoddau Dysgu Carlam newydd, i’w
rhannu trwy weithdai yw:
• Enghreifftiau o strategaethau addysgu a dysgu

llythrennedd a rhifedd effeithiol gan ddefnyddio
fframwaith cynllunio EEF (o’r Cyfnod Sylfaen i gyfnod
allweddol 2)

• Dull chwilio systematig o’r dystiolaeth ar gyfer y 
dulliau a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin er mwyn
gwella sgiliau llythrennedd

• Dull chwilio systematig o’r dystiolaeth ar gyfer y 
dulliau a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin er mwyn
gwella sgiliau rhifedd

• Dull chwilio systematig o’r dystiolaeth ar gyfer y 
dulliau a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin er mwyn
gwella ymddygiad a lles

• Adolygu’r dystiolaeth ar gyfer rhaglenni addysgu ar-
lein

• Prosiectau ar gyfer cynorthwyo ysgolion a 
rhieni/gofalwyr i ailadeiladu sgiliau llythrennedd
Cymraeg a Saesneg disgyblion o’r Cyfnod Sylfaen  i
gyfnod allweddol 3.

• Cafodd arweinwyr ysgolion ac athrawon
ddealltwriaeth o’r arfer gorau wrth
gynllunio ar gyfer addysgu sgiliau penodol
mewn cyd-destun dysgu cyfunol, ac
roeddent yn gallu ehangu a gwella
modelau dysgu cyfunol a oedd yn bodoli
eisoes.

• Cafodd arweinwyr ysgolion ddealltwriaeth
o nodweddion allweddol rhaglenni
llythrennedd, rhifedd a lles effeithiol, ac o’r
meini prawf cynhwysiad cynradd ac
uwchradd y dylid eu defnyddio er mwyn
penderfynu a ddylid mabwysiadu rhaglen
benodol.

• Bydd gan ysgolion fynediad at ystod o
ddeunyddiau ar gyfer ysgol a rhieni a fydd
ar gael yn y ddwy iaith erbyn Medi 2020.

• Rhieni yn ymgysylltu ac yn cefnogi eu
dysgwyr i wella eu sgiliau sylfaenol.

• Hyd at 55 digwyddiad
hyfforddi clwstwr a sesiynau
gweithredu a chefnogi
tymhorol gan yr All wedi
hynny

• Pob clwstwr GwE wedi eu
gwahodd

• Deunyddiau cefnogi rhieni
hefyd ar gael

• Amser a glustnodwyd i’w
gadarnhau
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DP Dychwelyd i’r Ysgol, Ysgolion sy’n Wybodus am 

Drawma

Hwyluswyd sesiwn dull ysgol gyfan gan yr Athro

Coral Harper, Trauma Informed Schools, ar

strategaethau i’w hystyried wrth i ddysgwyr

ddychwelyd i’r ysgol gan gynnwys effaith y pandemig

/ ethos ysgol / egwyddorion a modelau allweddol o 

fewn dysgu ac addysgu. Ariannwyd y sesiwn gan

Awdurdodau Lleol gan dargedu pob ysgol yn yr

awdurdod, ond gan ganolbwyntio ar ysgolion / 

lleoliadau a oedd eisoes wedi cwblhau diwrnod o 

ddysgu proffesiynol trwy GwE a chyllid Plant sy’n

Derbyn Gofal GAD. Targedwyd hefyd leoliadau oedd

â niferoedd uchel o ddysgwyr sy’n derbyn gofal. ALl -

cafodd Gwynedd/Ynys Môn/Sir Ddinbych a Chonwy

sesiwn 3 awr trwy ZOOM. Cafodd YCG GwE hefyd

gyfle i fynychu’r grŵp UCD/CAPsDG rhanbarthol.

• Strategaethau cyfathrebu cryfach ar waith ar
gyfer hysbysu CAPDG, staff  ALl/ staff 
ysgolion a rhanddeiliaid ehangach am y 
prosesau ar gyfer hawlio cyllid sy’n
gysylltiedig ag ymchwil ac arferion sy’n
seiliedig ar dystiolaeth.

• Cynnydd yn nifer yr ysgolion/lleoliadau sy’n
wybodus am drawma/ sy’n ymwybodol o 
brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod. 
Bydd hyn yn effeithio ar staff addysgu drwy
eu gwneud yn fwy hyderus i ymdrin â
dysgwyr a nodi cefnogaeth a darpariaeth
addas, a bydd yn cynyddu’r nifer o ysgolion
sydd â dull cynhwysol mewn perthynas ag 
addysgu a dysgu gyda’r ffocws ar ddysgu
cyfunol. 

• Mwy o sefydliadau’n hyderus wrth
ddefnyddio ystod o fesurau effaith a 
gwerthuso mewn perthynas â dysgwyr
bregus.  

• 1308 o fynychwyr

• 12 awr o gyflwyniad gan

Trauma Informed Schools

• Cefnogaeth ar gyfer

sefydliadau unigol(6 awr)
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Grŵp Rhanbarthol CAPsDG GAD 

Roedd y grŵp yn cyfarfod bob pythefnos

gyda’r ffocws ar rannu dulliau allweddol / 

ymchwil ar gyfer cefnogi plant sy’n derbyn

gofal yn ysgolion y rhanbarth. Mae 

gwybodaeth ar gael ar yriant gaiff ei rannu

gan yr ALl ac ar y dangosfwrdd Rhanbarthol. 

Mewn un cyfarfod, cyflwynwyd y DP gan

Fostering Network trwy ddosbarthiadau

meistr llesiant. Yn ogystal, cyflwynwyd sesiwn

i’r tîm ar y defnydd effeithiol o GAD PsDG er 

mwyn rhannu gwybodaeth allweddol am y 

GAD ar gyfer 2020/21 ar draws ysgolion ac 

ALl. 

• Cysondeb o ran dulliau

allweddol / ymchwil ar gyfer

cefnogi plant sy’n derbyn gofal

yn ysgolion y rhanbarth.

• Gwell ymwybyddiaeth o’r

materion mewn perthynas â

lles. 

• Rhannu arfer da/ 

dosbarthiadau meistr.

• 18 o fynychwyr

• 12 awr
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Tîm Rhanbarthol ADY/Cynhwysiad

Caiff y grŵp ei hwyluso gan yr ALl ac mae’n

cyfarfod bob pythefnos. Ffocws y cydweithio

gyda GwE oedd nodi’r heriau allweddol mewn

perthynas â dychwelyd i’r ysgol ac effaith

hynny ar grwpiau allweddol o ddysgwyr. Mae 

ystod o ddogfennau allweddol wedi’u

datblygu yn ychwanegol at sesiynau

gwybodaeth ar y dangosfwrdd rhanbarthol / 

diweddariad ar fodelau dysgu o bell a dysgu

cyfunol GwE a sesiwn ar y GAD ar gyfer PsDG

2020/21. 

• Cysondeb yn y negeseuon a’r

gefnogaeth a roddir i ysgolion.

• Gwell ymwybyddiaeth o’r

materion a rhannu arfer da.  

• 6 o fynychwyr

• 6 awr
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GAD PsDG

Rhannu sesiwn cyflwyno gwybodaeth ar y 

gefnogaeth gyffredinol a dargedir gyda GAD 

PYD a GAD ar gyfer PsDG

• Cysondeb yn y gefnogaeth ar

gyfer ysgolion a gwell

ymwybyddiaeth o faterion ac 

arferion da.

• 18 o fynychwyr

• 6 awr
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Dangosfwrdd Cyffredinol ar gyfer Lles a 

Chefnogaeth Dysgwyr

Mae ystod o ganllawiau a chyfeirlyfr dysgu 

proffesiynol wedi’u datblygu a’u rhannu 

gyda'r holl ysgolion / lleoliadau ledled y 

rhanbarth. Cyfathrebwyd hyn trwy'r dull 

clwstwr a thrwy gyfarfodydd yr arweinwyr 

craidd â’r ALl. Cynhyrchwyd trosolwg clir ar 

gyfer yr Arweinwyr Craidd / YCG mewn 

perthynas â’r elfen hon ar y dangosfwrdd. 

Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chasglu gan 

Arweinwyr Craidd. 

• Canllawiau eglur wedi eu 

rhannu gyda'r ysgolion.

• Dull cyson o sicrhau bod YCG 

yn ymwybodol o’r 

strategaethau allweddol ar 

gyfer cefnogi ysgolion o ran 

modelau lles a’r cynnig dysgu.

• Cydlynu a chydweithio 

effeithiol gyda staff allweddol 

yr ALl o ran datblygu 

dangosfwrdd Cymorth a Lles 

Dysgwyr ar gyfer ysgolion. 

• Gwybodaeth wedi'i chasglu o 

fewn rhaglen waith YCG.

Rhannwyd y canllawiau gyda 

phob un o'r 53 clwstwr 

cynradd a fforwm penaethiaid 

uwchradd.

Cefnogaeth bwrpasol a 

ddarperir i ysgolion unigol 

trwy YCG.

• Cyfathrebwyd y dull gyda’r ALl

trwy fyrddau ansawdd

wythnosol.
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Ymgysylltiad Dysgwyr (Themâu Allweddol)

Mae 7 sesiwn ddigidol â thema benodol

(gweminarau / screencastify) wedi’u

cynhyrchu ar gyfer ysgolion a lleoliadau ar

draws y rhanbarth mewn perthynas â rhannu

arfer effeithiol ar ymgysylltiad dysgwyr o ran 

dysgu o bell a dulliau a ddefnyddiwyd gan

ysgolion yn ystod y cyfnod clo. Mae modd

cael mynediad at 6 ohonynt drwy ein Hadran

Lles ac maent ar gael i bob lleoliad a 

phartneriaid allweddol.

• Rhannu arfer effeithiol ar

ymgysylltiad dysgwyr mewn

perthynas â dysgu o bell a 

dulliau a ddefnyddiwyd gan

ysgolion yn ystod y cyfnod clo.

• Cynnydd mewn ymgysylltiad

disgyblion yn dilyn y cyfnod

clo cychwynnol.

• 50 awr ar gyfer cynhyrchu.

• Ar gael i staff y 413 ysgol a 

phartneriaid allweddol.

• Cyswllt rheolaidd rhwng YCG  

ag ysgolion / clystyrau gyda

ffocws ar wella ymgysylltiad

dysgwyr a rhannu arfer da. 
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Ymgysylltu gyda Dysgwyr a Rhieni

• Cydweithio gydag ysgolion i gwblhau cyfres o 
gwestiynau mewn perthynas ag ymgysylltiad
dysgwyr.

• Datblygu trosolwg rhanbarthol o arfer
cyfredol o ran sut mae dysgwyr yn cael
mynediad at ddysgu o bell ac yn ymgysylltu. 

• Adnabod arfer effeithiol fel sail ac i gefnogi
arweiniad a modelau rhanbarthol

• Nodi rhwystrau allweddol a sut i gefnogi
ysgolion mewn cydweithrediad â’r Awdurdod
Lleol a phartneriaid. 

• Mae’r gwaith hwn cynhyrchu
trosolwg gwerthfawr o sut mae
ysgolion yn ymgysylltu gyda
dysgwyr .

• Yr adroddiad wedi’i fwydo i
adroddiad cenedlaethol sydd wedi’i
ddefnyddio i rannu’r arfer gorau yn
genedlaethol.

• Defnyddiwyd cynnwys yr adroddiad
i adeiladu ar yr arfer effeithiol a 
nodwyd ledled y rhanbarth a hefyd
i ddatblygu a darparu cefnogaeth i
ysgolion mewn perthynas â
meysydd allweddol sydd angen eu
cryfhau. 

• Bwriedir paratoi cronfa o 
weminarau ar gyfer ysgolion sy’n
arddangos yr arferion gorau.

• 3 x sesiwn gyda thîm llawn
GwE

• Pob YCG wedi cynnal
trafodaethau gyda 53 
chlwstwr a oedd yn cynnwys
413 ysgol

• Un YCG wedi casglu
gwybodaeth bob ALl x 6

• 3 x sesiwn gyda’r tîm a 
gyflawnodd y gwaith

• 60 awr
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Cefnogaeth bwrpasol wedi’i theilwra i

Ysgolion / Clystyrau

Mae cefnogaeth unigol wedi’i darparu i

ysgolion penodol yn ôl y gofyn mewn

perthynas â strategaethau lles ysgol gyfan / 

mesurau lles megis PASS / Boxall / arweiniad

unigol ar fodelau arfer da a defnydd effeithiol

o’r GAD i gefnogi plant sy’n derbyn gofal

gyda’r GAD PsDG.

• Gwell ymwybyddiaeth o 

strategaethau lles ysgol gyfan / 

mesurau llesiant megis PASS / 

Boxall

• Rhannu arweiniad unigol ar

arfer da a defnydd effeithiol

o’r GAD / GAD PsDG.

• Cydweithio clwstwr cryfach o 

ran GAD PsDG.

• 14 sesiwn

• 26 o fynychwyr

• 18 awr
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Cynhaliwyd Cyfarfodydd Arweinwyr Craidd Cynradd yn

rheolaidd er mwyn cytuno ar ffocws y dysgu

proffesiynol ar gyfer cyfarfodydd ardal leol. Y nod oedd

sicrhau bod galluoedd, gwybodaeth a sgiliau YCG yn cael

eu diweddaru a’u hehangu’n brydlon er mwyn darparu’r

hyn yr oedd ei angen ar ysgolion. 

Mae dysgu proffesiynol YCG wedi cynnwys y canlynol:

 Sut i ddatblygu ymagwedd clwstwr o ran dysgu

proffesiynol ar gyfer ysgolion

 Sut i ddatblygu dysgu o bell ar draws clystyrau ac o 

fewn ysgolion

 Sut i gefnogi a datblygu dychwelyd i’r ysgol, yn

cynnwys asesiadau risg

 Sut i ddatblygu dysgu cyfunol ar draws clystyrau

Cefnogwyd YGC unigol ymhellach gan Arweinwyr

Craidd a gan YCG sydd ag arbenigedd mewn maes

penodol

• Uwchsgiliwyd aelodau tîm yn effeithiol â’r wybodaeth
a’r sgiliau er mwyn cefnogi ysgolion e.e. sgiliau TG.  
Arfogwyd YGC hefyd ag atebion ac ymatebion cyson i
gwestiynau a holwyd gan ysgolion. 

• Roedd gan YCG ddealltwriaeth ar y cyd o strategaethau
LlC a’r arweiniad cenedlaethol. O ganlyniad, roedd
cysondeb o ran negeseuon, arweiniad a chefnogaeth
yn berthnasol i ysgolion ar draws y rhanbarth. 

• Darparwyd cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd
uchel i bob ysgol (yn cynnwys arweiniad pwrpasol yn
ôl y gofyn). 

• Mwy o gysondeb o ran y dulliau a fabwysiadwyd o 
fewn awdurdodau lleol ac ar draws y rhanbarth. 

• Cydweithio gwell o fewn Cyfarfodydd Tîm Cynradd
Lleol, yn cynnwys rhannu arbenigedd YCG.  

• Gwell cysondeb a chydweithio ar draws y tîm cynradd
llawn.  

• Anogodd yr YGC wytnwch mewn ysgolion, gan
hwyluso ysgolion i gynllunio ar gyfer mwy nag un 
sefyllfa er mwyn bod yn fwy parod.  

• 1 Tîm Cynradd llawn
• 12 Cyfarfod Tîm

Cynradd Ardal Leol
wedi eu cynnal ym
mhob ardal
(cyfanswm o 36 
cyfarfod). 

• 39 awr
• 35 YCG wedi mynychu
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Sesiynau briffio i uwchsgilio penaethiaid ar agweddau
amrywiol mewn perthynas â’r gefnogaeth sydd ar gael i
ysgolion yn ystod y pandemig, yn cynnwys:

• Dysgu o bell – Rhannu gwybodaeth, systemau darparu
ac adnoddau. Sesiynau pwrpasol gyda rhai clystyrau.

• Dysgu cyfunol - Rhannu gwybodaeth, modelau darparu a 
deunyddiau enghreifftiol. Sesiynau pwrpasol ac unigol
gyda rhai clystyrau. 

• Parhad dysgu – Rhannu dogfennau arweiniad allweddol
a dulliau ar gyfer cefnogi ysgolion gyda chynllunio’r
ddarpariaeth ac ailagor ysgolion. 

• Rhannu canfyddiadau ymchwil a modelau arfer da. 
• Rhannu gwybodaeth er mwyn sicrhau dull cyson o 

gefnogi ysgolion ar draws y rhanbarth. 
• Asesu risg – Adnabod yr heriau allweddol a 

dulliau/modelau ar gyfer lleihau risg i ysgolion. 
• Dysgu Digidol – rhannu offer digidol a hyfforddiant ar

ddefnydd effeithiol o’r offer ar gyfer cefnogi dysgu o bell 
a dysgu cyfunol. 

• Yr holl benaethiaid wedi’u hysbysu a’u diweddaru
parthed y gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion.  

• Cysondeb o ran y negeseuon, yr arweiniad a’r
gefnogaeth i ysgolion ar draws y rhanbarth.

• Penaethiaid wedi’u hysbysu ac yn ymwybodol o’r
cyfleoedd dysgu proffesiynol sydd ar gael i ysgolion
[yn cynnwys arweiniad pwrpasol lle bo angen
hynny].

• Gwell defnydd o offer digidol ar gyfer ymgysylltu â
disgyblion a’u dysgu. 

• 60 sesiwn ar draws y 
6 ALl

• 119 awr
• Penaethiaid cynradd

a chadeiryddion
clystyrau

Arweinyddiaeth Hafan

T
udalen 121



Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

DP ar gyfer tîm er mwyn cefnogi ysgolion gydag ailagor

ysgolion, yn cynnwys:

Arweiniad ar y fframwaith /dangosfwrdd rhanbarthol a 

ddatblygwyd ar y cyd gan swyddogion ALl a swyddogion GwE

er mwyn cefnogi ysgolion gyda chynllunio ar gyfer ailagor

ysgolion, yn cynnwys:

• Gofynion iechyd a diogelwch
• Trefniadau safle a chyfleusterau
• Trafnidiaeth
• Trefniadau staffio
• Addysgu a dysgu cyfunol
• Cynhwysiad a chefnogaeth i ddisgyblion
• Tasgau rheolaeth allweddol

Cynigiwyd y DP i holl staff GwE fel eu bod wedi’u huwchsgilio
i ddarparu hyfforddiant i ysgolion/clystyrau a chynnig
cefnogaeth ddilynol bwrpasol.   

• Dull rhanbarthol ar gyfer datblygu
fframwaith cefnogol er mwyn sicrhau fod
gan bob ysgol yn y rhanbarth bolisïau cywir
ar waith ynghyd ag asesiad risg
cynhwysfawr er mwyn creu amgylchedd
diogel ar gyfer ailagor ysgolion. 

• Dull ‘ar y cyd’ effeithiol rhwng chwe
awdurdod lleol y rhanbarth a GwE ar gyfer
cefnogi ysgolion yn ystod cyfnod clo’r
pandemig. 

• Pob aelod o staff  GwE wedi’i uwchsgilio ac 
yn hyderus i ddarparu hyfforddiant a 
chefnogaeth bwrpasol i ysgolion/clystyrau. 

• 12 sesiwn

• 6 awr

• 60 o fynychwyr

• YCG wedi’u

huwchsgilio i gefnogi

pob ysgol a chlwstwr

mewn sesiwn

bwrpasol. 
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DP ar gyfer ailagor ysgolion, yn cynnwys:

Arweiniad a chefnogaeth ar y cyd wedi eu darparu gan
swyddogion ALl a GwE trwy fframwaith/dangosfwrdd
rhanbarthol i gefnogi ysgolion gyda chynllunio ar gyfer ailagor
ysgolion, yn cynnwys:

• Gofynion iechyd a diogelwch
• Trefniadau safle a chyfleusterau
• Trafnidiaeth
• Trefniadau staffio
• Addysgu a dysgu cyfunol
• Cynhwysiad a chefnogaeth i ddisgyblion
• Tasgau rheolaeth allweddol

Roedd hyn yn cynnwys asesiad risg cynhwysfawr wedi ei
fodelu er mwyn creu amgylchedd diogel i groesawu plant yn ôl
i’r ysgolion.

Sesiynau/gweithdai hyfforddi ffurfiol a chefnogaeth bwrpasol
wedi’u cynnig i holl ysgolion/clystyrau’r rhanbarth.

• Dull rhanbarthol ar gyfer datblygu
fframwaith cefnogol er mwyn sicrhau fod
gan bob ysgol yn y rhanbarth bolisïau cywir
ar waith ynghyd ag asesiad risg
cynhwysfawr er mwyn creu amgylchedd
diogel ti groesawu dysgwyr yn ôl i’r 
ysgolion

• Dull rhanbarthol colegaidd a chyfunol
effeithiol rhwng y chwe awdurdod lleol a 
GwE i gefnogi ysgolion yn ystod cyfnod clo 
y pandemig

• Mae ymateb penaethiaid wedi bod yn 
gadarnhaol gyda gwerthfawrogiad o’r 
gefnogaeth a’r arweiniad sydd ar gael

• Rhannodd penaethiaid, Arweinwyr Craidd a 
chynrychiolwyr ALl farn a phryderon, gan 
ddysgu o arfer gorau

• Pob un o 413

pennaeth y 

rhanbarth -

uwchradd, cynradd,

arbennig ac UCD

• 30 sesiwn uwchradd

• 53 clwstwr cynradd. 

Darparwyd ar y cyd â

swyddogion ALl x 2 

gyfarfod

• 272 awr

• Cefnogaeth ddilynol

bwrpasol i ysgolion a 

chlystyrau unigol gan

YCG/swyddogion ALl
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Uwchsgilio aelodau’r Awdurdod Addysg Lleol ar agweddau

amrywiol mewn perthynas â’r gefnogaeth effeithiol a 

gynigir i ysgolion/clystyrau:

• Dysgu o bell – Rhannu gwybodaeth, systemau darparu
ac adnoddau. 

• Dysgu cyfunol - Rhannu gwybodaeth, modelau darparu
a deunyddiau enghreifftiol. 

• Parhad dysgu – Rhannu dogfennau arweiniad allweddol
a dulliau ar gyfer cefnogi ysgolion gyda chynllunio’r
ddarpariaeth ac ailagor ysgolion. 

• Rhannu canfyddiadau ymchwil a modelau arfer da. 
• Rhannu gwybodaeth er mwyn sicrhau dull cyson o 

gefnogi ysgolion ar draws y rhanbarth. 
• Asesu risg – Adnabod yr heriau allweddol a 

dulliau/modelau ar gyfer lleihau risg i ysgolion. 

• Aelodau Awdurdodau Lleol wedi’u
hysbysu a’u diweddaru parthed y 
gefnogaeth sydd ar gael i ysgolion.  

• Cysondeb o ran y negeseuon, yr
arweiniad a’r gefnogaeth i ysgolion ar
draws y rhanbarth.

• Aelodau Awdurdodau Lleol wedi’u
hysbysu ac yn ymwybodol o’r cyfleoedd
dysgu proffesiynol sydd ar gael i ysgolion
[yn cynnwys arweiniad pwrpasol lle bo
angen hynny].

• 35 sesiwn ar draws 

y 6 ALl

• 52 awr

• 210+ o fynychwyr (6 

ym mhob sesiwn

gyda rhai aelodau

ychwanegol, yn

ddibynnol ar yr

agenda)
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Llwyfan dysgu proffesiynol wedi’i ddatblygu

a’i rannu ag ysgolion. Google Classroom yn

cynnwys sawl gweithgaredd DP ar gyfer yr

agweddau canlynol:

• Pasbort Proffesiynol y CGA

• Llwybr Dysgu ar gyfer Cymorthyddion

Dysgu

• CALU

• Sgiliau Hanfodol

• Safonau Proffesiynol

• Cwricwlwm i Gymru

• Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu

• Hwb

• Addysgu a Dysgu

• ADY

• Cyflyrau Sbectrwm Awtistig

• Hawliau plant

• Diogelu

• Siaradwyr sy’n ysbrydoli

• Ffynonellau gwybodaeth

• Cafodd dros 1,700 o

gymorthyddion fynediad at

weithgareddau dysgu

proffesiynol yn ystod cyfnod

COVID-19.

• Adborth a gwerthusiadau

cadarnhaol gan

gymorthyddion y rhanbarth.

• Mae llawer o gymorthyddion

wedi manteisio ar y cyfnod clo

i ddiweddaru eu tystysgrifau,

e.e. hylendid bwyd

• Nododd llawer o

gymorthyddion bod ganddynt

well gwybodaeth,

dealltwriaeth a sgiliau i’w

helpu yn eu gwaith beunyddiol

wrth gefnogi dysgwyr.

• Nododd llawer gynnydd yn eu

sgiliau digidol ac yn sut maent

yn eu cymhwyso.

Mae 1,700 o gymorthyddion wedi

ymuno â’r ‘dosbarth’ ac 

ymgymryd â gweithgareddau

dysgu proffesiynol.
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Darparu a datblygu rhaglen genedlaethol er 

mwyn cefnogi darpar GALU

Cyfres o gyfarfodydd/gweithdai cenedlaethol

ar gyfer grŵp cyfan neu is-grwpiau er mwyn

dylunio a datblygu’r rhaglen. 

• Deunyddiau cyflwyno’r

rhaglen ar gael i’r consortiwm

eu defnyddio’n rhanbarthol

(cyflwyniadau Powerpoint /

deunyddiau hyfforddi).

• Llawlyfr yr Ymgeisydd, Llawlyfr

yr Aseswr a Llawlyfr yr

Hwylusydd nail ai wedi’u

cwblhau neu’n cael eu

cynhyrchu.

• Y broses asesu a’r meini prawf

yn cael eu datblygu.

• 171 awr (cyfarfod a 

pharatoi/datblygu deunyddiau

cenedlaethol)
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Cefnogi ymarferwyr y Cyfnod Sylfaen, Uwch 
Dimau Arwain ac Ymgynghorwyr Cefnogi 
Gwelliant, gyda chynllunio a pharatoi 
cyfarwyddiadau/adnoddau i hybu’r defnydd o’r 
Gymraeg gyda disgyblion o gartrefi di-
Gymraeg/ail-iaith, wrth ddysgu o bell/dysgu 
cyfunol.

• Codi ymwybyddiaeth athrawon, Uwch Dimau Arwain ac 
Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant ysgolion o’r adnoddau 
sydd ar gael yn y Gymraeg yn y CS ar ‘google classroom’ i 
gefnogi’r dysgu.  Athrawon CS yn eu defnyddio wrth 
chwilio am syniadau ac adnoddau fel rhan o’u gwaith 
cynllunio dysgu o bell. 

• Athrawon yn cynllunio a pharatoi cyfarwyddiadau 
dwyieithog, cam wrth gam, wedi eu trosleisio fel bo’r 
disgyblion yn clywed yr iaith Gymraeg, ac yn gwrando a 
dilyn y cyfarwyddiadau.  

• 11 sesiwn

• 13 awr

• 140 o fynychwyr
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Cefnogi ymarferwyr yng Nghyfnod Allweddol 2,
Uwch Dimau Arwain ac Ymgynghorwyr Cefnogi 
Gwelliant, gyda chynllunio a pharatoi 
cyfarwyddiadau/adnoddau i hybu’r defnydd o’r 
Gymraeg gyda disgyblion o gartrefi di-
Gymraeg/ail-iaith, wrth ddysgu o bell/dysgu 
cyfunol.

• 10 adnodd i danio’r dychymyg a phum gweithgaredd 
amrywiol o fewn pob adnodd sy’n cefnogi Sgiliau 
llythrennedd dysgwyr Cymraeg iaith gyntaf Cyfnod 
Allweddol 2 a 3 ar gael i bos ysgol cyfrwng Gymraeg.

• Canllaw i rieni ar gael iddynt gefnogi eu plant.
• Modelu ffurf effeithiol o gyflwyno tasgau i ddysgwyr.
• Fframiau siarad ar gael i ysgolion ar gyfer hybu sgiliau 

llafar Cymraeg 

• Adnoddau ac 

arweiniad wedi 

eu rhannu ag holl 

ysgolion cyfrwng 

Gymraeg y 

rhanbarth
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Darparu adnoddau dysgu o bell yn ‘Google 
Classroom’ ar gyfer CA3 a CA4.

Hysbysebwyd athrawon GwE am yr adnodd 
drwy ebyst uniongyrchol i ysgolion, drwy Fwletin 
GwE a thrwy Newyddlen Cymraeg GwE. 
Diweddarwyd athrawon am gynnwys y dosbarth 
yn gyson ar ebost a rhoddwyd sylw ac arweiniad 
i’r adnoddau mewn cyfarfodydd rhwydwaith. 

• Sicrhau fod gan athrawon fynediad at yr adnoddau gorau 
i hybu dysgu o bell a dysgu cyfunol yn eu hadrannau

• Sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion glywed a gweld y 
Gymraeg a siarad Cymraeg.

• Modelu arfer dda o ran dysgu o bell a dysgu cyfunol i 
benaethiaid adran ac athrawon

• Rhannu copïau digidol o destunau darllen, gyda 
chaniatâd y gweisg, er mwyn sicrhau cyfleoedd i 
ddysgwyr ddarllen yn y Gymraeg

• Rhoi arweiniad a hyfforddiant digidol i athrawon mewn 
un lle ar sut i ddefnyddio meddalwedd Hwb megis 
Google Classroom, Screencastify, Adobe Spark, Flipgrid a 
gweminnarau er mwyn eu datblygu’n broffesiynol

• 134 aelod yn 

nosbarth CA3

• 116 aelod yn 

nosbarth CA4
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Cyfarfodydd Rhwydwaith Cymraeg i gyflwyno Modelau Dysgu 
Cyfunol ‘Ein Byd’ CA3 a CA4. 

• Cynhaliwyd sesiynau dysgu proffesiynol mewn cyfarfodydd 
rhwydwaith digidol i benaethiaid adran Cymraeg drwy 
Teams. Yn y cyfarfodydd rhoddwyd sylw i’r gwahanol 
blatfformau sydd ar gael i athrawon Cymraeg gael mynediad 
at ddeunyddiau sydd wedi eu haddasu ar gyfer y cyfnod 
dysgu o bell a dysgu cyfunol;
 y ddau ddosbarth Google
 Rhwydwaith ‘Cymraeg GwE’ yn Hwb
 Rhwydwaith ‘Y Pair’ yn Hwb.

• Clustnodwyd amser yn y cyfarfod hefyd i egluro’r Model 
Dysgu Cyfunol a oedd wedi ei greu ar y thema ‘Ein Byd’ i 
ddysgwyr Bl.5-9, i ddygwyr Bl.9 a oedd yn pontio i Fl.10 ac i 
ddysgwyr Bl.10. Eglurwyd y prif egwyddorion a’r gwaith 
ymchwil tu ôl i’r modelau hyn a rhannwyd yr ymchwil gyda’r 
arweinwyr canol. Dangoswyd y model iddynt hefyd gan 
egluro ei hyblygrwydd – gellid eu ddefnyddio fel cynllun 
gwaith cyflawn o Fedi ymlaen (gyda digon o dasgau am 
hanner tymor) neu fe ellid defnyddio’r tasgau’n unigol.

• Mae’r deunyddiau yn rhoi arweiniad i 
arweinwyr canol am yr arferion dysgu o bell 
/ dysgu cyfunol gorau gan ddefnyddio 
ffynonellau cynradd ac eilaidd (gweler isod)

• Bydd yr arweinwyr canol yn fwy hyderus yn 
mynd yn ôl i’w hadrannau i arwain ar 
ddysgu cyfunol effeithiol

• Mae’r Modelau yn rhai parod a hygyrch y 
gellid eu defnyddio gyda’r dysgwyr o Fedi 
ymlaen a roedd pawb yn werthfawrogol 
iawn o hynny – roedd yn cynnig model clir 
ynghanol cyfnod o ddryswch.

• 3 sesiwn

• 3 awr

• 26 wedi mynychu
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Y GIST – Rhwydwaith Athrawon Cymraeg Ail Iaith 
Uwchradd ar HWB

Darparwyd:
• Cyngor a Chanllawiau Defnyddiol
• Cymorth a Chanllawiau Digidol
• Modelau Dysgu Cyfunol:
• Heriau Amrywiol
• Ffurfiau Ysgrifennu
• Adnoddau Iaith
• Adnoddau Llenyddiaeth
• Datblygu Sgiliau/patrymau iaith/mynegi barn
• Newyddlenni
• Pecynnau Gwaith CA4
• Deunydd Google Classroom ar gyfer CA3 a 4

• Deunyddiau ac arweiniad wedi eu darparu ar gyfer 
penaethiaid adran ac ymarferwyr.

• Magu hyder athrawon i rannu arferion da, codi chwilfrydedd, 
ennyn diddordeb, ehangu gorwelion drwy awgrymu pynciau 
amgen / trawsgwricwlaidd i hybu a dysgu’r Gymraeg. 

• Arweiniad ag 

adnoddau wedi eu 

rhannu hefo pob 

ysgol  uwchradd 

sy’n darparu 

Cymraeg Ail-iaith
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Cydweithio Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant y 
Gymraeg (Uwchradd) y pedwar consortia i 
ymateb i amcan D9 Llywodraeth Cymru. 

Pwrpas y cydweithio oedd i greu a rhannu 
adnoddau dysgu o bell addas yn y Gymraeg i’w 
rhannu gydag athrawon ysgolion cyfrwng Cymraeg 
a dwyieithog. Pwrpas arall oedd sicrhau 
hygyrchedd y deunyddiau hynny i rieni di-Gymraeg 
oedd yn cefnogi eu plant adref – gwnaethpwyd 
hynny drwy roi eglurhad dwyieithog i’r tasgau 
a/neu cyfieithu’r adnodd yn ôl y galw. Roedd 
cynrychiolwyr o Estyn, CBAC, Llywodraeth Cymru, 
Yr Academi ac arweinwyr Cynllun y Gymraeg yn 
rhan o’r gwaith o’r dechrau hefyd ac yn gefnogol 
iawn i’r gwaith.  

O’r dechrau, penderfynwyd gwahodd athrawon (4 
o GwE) i fod yn rhan o’r cydweithio cenedlaethol 
yma a rhannwyd hwy’n ddau grŵp – Tîm 
Adnoddau CA3 a Thîm Adnoddau CA4. 

• Cydweithio effeithiol ar lefel  genedlaethol er 
mwyn cefnogi a datblygu arweinwyr canol ac 
athrawon i rannu arfer dda wrth hybu’r Gymraeg 
yn eu hysgolion - ymysg y dysgwyr a’r rhieni di-
Gymraeg

• Roedd yn ddatblygiad proffesiynol gwerthfawr i’r 
athrawon a oedd yn rhan o’r gweithgorau gan 
fod cyfle iddynt rannu eu profiadau dysgu o bell 
a rhannu deunyddiau llwyddiannus gyda’i gilydd

• Edrychwyd ar egwyddorion dysgu o bell a dysgu 
cyfunol yn y gweithgorau a bu hynny’n sylfaen i’r 
modelau Cymraeg a gynhyrchwyd gan 
ymgynghorwyr Cymraeg GwE 

• Rhoddwyd pwyslais ar dasgau gwrando, gwylio a 
thrafod yn y Gymraeg gan fod pryder dybryd nad 
oedd cyfleoedd i ddysgwyr Cymru glywed a 
siarad y Gymraeg oherwydd y cau ysgolion

• Penderfynwyd dechrau rhwydwaith newydd 
cenedlaethol yn Hwb fel bod athrawon Cymraeg 
yn gallu rhannu eu deunyddiau dysgu o bell a 
dysgu cyfunol gyda’i gilydd yn rhwydd 

• 40 sesiwn

• 45 awr

• 29 o fynychwyr
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Y Pair – rhwydwaith cenedlaethol yn Hwb i rannu 
adnoddau dysgu o bell / dysgu cyfunol Cymraeg

Wrth sefydlu ‘Y Pair’ yn ystod y cyfnod cloi 
rhoddwyd sylw i’r dulliau a strategaethau addysgu 
a oedd yn gweithio orau wrth ddysgu o bell. 
Edrychwyd hefyd ar ganfyddiadau adroddiad 
rhyngwladol am ddysgu o bell a chanfyddiadau 
adroddiad Parentkind. Mae negeseuon ac 
egwyddorion yr ymchwil yma yn sail i’r holl 
adnoddau sydd yn ‘Y Pair’.  

• Ymchwil dysgu o bell wedi ei rannu ag 
athrawon y Gymraeg mewn negeseuon ebost, 
drwy ddau ddosbarth Google ac mewn 
cyfarfodydd rhwydwaith Cymraeg.

• Uwchsgilio arweinwyr canol am ofynion 
dysgu o bell a’r arferion gorau. Gosododd 
hynny gyfeiriad i’w gwaith hwy yn eu 
hadrannau fel eu bod yn gallu adnabod 
materion a oedd angen eu datblygu e.e. 
defnyddio Flipgrid, recordio gwersi gan 
ddefnyddio Screencastify.

• Pwyslais ar dasgau gwylio a gwrando, tasgau 
trafod ac adnoddau ble mae’r athro wedi 
recordio ei lais (e.e. creu fidio Screencastify i 
egluro tasg, darllen testun/stori).

• 168 aelod

• Oddeutu hanner 

adrannau Cymraeg 

GwE wedi rhannu eu 

deunyddiau dysgu o 

bell mwyaf 

llwyddiannus.
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Trosolwg Effaith Gychwynnol Amser a mynychwyr

Newyddlenni Cymraeg GwE
Penderfynwyd coladu deunyddiau Cymraeg a oedd yn berthnasol 
i’r cyfnod dysgu o bell / dysgu cyfunol mewn un lle. Roedd y 
newyddlenni yn ddwyieithog. Rhannwyd hwy gydag athrawon 
drwy ebyst dwyieithog i benaethiaid ysgolion uwchradd GwE ac 
hefyd yn uniongyrchol drwy ebyst i benaethiaid adran Cymraeg 
ysgolion GwE. Rhannwyd y newyddlenni hefyd yn y ddau 
ddosbarth Google ac yn mwletinau GwE. Rhannwyd hwy’n draws 
rhanbarthol gydag ymgynghorwyr Cymraeg y consortia eraill 
hefyd er mwyn cefnogi eu gwaith hwy.

Roedd themâu penodol i’r newyddlenni a phenderfynwyd ar y 
themâu hynny wrth wrando ar lais yr athro e.e. Dysgu o bell, 
Darllen, Digidol, Adnoddau Cenedlaethol Cymraeg yn Hwb. 
Roedden nhw’n cynnig arweiniad dysgu proffesiynol i athrawon 
wrth eu defnyddio gan eu bod yn egluro’r arferion gorau o ran 
dysgu o bell / dysgu cyfunol ac yn cyfoethogi eu syniadau wrth 
osod gwaith cyfoes a pherthnasol i ddysgwyr. Roedd y 
newyddlen ddigidol yn fodd hefyd o gynnig cyfleoedd i athrawon 
wella eu sgiliau digidol ac i wella eu hymgysylltiad gyda dysgwyr 
e.e, drwy recordio fideos ar Screencastify neu ddefnyddio Adobe
Spark. 

• Ymchwil dysgu o bell wedi ei rannu ag 
athrawon y Gymraeg mewn 
negeseuon ebost, drwy ddau 
ddosbarth Google ac mewn 
cyfarfodydd rhwydwaith Cymraeg.

• Uwchsgilio arweinwyr canol am 
ofynion dysgu o bell a’r arferion gorau. 
Gosododd hynny gyfeiriad i’w gwaith 
hwy yn eu hadrannau fel eu bod yn 
gallu adnabod materion a oedd angen 
eu datblygu e.e. defnyddio Flipgrid, 
recordio gwersi gan ddefnyddio 
Screencastify.

• Pwyslais ar dasgau gwylio a gwrando, 
tasgau trafod ac adnoddau ble mae’r 
athro wedi recordio ei lais (e.e. creu 
fidio Screencastify i egluro tasg, darllen 
testun/stori).

• 14

• 14awr

• 6 YCG

• Newyddlen wedi eu 

rhannu a 413 o 

ysgolion GwE ac i’r 

53 arweinydd y 

Gymraeg pob 

clwstwr
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Trosolwg Effaith Gychwynnol Amser a mynychwyr

Pontio CA2 a CA3

Cyflwyno model Dyddlyfr allai hwyluso pontio CA2/3 a model y 
gellid ei addasu a’i deilwra ar gyfer CA3  yn cynnwys tasgau 
darllen ac ysgrifennu i’w haddasu yn ôl gofynion ac anghenion y 
dysgwyr. Mae’n cynnwys gweithgareddau tymor hir y gellir eu 
datblygu o fewn dull cyfunol sy’n cwmpasu dysgu o bell a dysgu 
wyneb yn wyneb. 
Cyflwynwyd pecyn cyn y ddau sesiwn oedd yn amlygu 
egwyddorion/ canllaw athro/  disgybl/ a thasgau enghreifftiol. 
Pecyn ar gael yn Saesneg i’w addasu ar gyfer rhieni di-Gymraeg.

Cynhaliwyd trafodaethau ar y canlynol: 
• Sut oedd y model yn hyrwyddo Lles, Addysgeg, Dysgu Cyfunol 

a CiG. 
• Sut oedd y model yn cynnig cyfleodd i feithrin ac ysgogi 

ysgrifenwyr gan ymestyn  disgyblion abl a thalentog ac yn 
cynnal y disgyblion mwy bregus.

• Model o arfer dda ar gyfer pontio wedi 
ei rannu ag ysgolion.

• Arweiniad clir wedi ei rannu ar sut i 
addasu’r model fel y gall ysgolion 
berchnogi’r adnodd a datblygu 
enghreifftiau pellach.

• Model wedi ei beilota a’i arfarnu.

• 2 sesiwn

• 2 awr

• 20 o fynychwyr
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Trosolwg Effaith Gychwynnol Amser a mynychwyr

Cynllun Gwefeillio

Cynllun i gefnogi siarad Cymraeg drwy sesiynau 
ffrydio byw. 

Rhoddwyd cyflwyniadau ar 
• gefndir/ nodau y cynllun 
• canllawiau a threfniadau diogelu /
• enghreifftiau o fodelau/sesiynau peilota/  
• pecyn cefnogaeth/ 
• canllaw i rieni.
Cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb gan 
Gydlynydd Siarter Iaith yn dilyn peilota a modelu’r 
cynllun yng Ngwynedd.

Bwriedir cyflwyno’r cynllun i ysgolion yn nhymor 
yr Hydref.

Sicrhau dealltwriaeth i hanfodion y cynllun a’r  
modd y gallai : 
• gynnig darpariaeth gyfoethog i ddisgyblion o 

gartrefi di-Gymraeg wrth iddynt ymarfer eu 
sgiliau llafar a chau’r bwlch amddifadedd o 
ran cyfleodd ieithyddol

• sicrhau cyfleodd arloeosol i rywdweithio yn 
ddigidol

• hyrwyddo trochi hwyr
• hyrwyddo’r Siarter Iaith
• gynnig cyfleodd i ddisgyblion siarad gyda 

disgyblion eraill mewn cymunedau newydd-
pontio cyfnodau allweddol/ o fewn ysgol, 
clwstwr ac yn draws sirol a rhanbarthol.

• ddylanwadu ar ddefnydd iaith a sefydlu yr 
‘arfer’ o siarad Cymraeg

• 30 cynrychiolydd y 

Grŵp D9 cenedlaethol

I’w ddatblygu ymhellach 

gydag ysgolion y rhanbarth
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Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

AGA
• Dysgu proffesiynol ar gyfer YCG –

rhannwyd camau nesaf AGA a gwaith
cydweithredol yn y dyfodol mewn cyfarfod
tîm llawn 28/04/20. Darparwyd
ymholiadau a chefnogaeth unigol yn dilyn
hyn. 

• Cynigion dysgu proffesiynol gan staff GwE
ar gyfer rhaglenni CaBan 2020-21 a 
deunyddiau cynllunio – 23 o staff GwE

 Cyfarfodydd cynllunio dysgu proffesiynol

ar gyfer Doethuriaeth Addysg a Gradd

Meistr

• Aelodau’r tîm wedi eu
harfogi’n fwy effeithiol i
gefnogi anghenion AGA 
ysgolion.

• Cysondeb o ran negeseuon, 
arweiniad a chefnogaeth i
ysgolion. 

• Rhaglenni proffesiynol, 
Doethuriaeth Addysg a Gradd
Meistr, ar gyfer staff ysgolion, 
GwE ac ALl, yn cynnwys
ymchwil sy’n agosach at 
arferion.  

Cyfarfod Tîm Llawn

Pob YCG
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Trosolwg Effaith gychwynnol Amser a mynychwyr

 Yn ystod y cyfnod clo, mynychwyd cyfarfodydd y Brifysgol Agored (PA) a 

CaBan lle cafodd dysgu proffesiynol ar gyfer ysgolion (yn cynnwys athrawon

a mentoriaid) ei gynllunio ar gyfer 2020-21

 Dysgu proffesiynol ar gyfer YCG – rhannwyd camau nesaf AGA a gwaith

cydweithredol ar gyfer y dyfodol mewn cyfarfod tîm llawn

 Dysgu proffesiynol dilynol ar gyfer staff ALl ac ysgolion trwy ddiweddariad

BAS 26/05/20 

 Dysgu proffesiynol unigol ar gyfer ysgolion, trwy alwadau ffôn, ar sut y bydd

rhaglen y BA yn gweithredu a sut y gallent ymwneud â’r bartneriaeth

 Cyn y cyfnod clo, mynychwyd cyfarfodydd PA a CaBan lle cynlluniwyd dysgu

proffesiynol ar gyfer ysgolion. Cafodd peth ohono ei ddarparu yn ystod y 

cyfnod clo gan y prifysgolion. Ers y cyfnod clo mae’r BA wedi darparu

hyfforddiant i staff ysgol ar fentora a thiwtora yn seiliedig ar ddeunyddiau

dysgu proffesiynol a gyfrannwyd cyn y cyfnod clo. 

 Dogfen dysgu proffesiynol wedi ei chynhyrchu ar gyfer ysgolion ar sut i

ddatblygu amserlen ar gyfer myfyrwyr mewn ysgolion PA 

 Dysgu proffesiynol ar gyfer myfyrwyr sy’n graddio o CaBan ar y broses 

sefydlu gan IGJ. Cyfrannwyd i’r dysgu proffesiynol trwy fynychu diwrnodau

datblygu staff CaBan

 Cyfrannu at ddatblygu deunyddiau dysgu proffesiynol ar gyfer rhaglenni

CaBan gyda staff CaBan – dysgu cyfunol

 Cynigion dysgu proffesiynol gan staff GwE ar gyfer rhaglenni CaBan 2020-21 

a deunyddiau cynllunio – 24 o staff GwE

 Cyfarfodydd cynllunio dysgu proffesiynol ar gyfer Doethuriaeth Addysg a 

Gradd Meistr.

• Cysondeb o ran negeseuon, 
arweiniad a chefnogaeth i
ysgolion. 

• Gwell cydweithio rhwng GwE a 
phrifysgolion

• Gwell cyfleoedd dysgu
proffesiynol ar gyfer myfyrwyr
a mentoriaid

• Rhaglenni gwell yn y 
prifysgolion – yn agosach at 
arferion mewn ysgolion, er 
enghraifft,  dysgu cyfunol

• Rhaglenni proffesiynol, 
Doethuriaeth Addysg a Gradd
Meistr, ar gyfer staff ysgolion, 
GwE ac ALl

• Gweminarau ar y cyd ar y 
gweill ar gyfer ysgolion

• 1 Cyfarfod Tîm Llawn
6 chyfarfod BAS
1 cyflwyniad i fyfrwyr
6 chyfarfod gyda
phrifysgolion
12 cyfarfod gydag ysgolion
unigol

• 10 awr
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Llwybrau Dysgu Proffesiynol Cynnar

Trosolwg byr Effaith gychwynnol Amser ac aelodau  

Cefnogaeth i ANG trwy hyfforddiant ar-

lein cychwynnol: 

• Trefniadau Sefydlu Statudol ar gyfer 
Athrawon Newydd Gymhwyso,
Mentoriaid Sefydlu a Gwirwyr Allanol 

• Rolau a chyfrifoldebau
• Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu 

ac Arweinyddiaeth 
• Y proffil sefydlu / PauDP 
• Gwybodaeth o ran yr ALl / y Corff 

Awdurdodol / Consortiwm 
• “Sefydlu ar gyfer Athrawon Newydd 

Gymhwyso”  - cyflwyniad CGA 

• Cysondeb o ran strwythur a 
chefnogaeth i bob ANG yng 
ngogledd Cymru

• Profiad o safon uchel i ANG 
• Proses deg a chyfartal i bob 

ANG 
• Gwell dealltwriaeth o broffil

ar-lein ANG 
• Gwell dealltwriaeth o gofnodi 

profiadau ANG (PauDP)
• Asesu trylwyr a chyson i bob 

ANG 
• Adnabod yr  hyblygrwydd sydd 

mewn gwahanol batrymau 
cyflogi ANG 

• 15 sesiwn 

• 30 awr 

• 300+ aelod 

Hafan

T
udalen 139



M
ae tudalen hw

n yn fw
riadol w

ag



 

 
 

Atodiad 3 
Adnoddau ar gael i ysgolion fel rhan o ddeunyddiau cefnogi Sgiliau Carlam. 
 

Adnodd 1: Enghreifftiau o Ddilyniannau Dysgu 
 
Dilyniannau dysgu estynedig yw’r model Sgiliau Carlam sydd â’r nod o helpu athrawon i ganolbwyntio ar y sgiliau 
llythrennedd a rhifedd ar eu pennau eu hunain er mwyn sicrhau eu bod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol mi 
gyrchu’r cwricwlwm cyfan ar y lefel briodol. Maent yn cynnwys sgiliau llythrennedd unigol megis llafaredd, 
darllen lefel uwch, ysgrifennu/gramadeg/sillafu, adeiladu geirfa;  ac arian, lluosi, amser ac iaith fathemategol, 
etc, mewn rhifedd. Fe’u bwriadwyd i gefnogi dysgwyr i gyrchu gweddill eu dysgu. 
Mae pob model yn seiliedig ar y dilyniant addysgu a argymhellir gan yr ‘Education Endowment Foundation’ o ran 
agwedd hyblyg at addysgu a strategaethau ysgol-gyfan, cefnogaeth wedi’i dargedu i gyflymu dysgu a 
strategaethau ehangach (gan gynnwys cefnogi rhieni a gofalwyr). Mae modd eu haddasu i’w defnyddio yn y 
cartref neu’r ysgol, i allu ac oedran y dysgwyr, ac i weithredu fel model i athrawon ddatblygu mwy ar eu modelau 
eu hunain. 
Cynlluniwyd y gweithgareddau i ymgorffori ‘r FfCD ac i fod yn seiliedig ar gwricwlwm ehangach a dysgu yn yr awyr 
agored, lle bo hynny’n briodol, i symbylu a pharhau i adeiladu lles, annibyniaeth a hyder y dysgwr. 
Mae pob model yn cynnwys briffiad wedi’i drosleisio i athrawon a chyfres o fideos byrion i rieni i’w helpu i gefnogi 
eu plant gartref, petai’r ysgolion yn dewis eu rhannu. 
Fe’u cynhyrchwyd yn y ddwy iaith gyda chyd-destunau a deunyddiau darllen wedi eu dethol i adlewyrchu 
diwylliant a naws y naill iaith a’r llall yn y ffordd orau. 

Adnodd 2-5: Adolygiadau tystiolaeth 
 
Mae’r pedwar adolygiad hwn yn grynodeb o’r dystiolaeth gyfredol am ystod o raglenni ac ymyriadau a ddefnyddir 
yn gyffredin. Am bob rhaglen, mae ystod o wybodaeth ymarferol a buddiol i arweinwyr ysgol, gan gynnwys 
gwybodaeth am effeithiolrwydd, cost, gofynion hyfforddi a chysylltiadau a’r cwricwlwm. 

2 Adolygiad o dystiolaeth rhaglenni llythrennedd 

3 Adolygiad o dystiolaeth rhaglenni rhifedd 

4 Adolygiad o dystiolaeth rhaglenni ymddygiad a llesiant 

5 Adolygiad o dystiolaeth rhaglenni ar-lein (llythrennedd a rhifedd) 

 
Adnodd 6: Pecynnau addysgu ac adeiladu rhugled  
Mae’r pecynnau hyn yn adeiladu ar ystod o strategaethau ac adnoddau sy’n bod eisoes ac sydd ar gael i ysgolion 
trwy brosiectau a gyflwynwyd gan  GwE  a’r Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith  
(SCYATE), Prifysgol Bangor.  Maent yn canolbwyntio ar ddefnyddio strategaethau addysgu ac adeiladu rhuglder 
seiliedig ar dystiolaeth i helpu darllen a darllen rhugl disgyblion, sgiliau deall a geirfa, a sgiliau rhifedd sylfaenol a 
rhuglder rhifedd  
Gwelwyd bod i’r strategaethau sylfaen gref o ymchwil damcaniaethol, ynghyd â thystiolaeth gadarnhaol o 
dreialon effeithiolrwydd. Maent oll yn gymharol syml i’w defnyddio ar raddfa heb fod angen HMS hirfaith. Maent 
hefyd yn addas i rieni eu defnyddio. 
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6a Cadw Disgyblion yn Darllen! (HEADSPROUTS, FP-CA2) 

6b Strategaethau Darllen Ailadroddus a Rhuglder Geiriau Amlder Uchel (CA2-3 ar hyn o bryd yn cael ei 
ddiwygio ar gyfer y Gymraeg, a thestunau unswydd Cymraeg yn cael eu hysgrifennu) 

6c Strategaeth rhifedd SAFMEDS (prosiect cefnogi rhieni CA2) 

6d Strategaeth rhifedd SAFMEDS rhifedd /Ap Quizizz (CA2-3) 

6e Cyfarwyddiadau o bell ar gyfer Llythrennedd ac Iaith (RILL - ar hyn o bryd yn cael ei ddiwygio ar gyfer y 
Gymraeg, a thestunau unswydd Cymraeg yn cael eu hysgrifennu) 

 
Adnodd 7: Cynnig Llythrennedd Uwchradd  
 
Yn y sector uwchradd mae’n hanfodol ein bod yn datblygu mwy ar sgiliau llythrennedd ar draws y cwricwlwm fel 
bod dysgwyr yn gallu datgloi dysgu a chaffael gwybodaeth. Mae’r her o wella sgiliau llythrennedd yn flaenoriaeth 
arbennig i ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
Pecyn Offer Llythrennedd digidol yw’r pecyn cyntaf a gynigir i ysgolion. Mae’r pecyn yn gwneud pedwar 
argymhelliad allweddol ar sail ymchwil yr EEF, a chefnogir pob argymhelliad gan enghreifftiau ymarferol y gall 
athrawon yn yr ystafell ddosbarth eu haddasu er mwyn cefnogi a chyfoethogi sgiliau  llythrennedd eu dysgwyr. 
Mae pecyn o ddysgwyr proffesiynol, eto yn agored i’r holl athrawon dosbarth ar draws y rhanbarth, yn mynd 
gyda’r adnodd. 
Mae’r ail becyn sydd ar gael i ysgolion yn canolbwyntio ar yr ymyriad llythrennedd sydd yn hanfodol i bob dysgwr 
a nodwyd ar draws pob ystod gallu. Datblygwyd rhaglen o ymyriad llythrennedd rhyngweithiol, sydd ar gael yn 
Gymraeg a Saesneg, ac y mae ar gael i ysgolion i’w ddefnyddio. Gellir defnyddio’r rhaglen yn yr ysgol neu yn y 
cartref am ein bod yn cydnabod mor bwysig yw cefnogaeth rhieni i gyflymu dysgu. Mae ymyriad effeithiol hefyd 
yn  adnabod dysgwyr yn gynnar; yn defnyddio asesu i dargedu angen ac adolygu’r effaith yn rheolaidd, ac y mae’r 
rhaglen hefyd yn cefnogi  ysgolion i wneud hyn. Hefyd, datblygwyd pecyn dysgu proffesiynol cynhwysfawr i 
athrawon neu gymorthyddion dysgu er mwyn cefnogi ysgolion i sicrhau y caiff ei weithredu’n effeithiol. 
   
 

Adnodd 8: Pecynnau rhifedd uwchradd  
Pecyn yw’r adnoddau hyn fydd yn galluogi ein cydweithwyr yn y sector uwchradd i gefnogi’r ymgyrch 
rhifedd yn yr ysgol. Mae’r adnoddau sydd ynddo yn addas i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth (gan 
gynnwys cysylltiadau trawsgwricwlaidd), i ddysgwyr sy’n gweithio i ffwrdd o’r ysgol ac i rieni er mwyn 
cefnogi’r dysgwyr. Lle bo modd, seilir yr adnoddau ar dystiolaeth ac y maent yn cynnwys ystod o 
adnoddau dysgu y mae modd eu defnyddio ar gyfer anghenion dysgwyr gwahanol fel sy’n briodol 
. 

 

8a  
i 

Deunyddiau cefnogi cyffredinol 
Trefnu’r cwricwlwm rhifedd i flynyddoedd 7-9 i flaenoriaethu agweddau o’r cwricwlwm.  
Mae hyn yn cynnwys cyfuno pynciau y gellir eu dysgu gyda’i gilydd i greu’r isod: 

 Cysylltiadau rhwng y fframwaith presennol a’r cwricwlwm newydd. 

 Pynciau wedi eu trefnu yn ysgolion cynnydd i ddarparu adnoddau i bob ystod o allu 
ar CA3. 

 Cysylltu pynciau a’r prosiectau eraill – SAFMEDS ac iSTer  lle bo hynny’n briodol. 

CA3 
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8a ii Deunyddiau cefnogi cyffredinol 
Deunyddiau i gefnogi athrawon i gyfarwyddo dysgwyr gyda dysgu annibynnol ac o bell. 
Mae’r adnoddau yn cynnwys pecyn cymorth sy’n addas i ddysgwyr, dysgwyr gyda 
chefnogaeth rhieni, dysgwyr gyda chefnogaeth heb fod yn arbenigol, dysgwyr dan 
gyfarwyddyd athrawon. 
Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys y canlynol: 

 Cwestiynau diagnostaidd–  i’w cwblhau ar ddechrau a diwedd y gyfres o 
gyfleoedd dysgu. 

 Gwersi y gellir eu dilyn, gan gynnwys clipiau fideo ac enghreifftiau i gefnogi. 

 Tasgau i’w cwblhau a’u hunan-farcio fel y gall dysgwyr asesu eu datblygiad eu 
hunain. 

CA3 

8a 
iii 

Deunyddiau cefnogi cyffredinol 

 Deunyddiau a gefnogir o wefan Maths.Cymru fel y gall yr holl athrawon, dysgwyr 
a’u rhieni/gwarcheidwaid eu cyrchu. 

 Hyrwyddo brand ‘Maths.Cymru’ fel siop un-stop i ddeunyddiau cefnogi. 

 Meysydd penodol wedi eu targedu am CA3 yn y wefan (gydag ardal i CA4 y bydd 
angen i ddysgwyr ei chyrchu wrth iddynt symud i fyny trwy’r ysgol). 

 Rhyddhau deunyddiau dros y ddau dymor nesaf gyda gwahanol grwpiau o 
randdeiliaid. 

CA3-
CA4 

 Pecyn cefnogi wedi’i dargedu i gynnwys  

 Adnoddau i gefnogi’r gweithlu, i gefnogi dysgu wedi ei bersonoleiddio, 
deunyddiau cefnogi ychwanegol ac i gefnogi rôl rhieni yn y dysgu. 

  CA3 

8b 
i 

Deunyddiau cefnogi wedi’u targedu 

 Hyrwyddo a datblygu pecyn y gall uwch-arweinwyr mewn ysgolion ei 
ddefnyddio i ddatblygu’r gweithlu er mwyn cyflymu’r dysgu i bawb. 

 

   CA3 

8b 
Ii 

Deunyddiau cefnogi wedi’u targedu 

 Datblygu pecyn dysgu proffesiynol i gefnogi dysgwyr uwch i ddatblygu’r 
profiadau dysgu wedi’u personoleiddio er mwyn cyflymu’r dysgu i bawb. 

 

CA3 

8b 
iii 

Deunyddiau cefnogi wedi’u targedu 

 Datblygu pecyn dysgu proffesiynol i gefnogi  Cydlynwyr UDRh/CAAY/ Rhifedd i 
ddatblygu’r gweithlu yn yr ysgol i fuddsoddi ymhellach mewn ymyriad rhifedd 
grwpiau bychain. 

 

CA3 

8b 
iv 

Deunyddiau cefnogi wedi’u targedu 
Datblygu ystod o adnoddau a all gefnogi’r sesiynau y gall ysgolion eu dewis i’w 
cyflwyno i’r gymuned ehangach er mwyn cryfhau cysylltiadau gyda rhieni a’r gymuned 
ehangach er mwyn cefnogi datblygiad rhifedd 
 

CA3 
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8c Datblygiad iSTeR  
Strategaethau adalw  fesul tipyn i fathemateg (CA3-4) a ddatblygwyd ochr yn ochr â 
Phrifysgol  Bangor i roi cefnogaeth bellach i ddatblygu pynciau a ystyriwyd yn 8a ac 8b. 

CA
3 

8d Datblygiad SAFMEDS  
Deunyddiau a ddatblygwyd fel cydweithrediad rhwng Prifysgol Bangor a chydweithwyr CA2 
a CA3. 
Cysylltiedig â datblygu pynciau a ystyriwyd yn 8a ac 8b lle bo hynny’n briodol. 

CA3 
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CYNNIG PROFFESIYNOL

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn ddyrys sydd wedi amlygu pa mor anhygoel o hyblyg yr 
ydych chi fel penaethiaid ac ysgolion yn gallu bod wrth ymateb i’r holl heriau mae COVID-19 
wedi ei daflu atoch chi. Yn dilyn trafod gyda sawl un ohonoch, bydd cynnig GwE yn 
adlewyrchu’r hyblygrwydd yna gan fod ar gael i chi ar amser sydd yn gyfleus ac yn amserol i 
chi.
Byddwn yn trafod efo chi yn eich dalgylchoedd er mwyn adnabod yr agweddau sydd wedi 
eu blaenoriaethu ac yna, hyd eithaf gallu’r gwasanaeth, yn mynd ati i ymateb i’r anghenion 
yma mewn dull hyblyg sydd yn eich gweddu chi fel ysgolion.
Mae’r cynnig eleni wedi ei grynhoi o dan 5 prif bennawd sef:
• LLES
• Y DAITH DDIWYGIO: 

Cwricwlwm i Gymru
Anghenion Dysgu Ychwanegol [ADY]
Y Gymraeg

• DATBLYGU’R GWEITHLU: 
Cynorthwywyr Addysgu
Arweinyddiaeth
Cyfnod Sylfaen, Llythrennedd a Rhifedd, Pynciau

• CYFLYMU’R DYSGU 
• DIGIDOL 
Mae’r hyn sydd i ddilyn yn rhoi syniad lefel uchel i chi o’r Dysgu Proffesiynol sydd yn cael ei 
gynnig gan GwE yn ystod y flwyddyn academaidd yma. Nid yw’n rhestr derfynol ond mae’n 
rhoi blas i chi er mwyn eich cynorthwyo i adnabod y Dysgu Proffesiynol fydd angen ar eich 
ysgolion a’r staff i’r dyfodol agos.
Byddwn yn gweithio efo chi fel ysgolion er mwyn adnabod yr amseriad gorau er mwyn 
cyflwyno’r Dysgu Proffesiynol, ac o’r herwydd nid oes amseroedd na dyddiadau wedi eu 
cynnwys yn y cynnig lefel uchel yma.
Bydd GwE yn gweithio yn agos efo chi fel ysgolion yn ogystal er mwyn parhau i ddyfnhau’r 
gwaith Cymheiriol sydd eisoes wedi sefydlu ac i adnabod agweddau y byddech chi fel 
ysgolion yn gallu cynnig i ysgolion eraill er mwyn datblygu agweddau penodol o Ddysgu 
Proffesiynol.

CYNNWYS
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LLES

Delio gydag anawsterau ymlyniad a thrawma mewn Lleoliadau Addysg 

Enw’r Darparwr:  Ysgolion sy’n Wybodus am Drawma - Dr Coral Harper 

Disgrifiad Cryno: 

• Mae’n addas ar gyfer pob aelod o staff yr ysgol, ond yn targedu Athrawon Dynodedig PMG / Pennaeth Gofal  

 Bugeiliol / Lles / Cydlynwyr ADY 

• 3 awr CDP ar-lein a ddarperir mewn 2 sesiwn 90 munud yr un

• Darparu rhagarweiniad i Drawma Datblygiadol ac Ymlyniad drwy ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth gan ganol 

 bwyntio ar feithrin dull ysgol gyfan o weithredu

• Cefnogi pob mynychwr i adnabod strategaethau o ran addysgu a dysgu er mwyn helpu dysgwyr yn eu hysgolion

Bioffilia: Gwyddoniaeth Natur ac Anifeiliaid: Pam fod treulio amser yn yr awyr 
agored yn ein gwneud yn hapusach, yn iachach ac yn fwy abl i ddysgu

Enw’r Darparwr: Dr Coral Harper, Ymgynghorydd Addysg ac Iechyd Meddwl Annibynnol

Disgrifiad Cryno: 

Bydd y CDP ar-lein hwn yn dair awr (neu 2 x 90 munud), a bydd yn cefnogi’r ysgol i ddatblygu dealltwriaeth o Fioffilia 

gyda golwg ar hunan-reoleiddio ym Myd Natur

• Deall yr effaith gemegol fuddiol a gaiff Diddordeb Caled a Meddal ym Myd Natur (ar yr ymennydd) 

• Ymgorffori dysgu mewn ymarfer – Gweithgareddau i gefnogi lles emosiynol yn yr awyr agored 

• Asesiad Risg/Budd

Datblygu Parthau Hunan-Reoleiddio mewn lleoliadau cynradd

Enwau’r Darparwyr: Dr Janet Rose / Nia Thomas – GwE

Disgrifiad Cryno: 

• Mae’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio i fynd law yn llaw â’r gweithdy Hyfforddiant Emosiwn a chaiff ei gyflwyno  

 yn Saesneg gydag adnoddau dwyieithog

• Bydd y gweithdy’n canolbwyntio’n benodol ar strategaethau sy’n galluogi plant i feithrin sgiliau mwy effeithiol  

 wrth reoleiddio eu teimladau a’u hymddygiad er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar eu gwaith ysgol.  Bydd y   

 gweithdy’n cynnig nifer o wahanol strategaethau i gyfranogwyr y bydd modd iddynt eu rhoi ar waith yn rhwydd  

 yn yr ystafell ddosbarth

• Mae strategaethau hyn yn helpu plant ddysgu sut i reoleiddio’r system sy’n ymateb i straen, eu teimladau a’u  

 hymddygiad, ac yn helpu i feithrin llythrennedd emosiynol
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LLES

Cefnogi Addysg ar gyfer Plant sydd Mewn Gofal ar draws y rhanbarth

Enw’r Darparwr: Sharon Williams, GwE

Disgrifiad Cryno:  

• Gellir cyflwyno’r sesiwn 45 munud yn y Gymraeg / Saesneg ac mae’n addas ar gyfer pob aelod staff sy’n cefnogi  

 plant sydd mewn gofal – ond gan ganolbwyntio’n bennaf ar ANG / Arweinydd Dynodedig

• Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar – Beth mae’n ei olygu i fod ‘mewn gofal’? / Rôl yr ysgol a’r ALl wrth gefnogi  

 disgyblion PMG

• Dyrchafu dyheadau plant sydd mewn gofal ac ystyried effaith trawma yn ystod plentyndod cynnar ac   

 anawsterau ymlyniad mewn addysg, a chefnogaeth gyffredinol i weithredu

• Cefnogaeth, prosesau a gweithdrefnau e.e. Cynlluniau Addysg Personol 

Datblygu dull ysgol gyfan o ymdrin â Lles

Enw’r Darparwr:  Sharon Williams, GwE

Disgrifiad Cryno: 

• Gellir cyflwyno’r sesiwn 60 munud yn y Gymraeg / Saesneg ac mae’n addas ar gyfer unrhyw leoliad

• Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar Les cyffredinol ac yn cyfeirio at ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth /   

 strategaethau cenedlaethol parthed y dull ysgol gyfan o weithredu

• Bydd yn canolbwyntio ar yr ystyriaethau a’r arferion / egwyddorion allweddol i ysgolion a fydd yn fuddiol i bob  

 dysgwr

• Caiff gwybodaeth ei rhannu hefyd am y gronfa ddata o dystiolaeth Dysgu Carlam Lles a cheir cyfeiriadau at   

 ganllawiau pellach   

Y Ffordd Iawn – Dull o weithredu Iawnderau plant yng Nghymru
Enwau’r Darparwyr: Comisiynydd Plant Cymru / GwE

Disgrifiad Cryno: 

• Mae’r gweithdy’n addas ar gyfer pob lleoliad a gellir ei gyflwyno yn y Gymraeg / Saesneg – bydd y sesiynau yn  

 para rhwng 60 a 90 munud

• Ffocws y gweithdy fydd cyflwyno Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a sut y gellir eu rhoi ar  

 waith yn yr ysgol o safbwynt y 4 diben oddi mewn i CiG, a llais y dysgwr yn ogystal

• Bydd y gweithdy hefyd yn rhoi statws ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr’ i chi fel bod modd rhaeadru ar draws eich ysgol /  

 clwstwr
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LLES

Y Rhestr Wirio Arsylwi

Enw’r Darparwr: Helen Worrall, Ymgynghorydd Addysg / Awdur

Disgrifiad Cryno: 

• Bydd y cyfranogwyr, drwy gyfrwng crynodeb o’r Ddamcaniaeth Ymlyniad, yn gallu deall sut y mae profiadau   

 plentyndod cynnar, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud ag esgeulustod, trawma a cholled, yn effeithio mewn modd  

 negyddol ar y gallu i ffurfio perthynas gadarnhaol ag eraill, a sut y mae hyn yn amharu ar eu lles, eu hymddygiad  

 a’u hanghenion o fewn ein hysgolion

• Daw’r cyfranogwyr yn gyfarwydd â’r amrediad o adnoddau yn y llyfrau ‘rhestrau gwirio arsylwi’ a sut y bwriedir  

 iddynt gael eu defnyddio

• Daw’r cyfranogwyr i ddeall sut y mae’r Rhestr Wirio Arsylwi ar gyfer pob grŵp oedran wedi’i strwythuro, sut y  

 mae ei chwblhau a sut y gellir ei dehongli i oleuo’r ddealltwriaeth o angen ac i ddylanwadu ar gynllunio

• Bydd y cyfranogwyr yn deall sut y gellir defnyddio’r rhestr wirio fel dull effeithiol o fonitro ac arsylwi newidiadau  

 yn lles emosiynol plentyn neu berson ifanc ac, yn hynny o beth, sut y gellir ei defnyddio fel adnodd sy’n dangos  

 cynnydd ac effeithiolrwydd yr ymyriadau a roddwyd ar waith o ganlyniad i well dealltwriaeth

Meddwl yn Wahanol ar gyfer Dysgwyr Difreintiedig 
Enw’r Darparwr:  Challenging Education

Disgrifiad Cryno: 

• Mae’r Rhaglen Dysgu Proffesiynol yn seiliedig ar chwe modiwl hyfforddi a recordiwyd ac a gaiff eu rhyddhau bob  

 hanner tymor drwy gydol y flwyddyn academaidd. Maent ar gael i bob aelod staff (a llywodraethwyr) i’w   

 defnyddio yn ôl yr angen. Maent yn addas ar gyfer pob ysgol / lleoliad

• Caiff pob modiwl hyfforddiant ei rhannu i gyfres o sesiynau fideo byr (i’w gweld ar-lein yn unig) ac, i gyd-fynd â  

 nifer o’r rhain, bydd deunydd darllen a/neu daflenni gwaith myfyriol y gellir eu lawrlwytho. Bydd cyfle hefyd i  

 ymuno â sesiwn adborth fyw

• Caiff lleoliadau fynediad at y modiwlau drwy GwE at 31ain o Awst 2021

• Bydd y ffocws ar gefnogi pobl ifanc fregus a difreintiedig ac yn cynnwys: Sut deimlad yw bod o dan anfantais  

 mewn ysgol; effaith y cwricwlwm; Addasu dulliau addysgu a defnyddio strategaethau metawybyddol mewn   

 ffordd effeithiol; delio â’r anawsterau wrth gyfranogi; Addysgu ymddygiadau dysgu priodol a dysgu sy’n   

 gysylltiedig â gyrfa
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LLES

Ymgysylltu â’r Gymuned a Theuluoedd – YGaTh

Enw’r Darparwr:  GwE

Disgrifiad Cryno: 

• Mae’r gweithdy’n addas ar gyfer pob lleoliad a gellir ei gyflwyno yn y Gymraeg / Saesneg

• Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar becyn cymorth YGaTh Llywodraeth Cymru. Mae’r pecyn hwn wedi’i    

 gynllunio i roi cymorth ymarferol i ysgolion gyda throsolwg o’r 5 thema allweddol o safbwynt ymgysylltu â rhieni  

 ac â’r gymuned

• Bydd y gweithdy hefyd yn canolbwyntio ar enghreifftiau ymarferol o ysgolion ar draws y rhanbarth yng nghyswllt  

 gwreiddio dull ysgol gyfan o ymdrin ag ymgysylltiad teuluol a llais y teulu

• Bydd y gweithdy hefyd yn rhannu canllawiau pellach neu’n cyfeirio at arweiniad pellach o ran rhaglenni /   

 darpariaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth

Sut ydym ni’n mesur lles? – Y sgwrs

Enw’r Darparwr: :  GwE

Disgrifiad Cryno: 

• Gellir cyflwyno’r gweithdy 60 munud hwn yn y Gymraeg/Saesneg

• Canolbwynt y gweithdy yw rhoi trosolwg i ysgolion / lleoliadau o’r amrediad cyffredinol o fesurau / dulliau “lles”  

 sy’n seiliedig ar dystiolaeth

• Bydd enghreifftiau ymarferol o’r hyn a ddefnyddiwyd gan ysgolion, a’r effaith a gafwyd, hyd yma. Byddwn hefyd  

 yn cysylltu â’r 6 awdurdod lleol ynghylch cymorth a dargedir i ddysgwyr

Bloom – ar gyfer iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc 
Enw’r Darparwr: Mental Health UK (Hafal Cymru)

Disgrifiad Cryno: 

• Mae Bloom yn adnodd di-dâl i ysgolion. Mae’n darparu dulliau a gwybodaeth i ddysgwyr yn CA4/ôl 16 er mwyn 

 iddynt allu cynnal eu hiechyd meddwl a’u lles  - https://mentalhealth-uk.org/partnerships/projects/bloom/

• Mae’r hyfforddiant ar-lein ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. Felly hefyd yr adnoddau / cynlluniau gwersi / llyfr  

 gwaith myfyrwyr

• Mae’r rhaglen yn cynnwys 6 pwnc allweddol – Beth yw Gwydnwch? Straen Arholiadau / Gwneud    

 penderfyniadau / Rheoli Astudio / Pwysau cymdeithasol a chyfeillion

• Yn dilyn yr hyfforddiant, mae’n bosib wedyn i ysgolion gael cymorth ymarferol drwy Hafal Cymru wrth gyflawni’r  

 gwaith mewn ysgolion
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LLES

Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen Tymor yr Hydref.  Ffocws – Iechyd a Lles. 
Strategaethau effeithiol i gefnogi’r dysgu

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras: 

• Ymddygiad Sgematig – Beth yw sgema a sut i gefnogi ymddygiad sgematig? Cyd-fynd â’r camau cynnydd cynnar  

 Cwricwlwm i Gymru

• Adnabod Trawma – ACE’s.  Astudiaeth Achos yn egluro strategaethau effeithiol i’w defnyddio â’r holl ddisgyblion 

 i ddelio ag achosion o or-bryder a thrawma

• Gwybodaeth am asesiadau ar lein

• Recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE

Lles ar draws y Cwricwlwm i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)
Enw’r darparwr(wyr): Ieuan Jones

Disgrifiad bras: 

• Sicrhau bod lles pob dysgwr o’r flaenoriaeth uchaf ym mhob ysgol ledled y rhanbarth

• Sicrhau bod pob dysgwyr yn gwneud y gorau o’u potensial dysgu llawn a dod yn unigolion iach, hyderus sy’n  

 adeiladu eu lles emosiynol trwy ddatblygu hyder

• Sicrhau bod yr athrawon yn deall bod datblygu iechyd a lles corfforol yn arwain at fuddion gydol oes

• Hyrwyddo bod gan bob ysgol amgylchedd iach a diogel sy’n cwmpasu agwedd gyfannol tuag at les a bod pob  

 dysgwr

Gwreiddio Rhaglen VESPA mewn Ysgolion  
Enw’r Darparwr: Martyn Froggett

Disgrifiad Cryno: 

• Hyfforddiant yn parhau i ysgolion sy’n ymwneud â’r rhaglen a chyfle i gael hyfforddiant i’r rhai nad ydynt.    

 Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddatblygu Hyrwyddwyr VESPA, darparwyr presennol y rhaglen, a   

 darpar-ddarparwyr 
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LLES

Gweithdai Lles Penaethiaid

Enw’r Darparwr:  Claire Chidley - arbenigwraig profiadol ac uchel ei pharch yn y maes - fydd yn hwyluso’r   
 gweithdai

Disgrifiad Cryno: 

• Gweithdy ‘byw’ unwaith ac am byth sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth o agweddau ar les personol Prifathrawon  

 e.e. gwytnwch, addasu i amgylchedd cyfnewidiol, myfyrio personol ac ati. Cyflwynir y rhaglen yn ystod mis   

 Tachwedd 2020

• Yn dilyn hyn, bydd cyfres o weminarau byr, a fydd yn cael eu recordio, gan ganolbwyntio ar themâu ac    

 agweddau amrywiol ar les a gwytnwch. Yn ogystal â hyn bydd deunyddiau ac ymarferion darllen cyn ac ar ôl y  

 gweithdy i arweinwyr ysgol ymgysylltu â nhw. Gall ysgolion gymryd rhan yn y sesiynau hyn yn hyblyg a’u   

 defnyddio yn eu hysgolion eu hunain os dymunant.

• Bydd ymgysylltu a chefnogaeth cymheiriaid yn allweddol trwy gydol y cynnig gyda chyfleoedd i ymgysylltu â   

 chyfoedion o fewn uwch dimau arweinyddiaeth ysgolion unigol a / neu gydag arweinwyr o ysgolion eraill.

• Bydd cyfle i grwpiau o ysgolion ddod ynghyd i archwilio ymhellach agweddau penodol ar les personol, cyfunol a  

 sefydliadol. Gallai hyn fod yn glystyrau o ysgolion cynradd neu grwpiau o ysgolion uwchradd
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Y DAITH DDIWYGIO

Rheoli Newid 

Enw’r darparwr(wyr): Ruth Thackray ac Euros Davies

Disgrifiad bras: 

• Sesiwn ymarferol a gafaelgar i gefnogi ysgolion ar arwain a chynllunio newid trwy’r daith ddiwygio.

• Beth yw Rheoli Newid a sut i fynd ati i reoli newid?

• Cyfle i gydweithio efo cyfoedion mewn grwpiau bach er mwyn trafod amrywiol sefyllfaoedd

• Rhennir y Dysgu proffesiynol i ddwy sesiwn o tuag awr a thri chwarter

CWRICWLWM I GYMRU

Datblygu gweledigaeth a rennir 

Enw’r darparwr(wyr): Ruth Thackray ac Euros Davies

Disgrifiad bras: 

• Gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru.

• Beth yw eich gweledigaeth bresennol? Oes angen ei addasu/ddiweddaru?

• Sut fyddwch yn sicrhau fod hon yn weledigaeth ar gyfer yr holl gymuned a’ch rhanddeiliaid?

• Sut mae datblygu gweledigaeth gytûn yn ystod cyfnod COVID-19

Disgwyliadau’r System  

Enw’r darparwr(wyr): Ruth Thackray ac Euros Davies

Disgrifiad bras: 

• Trafodaeth a gwneud synnwyr o’r disgwyliadau ar gyfer y daith at Fedi 2022

• Sesiwn anffurfiol gyda digon o amser i holi cwestiynau a mynegi barn

• Buddiol i ysgolion allu mapio’r daith hyd at Fedi 2022

• Adnabod ble mae Cwricwlwm i Gymru yn y daith ddiwygio ehangach
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Y DAITH DDIWYGIO

Dysgu Cyfunol, cyflymu’r dysgu a Chwricwlwm i Gymru 

Enw’r darparwr(wyr): Ruth Thackray ac Euros Davies

Disgrifiad bras:

• Adnabod a pharatoi ar gyfer senarios a heriau sydd yn codi oherwydd COVID-19

• Adnabod esiamplau o sut all y gwaith yma ein helpu i baratoi ar gyfer CiG 

• Beth yw’r cysylltiadau rhwng yr agweddau yma?

• Cyfleoedd i adlewyrchu

Deall Cwricwlwm sy’n cael ei yrru gan y Dibenion 

Enw’r darparwr(wyr): Ruth Thackray ac Euros Davies

Disgrifiad bras: 

• datblygu a deall cysyniadau o fewn Cwricwlwm i Gymru a sut i gynllunio i newid cwricwlwm

• Deall y cysyniad y tu ôl i Gwricwlwm sydd yn cael ei yrru gan Ddibenion

Addysgeg  

Enw’r darparwr(wyr): Tîm CiG GwE

Disgrifiad bras: 

• Cyfres o sesiynau byr yn edrych ar beth sy’n gwneud Addysgeg effeithiol

• Cyswllt efo’r Ysgolion fel Sefydliadau sy’r Dysgu a’r rhan mae ymchwil yn ei chwarae

• Cyswllt efo’r Safonau Dysgu Proffesiynol 

Creu gofod ac amser i Ddysgu Proffesiynol  

Enw’r darparwr(wyr): Tím CiG GwE

Disgrifiad bras: 

• Cyfle i edrych ar ddysgu proffesiynol effeithiol i’r holl staff a sut mae’n cefnogi’r Daith Ddiwygio

• Trafod dulliau ac enghreifftiau effeithiol o greu gofod ac amser ar gyfer Dysgu Proffesiynol

• Adnabod y DP sydd ar gael ar gyfer y daith ddiwygio a sut i fanteisio arno fel ysgol a dalgylch
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Y DAITH DDIWYGIO

Diweddariad Cwricwlwm Cymru i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) 

Enw’r darparwr(wyr): Ieuan Jones

Disgrifiad bras: 

• Cyfle i edrych ar y datblygiadau diweddara o fewn Cwricwlwm Cymru

• Canolbwyntio ar y “Datganiadau o’r hyn sy’n bwysig”, yr “Egwyddorion cynnydd” a’r “Disgrifiadau dysgu”

• Athrawon yn cael cyfle i ddatblygu agweddau o’r cwricwlwm ei hun, gan alluogi ei dysgwyr i ddatblygu tuag at  

 bedwar diben y cwricwlwm

• Rhannu arfer gorau o ran yr addysgu yn y Cyfnod Sylfaen, CA2 a CA3

Sut i ddarparu cwricwlwm holistaidd datblygiadol pwrpasol ac integredig o’r 
cyfnod sylfaen i waelod CA2

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad Bras: 

• Rhannu syniadau a phrofiadau dysgu

• Sut i gynllunio drwy ddull holistaidd gan ddefnyddio cyd-destun dilys 

• Addas ar gyfer aelodau o’r uwch dîm arwain, athrawon a chymorthyddion y CS a blynyddoedd 3 a 4

• Weminar byw ond bydd recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE

Gwreiddio’r 12 egwyddor addysgegol yn ein harferion beunyddiol  

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad Bras: 

• Sut i gynllunio amgylchedd ddysgu effeithiol

• Sut i ddefnyddio’r ddarpariaeth yn effeithiol i ehangu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol y disgyblion

• Datblygu a deall theorïau sy’n ymwneud â dysgu a datblygiad plentyn sy’n berthnasol i’r gwaith cynllunio

• Addas ar gyfer aelodau o’r uwch dîm arwain, athrawon a chymorthyddion y CS a blynyddoedd 3 a 4

• Weminar byw ond bydd recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE
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Y DAITH DDIWYGIO

Datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd dysgwyr y Cyfnod Sylfaen yn yr ardal tu 
allan 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras:

• Syniadau ynglyn â ffyrdd o ddatblygu sgiliau mathemategol a rhifyddol disgyblion drwy brofiadau dysgu   

 cyfoethog yn yr awyr agored(nifer fawr o’r gweithgareddau yn seiliedig ar ‘Y Nadolig’ a’r defnydd o adnoddau  

 naturiol a darnau rhydd)

• Gweithgareddau i gefnogi datblygiad personol, cymdeithasol a lles y dysgwyr

• Yn addas ar gyfer athrawon a chymorthyddion Meithrin i Flwyddyn 2

• Weminar byw ond bydd recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE

Cyfarfodydd Rhwydwaith Penaethiaid Saesneg (unwaith bob hanner tymor) 

Enwau’r Darparwyr: Gaynor Murphy, Anna Lloyd Williams a Louise Usher 

Disgrifiad Cryno:  

• Datblygu ymhellach safonau addysgu a dysgu 

• Datblygu dulliau dysgu cyfunol effeithiol 

• Atgyfnerthu ymhellach ansawdd yr arweinyddiaeth 

• Creu cyfleoedd i rannu’r arferion gorau ac i ddatblygu dulliau o ymdrin â’r CIG 
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Y DAITH DDIWYGIO

Gwahaniaethu: Mike Gershon 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Disgrifiad bras: 

• Fideo 1 - Diffinio Gwahaniaethu a Haenu 

• Fideo 2 - Sgaffaldiau, Modelu a’r Cof Gweithredol 

• Fideo 3 - Defnyddio Tacsonomi i Wahaniaethu 

• Fideo 4 - Adborth a Metawybyddiaeth

Cyfathrebu cadarnhaol 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol a chyflwynydd hyfforddiant rhithwir ar-lein Nicola S 
Morgan 

Disgrifiad bras: 

• Sut i drin sgyrsiau heriol gan ddefnyddio 8 cam a fydd yn eich helpu i deimlo’n fwy parod, cyfathrebu’n hyderus  

 a chadw rheolaeth ar y sefyllfa a chi’ch hun

• Sesiwn 2.5 awr

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL [ADY]

Delio gyda sefyllfaoedd anodd yn effeithiol 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol a chyflwynydd hyfforddiant rhithwir ar-lein Nicola S 
Morgan

Disgrifiad bras: 

• Datblygu strategaethau penodol ar gyfer datrys gwrthdaro

• Ymarfer sgiliau cyfathrebu

• Datblygu sgiliau dylanwadu a thrafod i hwyluso penderfyniadau

• Sesiwn 2.5 awr
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Y DAITH DDIWYGIO

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Llywodraeth Cymru (Eliesha Lefel 1) 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Disgrifiad bras: 

• Beth yw’r system ADY newydd?

• Nodi anghenion dysgu ychwanegol

• Rolau a chyfrifoldebau allweddol

Gweithio gyda rhieni 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol a’r cyflwynydd Samantha Garner

Disgrifiad bras: 

• Edrych ar yr heriau a wynebir wrth weithio gyda rhieni a sut y gallwn feithrin perthynas effeithiol a    

 chadarnhaol i sicrhau’r deilliannau gorau i blant a phobl ifanc

Cynhwysiant mewn addysg 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Disgrifiad bras: 

• Beth yw cynhwysiant a sut i’w hyrwyddo yn ein lleoliad a’n harferion gwaith unigol?

Proffiliau Un-Dudalen 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol a’r cyflwynydd Ben Rosamond

Disgrifiad bras:  

• Beth yw proffil un-dudalen?

• Sut y gallant ein helpu i gefnogi plant a phobl ifanc yn well?
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Y DAITH DDIWYGIO

Quality First Teaching 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol a’r cyflwynydd Samantha Garner

Disgrifiad bras: 

• “Quality First Teaching”: Beth yw hyn, a sut y gallwn ei gyflawni?

Addysgu mewn ffordd amlsynhwyraidd i gefnogi myfyrwyr sydd ag ADY 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol 

Disgrifiad bras: 

• Pam nad yw pawb ohonom yn dysgu yn yr un ffordd?

• Sut y gallwn gynllunio a gwerthuso ein harferion i sicrhau ein bod yn cyrraedd pob dysgwr, nid yn unig y rheiny  

 sy’n dysgu sut rydym ni’n addysgu?

Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol a’r cyflwynydd Ben Rosamond

Disgrifiad bras: 

• Beth yw Adolygiad sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn?

• Sut gall Adolygiadau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn ein helpu i gefnogi plant a phobl ifanc yn well?

Meddwl sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn i Bawb 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol a Helen Sanderson Associates 

Disgrifiad bras:  

• Ychwanegu at eich dealltwriaeth o’r hyn y mae bod yn berson-ganolog yn ei olygu
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Y DAITH DDIWYGIO

Datblygu Deiliannau Effeithiol  

Enw’r darparwr(wyr): Tîm Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Disgrifiad bras: 

• Sesiwn 1 - Paratoi (dysgu beth sy’n bwysig, pwy sy’n bwysig a ble mae’n bwysig)

• Sesiwn 2 - Y Dilyniant Canlyniadau (ysgrifennu canlyniadau effeithiol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn)

• Sesiwn 3 - Y System Gymorth (gwirio datrysiadau a datrys problemau)

• Bydd angen i bob unigolyn gwblhau pob sesiwn (3 sesiwn = 7.5 awr) (Rhith-hyfforddiant ar-lein)
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Y DAITH DDIWYGIO

Llythrennedd yn y Cwricwlwm Newydd i Gymru 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Gymraeg GwE

Disgrifiad bras: 

• Rhwydweithiau / clystyrau ar draws y rhanbarth yn cydweithio i greu adnoddau newydd trawsgwricwlaidd

• Cefnogi ac adeiladu ar gynlluniau sydd eisoes yn weithredol ac yn llwyddiannus

• Cynnig arweiniad ar sut i osod y Cwricwlwm Newydd yn ganolbwynt i ddatblygu Llythrennedd ymhellach eto o  

 fewn cynlluniau adrannau unigol neu o fewn Meysydd Dysgu traws-ysgol

Y GYMRAEG

Cynnig cyfleon i athrawon weithio ar brosiectau traws-rhanbarthol/cenedlaethol 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Gymraeg GwE

Disgrifiad bras: 

• Prosiectau ar y gweill ar gyfer CA3 a CA4

• Gwahoddiad i athrawon ymuno â phanel y prosiectau

• Bydd cyfeiriad y prosiectau yn cael ei phennu gan banel y prosiectau

Dulliau Addysgu Dwyieithog 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Gymraeg GwE a Phrifysgol Bangor

Disgrifiad bras: 

• Cyfeirlyfr cyflym i addysgwyr, yn seiliedig ar Ymchwil ryngwladol i ddulliau addysgu dwyieithog, cafodd y gwaith  

 ei arwain gan yr Athro Enlli Thomas, Prifysgol Bangor

• Mae’n cynnwys trosolwg byr o’r llenyddiaeth ryngwladol gan berthnasu’r arferion hynny i’r cyd-destun addysgol  

 yma yng Nghymru

• Cafodd y llyfryn ei gynhyrchu i gyd fynd a Chynhadledd y Gymraeg mewn Addysg a Dwyieithrwydd (Hydref/   

 Tachwedd 2018) a chaiff ei gefnogi gan fideos YouTube o’r Gynhadledd rhai Cymraeg a thrwy gyfrwng y Saesneg
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DATBLYGU’R GWEITHLU

Hyfforddiant Ymsefydlu i Gynorthwywyr Addysgu Newydd (digidol) 

Enw’r darparwr(wyr): Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

Disgrifiad bras: 

• Deall rôl y cynorthwywyd addysgu a sut i ddatblygu’n broffesiynol

• Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl y cynorthwyydd addysgu

• Mynd i’r afael â newidiadau, ac ystyried pa mor berthnasol ydynt yn eu lleoliadau eu hunain

Hyfforddiant Darpar CALU Cylch 1 (Modiwlau 2, 3 a 4) 

Enw’r darparwr(wyr): Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

Disgrifiad bras: 

• Deall gofynion statws a rôl CALU a pharatoi ar gyfer asesiad CALU

• Dod i ddeall eu heffaith broffesiynol ar ddysgwyr

• Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl CALU, mynd i’r afael â’r newidiadau cenedlaethol   

 presennol, ac ystyried pa mor berthnasol ydynt yn eu lleoliadau eu hunain

• Creu a gwella rhwydweithiau a chydweithio proffesiynol ymysg cynorthwywyr addysgu, o fewn ysgolion, a   

 rhwng ysgolion

Hyfforddiant Darpar CALU Cylch 2 (Modiwl 1 – 4) 

Enw’r darparwr(wyr): Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

Disgrifiad bras: 

• Deall gofynion statws a rôl CALU a pharatoi ar gyfer asesiad CALU   

• Dod i ddeall eu heffaith broffesiynol ar ddysgwyr   

• Deall sut mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar rôl CALU, mynd i’r afael â’r newidiadau cenedlaethol   

 presennol, ac ystyried pa mor berthnasol ydynt yn eu lleoliadau eu hunain

• Creu a gwella rhwydweithiau a chydweithio proffesiynol ymysg cymorthyddion dysgu, o fewn ysgolion, a rhwng  

 ysgolion

CYNORTHWYWYR ADDYSGU
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DATBLYGU’R GWEITHLU

Cynorthwywyr Addysgu / CALU – Cefnogi a bwrw ymlaen â Rhifedd yn CA2  

Enw’r Darparwr: Manon Davies  

Disgrifiad Cryno: 

• Strategaethau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth i gefnogi datblygiad sgiliau rhifedd y dysgwyr

• Cyflwyniad i ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r  

 pwnc

• Addas ar gyfer Cymorthyddion a CALU ar bob lefel

Cynorthwywyr Addysgu / CALU – Cefnogi a bwrw ymlaen â Llythrennedd yn CA2 

Enw’r Darparwr:  Vicky Lees

Disgrifiad Cryno: 

• Strategaethau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth i gefnogi datblygiad sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu 

• Cyflwyniad i ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r  

 pwnc 

• Addas ar gyfer Cymorthyddion a CALU ar bob lefel 
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DATBLYGU’R GWEITHLU

Rhaglen Datblygu Arweinwyr Canol

Darparwyr: Rhaglen genedlaethol a reolir gan y consortia rhanbarthol mewn cydweithrediad â phartneriaid 
cyflenwi

Disgrifiad bras: 

• Mae’r rhaglen datblygu arweinyddiaeth 1-flwyddyn hon ar gael i bob arweinydd canol ledled Cymru sydd â   

 meysydd cyfrifoldeb a/neu reolaeth llinell staff.  

• Rhaglen ddatblygu traws-gyfnod, ymarferol, a gyflwynir trwy fodel dulliau cymysg

• Bydd y rhaglen yn: datblygu sgiliau arwain y cyfranogwyr a chynhwysedd arweinyddiaeth yr ysgol; gwella  

 profiadau ar gyfer disgyblion a chodi safonau 

• Cynigir opsiynau o ran achredu, mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor

Rhaglen Datblygu Uwch Arweinwyr 

Darparwyr: Rhaglen genedlaethol a reolir gan y consortia rhanbarthol mewn cydweithrediad â phartneriaid 
cyflenwi

Disgrifiad bras: 

• Mae’r rhaglen ddatblygu 1-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr ledled Cymru sydd  

 â chyfrifoldeb cyffredinol am agwedd ar arweinyddiaeth ar draws sefydliad 

• Mae’r rhaglen yn ceisio gwneud y mwyaf o gyfleoedd e-ddysgu a thechnoleg trwy’r holl gynnwys dysgu,   

 ymchwil a chyfarwyddiadol sydd ar gael yn ddigidol. Dyma fydd y prif fodd o gasglu a chyfnewid gwybodaeth a  

 dysgu

• Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod effeithiol trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r   

 berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach

• Mae cyflwyno’r rhaglen uwch arweinwyr yn cynnwys mentora, rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a Hunan  

 Adolygiad Safonau arweinyddiaeth unigol

ARWEINYDDIAETH
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DATBLYGU’R GWEITHLU

Rhaglen Genedlaethol i Ddatblygu Darpar Benaethiaid – paratoi ar gyfer CPCP

Darparwyr: Rhaglen asesu a datblygu genedlaethol, a reolir gan y consortia rhanbarthol ar ran Llywodraeth Cymru

Disgrifiad bras: 

• Mae’r rhaglen datblygu 1-flwyddyn hon yn gyfle dysgu proffesiynol cyffroes ar gyfer arweinwyr ysgol profiadol  

 o bob cwr o Gymru sy’n dymuno bod yn benaethiaid yn y dyfodol agos. Mae cwblhau’r rhaglen hon yn    

 ddisgwyliad ar gyfer pob ymgeisydd CPCP y dyfodol

• Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth hynod o effeithiol trwy hunanwerthuso a myfyrio, gan archwilio’r  

 berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach. Bydd yn sicrhau tegwch o ran  

 mynediad ar gyfer ymarferwyr ledled Cymru, ynghyd â chynnydd yn nifer yr ymgeiswyr o safon uchel am swyddi  

 penaethiaid mewn ysgolion.

• Bydd y rhaglen yn galluogi’r cyfranogwyr i fyfyrio ar eu harfer proffesiynol eu hunain, ac i sicrhau eu bod wedi  

 paratoi’n dda wrth ymgeisio i ymgymryd ag asesiad ffurfiol ar gyfer y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar  

 gyfer Prifathrawiaeth (CPCP).

• Cynhelir y rhaglen dros gyfnod o flwyddyn, ac mae’n gofyn am ymrwymiad sy’n gyfwerth â phum niwrnod   

 rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr. Gallai’r rhaglen gael ei darparu trwy fodel dysgu cyfunol.

Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Dros Dro

Darparwyr: Rhaglen genedlaethol a reolir gan y consortia rhanbarthol mewn cydweithrediad â phartneriaid 
cyflenwi

Disgrifiad bras: 

• Mae’r rhaglen dwy-flynedd hon ar gael i bob pennaeth ledled Cymru sydd yn eu swydd barhaol neu swydd dros  

 dro cyntaf 

• Mae’r rhaglen yn cynnig: Diwrnodiau Datblygu ym maes  Arweinyddiaeth; cefnogaeth gan Hyfforddwyr    

 Arweinyddiaeth a chyfleoedd rhwydweithio

• Mae’n anelu at sefyllfa lle mae Penaethiaid sy’n newydd yn eu rôl yn parhau i ddatblygu ac i elwa o strwythur  

 cefnogi / rhwydweithio gyda chymheiriaid

• Cynigir opsiynau achrediad, mewn partneriaeth â’r Athrofa Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor
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DATBLYGU’R GWEITHLU

Rhaglen Datblygu Penaethiaid Profiadol 

Darparwyr: Rhaglen genedlaethol a reolir gan y consortia rhanbarthol mewn cydweithrediad â phartneriaid 
cyflenwi

Disgrifiad bras: 

• Mae’r rhaglen dwy-flynedd hon yn gyfle dysgu proffesiynol i benaethiaid profiadol ac wedi cael ei chreu i alluogi  

 penaethiaid i fyfyrio ar eu perfformiad presennol a phennu’r camau nesaf i sicrhau arweinyddiaeth effeithiol

• Bydd yn darparu heriau a chefnogaeth bwrpasol i bob cyfranogwr; amser i drafod syniadau, theorïau ac erfynau  

 arweinyddiaeth; a’r cyfle i elwa gan, a helpu eraill i gyflawni’r rôl yn llwyddiannus

• Mae’r rhaglen yn hyrwyddo arweinyddiaeth effeithiol iawn trwy hunanarfarnu a myfyrio, gan archwilio’r   

 berthynas rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus a’r gymuned ehangach

• Mae cyfle i gael achrediad mewn partneriaeth â Phrifysgol Y Drindod Dewi Sant (Yr Athrofa) a Phrifysgol Bangor  

 i’r rhai sy’n dymuno dilyn y llwybr hwnnw

Rhaglen Arweinyddiaeth Ôl-16 – Diwrnod 4 

Enw’r Darparwr: Traws-Gonsortia – Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ôl-16

Disgrifiad bras: 

• Cwblhau’r cwrs o 2019-20

• Ar gyfer cynrychiolwyr a wnaeth gwblhau rhan gynharaf y rhaglen

• Dwy sesiwn 90-munud ar Dachwedd 25/Rhagfyr 3.  Dylai’r cynrychiolwyr fynychu’r ddwy sesiwn

Rhaglen Cymell a Mentora 

Enw’r Darparwr: Ieuan Jones a Bethan Cartwright

Disgrifiad bras: 

• Cyfres o weithdai ar gyfer y Pennaeth a/neu’r Uwch Dîm Rheoli ar gyfer datblygu eu sgiliau Cymell a Mentora

• Arfogi mynychwyr gyda strategaethau a modelau er mwyn cefnogi gwaith cymell a mentora effeithiol wrth i   

 gymell gael ei wreiddio o fewn y sefydliad.

• Gweithdai rhyngweithiol gyda digon o gyfleoedd i dorri allan i ystafelloedd trafod a chwarae rôl er mwyn   

 datblygu dealltwriaeth
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DATBLYGU’R GWEITHLU

Arsylwi yn erbyn y proffil cryno 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras: 

• Pwysigrwydd y cylch arsylwi

• Gwneud arsylwadau yn erbyn y proffil cryno a deall sut i gynllunio’r camau nesaf yn y dysgu

Recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE

Ymarferwyr yn hwyluso a chefnogi’r dysgu yn y Cyfnod Sylfaen 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras: 

• Cwestiynu effeithiol – gan gynnwys cwestiynau i ddatblygu ymresymu rhifyddol a chwestiynau i annog y   

 disgyblion i fyfyrio ac ymestyn eu hymatebion

• Dull ‘Blank’ o gwestiynu

• Strategaethau i feithrin dysgwyr annibynnol

Sesiynau i’w trefnu ar gais clwstwr drwy’r Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant

Rhwydweithiau Tymhorol y Cyfnod Sylfaen 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras: 

• Yn ystod y cyfarfodydd trafodir materion a datblygiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol parthed y cyfnod   

 sylfaen yn ogystal â rhannu astudiaeth achos ‘arfer dda’

• Dyddiadau i’w rhannu drwy fwletin GwE a thrydar GwE a thrydar GwE cynradd

Weminar byw ond bydd recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE

CYFNOD SYLFAEN, LLYTHRENNEDD & RHIFEDD, PYNCIAU
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Cyfarfodydd rhwydwaith tymhorol llythrennedd a rhifedd

Enwau’r Darparwyr: Manon Davies a Vicky Lees

Disgrifiad bras: 

• Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol a lleol ar gyfer arweinwyr pwnc ym maes Llythrennedd a Rhifedd

• Canolbwyntio’n benodol ar gydweithio a rhannu’r arferion gorau, addysgu Llythrennedd a Rhifedd mewn ffordd  

 effeithiol, archwilio amrediad o dystiolaeth ddibynadwy a dulliau addysgegol i ddatblygu’r cwricwlwm newydd

• Datblygu arweinyddiaeth ddosranedig trwy uwchsgilio a grymuso pob aelod staff sy’n arwain ym maes    

 Llythrennedd/Rhifedd

Llythrennedd a Rhifedd: Dylunio eich Cwricwlwm yn CA2 

Enwau’r Darparwyr:  Manon Davies a Vicky Lees

Disgrifiad bras: 

• Rhannu syniadau ar sut i gynllunio’n effeithiol ddatblygiad sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol, wrth i chi   

 ddylunio eich cwricwlwm

• Defnydd effeithiol o’r amgylchedd dysgu dan do ac yn yr awyr agored

• Addas ar gyfer yr holl arweinyddion, athrawon a staff ategol

Fforymau i Athrawon Saesneg  (ar agor i bob athro/athrawes, unwaith bob hanner tymor)  

Enwau’r Darparwyr: Gaynor Murphy, Anna Lloyd Williams a Louise Usher

Disgrifiad bras: 

• Datblygu ymhellach safonau addysgu a dysgu – blaenoriaeth pwnc-benodol bob hanner tymor 

• Creu cyfleoedd i athrawon rannu a chydweithio 

• Creu cyfleoedd i rannu’r arferion gorau 

Cyfarfodydd Rhwydwaith Penaethiaid Mathemateg  (unwaith y tymor)   

Enwau’r Darparwyr: Delyth Ellis a Sian Caldwell

Disgrifiad bras: 

• Datblygu ymhellach safonau addysgu a dysgu 

• Datblygu dulliau dysgu cyfunol effeithiol 

• Atgyfnerthu ymhellach ansawdd yr arweinyddiaeth 

• Creu cyfleoedd i rannu’r arferion gorau 

• Datblygu dulliau o ymdrin â’r CIG 
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Fforymau i Athrawon Mathemateg  (ar agor i bob athro/athrawes, unwaith y tymor)  

Enwau’r Darparwyr: Delyth Ellis a Sian Caldwell

Disgrifiad bras: 

• Datblygu ymhellach safonau addysgu a dysgu – blaenoriaeth pwnc-benodol bob tymor

• Creu cyfleoedd i athrawon rannu a chydweithio 

• Creu cyfleoedd i rannu’r arferion gorau 

Rhwydweithiau Cydlynwyr Rhifedd  (unwaith bob hanner tymor) 

Enwau’r Darparwyr: Delyth Ellis a Sian Caldwell

Disgrifiad bras: 

• Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer Rhifedd ar draws yr ysgol yn seiliedig ar argymhellion allweddol y Sefydliad   

 Gwaddol Addysgol 

• Gwella sgiliau’r gweithlu

• Defnyddio cefnogaeth QA er mwyn adnabod yr arferion gorau 

Cyflwyno /ailgynnau Ieithoedd Rhyngwladol yn y cwricwlwm cynradd  

Enwau’r Darparwyr: Dyfodol Byd Eang ac Ieithoedd Tramor Modern GwE/IEITHOEDD RHYNGWLADOL – Cynradd 

Disgrifiad bras: 

• Rhannu arfer dda: Ysgolion Arweiniol Cynradd GwE 

• Ieithoedd Rhyngwladol a Covid 

• Adnoddau ymarferol sy’n barod i’w defnyddio 

• Cymorth gan y Tîm

Power Language: cyflwyniad a diweddariad

Enw’r Darparwr: Power Language - Cynradd 

Disgrifiad bras: 

• Y Gynhadledd Genedlaethol/cyflwyniad gan gyfarwyddwr Power Language: Richard Tallaron

• Trosolwg o’r wefan a’r adnoddau/cynlluniau ar gyfer Dysgu Unigol mewn ysgolion cynradd 

• Cyfleoedd am hyfforddiant ac adnoddau a chynlluniau sydd wedi’u teilwra 

• Ar gyfer athrawon cynradd nad ydynt yn athrawon arbenigol
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Yr Egwyddor Addysgegol mewn ITM – rhan 1: yr Her 

Enwau’r Darparwyr: Dyfodol Byd Eang Ieithoedd Tramor Modern GwE + Ariane Laumonier (Institut français) – 
Sector Uwchradd

Disgrifiad bras: 

• Anelir at ANG ac athrawon nad ydynt yn athrawon arbenigol, ond hefyd yn fuddiol i gynllunio ar gyfer y    

 Cwricwlwm Newydd. 

• Diffinio her a sut i’w chyflawni: y ddamcaniaeth 

• Enghreifftiau ac adnoddau ymarferol 

• DYDDIAD: WYTHNOS Y 30AIN Tachwedd

Yr Egwyddor Addysgegol mewn ITM – rhan 1: Adalw

Enw’r Darparwr: Dyfodol Byd Eang Ieithoedd Tramor Modern GwE – Sector Uwchradd

Disgrifiad bras: 

• Ymarferion adalw i fynd i’r afael â’r bwlch yn y wybodaeth oherwydd y cyfnod clo

• Meithrin hyder a hyfedredd y disgyblion

• Arweinwyr Hwb i rannu arferion da

• Trafodaeth ac enghreifftiau ymarferol 

Yr Egwyddor Addysgegol mewn ITM – rhan 3: Y Dull Dysgu Cyfunol (DC)  

Enw’r Darparwr: Dyfodol Byd Eang Ieithoedd Tramor Modern GwE – Sector Uwchradd

Disgrifiad bras: 

• Y dull DC ar waith: rhannu arferion da – Arweinwyr Hwb 

• DC i fod yn barod am arholiadau: syniadau ac enghreifftiau

• Trafodaeth ac enghreifftiau ymarferol

• Pob athro/athrawes

Cyfarfodydd Rhwydwaith Penaethiaid Gwyddoniaeth 
(unwaith y tymor, yn amlach os bydd angen)

Enwau’r Darparwyr: Nicola Jones, Beverly Humphreys-Jones, Huw Smith 

Disgrifiad bras: 

• Gwella ansawdd Addysgu a dysgu yn yr hinsawdd bresennol (Cyfunol, o bell, ffrydio byw)

• Datblygu dulliau ar gyfer cynllunio’n effeithiol ar gyfer dysgu 

• Parhau i ddatblygu arweinyddiaeth ar bob lefel a chreu cyfleoedd i rannu’r arferion gorau 

• Sicrhau gwell dealltwriaeth o’r CIG a chynllunio cwricwlwm ar gyfer 2022
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Cymorthfeydd Gwyddoniaeth (ar agor i bob athro/athrawon, unwaith bob hanner tymor)  

Enw’r Darparwr: I’w gadarnhau

Ar gyfer pob un o’r cymwysterau a ganlyn:

• Lefel 3 Gwyddoniaeth Feddygol
• TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol 
• TGAU Bioleg (Dyfarniad Sengl a Dwbl) 
• TGAU Cemeg (Dyfarniad Sengl a Dwbl)
• TGAU Ffiseg (Dyfarniad Sengl a Dwbl)

Disgrifiad bras: 

• Rhannu diweddariadau gan CBAC 

• Rhannu’r arferion gorau o ysgolion sydd wedi llwyddo i gyflwyno/cyflawni’r cymhwyster 

• Rhoi llwyfan i athrawon drafod pryderon, i ofyn cwestiynau ac i gefnogi ei gilydd

Rhwydweithiau Addysgu a Dysgu Gwyddoniaeth  (ar agor i bob athro/athrawes – unwaith 
bob hanner tymor)  

Enwau’r Darparwyr: Nicola Jones, Beverly Humphreys-Jones, Huw Smith

Disgrifiad bras: 

• Datblygu ymhellach ansawdd addysgu a dysgu a chynllunio’n effeithiol ar gyfer dysgu – blaenoriaeth pwnc-  

 benodol bob hanner tymor 

• Creu cyfleoedd i athrawon gydweithio a rhannu arferion gorau 

• Creu cyfleoedd i hyrwyddo a datblygu dull STEM o weithredu ac i feithrin ‘Cyfalaf Gwyddoniaeth’ y dysgwyr 

• Gwella’r ddealltwriaeth o’r CIG a chynllunio cwricwlwm ar gyfer 2022

Ymgyfarwyddo gydag adnoddau i gefnogi llythrennedd Cymraeg yn CA2

Darparwyr: Tîm y Gymraeg GwE 

Disgrifiad bras: 

• Cyflwyniad i’r adnoddau sydd wedi cael eu datblygu’n genedlaethol

• Manylu ar yr hyn sydd ar gael i ddatblygu siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu drwy CA2

• Amlygu’r arfau digidol sydd ar gael drwy Hwb i gyfoethogi ac ehangu’r gweithgareddau ymhellach ac sy’n   

 cefnogi dysgu cyfuno
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Cyfeirlyfr Hyfforddiant y Gymraeg GwE  

Darparwyr: Amrywiol

Disgrifiad bras: 

• Cyfeirlyfr sy’n cyfeirio at y ddarpariaeth ar gyfer datblygu sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu yng Ngogledd Cymru

• Mae’n cyfeirio’r gweithlu at ddarpariaeth Genedlaethol e.e. Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol, a’r hyn  

 sy’n cael ei gynnig yn lleol gan yr Awdurdodau unigol

Cyfarfodydd rhwydwaith – Penaethiaid 6ed Dosbarth

Enwau’r Darparwyr:  Martyn Froggett/ Christine Wynne / Elfed Morris

Disgrifiad bras: 

• Cyfarfodydd tymhorol i Benaethiaid 6ed Dosbarth i gyfnewid barn am faterion cyfredol fel UCAS/ Lles / Dysgu  

 Cyfunol 

• Cyfraniadau penodol ar destunau gan siaradwyr/gwesteion i’w darparu yn ôl yr angen 
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Llythrennedd ar draws y Cwricwlwm i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) 

Enw’r darparwr: Ieuan Jones

Disgrifiad bras: 

• Sicrhau bod dysgwyr yn meddu ar sgiliau llythrennedd lefel uchel perthnasol

• Rhoi cymorth i athrawon i adnabod a chynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu sgiliau llythrennedd ar draws y  

 cwricwlwm

• Rhannu arfer gorau o ran addysgu yn y Cyfnod Sylfaen, CA2 a CA3

• Datblygu yn effeithiol sgiliau llythrennedd bob dysgwr ar draws y cwricwlwm

Rhifedd ar draws y Cwricwlwm i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)  

Enw’r darparwr: Ieuan Jones

Disgrifiad bras: 

• Sicrhau bod dysgwyr yn meddu ar sgiliau rhifedd lefel uchel perthnasol

• Rhoi  cymorth i athrawon i adnabod a chynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu sgiliau rhifedd ar draws y   

 cwricwlwm

• Rhannu arfer gorau o ran addysgu yn y Cyfnod Sylfaen, CA2 a CA3

• Datblygu yn effeithiol sgiliau rhifedd bob dysgwr ar draws y cwricwlwm

Rhwydweithiau Arweinwyr Llythrennedd  [unwaith bob hanner tymor] 

Enwau’r Darparwyr: Gaynor Murphy, Anna Lloyd Williams a Louise Usher

Disgrifiad bras: 

• Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer Llythrennedd ar draws yr ysgol yn seiliedig ar argymhellion allweddol y Sefydliad  

 Gwaddol Addysgol 

• Gwella sgiliau’r gweithlu 

• Defnyddio cefnogaeth QA er mwyn adnabod yr arferion gorau
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Datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd dysgwyr y cyfnod sylfaen yn yr ardal tu 
allan 

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras: 

• Syniadau ynglyn â ffyrdd o ddatblygu sgiliau mathemategol a rhifyddol disgyblion drwy brofiadau dysgu   

 cyfoethog yn yr awyr agored(nifer fawr o’r gweithgareddau yn seiliedig ar ‘Y Nadolig’ a’r defnydd o adnoddau  

 naturiol a darnau rhydd)

• Gweithgareddau i gefnogi datblygiad personol, cymdeithasol a lles y dysgwyr

• Yn addas ar gyfer athrawon a chymorthyddion Meithrin i Flwyddyn 2.

Weminar byw ond bydd recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE.

Model dysgu carlam y Cyfnod Sylfaen ac esiamplau o weithgareddau i gyd-fynd â’r 
model  

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras: 

• Arweiniad ar y gwahanol adrannau o’r model dysgu carlam Cyfnod Sylfaen

• Enghreifftiau o weithgareddau i gyd-fynd â’r gwahanol adrannau ar gyfer Meithrin/Derbyn a Blwyddyn 1 a 2

Recordiad ar gael yn yr adran ‘Gweminarau’ yng Nghanolfan cefnogaeth GwE.

Dysgu Carlam ym maes Llythrennedd i bob Athro/Athrawes a Chymhorthydd yn yr 
Ystafell Ddosbarth  [unwaith y tymor] 

Enwau’r Darparwyr: Gaynor Murphy, Anna Lloyd Williams a Louise Usher

Disgrifiad bras: 

• Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer Llythrennedd ar draws yr ysgol yn seiliedig ar argymhellion allweddol y Sefydliad  

 Gwaddol Addysgol 

• Gwella sgiliau’r gweithlu

• Defnyddio cefnogaeth QA er mwyn adnabod yr arferion gorau 

• Uwchsgilio staff ategol i sicrhau gweithrediad effeithiol y rhaglenni ymyrraeth llythrennedd 
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Addysgu Manwl a SAFMEDS - Gweminar Rhifedd Cynradd ac Uwchradd 

Enwau’r Darparwyr: Kaydee Owen (Prifysgol Bangor), Manon Davies (Cynradd), Sian Caldwell (Uwchradd)

Disgrifiad bras: 

• Strategaeth rhifedd, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, i gynorthwyo dysgwyr i feithrin rhuglder mewn sgiliau    

 mathemategol penodol

• Cyflwyniad i adnoddau newydd SAFMEDS ac Addysgu Manwl, y rhaglen ar-lein a’r pecyn cymorth cynhwysfawr i  

 helpu teuluoedd i ddefnyddio strategaeth SAFMEDS ac Addysgu Manwl gartref

• Mynediad ar-lein i hyfforddiant SAFMEDS llawn i unrhyw ysgol/aelod staff nad ydynt eisoes wedi mynychu   

 hyfforddiant SAFMEDS. Gall yr aelodau staff hynny sydd eisoes wedi mynychu hyfforddiant ddefnyddio’r   

 hyfforddiant i’w hatgoffa

• Mae cymorth ac arweiniad ymarferol ar gael gan aelodau staff penodol ym Mhrifysgol Bangor drwy e-bost a   

 thros y ffôn

 https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwewebinars/primary 

Rhaglen Dysgu Carlam – Gweminar Llythrennedd a Rhifedd Cynradd  

Enwau’r Darparwyr: Manon Davies, Vicky Lees, Joanne Davies, Anna Hughes a Gwawr Thomas

Disgrifiad bras: 

• Enghreifftiau o ddilyniannau dysgu ym maes Llythrennedd a Rhifedd ac adolygu pecynnau addysgu sy’n    

 seiliedig ar dystiolaeth

• Fframweithiau cynllunio effeithiol ar gyfer addysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd penodol ar wahân, hyblyg   

 ar gyfer eu defnyddio gartref, yn yr ysgol neu fel modelau cyfunol; enghreifftiau o gyfrifoldebau     

 trawsgwricwlaidd, defnyddio’r awyr agored i gefnogi dysgu a lles, FfCD a dulliau arloesol eraill yn y ddarpariaeth  

 trwy brofiadau dysgu cyfannol

• Adolygiad cynhwysfawr o’r strategaethau addysgu a’r rhaglenni ar-lein ym maes llythrennedd a rhifedd i   

 ddarparu gwybodaeth fel y gall addysgwyr wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth a thystiolaeth i gael yr  

 effaith orau ar ddeilliannau disgyblion

 https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwewebinars/primary 
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Rhaglen ddarllen ’Headsprout’ – Gweminar i roi trosolwg a gwybodaeth ategol 

Enwau’r Darparwyr: Vicky Lees / Sarah Roberts (Prifysgol Bangor)

Disgrifiad bras: 

• Cyflwyniad i’r rhaglen ddarllen, y rhaglen ar-lein a’r pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth i helpu teuluoedd   

 ddefnyddio strategaeth Headsprout gartref

• Mae’r rhaglenni’n cwmpasu darllen cynnar, darllen a deall ac uwch-sgiliau darllen 

• Mae gwybodaeth ymarferol am weithrediad y rhaglen a’r cymorth sydd ar gael ar gyfer y cartref/ysgol ar gael  

 gan aelodau staff penodol ym Mhrifysgol Bangor

• Mae cymorth i weithredu’r rhaglen ar gael drwy e-bost a thros y ffôn

 https://sites.google.com/hwbcymru.net/gwewebinars/primary 

Gweminar rhaglen rhuglder ‘Darllen Ailadroddus a Geiriau Amledd Uchel’  

Enwau’r Darparwyr:    Vicky Lees / Ymchwilwyr Prifysgol Bangor 

Disgrifiad bras: 

• Cyflwyniad i’r rhaglen ddarllen a sillafu 8 wythnos ddi-dâl, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac sy’n cynorthwyo   

 dysgwyr i ddatblygu ffonoleg, geirfa, darllen a sillafu geiriau, trwy gyfarwyddyd byw (cydamseredig) ac o bell  

 (anghydamseredig)

• Mae’n cynnwys pecyn cymorth cynhwysfawr i helpu teuluoedd fanteisio ar y rhaglen o’r cartref

• Mynediad at hyfforddiant RILL llawn i staff a theuluoedd

• Cymorth parhaus i weithredu’r rhaglen ar gael drwy e-bost a thros y ffôn

Gweminar Rhaglen Ddarllen a Sillafu ‘Cyfarwyddyd o Bell mewn Iaith a 
Llythrennedd’ (RILL) 

Enwau’r Darparwyr:    Vicky Lees / Ymchwilwyr Prifysgol Bangor 

Disgrifiad bras: 

• Cyflwyniad i’r rhaglen ddarllen a sillafu 8 wythnos ddi-dâl, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac sy’n cynorthwyo   

 dysgwyr i ddatblygu ffonoleg, geirfa, darllen a sillafu geiriau, trwy gyfarwyddyd byw (cydamseredig) ac o bell  

  (anghydamseredig)

• Mae’n cynnwys pecyn cymorth cynhwysfawr i helpu teuluoedd fanteisio ar y rhaglen o’r cartref

• Mynediad at hyfforddiant RILL llawn i staff a theuluoedd

• Cymorth parhaus i weithredu’r rhaglen ar gael drwy e-bost a thros y ffôn.
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Dysgu Carlam ym maes Llythrennedd i bob Athro/Athrawes a Chymhorthydd yn yr 
Ystafell Ddosbarth (unwaith y tymor) 

Enwau’r Darparwyr: Gaynor Murphy, Anna Lloyd Williams a Louise Usher

Disgrifiad bras: 

• IGwella’r ddarpariaeth ar gyfer Llythrennedd ar draws yr ysgol yn seiliedig ar argymhellion allweddol y Sefydliad  

 Gwaddol Addysgol 

• Gwella sgiliau’r gweithlu

• Defnyddio cefnogaeth QA er mwyn adnabod yr arferion gorau

• Uwchsgilio staff ategol i sicrhau gweithrediad effeithiol y rhaglenni ymyrraeth llythrennedd 

Cynllun Llafaredd “Dy Lais Di” (GwE) – Llais21  

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Gymraeg GwE

Disgrifiad bras: 

• Cynllun hyrwyddo Llafaredd yng NgA3 yn ogystal â phontio â CA2

• Mae’r cynllun hwn yn seiliedig ar egwyddorion addysgu llafaredd Voice21 (School21)

• Cefnogi’r ‘Dysgu Carlam’ trwy ganolbwyntio ar lafaredd o fewn y cynllun hwnnw

• Adeiladu a datblygu ar gynlluniau a fu eisoes yn llwyddiannus e.e. llafaredd@gwe â’r Cynllun Gwefeillio

Cefnogi plant i ddefnyddio’r Gymraeg ac fel ail iaith   

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Gymraeg GwE

Disgrifiad bras: 

• Adnoddau ar Hwb er mwyn cefnogi rhieni plant sy’n mynychu ysgol Gymraeg neu’n Dysgu Cymraeg mewn ysgol  

 Saesneg neu ddwyieithog

• Gwybodaeth am gymorth mewn ffurf meddalwedd ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg

• Adnoddau dysgu o bell ar gyfer pob oedran hefyd ar gael mewn un lle.

• Clip fideo gan Enlli Thomas sy’n addas i rieni o ran “Cefnogi plant i ddefnyddio’r Gymraeg” 
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Google for Education 

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts  

Disgrifiad bras: 

• Cyrsiau ar lein wedi ei hollti i dair haen – 1. Apiau Craidd Google 2. Google Classroom (Cychwynnol) 3. Google  

 Classroom (Canolradd)

• Pob cwrs oddeutu 45 munud o hyd ac yn cynnwys cyfres o fideos, tasgau ymarferol ac asesiad ar y diwedd

• Addas ar gyfer athrawon sydd yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ar eu liwt eu hunain neu i ysgolion allu eu   

 defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant staff, nosweithiau gwyll neu ddyddiau HMS

• Addas ar gyfer pob sector

• Wedi ei leoli ar dudalen dysgu digidol y ganolfan gefnogaeth

Adobe Spark   

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts

Disgrifiad bras: 

• Cyrsiau ar lein yn cyflwyno elfennau o Adobe Spark – Spark Post / Spark Video / Spark Page

• Gellir cwblhau’r elfennau yn unigol (tua 15 munud yr un) neu cwblhau y cwrs yn llawn sy’n cynnwys tasgau   

 ymarferol ac asesiad terfynnol(tua 70-80 munud)

• Addas ar gyfer athrawon sydd yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ar eu liwt eu hunain neu i ysgolion allu eu   

 defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant staff, nosweithiau gwyll neu ddyddiau HMS

• Addas ar gyfer pob sector

• Wedi ei leoli ar dudalen dysgu digidol y ganolfan gefnogaeth

Flipgrid   

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts

Disgrifiad bras: 

• Cyrsiau ar lein wedi ei hollti i ddwy haen – 1. Flipgrid Cychwynnol  2. Flipgrid Canolradd 

• Pob cwrs oddeutu 45 munud o hyd ac yn cynnwys cyfres o fideos, tasgau ymarferol ac asesiad ar y diwedd

• Addas ar gyfer athrawon sydd yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ar eu liwt eu hunain neu i ysgolion allu eu   

 defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant staff, nosweithiau gwyll neu ddyddiau HMS

• Addas ar gyfer pob sector

• Wedi ei leoli ar dudalen dysgu digidol y ganolfan gefnogaeth
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j2e 

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts 

Disgrifiad bras: 

• Cyrsiau ar lein yn cyflwyno elfennau o j2e – Creu Dosbarthiadau/Grwpiau + j2homework / j2e5 + j2whiteboard +  

 j2blast / jit5 + j2whiteboard + j2blast / j2data 

• Pob cwrs oddeutu 45 munud o hyd ac yn cynnwys cyfres o fideos, tasgau ymarferol ac asesiad ar y diwedd

• Addas ar gyfer athrawon sydd yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ar eu liwt eu hunain neu i ysgolion allu eu   

 defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant staff, nosweithiau gwyll neu ddyddiau HMS

• Addas ar gyfer ysgolion cynradd

• Wedi ei leoli ar dudalen dysgu digidol y ganolfan gefnogaeth

360 Safe Cymru - Gweminar byw/ ar alw   

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts 

Disgrifiad bras: 

• Cyflwyniad i feddalwedd hunan arfarnu diogelwch digidol 360 Safe Cymru

• Edrych ar fanteision defnyddio’r meddalwedd

• Cynnig trosolwg o’r templedi a’r polisiau sydd ar gael

• Gweminar byw er mwyn rhoi cyfle i bobl ofyn cwestiynau ond bydd hefyd ar gael ar alw - addas ar gyfer pob   

 sector

360 Safe Cymru - Sesiynau clwstwr neu gynghreiriau    

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts

Disgrifiad bras: 

• Hyfforddiant ymarferol ar sut i ddefnyddio’r offeryn hunan adolygu diogelwch digidol

• Cyfle i ysgolion y clwstwr gael ymgyfarwyddo a’r system a’i gynnwys

• Cyfle i ysgolion y clwstwr gael cydweithio wrth adnabod blaenoriaethau a chynllunio gwelliannau

• Addas ar gyfer pob sector
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360 Digi Cymru 

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts  

Disgrifiad bras: 

• Gweminar i lansio a chodi ymwybyddiaeth o’r offeryn adolygu dysgu digidol newydd - 360 Digi Cymru

• Cyfle i weld y system ar waith a thrafod prif fanteision ei ddefnyddio

• Cyfle i weld sut all ysgol ddefnyddio’r offeryn i adnabod eu cryfderau a’u gwendidau, cynllunio gwelliannau a  

 datblygu agweddau penodol o’u darpariaeth er mwyn codi eu safonau dysgu digidol

• Addas ar gyfer pob sector

360 Digi Cymru - Sesiynau clwstwr neu gynghreiriau   

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts

Disgrifiad bras: 

• Hyfforddiant ymarferol ar sut i ddefnyddio’r offeryn hunan adolygu newydd - 360 Digi Cymru

• Cyfle i ymgyfarwyddo gyda’r system a’r cynnwys

• Cyfle i ysgolion y clwstwr gael cydweithio wrth adnabod blaenoriaethau a chynllunio gwelliannau

• Addas ar gyfer pob sector

Cadernid Digidol / Digital Resilience    

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts

Disgrifiad bras: 

• Cyfres o ddigwyddiadau yn codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar lein a chadernid digidol

• Trafod arweinyddiaeth strategol y maes, yr addysgu a’r dysgu yn ogystal â chamau y gall athrawon a dysgwyr eu  

 cymryd i ddiogelu eu hunain

• Addas ar gyfer pob sector 

Defnydd effeithiol o apiau    

Enw’r darparwr(wyr): Gwion Clarke a Hywel Roberts

Disgrifiad bras: 

• Cyrsiau ar lein yn cyflwyno enghreifftiau posib o ddefnyddio apiau yn effeithiol

• Pob cwrs oddeutu 45 munud o hyd ac yn cynnwys cyfres o fideos ac enghreifftiau

• Addas ar gyfer athrawon sydd yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ar eu liwt eu hunain neu i ysgolion allu eu   

 defnyddio mewn sesiynau hyfforddiant staff - deunydd ar gael ar alw

• Addas ar gyfer ysgolion cynradd

CYNNWYS
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DIGIDOL

Sgiliau Digidol ar draws y Cwricwlwm i Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) 

Enw’r darparwr(wyr): Ieuan Jones

Disgrifiad bras: 

• Sicrhau bod dysgwyr yn meddu ar sgiliau digidol lefel uchel perthnasol i ragori yn swyddi newydd y dyfodol

• Defnyddio’r technolegau a’r sgiliau perthnasol i weddnewid cymhwysedd digidol ein dysgwyr 

• Elwa ar gyfleoedd i wella safon ei addysgeg, wrth anelu at fod yn athrawon gwell

• Gwneud defnydd eang o Hwb (y llwyfan dysgu Cymru) i hyrwyddo’r dysgu a’r addysgu ar draws y cwricwlwm

Defnydd effeithiol o feddalwedd digidol i gefnogi’r dysgu boed yn yr ysgol neu 
drwy ddysgu cyfunol a dysgu o bell   

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad bras: 

• Sut i ddefnyddio adobe spark post/fideo i gyflwyno a chyflawni gweithgareddau

• Defnydd effeithiol o ‘See-saw’ yn yr ysgol a gartref

• Cyflwyniadau arfer dda

Sesiynau i’w trefnu ar gais clwstwr drwy’r Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant.

Datblygu iaith a’r meddwl creadigol digidol trwy ddysgu ac addysgu cyfunol    

Enw’r darparwr(wyr): Tîm y Gymraeg GwE

Disgrifiad bras: 

• Plethu â’r cynllun ‘Dysgu Carlam’

• Arfogi’n dysgwyr yn ieithyddol wrth ddatblygu sgiliau a meddwl creadigol digidol

• Meithrin hyder ac uwchsgilio athrawon i arbrofi ar lwyfannau digidol

• Hyfforddiant a gweithdai yn arwain at rannu arfer dda

CYNNWYS
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod: 28 Ionawr 2021 

Aelod Arweiniol / Swyddog:  Huw Hilditch-Roberts / Geraint Davies (Pennaeth 

Addysg) 

Awdur yr Adroddiad: Geraint Davies (Pennaeth Addysg) / Ian Land (Rheolwr 

Cynllunio Addysg ac Adnoddau) 

Teitl Cludiant i Ddysgwyr: Darpariaeth ar gyfer Addysg 

Cyfrwng Cymraeg a’r Diffiniad o Ysgolion Categori 1 

yn y Sir 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 I ddarparu trosolwg o ofynion cludiant i'r ysgol fel sy’n berthnasol i Ysgolion Cyfrwng 

Cymraeg o dan y Mesur Teithio Gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, sydd wedi’i gynnwys 

ym Mholisi Cludiant i Ddysgwyr 2018 yr Awdurdod ei hun. 

 

1.2 I ddarparu trosolwg o Gategoreiddio ysgolion Cymraeg a sut mae hyn yn berthnasol i 

Gludiant i'r Ysgol.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1 Ar gais Aelodau, darparu manylion i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad o Bolisi Cludiant i 

Ddysgwyr y Cyngor gan ei fod yn berthnasol i Ysgolion Uwchradd Categori 1 a 2; a’r 

diffiniad o ‘ysgol addas’ mewn perthynas â Chategori 1 a 2 os bydd rhieni yn ffafrio 

dewis Categori 1. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod y Pwyllgor yn trafod cynnwys yr adroddiad ac yn cadarnhau nad oes angen 

newid i Bolisi’r Awdurdod gan fod y: 
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 Polisi Cludiant i Ddysgwyr 2018 yn llwyr ddiwallu’r gofynion statudol presennol o 

dan y Mesur Teithio Gan Ddysgwyr (Cymru) 2008; sydd wedi’i brofi’n gyfreithiol 

cyn ei fabwysiadu yn 2018.  

 Byddai newid sut mae Ysgolion Uwchradd Cyfrwng Cymraeg Categori 1 a 2 yn 

derbyn sylw o ran cludiant yn tanseilio darpariaeth Addysg mewn Ysgolion 

Cymraeg Categori 2 yn Sir Ddinbych. 

 Byddai hefyd yn gwneud yr Awdurdod yn agored i her o ran penderfyniadau a 

wnaed yn flaenorol, neu benderfyniadau a wneir yn y dyfodol os bydd y rhain yn 

gwrth-ddweud y Ddeddfwriaeth, Polisi a Chanllawiau.  

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar newidiadau posibl yn y dyfodol i’r 

Mesur Teithio Gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn Ionawr 2021, a gallai canlyniad y 

broses eto newid gofynion yn y dyfodol ar draws nifer o feysydd, gan gynnwys ar 

gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg.  

 Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ‘Gategorïau ysgolion yn ôl darpariaeth 

cyfrwng-Cymraeg’ ar hyn o bryd a gall canlyniad y broses hon hefyd newid y 

categoreiddio presennol ar gyfer holl ysgolion cyfrwng Cymraeg ac unrhyw 

Ddeddfwriaeth gysylltiol.   

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Yng nghyd-destun Mesur Teithio Gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae Adran 10 o’r 

Ddeddfwriaeth yn cynnwys ‘Hybu Mynediad i Addysg Cyfrwng Cymraeg’. Mae hyn yn 

nodi:      

  Rhaid i bob awdurdod lleol a Gweinidogion Cymru hyrwyddo mynediad i addysg a 

hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg wrth arfer swyddogaethau dan y Mesur hwn.  

 

4.2 Yn ymarferol, y ffordd mae holl Awdurdodau yng Nghymru yn cwrdd â’r gofyniad hwn 

yw darparu cludiant am ddim i’r ysgol cyfrwng Cymraeg addas agosaf i’r cartref; os 

yw hwn yn ddewis gan y rhiant / gofalwr.  Felly, mae hyn yn caniatáu i deuluoedd 

naill ai cael cludiant am ddim i’w hysgol cyfrwng Cymraeg neu Saesneg addas 

agosaf.  Fodd bynnag, mae’r ddarpariaeth hon yn parhau’n ddibynnol ar ddiwallu’r 

meini prawf pellter a nodir yn y Mesur:   

 Darperir cludiant am ddim i’r sawl sy’n byw dros 2 filltir o’u hysgol gynradd addas 

agosaf yn unig; a  

 Darperir cludiant am ddim i’r sawl sy’n byw dros 3 milltir o’u hysgol uwchradd 

addas agosaf yn unig.  
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 I’r sawl sy’n byw o dan y pellter hwn mae yna eithriad y dylai dysgwyr gerdded i’r 

ysgol os yw’n ddiogel i wneud hynny.     

 

4.3 O ran y ddyletswydd a osodir ar yr Awdurdod Lleol sy’n ymwneud â’r ‘ysgol addas 

agosaf’ mae Adran 2(3) o’r Mesurr yn nodi:  

  (3) At ddibenion is-adran (2), mae ‘anghenion teithio dysgwyr’ o ardal 

awdurdod lleol yn anghenion dysgwyr sydd yn preswylio fel arfer yn ardal yr 

awdurdod ar gyfer trefniadau teithio addas bob dydd i ac o fannau addas ble 

maent yn derbyn addysg neu hyfforddiant.   

 

 Mewn perthynas â diffiniad y Mesur o ‘fannau addas’ mae Adran 4 (7b) yn gyntaf yn 

nodi: 

  (7) Wrth ystyried pa un a yw trefniadau teithio yn angenrheidiol at ddibenion yr adran 

hon gall awdurdod lleol -  

  (b) ystyried yn arbennig pa un a yw’r plentyn yn mynychu’r lle perthnasol addas 

agosaf i breswyliaeth gyffredin y plentyn. 

 Yn ogystal, mae’r Mesur yn rhoi diffiniad o ‘Fan Perthnasol’ yn Adran 4(9): 

  (9) At ddibenion yr adran hon, mae man perthnasol yn addas i blentyn os yw'r 

addysg neu'r hyfforddiant a ddarperir yno yn addas, o ystyried oed, gallu a 

doniau'r plentyn ac unrhyw anawsterau dysgu a all fod ganddo ef neu ganddi hi. 

 

4.4 Mae’r elfen hon o’r Mesur wedi’i chynnwys yn Adran 2.3 o Bolisi Cludiant Dysgwyr 

Sir Ddinbych 2018: 

  2.3 Yr Ysgol Addas Agosaf 

 Mae’r ysgol addas agosaf yn ysgol sy’n darparu addysg briodol i oed, gallu, 

dawn y dysgwr ac unrhyw anghenion dysgu sydd ganddynt.  Fel arfer, bydd yn 

ysgol yn yr ardal ble mae’r dysgwr yn byw, neu ysgol arall (e.e. allan o’r sir) os 

yw yn agosach i’r cartref.  

  (Mae fersiwn llawn o Bolisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych 2018 wedi’i ddangos yn Atodiad 

1)  

 

4.5 Wrth asesu cymhwyster yn erbyn y Polisi, mae’n rhaid i Gefnogaeth Addysg felly 

ystyried pa ysgol yw’r agosaf i leoliad cartref y dysgwr.  Mae cyfleusterau ar wefan 

Sir Ddinbych o dan ‘Fy Eiddo’ yn cynorthwyo teuluoedd i asesu pa ysgol yw’r agosaf 
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iddyn nhw cyn iddynt ymgeisio am le mewn ysgol ac/neu gludiant. Mae staff cymorth 

Addysg hefyd ar gael i gynghori  pa un yw’r agosaf ar gais.   

 

4.6 Ym Mholisi Cludiant i Ddysgwyr Sir Ddinbych 2018, os bydd cludiant yn ofynnol ar 

sail y Gymraeg, mae’n rhaid i’r tîm cymorth Addysg ddilyn Adran 3.3 o’n Polisi:  

 3.3 Addysg Cyfrwng Cymraeg neu Saesneg  

Yn unol ag adran 10 Mesur Teithio Gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae’r 

Awdurdod yn hyrwyddo mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg drwy ddarparu 

cludiant yn ôl disgresiwn i’r addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg addas 

agosaf, os mai dyma ddewis y rheini / gofalwyr. Bydd hyn yn berthnasol hyd yn 

oed os nad yr ysgol hon yw’r ysgol addas agosaf.  

 

Ar gyfer addysg Cyfrwng Cymraeg, byddai’n ysgol sydd wedi ei chategoreiddio 

fel naill ai 1 neu 2 o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddarpariaeth 

Cyfrwng Cymraeg. Ar gyfer categori 2, byddai’n ysgol lle yr addysgir o leiaf 80% 

o bynciau (ac eithrio Cymraeg a Saesneg) drwy gyfrwng y Gymraeg ond maent 

hefyd yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Saesneg. Mae’r tabl yn Atodiad 1 yn 

dangos categorïau Ysgol Cyfrwng Cymraeg Sir Ddinbych.  

 

Os yw’r ysgol cyfrwng Cymraeg neu Saesneg agosaf y tu allan i’r Sir, yna bydd 

yr Awdurdod yn dal i ddarparu cludiant. Bydd ffafriaeth ond yn cael ei hystyried 

yn erbyn ysgolion Cyfrwng Cymraeg a Chyfrwng Saesneg. Bydd meini prawf 

pellter adran 2.2. yn dal yn berthnasol.  

 

4.7 Ar gyfer ceisiadau am gludiant am ddim i Ysgol Gynradd neu Uwchradd cyfrwng 

Cymraeg, bydd cymorth Addysg yn cyfrifo pellteroedd unigol o leoliad cartref y 

dysgwr i’r ysgol yn eu cais. Os nad yw’r ysgol cyfrwng Cymraeg yr un agosaf addas 

ac nad yw darpariaethau yn Adran 3.3 a 2.2 o’n Polisi yn cael eu diwallu, yna bydd 

cludiant yn cael ei wrthod.  Mewn unrhyw ddull sy’n defnyddio lleoliadau cartref 

dysgwyr i gyfrifo pellter i’r ysgol, bydd yna bob amser ganran o ddysgwyr nad ydynt 

yn derbyn cludiant am ddim. Fodd bynnag, dyma sut mae’r Ddeddfwriaeth wedi’i 

dylunio i gael ei defnyddio ac ni ddisgwylir i Awdurdodau ddarparu cludiant i bob 

dysgwr, ond i’r sawl ble mae yna ddyletswydd.   

 

4.8 Categoreiddio Ysgolion Cymraeg  
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Mae Llywodraeth Cymru yn darparu diffiniad ar gyfer categoreiddio ysgol cyfrwng 

Cymraeg yn eu dogfen ‘Diffinio ysgolion yn ôl darpariaeth cyfrwng Cymraeg’. Mae 

hwn i’w weld yn Atodiad 2.  Mae categoreiddio fel mae’n ymwneud â Chategori 1 a 2 

mewn Addysg Uwchradd i’w weld ar dudalennau 11 a 12 yn y ddogfen honno. 

 

4.9  Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ar ‘Gategoreiddio ysgol yn ôl 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg.’ Mae’r ymgynghoriad hwn yn edrych ar sut mae 

ysgolion Cynradd ac Uwchradd yn cael eu categoreiddio.    Bydd yr Awdurdod yn 

ymateb i’r ymgynghoriad hwn: fydd yn dod i ben ar 26 Mawrth 2021.  Gall canlyniad 

yr ymgynghoriad hwn gynnwys goblygiadau i unrhyw bolisïau cysylltiol sydd gan 

Awdurdodau ynglŷn â Chymraeg mewn Addysg, gan gynnwys cludiant.  Bydd 

Llywodraeth Cymru hefyd yn ceisio alinio Deddfwriaeth arall, fel y Mesur Teithio Gan 

Ddysgwyr (Cymru) 2008, a bydd yr Awdurdod yn gorfod aros am gasgliad y ddau 

ymgynghoriad.   

 

4.10 Mae Adran 3.3 o Bolisi’r Awdurdod yn amlygu y dylai ysgolion sy’n cael eu 

categoreiddio naill ai’n 1 neu 2 (ble mae o leiaf 80% o bynciau (ac eithrio y Gymraeg 

a’r Saesneg) yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg) gael eu trin yr un fath. Mae 

hyn yr un fath yng Nghynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yr Awdurdod, a 

ddangosir yn Atodiad 3.   

 

4.11 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Deithio Gan Ddysgwyr  

 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad i Awdurdodau Lleol ym mis Ionawr 

2021 yn gofyn am ddata a barn ar newidiadau posibl ynglŷn â’r Mesur Teithio Gan 

Ddysgwyr (Cymru) 2008.  Mae Sir Ddinbych wedi ymateb i’r ymgynghoriad hwn.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1 Mae’r gwasanaethau a ddisgrifir yma oll yn cefnogi’r flaenoriaeth i wella addysg, yn 

unol â’r flaenoriaeth o ran pobl ifanc, a Sir Ddinbych yn fan lle mae ar bobl iau eisiau 

byw a gweithio ynddo a meddu ar y sgiliau i wneud hynny. 
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6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae’r adroddiad hwn at ddibenion trafodaeth. Ni ofynnwyd am unrhyw newidiadau i’r 

broses na’r Polisi.  Fodd bynnag, gall unrhyw newidiadau i Gludiant i'r Ysgol ond dod 

i rym yn dilyn ymgynghoriad priodol sy’n rhaid ei gwblhau a’i gymeradwyo blwyddyn 

ysgol lawn ymlaen llaw.  Mae hyn yn cael ei lywodraethu o dan Statud.  Bydd unrhyw 

newidiadau hefyd yn cael effaith ar y gyllideb Cludiant i'r Ysgol cysylltiol a byddai 

newidiadau i Bolisi hefyd angen cael eu profi’n gyfreithiol cyn gweithredu.   

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1 Nid oes angen asesiad o’r effaith ar les gan fod yr adroddiad hwn yn darparu 

gwybodaeth sydd ond yn ymwneud â Deddfwriaeth bresennol a Pholisi Cludiant i 

Ddysgwyr Sir Ddinbych; a aseswyd ei effaith pan gafodd ei ddatblygu a’i 

gymeradwyo yn 2017.   

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1 Mae’r adroddiad hwn ar gyfer trafodaeth; fodd bynnag, cafodd adroddiad cysylltiol ei 

ddarparu i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ym mis Mawrth 2018 oedd yn ystyried 

‘Newidiadau Clwstwr Ysgolion’ yn dilyn Gweithgor o dan arweiniad aelod.  Cafodd yr 

adroddiad o Mawrth 2018 ei ddarparu yn sgil cais cysylltiedig gan Ysgol Cyfrwng 

Cymraeg o Sir Ddinbych i ailystyried trefniadau clwstwr oherwydd materion 

canfyddedig Cludiant i'r Ysgol.     

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol yn deillio o’r adroddiad hwn.  Fodd 

bynnag mae’n bwysig nodi y dylid ystyried oblygiadau ariannol a gyfyd o ganlyniad i 

unrhyw newidiadau arfaethedig i drafnidiaeth ysgolionr mor fuan â phosibl.  Gwnaed 

buddosddiad sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn y gyllideb Trafnidiaeth 

Ysgolion, er hynny mae’n debygol o barhau i fod yn faes pwysau ariannol pan fydd 

ysgolion yn dychwelyd i ryw fath o normalrwydd. 
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10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i'w lleihau? 

10.1 Mae’r adroddiad hwn yn bapur trafodaeth ac nid oes unrhyw newidiadau arfaethedig 

wedi eu cyflwyno; fodd bynnag, gweler Adran 3 ar Argymhellion sy’n amlinellu risgiau 

posibl. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008  

11.2 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

11.3 Mae adran 7.4.1 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi grymoedd Archwilio o ran 

datblygu ac adolygu polisi.  
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



Cyngor Sir Ddinbych 

Gwasanaethau Addysg a Phlant 

Polisi Cludiant i Ddysgwyr 

Rheolaeth Dogfennau 

Cofnod Diwygio Dogfen 

Medi 2014 Fersiwn 1 

Medi 2018 Fersiwn 2 

Atodiad 1
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1.0 CYFLWYNIAD 
 

1.1 Mae gan Gyngor Sir Ddinbych ddyletswydd i ddarparu cludiant i’r ysgol yn unol â Mesur 
Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 a Teithio gan Ddysgwyr: Darpariaeth Statudol a 
Chanllawiau Gweithredol 2014. Mae’r Polisi Cludiant i Ddysgwyr hwn yn amlinellu sut 
mae’r Awdurdod yn darparu cludiant i ddisgyblion ysgol a choleg Sir Ddinbych, a’r meini 
prawf cymhwyster.   
 

1.2 Er mwyn bodloni’r gofyniad hwn, bydd yr Awdurdod yn ystyried y canlynol wrth wneud 
trefniadau i ddysgwyr sy’n preswylio yn Sir Ddinbych fel arfer: 

 

 Oedran y dysgwr 
 Y pellter o’r cartref i’r ysgol 
 Natur y llwybr o’r cartref i’r ysgol 
 Ceisiadau am addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg 
 Ceisiadau am addysg ffydd 
 Anghenion dysgwyr gydag anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol 
 Anghenion dysgwyr sy’n ‘derbyn gofal’ gan yr Awdurdod Lleol 
 Anghenion dysgwyr gyda phreswyliad deuol 

 

1.3 Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr a rhaid i’r Awdurdod ystyried amgylchiadau unigol pob 
dysgwr, gan ystyried unrhyw sylwadau a wnaed gan rieni/gofalwyr a gweithwyr 
proffesiynol perthnasol. Mae’r Mesur yn caniatáu’r Awdurdod Lleol i ddefnyddio 
disgresiwn mewn perthynas â’r gwasanaethau a ddarperir dan rai amgylchiadau. Amlinellir 
yr elfennau dewisol hyn yn rhan 3 y polisi hwn. 

 

1.4 Darperir cludiant i fyfyrwyr ôl-16 i Golegau Addysg Bellach dan y polisi fel trefniant dewisol. 
Gweler rhan 3.5. 

 

1.5 Rhaid i’r Awdurdod ddarparu cludiant am ddim o’r cartref i’r ysgol dan rai amgylchiadau. 
Amlinellir y rhain yn rhan 2. Mae’r ddyletswydd i ddarparu’r cludiant hwnnw ond yn 
berthnasol os ydy plentyn yn preswylio yn ardal yr Awdurdod fel arfer. 

 

1.6 Bydd yr Awdurdod Lleol yn ymdrechu i ddarparu cludiant diogel, effeithlon a chost 
effeithiol i’r dysgwyr hynny sy’n cymhwyso dan y polisi hwn bob amser.  

 

1.7 Hwyrach y bydd amgylchiadau lle byddai trefniadau cludiant ychwanegol neu amgen yn 
fwy cost effeithiol na’r ddarpariaeth a ddatganwyd yn y polisi. Felly, mae’r Awdurdod Lleol 
yn cadw’r hawl i ddefnyddio disgresiwn lle bo’n briodol, os gellir dangos bod y dewis arall 
yn fwy cost effeithiol ac effeithlon. 

 

1.8 Darperir cludiant o’r cartref i’r ysgol i ddysgwyr cymwys rhwng eu cyfeiriadau cartref 
neu fan casglu dynodedig, a’r ysgol gymhwyso lle maen nhw wedi cofrestru ynddi. Ni 
ddarperir cludiant am ddim i gyfeiriadau neu o gyfeiriadau aelodau eraill o’r teulu neu 
ffrindiau, cyfeiriadau gwaith y rhieni neu gyfleusterau gofal plant o unrhyw fath. 

 

1.9 Daw’r Polisi i rym o 1 Medi 2018 ymlaen. Bydd trefniadau cludiant a aseswyd ac a 
ddarparwyd dan bolisi blaenorol Sir Ddinbych  yn parhau oni fod newid materol mewn 
amgylchiadau a fyddai’n gofyn am wneud cais newydd, e.e. symud cartref neu ysgol / 
coleg AB. Amlinellir y manylion ar sut i wneud cais yn rhan 4. 
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2.  CLUDIANT O’R CARTREF I’R YSGOL 
 

2.1 Ysgolion sy’n Cymhwyso 
Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn darparu cludiant am ddim i ddysgwyr sy’n diwallu’r meini 
prawf hawliau a osodir yn y polisi hwn. Cyfeiria’r polisi at gludiant i ysgolion sy’n 
cymhwyso ac oddi wrthynt yn y categorïau canlynol: 

  
 

 ysgol gymunedol, a reolir, sylfaen neu wirfoddol a gynorthwyir  

 ysgol arbennig nas cynhelir 

 uned cyfeirio i ddisgyblion 

 ysgol annibynnol a enwir mewn datganiad o anghenion addysgol arbennig 

 ysgol ymddiriedol wirfoddol a gynorthwyir 
 

2.2 Meini Prawf Pellter  

 Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn amodi y bydd cludiant am ddim yn 

cael ei ddarparu i ddysgwyr oed ysgol gorfodol yn unig, os ydy’r pellter o’r cartref i’w 

hysgol addas agosaf o leiaf: 
 

(a) 2 filltir i ddisgyblion Ysgolion Cynradd 

(b) 3 milltir i ddisgyblion Ysgolion Uwchradd 
 

2.3  Yr Ysgol Addas Agosaf  
 Yr ysgol addas agosaf yw ysgol sy’n darparu addysg sy’n briodol i oedran, gallu, 

cymhwyster y dysgwr, ac unrhyw anghenion dysgu allai fod ganddynt. Fel rheol, bydd yn 
ysgol yn yr ardal y mae’r dysgwr yn preswylio ynddi, neu’n ysgol arall (e.e. y tu allan i’r 
sir) os ydy hon yn agosach i adref. 

 

 Gall trigolion Sir Ddinbych ddod o hyd i’w hysgol leol agosaf trwy ymweld â dolen ‘Fy 
Eiddo’ ar hafan gwefan Sir Ddinbych, neu trwy ymweld â:   

 llyw.cymru/fy-ysgol-leol-canllaw 
 

2.4 Ysgolion Bwydo 
 Mae’r Awdurdod yn cydnabod bod rhai Ysgolion Cynradd yn ysgolion bwydo naturiol i 

rai Ysgolion Uwchradd. Dengys y berthynas rhwng yr ysgolion hyn yn Atodiad 1. Dan 
drefniadau dewisol, gallai’r Awdurdod hefyd ddarparu cludiant ysgol am ddim i’r ysgol 
uwchradd ddynodedig, hyd yn oed os nad dyma’r ysgol uwchradd addas agosaf. Dengys 
rhagor o wybodaeth yn rhan 3.4 dan Cludiant Ysgol Dewisol. 

 

2.5 Mesur Pellter 
Ar gyfer asesiadau dan y meini prawf pellter yn rhan 2.2, bydd y gwaith cyfrifo o’r 
cartref i’r ysgol yn glynu wrth yr arweiniad a ddarparwyd yn Teithio gan Ddysgwyr: 
Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol 2014. Bydd y llwybr i’r ysgol yn cael ei 
fesur o ffin y cartref i’r gât ysgol agosaf, a gallai gynnwys llwybrau troed cyhoeddus, 
llwybrau ceffylau a llwybrau eraill, yn ogystal â ffyrdd wedi’u mabwysiadu. Nid oes rhaid 
iddo gynrychioli’r pellter byrraf ar y ffordd. 
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Lle disgwylir yn rhesymol i ddysgwyr gerdded i’r ysgol, mesurir y pellter yn ôl y llwybr 
byrraf sydd ar gael y gallai plentyn, yng nghwmni oedolyn cyfrifol, gerdded yn rhesymol 
o ddiogel arno; o ystyried oedran ac anghenion y plentyn. Os bydd yr eiddo ar ffordd 
heb ei mabwysiadu, bydd yn cael ei fesur o’r lle y mae’r eiddo’n cwrdd â’r briffordd 
wedi’i mabwysiadu neu’r llwybr wedi’i fabwysiadu. Bydd pob cyfrifiad pellter yn cael ei 
wneud gan ddefnyddio pecyn meddalwedd dethol yr Awdurdod. 

 

 Ar gyfer asesiadau dros y meini prawf pellter a grybwyllwyd yn rhan 2.2, bydd y pellter 
o’r cartref i’r ysgol addas agosaf yn cael ei fesur ar hyd y llwybr ffordd fyrraf sydd ar 
gael, h.y. o ffin y cartref i’r gât ysgol agosaf gan ddefnyddio pecyn meddalwedd dethol 
yr Awdurdod. Fodd bynnag, os bydd yr eiddo ar ffordd heb ei mabwysiadu, bydd yn cael 
ei fesur o’r fan y mae’r ffordd heb ei mabwysiadu’n cwrdd â’r briffordd wedi’i 
mabwysiadu. 

 

 Ar gyfer pob cyfrifiad, bydd y mesuriad pellter i’r 0.1 milltir agosaf, fel a fesurwyd gan 
becyn meddalwedd dethol yr Awdurdod. 

   

  Sylwch: Dylai Rhieni / Gofalwyr gyfeirio hefyd at ran 5.5 am wybodaeth am ddulliau 
cludiant cynaliadwy i’r ysgol. 

 
2.6 Cludiant Ysgolion Cynradd ac Uwchradd  

Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant am ddim i’r ysgol addas agosaf yn unol â meini 
prawf y polisi hwn ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Gallai darpariaeth ddewisol 
fod yn berthnasol hefyd, yn rhinwedd y meini prawf a ddengys yn rhan 3. 

 

2.7 Dewis Ysgol y Rhieni / Gofalwyr 
Mae gan rieni / gofalwyr yr hawl i fynegi ffafriaeth i dderbyn eu plentyn i unrhyw ysgol, 
yn amodol ar argaeledd lleoedd. Os derbynnir y cais, mae’r rhiant / gofalwr yn colli eu 
hawl i gludiant am ddim os nad dyma yw eu hysgol addas agosaf neu’r ysgol uwchradd 
ddynodedig ar gyfer yr ysgol fwydo gynradd a fynychwyd ganddynt. 

 

Mae hyn yn gyson â bodloni’r gofynion fel yr amlinellwyd yn Teithio gan Ddysgwyr: 
Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol Mehefin 2014. 

 
PWYSIG -  Cynghorir Rhieni / Gofalwyr i ystyried goblygiadau cludiant ysgol cyn 

mynegi ffafriaeth am le mewn ysgol. Gweler rhan 2.3 ar yr ysgol addas 
agosaf a rhan 5.4 ar effaith cludiant.  

 
2.8  Derbyniadau Ysgol 

Os oedd rhieni / gofalwyr yn methu sicrhau lle i’w plentyn yn eu hysgol addas agosaf, 
neu os ydy eu hysgol uwchradd ddynodedig (o’r ysgol gynradd fwydo briodol) yn llawn, 
yna bydd cludiant am ddim yn cael ei ddarparu i’w hysgol addas agosaf nesaf, ar yr 
amod y bodlonir y meini prawf pellter yn rhan 2.2. 
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2.9 Mannau Casglu 
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried, at ei gilydd, y gall darparu mannau casglu ar y cyd 
fod yn rhan o drefniant cludiant addas o fewn ystyr rhan 3 Mesur Teithio gan Ddysgwyr 
(Cymru) 2008.   
 

I ddysgwyr sy’n cymhwyso am gludiant, bydd disgwyl y byddant yn gadael o fan casglu 
wedi’i benderfynu ymlaen llaw, oni nodir fel arall pan brosesir y cais. Bydd yr Awdurdod 
yn ymdrechu i ddod o hyd i fannau casglu’n weddol agos at gartrefi’r dysgwyr, a dim 
mwy na’r pellteroedd statudol a ddengys yn rhan 2.2. Mae hyn yn disgwyl y bydd 
rhieni/gofalwyr yn gallu defnyddio’u man casglu dynodedig er mwyn sicrhau taith 
ddiogel ac amserol i’w plentyn fynd i’r ysgol a dod oddi yno. Bydd unrhyw bellter a 
fesurir yn dilyn yr egwyddorion a amlinellwyd yn rhan 2.5. Bydd yr asesiad hefyd yn 
ystyried llwybrau peryglus, gan ddilyn yr egwyddorion a osodwyd yn rhan 2.10.   

 

Cyfrifoldeb y rhiant / gofalwr yw sicrhau bod eu plentyn yn cyrraedd y man casglu mewn 
modd amserol a’i fod yn mynd ar y cerbyd yn ddiogel. Rhaid iddynt sicrhau hefyd bod 
yno oedolyn cyfrifol i gwrdd â’u plentyn ar y daith ddychwelyd, os ydy oedran neu 
anghenion y plentyn yn gofyn am ddarparu hebryngwr. 
 

Os nad oes oedolyn cyfrifol yno i gwrdd â phlentyn sydd o oedran neu sydd ag 
anghenion sy’n gofyn am ddarparu hebryngwr, yna bydd costau ychwanegol yn cael eu 
hailgodi; oherwydd gallai fod angen i Swyddogion ofyn am arweiniad gan y 
Gwasanaethau Plant ac, os oes angen, trefnu i fynd â’r plentyn i fan gofal yr Awdurdod 
Lleol. 
 

Sylwch:  Nid oes dim yn y Polisi hwn sy’n creu disgwyliad y dylai pob plentyn gerdded i’r 
mannau casglu, oherwydd bydd hyn yn amhriodol mewn rhai achosion. Mae’r Awdurdod 
yn cadw cofrestr o lwybrau peryglus hysbys, ac mae hyn yn ffurfio rhan o’r ystyriaeth a 
roddir wrth asesu ceisiadau am gludiant. Fodd bynnag, os cred rhiant / gofalwr nad yw 
defnydd o fan casglu’n addas i’w plentyn, dylent fynegi eu pryderon er sylw’r Awdurdod, 
a fydd yn ymchwilio i’r amgylchiadau i benderfynu a oes angen trefniadau cludiant 
ychwanegol neu amgen i’r plentyn hwnnw; er mwyn sicrhau bod gofynion y Mesur Teithio 
gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn cael eu bodloni. 

 

Mae’r Awdurdod Lleol yn cadw’r hawl i adolygu’r mannau casglu i sicrhau y cynhelir 
llwybr diogel drwy’r amser ac yn amodol ar sicrhau bod y ddarpariaeth fwyaf cost 
effeithiol ar waith.   
 

Ar ôl cadarnhau cymhwyster am gludiant ysgol, bydd adran Cludiant i Deithwyr Sir 
Ddinbych yn cysylltu â rhieni / gofalwyr ac yn darparu manylion mewn perthynas â’r 
man casglu a ddefnyddiwyd ac amserau’r gwasanaeth. 
 

Lle defnyddir gwasanaethau bwydo i gludo dysgwyr i fannau casglu, rhaid i’r dysgwyr 
aros gyda’r tacsi hyd nes i’r cerbyd sy’n parhau gyrraedd. Anogir gyrwyr i roi gwybod am 
unrhyw ddysgwyr sy’n gwrthod gwneud hyn i’r adran Cludiant i Deithwyr. 

 

Mae’r contractwyr sy’n darparu’r gwasanaethau hyn wedi cael cyfarwyddyd i aros 
gyda’r dysgwyr i sicrhau eu bod yn mynd ar y cerbyd sy’n parhau. Anogir rhieni / 
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gofalwyr hefyd i roi gwybod am unrhyw achosion lle nad yw gyrwyr yn gwneud hyn i’r 
adran Cludiant i Deithwyr. 
 

Mae gwybodaeth mewn perthynas â lleoliadau mannau casglu ar draws Sir Ddinbych ar 
gael ar wefan y Cyngor. Gweler rhan 9 am ddolenni perthnasol. 

 

2.10 Llwybrau Peryglus 
I ddysgwyr sy’n byw o dan y pellter cymhwyso statudol a ddengys yn rhan 2.2, bydd yr 
Awdurdod Lleol yn darparu cludiant i’r ysgol os ystyrir bod y llwybr yn beryglus. Asesir 
llwybrau peryglus gan Swyddog Diogelwch Ffyrdd priodol Sir Ddinbych gan ddilyn y 
canllawiau a ddarparwyd yn Teithio gan Ddysgwyr: Darpariaeth Statudol a Chanllawiau 
Gweithredol Mehefin 2014. 
 

Lle defnyddir mannau casglu, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried hefyd a oes llwybrau 
peryglus a allai atal dysgwyr yn rhesymol rhag cerdded i’r lleoliadau hyn, gyda chwmni 
oedolyn cyfrifol fel y bo angen. Yn yr achosion hynny, bydd yr Awdurdod Lleol, ar ôl 
asesu, yn darparu cludiant o’r cartref i’r man casglu, neu’n cyfeirio at yr ysgol (pa 
bynnag un sydd fwyaf effeithlon). 
 

Sylwer, lle mae rhieni / gofalwyr wedi defnyddio’u hawl i ysgol yn ôl ffafriaeth y rhieni / 
gofalwyr (gweler rhan 2.7), cyfrifoldeb y rhiant / gofalwr yw trefnu cludiant o’r cartref i’r 
ysgol. 
 

Bydd yr Awdurdod Lleol yn cynnal cofrestr o holl lwybrau Sir Ddinbych a aseswyd, ac 
wrth i lwybrau newydd gael eu gwerthuso, byddant yn cael eu hychwanegu at y 
gofrestr. Bydd yr Awdurdod yn adolygu’r gofrestr gyflawn bob 5 mlynedd i sicrhau bod 
yr holl lwybrau’n parhau i gael eu categoreiddio’n gywir. Mae gwybodaeth mewn 
perthynas â llwybrau peryglus a aseswyd yn Sir Ddinbych ar gael ar wefan y Cyngor. 
Gweler rhan 9 am ddolenni perthnasol. 
 

Os cred rhiant / gofalwr fod llwybr penodol yn beryglus, dylent fynegi eu pryderon i 
sylw’r Awdurdod, a fydd yn ymchwilio i gadarnhau a oes angen unrhyw drefniadau 
cludiant ychwanegol neu amgen. 

 

2.11 Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
Bydd yr Awdurdod Lleol yn gwneud darpariaeth addysgol addas a pherthnasol i bob 
plentyn gydag anghenion dysgu ychwanegol i sicrhau y gallant ddatblygu i’w llawn 
botensial. 

 

Asesir lefel yr angen gan weithwyr proffesiynol perthnasol yn adran Addysg Sir 
Ddinbych, ac mae hyn yn llywio’r math o gludiant a ddarperir. Yna bydd cludiant yn cael 
ei ddarparu yn unol â’r cyngor a roddir ac a adolygir yn flynyddol. 
 

Os oes gan blentyn Ddatganiad o Anghenion Addysgol Arbennig neu Gynllun Addysg, 
Iechyd a Gofal, gallai cludiant ysgol gael ei gynnwys fel rhan o’r darpariaethau heb fod 
yn addysgol ar gyfer y plentyn fel rhan o’u Datganiad/Cynllun Addysg, Iechyd a Gofal. Os 
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ydyw, yna bydd cludiant yn cael ei ddarparu. Fodd bynnag, hwyrach na fydd cludiant am 
ddim yn cael ei ddarparu os bydd rhieni / gofalwyr yn defnyddio’u hawl i ddewis ysgol ac 
nad yr ysgol addas agosaf yw honno (Gweler rhan 2.7). 
 

Os na chaiff cludiant ysgol ei gynnwys yn Natganiad/Cynllun Addysg, Iechyd a Gofal y 
plentyn, yna hwyrach y bydd ganddynt hawl o hyd i gludiant o’r cartref i’r ysgol dan y 
polisi a ddarperir mai’r ysgol maen nhw’n ei mynychu yw’r ysgol briodol agosaf gyda lle 
neu os mynychwyd ysgol gynradd fwydo ddynodedig ganddynt ar gyfer ysgol uwchradd 
benodol; ar yr amod y bodlonir y meini prawf cymhwyster. 
 

2.12      Plant sy’n Derbyn Gofal 
Plant sy’n Derbyn Gofal yw’r term a ddefnyddir yn Neddf Plant 1989 i ddisgrifio plant 
sydd o dan 18 oed ac sy’n cael gofal a llety gan adran Gwasanaethau Plant yr Awdurdod 
Lleol, gyda gofalwyr maeth yn aml iawn. 
 

Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn datgan y bydd yr un meini prawf 
asesu’n berthnasol i Blant sy’n Derbyn Gofal â phlant nad ydynt yn derbyn gofal; fodd 
bynnag, nid oes gofyniad iddynt fynychu’r ysgol addas agosaf at eu cartref neu gyfeiriad 
y lleoliad. 
 

Os ydy’r Plentyn sy’n Derbyn Gofal yn mynychu ysgol agosach na’r pellter gofynnol a 
ddengys yn rhan 2.2, ni fydd cludiant am ddim yn cael ei ddarparu. Gallai eithriadau yn 
rhinwedd y meini prawf a ddengys yn rhan 3 fod yn berthnasol hefyd. 
 

Os ydy’r Plentyn sy’n Derbyn Gofal yn mynd i ysgol dros y pellter a ddengys yn rhan 2.2, 
bydd cludiant yn cael ei ddarparu i’r ysgol briodol er mwyn sicrhau cyn lleied o 
ymyrraeth â phosibl a pharhad addysg, tra’n cynnal lles y plentyn hefyd. Ar gyfer 
teithiau o leoliadau y tu allan i’r sir, neu sy’n golygu teithiau hir, gallai prawf 
rhesymoldeb gael ei roi ar waith. Bydd y prawf hwn yn ystyried pellter, amser teithio ac 
agosrwydd sefydliadau addas eraill. 

 

2.13  Preswyliad Deuol  
Bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu cludiant i ddysgwyr a allai fod yn preswylio mewn 
mwy nag un preswylfa oherwydd eu hamgylchiadau teuluol; gydag o leiaf un o’r 
preswylfeydd hynny yn Sir Ddinbych. Fodd bynnag, mae hyn ar yr amod mai’r ysgol a 
fynychir yw’r ysgol addas agosaf o’r brif breswylfa, neu y cytunir mai dyna’r ysgol fwyaf 
addas o ystyried lleoliadau’r ddwy breswylfa. Rhaid darparu prawf o breswyliad deuol  
ac, fel rheol, y brif breswylfa yw’r eiddo y telir budd-dal plant iddi. 
 

Os ydy’r ail breswylfa mewn ardal Awdurdod Lleol gwahanol, yna cyfrifoldeb yr 
Awdurdod hwnnw yw ystyried trefniadau cludiant ar gyfer y llwybr hwnnw i’r ysgol. 
Felly, dylai rhieni/gofalwyr wneud cais i’r Awdurdod Lleol perthnasol. 
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3. CLUDIANT YSGOL DEWISOL 
 

3.1 Trefniadau Dewisol 
 O fewn Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, gellir gwneud trefniadau dewisol o 

dan ran 6 y Mesur. Mewn rhai achosion, gellir codi ffi am gost y trefniadau hynny i’r 
rhiant / gofalwr cyfrifol. 

 

3.2 Ysgolion Ffydd 
 Bydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i’r ysgol Ffydd addas agosaf ar sail ddewisol os dyma 
yw dewis y rhieni / gofalwyr. Bydd hyn yn berthnasol hyd yn oed os nad hon yw’r ysgol 
addas agosaf. Bydd y meini prawf pellter yn rhan 2.2 yn parhau i fod yn berthnasol. Gweler y 
tabl yn Atodiad 1 am ragor o fanylion ar ysgolion Ffydd. 

 

Os ydy’r ysgol Ffydd addas agosaf y tu allan i’r Sir, yna bydd cludiant yn parhau i gael ei 
ddarparu gan yr Awdurdod.  
 

Lle mae rhieni / gofalwyr wedi datgan addysg Ffydd yn benodol ac nad oes gan yr ysgol 
Ffydd addas agosaf unrhyw le ar gael, yna bydd yr ysgol Ffydd addas agosaf nesaf yn cael 
ei hystyried.  

 

3.3  Addysg Cyfrwng Cymraeg neu Saesneg 
Yn unol â rhan 10 y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae’r Awdurdod yn 
hyrwyddo mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg trwy ddarparu cludiant dewisol i’r addysg 
cyfrwng Cymraeg neu Saesneg addas agosaf, os dyma yw dewis y rhiant / gofalwr. Bydd 
hyn yn berthnasol hyd yn oed os nad yr ysgol addas agosaf yw hon. 
 

Ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, byddai’n ysgol sydd wedi’i chategoreiddio’n 1 neu 2 
yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg. Ar gyfer 
categori 2, byddai’n ysgol lle addysgir o leiaf 80% o bynciau (ac eithrio’r Gymraeg a’r 
Saesneg) trwy gyfrwng y Gymraeg ond a addysgir hefyd trwy gyfrwng y Saesneg. Mae’r 
tabl yn Atodiad 1 yn dangos categorïau Ysgolion Cyfrwng Cymraeg Sir Ddinbych. 

   

Os ydy’r ysgol cyfrwng Cymraeg neu Saesneg agosaf y tu allan i’r Sir, byddai cludiant yn 
parhau i gael ei ddarparu gan yr Awdurdod. Bydd ffafriaeth yn cael ei hystyried yn erbyn 
ysgolion Cyfrwng Cymraeg neu Gyfrwng Saesneg yn unig. Bydd y meini prawf pellter yn 
rhan 2.2 yn parhau i fod yn berthnasol. 
 

3.4 Trefniadau Ysgolion Bwydo 
 Mae’r Awdurdod yn cydnabod bod rhai ysgolion Cynradd yn ysgolion bwydo naturiol i rai 

ysgolion Uwchradd ar sail ddewisol. Felly, mewn perthynas ag addysg Uwchradd, gallai 
cludiant ysgol am ddim gael ei ddarparu naill ai i’r Ysgol Uwchradd addas agosaf neu i’r 
Ysgol Uwchradd fwydo gydnabyddedig; ar yr amod bod y dysgwr yn byw dros y meini 
prawf pellter yn rhan 2.2, a chytunir bod y daith yn rhesymol; dengys y meini prawf hyn 
isod.     
Mae’r Awdurdod yn cadw’r hawl i wneud cais am brawf rhesymoldeb i’r rhieni / 
gofalwyr hynny sy’n gofyn am gludiant ysgol uwchradd ar sail ysgolion bwydo. Er 
mwyn cael cludiant am ddim ar y sail hon, rhaid i’r dysgwr: 
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• Fod wedi bod yn mynychu eu hysgol gynradd addas agosaf o’u lleoliad adref fel yr 
asesir yn y man derbyn. 

• Bodloni’r meini prawf pellter yn rhan 2.2 ar gyfer ysgolion uwchradd. 
• Os bydd dysgwyr yn symud tŷ cyn dechrau’r ysgol uwchradd, bydd eu hawl yn 

gofyn am ailasesiad, yn ôl y meini prawf a ddengys yn rhan 2. 
• Mewn achosion lle nad yw’r dysgwyr wedi mynychu eu hysgol gynradd addas 

agosaf yn ôl ffafriaeth y rhiant / gofalwr, ni fydd rhan 3.4 yn berthnasol. Yna, bydd 
yr asesiad o geisiadau cludiant ysgol yn seiliedig ar yr ysgol Uwchradd addas 
agosaf yn unig. 

 

3.5 Cludiant Ôl-16 
Mae’r Awdurdod Lleol yn darparu cludiant dewisol y tu hwnt i oedran ysgol statudol lle 
mae dysgwr o Sir Ddinbych yn byw 3 milltir neu’n fwy o’r ysgol neu’r coleg AB addas 
agosaf. Rhaid i’r dysgwr fod yn astudio’n amser llawn a bod yn llai nag 19 oed ar 1 Medi 
yn y flwyddyn academaidd y dilynwyd y cwrs. Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i’r ysgol 
uwchradd agosaf a ddynodwyd gan yr Awdurdod i wasanaethu cyfeiriad cartref y dysgwr 
yn unig, neu yn achos cyrsiau galwedigaethol amser llawn, i’r coleg AB agosaf. Darperir 
cludiant rhwng sefydliadau dysgu sy’n gweithio mewn partneriaeth â’i gilydd gan y 
partneriaid hynny. 

 

3.6 Ad-drefnu Ysgolion 
Mewn achosion lle mae ysgolion wedi’u had-drefnu, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried y 
dewisiadau mwyaf priodol ar gyfer cludiant ysgol. Gallai hyn gynnwys darparu cludiant 
am ddim am gyfnod penodedig o amser yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Bydd y fath 
drefniadau’n cael eu darparu ar sail ddewisol ac yn cael eu dogfennu yn y broses ad-
drefnu; felly bydd ysgolion, cyrff llywodraethol, rhieni / gofalwyr perthnasol ac unrhyw 
fudd-ddeiliaid eraill i gyd yn ymwybodol o delerau’r trefniant. 
 

3.7 Symud Cartref 
Mewn achosion lle mae dysgwr, sydd wedi bod yn derbyn cludiant ysgol am ddim, yn 
symud cartref rhan o’r ffordd trwy’r flwyddyn academaidd, bydd cludiant yn darfod os 
nad ydynt mwyach yn mynychu eu hysgol addas agosaf.  
 

Os ydyw rhan o’r ffordd trwy flwyddyn TGAU (blynyddoedd ysgol 10 ac 11), bydd yr 
Awdurdod yn parhau i ddarparu cludiant dewisol hyd nes i’r blynyddoedd academaidd 
gael eu cwblhau, h.y. tan ddiwedd blwyddyn 11. 
 

Mae’r ymrwymiad hwn yn dibynnu ar y dysgwr yn byw yn ardal yr Awdurdod fel rheol. 
Sylwch: Mae’r Awdurdod Lleol hefyd yn cadw’r hawl i brofi rhesymoldeb y cludiant y 
gofynnwyd amdano dan yr amod hwn, o ystyried pellter, amser y daith a’r agosrwydd i 
sefydliadau addas eraill. 
 

Bydd pob ailasesiad cymhwyster arall yn dilyn yr un meini prawf a osodwyd yn rhan 2. Ni 
fydd y rhan hon yn berthnasol lle mae rhieni / gofalwyr wedi defnyddio ffafriaeth yn 
flaenorol fel y manylir yn rhan 2.7.   
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3.8 Trosglwyddiadau Ysgol a Reolir 
 Lle cefnogir trosglwyddiadau ysgol a reolir gan bennaeth ysgol y cyrchfan newydd a’r 
Gwasanaethau Addysg, bydd rhieni / gofalwyr yn ymwybodol o’r weithred hon ac yn cael eu 
cynnwys yn y trafodaethau hyn ar lefel ysgol. Gallai cludiant ysgol dan yr amgylchiadau hyn 
gael eu cefnogi ar sail ddewisol lle ffurfia ran o’r weithred a chytundeb pob parti i fynd ar 
drywydd newid ysgol er lles y dysgwr. 
 

Cyfrifoldeb y rhiant / gofalwr yw sicrhau eu bod yn ymgysylltu’n llawn gyda’r Awdurdod a’r 
ysgol wrth fynd ar drywydd trosglwyddiad a reolir. Mae angen gwirio’r materion hyn ac mae 
tystiolaeth ar gael. Mae hyn yn galluogi Cefnogi Addysg i wneud penderfyniad deallus ar sail 
y dystiolaeth sy’n cefnogi’r cais am gludiant. 

 

Lle nad oes tystiolaeth ar gael ac/neu lle mae rhiant / gofalwyr yn gwrthod ymhél â’r 
broses gyda’r ysgol a’r Gwasanaethau Addysg, bydd y cais am gludiant yn cael ei wrthod. 
Bydd hyn yn seiliedig ar y diffyg tystiolaeth sydd ar gael i wneud penderfyniad deallus. 

 

3.9 Tynnu Cludiant Dewisol yn Ôl  
Gall Awdurdod Lleol dynnu’n ôl darpariaethau cludiant ysgol dewisol, ar yr amod y 
cytunwyd ac y cyhoeddwyd y newidiadau perthnasol i’r polisi cyn 1 Hydref yn y flwyddyn 
cyn y flwyddyn academaidd lle bydd y newidiadau’n dod i rym. 

 

3.10 Darpariaethau Dewisol Eraill  
Gellir gwneud trefniadau dewisol eraill mewn perthynas â chludiant ysgol dan ran 6 y 
Mesur. Gallai Pennaeth y Gwasanaethau Addysg a Phlant roi’r grymoedd hyn ar waith am 
gludiant am ddim mewn achosion fel: 
 

• Diogelu dysgwr, neu lle mae effaith andwyol arwyddocaol yn debygol o fod ar les y 
dysgwr hwnnw; 

• Gallai cludiant am resymau meddygol fod yn berthnasol hefyd dan y meini prawf 
hyn hefyd, gan gynnwys achosion lle mae gan y rhiant anabledd sy’n cyfyngu ar 
allu dysgwr i deithio i’r ysgol heb gludiant am gyfnod o amser; neu lle mae dysgwr 
wedi’i analluogi dros dro trwy salwch neu anaf. 

• Lletya teulu dros dro y tu allan i’r ardal breswyl flaenorol oherwydd argyfwng, fel 
rheol trwy Wasanaeth Tai’r Awdurdod, er mwyn lleihau’r amhariad ar addysg. 

 

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr a hwyrach fod amgylchiadau eraill lle gellir rhoi 
disgresiwn ar waith; fodd bynnag, er mwyn sicrhau cysondeb y dull mewn perthynas â 
disgresiwn, hwyrach y gofynnir am dystiolaeth gan weithwyr proffesiynol perthnasol a 
bydd yr asesiad yn cael ei gofnodi. 
 

Lle rhoddir trefniadau cludiant dewisol tymor byr ar waith, bydd yr Awdurdod yn rhoi 
gwybod i’r rhieni / gofalwyr pan fydd y trefniadau hyn yn dod i ben. 
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4 GWNEUD CAIS AM GLUDIANT 
 

4.1 Mae angen cais am gludiant ysgol / coleg AB wrth: 
 

 Ddechrau yn yr Ysgol Gynradd (nid meithrin) 

 Dechrau yn yr Ysgol Uwchradd 

 Symud i Flwyddyn 7 mewn ysgol ganol 

 Mynd o flwyddyn 11 i’r chweched dosbarth / coleg AB; neu 

 Newid lleoliad y cartref neu’r ysgol 
 

4.2 Gallwch wneud cais am gludiant ar-lein yn: 
 

 https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/grantiau-ac-ariannu/gludiant-
am-ddim-ir-ysgol/cludiant-am-ddim-ir-ysgol-ar-coleg.aspx 

 
Neu gallwch lawrlwytho’r cais o’r wefan, neu ofyn i ffurflen gael ei phostio atoch, a’i 
hanfon at gyfeiriad yr Awdurdod sydd i’w weld ar y ffurflen. 

 

4.3  Bydd yr Awdurdod yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad y cais cyn pen 15 niwrnod gwaith o 
dderbyn eich ffurflen. Os byddwch chi’n llwyddiannus, byddwch chi’n cael manylion 
amserau a lleoliadau casglu yn ystod gwyliau’r haf at ddibenion dechrau ym mis Medi, 
neu cyn gynted â phosibl am geisiadau canol y flwyddyn ysgol. Bydd y manylion hyn yn 
cael eu hanfon atoch gan adran Cludiant i Deithwyr Sir Ddinbych. 

 

4.4  Os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn ysgol, rhaid i chi roi gwybod i’r 
Awdurdod Lleol. Os byddwch yn symud cartref neu’n newid ysgol er enghraifft, yna bydd 
angen i chi ailwneud cais am gludiant ysgol bryd hynny. Os ydych chi’n gwneud cais am 
gludiant yn ystod y flwyddyn ysgol, gwnewch hynny cyn gynted ag y gallwch ar ôl i’ch 
cyfeiriad newydd gael ei gadarnhau.  

 
 PWYSIG – Cynghorir rhieni / gofalwyr i ystyried goblygiadau cludiant ysgol. Mae rhan 2.3 

yn darparu gwybodaeth am yr ysgol addas agosaf a rhan 3.7 ar symud cartref. 
 

4.5 Gellir dod o hyd i fanylion llawn yr holl faterion cysylltiedig â chludiant yn Llawlyfr i Rieni 
Sir Ddinbych: 
  

http://www.sirddinbych.gov.uk/derbyn-i-ysgol  
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5. GWYBODAETH ARALL 
 

5.1 Addysg Feithrin 
Nid yw’r Awdurdod yn darparu cludiant i blant sy’n mynychu ysgol feithrin neu 
ddosbarthiadau meithrin yn 3 neu 4 oed. Darperir cludiant i blant cymwys o ddechrau’r 
flwyddyn ysgol lle mae’r plentyn yn cyrraedd 5 oed ac yn dechrau addysg amser llawn, fel 
rheol yn y dosbarth derbyn. 

 

5.2  Clybiau y Tu Allan i’r Ysgol  
Ni fydd yr Awdurdod yn darparu cludiant i glybiau ar ôl ysgol neu oddi wrthynt (h.y. clwb 
brecwast, clybiau ar ôl ysgol ac ati) neu weithgareddau allgyrsiol sy’n cwympo y tu allan 
i’r cwricwlwm statudol. Cyfrifoldeb y rhiant / gofalwr yw sicrhau bod trefniadau cludiant 
priodol ar waith os eir at y gwasanaethau hyn. 

 

5.3 Newidiadau i’r Polisi 
Os bydd angen diwygio’r polisi hwn, rhaid i’r Awdurdod ddilyn y gofynion a osodwyd yn 
Rheoliadau Gwybodaeth am Deithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2009. Mae hyn yn gofyn i’r 
Awdurdod ymgynghori, cytuno a chyhoeddi newidiadau i’r polisi cyn 1 Hydref yn y 
flwyddyn sy’n rhagflaenu’r flwyddyn academaidd y daw’r newidiadau i rym. 
 

Os bydd angen, gall yr Awdurdod hefyd gyhoeddi canllawiau egluro ychwanegol ochr yn 
ochr â’r polisi hwn. Bydd unrhyw ganllawiau o’r fath ar gael ar wefan yr Awdurdod.  

 
5.4 Effaith Cludiant  

Dylai Rhieni / Gofalwyr ystyried goblygiadau eu dewis ysgol ar y defnydd o geir preifat a’r 
effaith y gallai hyn ei chael ar draffig y tu allan i’w hysgol ddethol. Mae’r Awdurdod yn 
annog rhieni / gofalwyr i ystyried cludiant llesol a chynaliadwy i’r ysgol o’u dewis. Gweler 
Rhan 5.5 isod.  
 
Anogir ysgolion hefyd i weithio gyda rhieni / gofalwyr a’r Awdurdod i ystyried dewisiadau 
i ddatblygu cyfleusterau ‘bws cerdded’ llesol a diogel i’r ysgol. Dylai rhieni / gofalwyr 
gysylltu â’u hysgol i holi ynghylch y darpariaethau hynny. Mae swyddogion Diogelwch y 
Ffyrdd a Chludiant Cynaliadwy’r Awdurdod ar gael i ddarparu arweiniad hefyd. 

 
5.5 Dulliau Teithio Cynaliadwy 

Dylai Rhieni / Gofalwyr ystyried dewisiadau ar gyfer teithio llesol i’r ysgol. Darperir 
dolenni perthnasol yn rhan 9 i wybodaeth am Lwybrau Teithio Llesol yn Sir Ddinbych a 
gwefan Sustrans; sy’n dangos llwybrau beicio ar hyd a lled y sir.   
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6.  Darparu Cludiant 
 

6.1  Darpariaeth Cludiant y Cyngor  
Bydd yr Awdurdod yn ymdrechu i ddarparu’r dull cludiant mwyaf addas i bob dysgwr 
cymwys sy’n ddiogel ac sy’n darparu’r dull cludiant mwyaf cost effeithiol. Gallai hyn fod 
trwy fws, coets, bws mini, neu gontractau tacsis ysgol, neu gludiant cyhoeddus sydd 
eisoes yn bodoli. Trefnir a rheolir y gwasanaethau hyn a’r contractau cysylltiedig gan 
adran Cludiant i Deithwyr Sir Ddinbych.  

 

6.2 Gostyngiad ar Gludiant 
Os na fydd dysgwr yn cymhwyso am gludiant ysgol am ddim fel y gosodwyd yn y polisi 
hwn, a bod seddau gwag ar gael ar wasanaethau tacsi, bws mini a choets yrAwdurdod, 
gallai’r rhain gael eu cynnig fel seddau gyda gostyngiad. Bydd yr amodau canlynol  yn 
berthnasol: 

 

 Bydd ffi resymol fesul tymor yn cael ei rhoi ar waith. Bydd hyn yn cael ei adolygu’n 
flynyddol cyn y flwyddyn ysgol newydd. Os bydd yr Awdurdod yn rhoi gostyngiad, bydd 
ffi’n cael ei chodi ar rieni / gofalwyr yn dymhorol. Os bydd dysgwr ond yn defnyddio’r 
gwasanaeth yn rhannol, e.e. yn y bore neu’r prynhawn neu ar ddiwrnodau penodol, 
yna bydd ffi dymhorol lawn i’w thalu. 

 Gallai’r rhieni / gofalwyr wneud cais am ostyngiad unrhyw bryd ar gyfer eu plentyn. 
Ymdrinnir â cheisiadau yn y drefn y’u derbyniwyd a rhaid talu’n dymhorol am y rhai a 
gytunwyd. Os bydd rhiant / gofalwr yn gwneud cais llwyddiannus yn ystod blwyddyn 
academaidd flaenorol, cofnodir eu gofyniad parhaus o flaen ceisiadau newydd. Fodd 
bynnag, ni ellir rhoi gostyngiadau hyd nes bod nifer y seddau gweigion wedi’u 
cadarnhau, ar ôl i’r dysgwyr sydd â’r hawl iddynt gael eu cyfrif amdanynt ar gerbyd 
penodol. Felly, ni all yr adran Cludiant i Deithwyr gadarnhau’r gostyngiadau cyn 
dechrau’r flwyddyn academaidd a gallai gymryd nifer o wythnosau i gadarnhau faint o 
seddau gweigion sydd ar gael ar unrhyw wasanaeth penodol. 

 Gallai gostyngiadau gael eu tynnu’n ôl ar fyr rybudd pan na fydd seddau ar gael neu os 
bydd eu hangen ar gyfer dysgwr cymwys. Yn yr achosion hynny, bydd ad-daliad 
cymesur yn cael ei gyfrifo a’i roi’n ôl i’r rhiant / gofalwr. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd 
rhybudd ysgrifenedig o saith niwrnod yn cael ei roi. 

 Ni ellir rhoi gostyngiad ar docynnau ar fyr rybudd ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 
gan fod angen dynodi a oes seddau gweigion ar gerbydau contract. 

 Fel rheol, ni chynigir gostyngiad ar seddau lle mae cludiant cyhoeddus yn rhedeg ochr yn 
ochr â chludiant ysgol neu lle cludiant cyhoeddus yw’r unig ddewis sydd ar gael. Dan yr 
amgylchiadau hynny, disgwylir i rieni / gofalwyr ddefnyddio’r cludiant cyhoeddus sy’n 
bodoli. 

 

6.3 Taliadau Cludiant 
Hwyrach y bydd amgylchiadau lle gellir cynnig taliad enwol i rieni tuag at y gost o gludo’u 
plant. Dewis a ddefnyddir mewn amgylchiadau eithriadol yn unig yw hwn, ac os oes 
trafferthion wrth drefnu cludiant ysgol i ddysgwyr cymwys. Nid oes rhwymedigaeth ar 
rieni / gofalwyr i dderbyn y cynnig ad-daliad a fyddai’n gyfradd osod fesul milltir fel rheol 
ar gyfer y milltiroedd a deithiwyd yn ystod dwy daith ddychwelyd y dydd; fodd bynnag, 
hwyrach yr ystyrir mai dyma’r dull cludiant mwyaf rhesymol. 
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6.4 Ymddygiad ar Gludiant  
 Disgwylir i ddysgwyr sy’n teithio ar gerbydau gwasanaeth neu gontract a ddarperir gan yr 

Awdurdod ymddwyn yn dda bob amser a chydymffurfio â gofynion y Cod Teithio i’r Ysgol, 
gweler Atodiad 2. Mae’r ddogfen lawn ar gael yma. 

 
 Gellir tynnu’n ôl cymhwyster am gludiant unrhyw Ddysgwyr sy’n camymddwyn, yn 

achosi, neu’n peryglu i achosi difrod neu anaf i’r cerbyd, gyrrwr neu deithwyr, neu mewn 
unrhyw ffordd yn bygwth diogelwch y teithwyr ac/neu gerbyd eraill. Bydd unrhyw 
ddysgwyr heb yr hawl i gludiant ysgol am ddim ond sy’n teithio ar wasanaethau contract 
ar sail gostyngiad, yn destun yr un rheolau hefyd. 

 

 Mae ymddygiad dysgwyr ar wasanaethau cludiant ysgol o’r pwys mwyaf, felly mae 
disgwyl i rieni / gofalwyr gefnogi’r Awdurdod, yr ysgolion, y gweithredwyr cludiant a’u 
staff wrth gynnal ymddygiad da. Dylid deall yn glir mewn achosion o gamymddwyn, y 
gosb eithaf yw tynnu ymaith yr hawl i gael cludiant. Yn yr achosion hynny, bydd 
cyfrifoldeb a chost lawn y cludiant i’r ysgol ac oddi yno yn cwympo ar y rhiant / gofalwr. 

 

 Mae’r Awdurdod yn annog adborth gan ddarparwyr gwasanaeth ac ysgolion mewn 
perthynas â defnyddio’r gwasanaethau cludiant ysgol a ddarperir. Bydd cofnod yn cael ei 
gadw o ddigwyddiadau ac unrhyw ymchwiliad cysylltiedig. Os bydd angen, bydd rhieni / 
gofalwyr yn cael gwybod am ddigwyddiadau os gellir dangos pob plentyn neu blant wedi 
bod yn achosi problemau.  

 

6.5 Monitro Gwasanaethau 
 Mae’r Awdurdod yn cadw’r hawl i haparchwilio gwasanaethau cludiant ysgolion i sicrhau 

bod pawb sy’n teithio yn gymwys. Lle canfyddir bod dysgwyr yn teithio ond nad ydynt yn 
gymwys, bydd yr adran Cludiant i Deithwyr yn cofnodi’r achosion hyn ac yn cysylltu â’r 
rhieni / gofalwyr perthnasol er mwyn rhoi gwybod iddynt am eu dewisiadau. 

 

6.6 Archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) 
 Mae adran Cludiant i Deithwyr Sir Ddinbych yn rheoli ac yn trefnu’r holl gontractau 

cludiant ysgol angenrheidiol gyda’r darparwyr gwasanaeth priodol. Mae hyn yn cynnwys 
ymgymryd ag archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer pob gyrrwr a 
hebryngwr ysgol i deithwyr. Sylwch: cyflogir hebryngwyr ysgol ar Wasanaethau Ysgol 
Gynradd yn unig lle ystyrir bod hynny’n briodol, neu os bydd anghenion dysgu 
ychwanegol y plentyn yn gwneud hynny’n briodol. 

 

6.7 Tywydd Gwael 
 Gall tywydd gwael effeithio ar wasanaethau cludiant ysgol a’u darpariaeth barhaus; felly, 

gyda diogelwch yn hollbwysig, y darparwyr cludiant fydd yn penderfynu yn y pen daw 
penderfyniad a fydd y gwasanaeth yn gweithredu ai peidio. Ni chynghorir y contractwyr i 
redeg gwasanaethau mewn tywydd difrifol, yn enwedig os bydd y rhagolygon yn darogan y 
bydd y tywydd yn gwaethygu. 

 

Bydd yr adran Cludiant i Deithwyr yn gwneud pob ymdrech i roi gwybod i ysgolion pan 
fydd cludiant o’r cartref i’r ysgol yn debygol o gael ei darfu arno. Bydd manylion y 
newidiadau hynny ar gael ar wefan y Cyngor hefyd. Mae’r Awdurdod yn ymwybodol y 
bydd gan rai ysgolion y gallu i anfon neges destun i rieni / gofalwyr ar ôl i’r adran Cludiant 

Tudalen 211

https://llyw.cymru/cod-ymddygiad-teithio-canllawiau


 
 

i Deithwyr roi gwybod iddynt. Felly, mae’n bwysig bod y rhieni / gofalwyr yn sicrhau bod 
eu manylion cyswllt gyda’r ysgol yn cael eu diweddaru bob amser. 
 

Mae angen i’r contractwyr hynny sy’n darparu gwasanaethau tacsi bwydo i’r ysgol / 
mannau casglu gysylltu â rhieni / gofalwyr yn uniongyrchol gydag unrhyw newidiadau i 
wasanaethau yn ystod tywydd gwael, neu am unrhyw reswm arall. Bydd gwybodaeth am 
gau ysgolion oherwydd tywydd gwael, neu am unrhyw reswm arall, yn cael ei phostio ar 
wefan Sir Ddinbych. Anogir rhieni / gofalwyr i edrych ar y wefan am y diweddariadau 
hynny. 
 

7. APELIADAU 
 

7.1  Fel rheol, bydd y rhiant / gofalwr yn cael gwybod ar bapur cyn pen 15 niwrnod gwaith o 
gais aflwyddiannus am gludiant ysgol. Bydd yr Awdurdod hefyd yn cynnig cyfle i’r rhiant / 
gofalwr apelio’r penderfyniad a rhoi cyngor ar y broses isod. 

 
7.2 Cam 1 – Adolygu Penderfyniad 
 

Rhaid anfon cais i adolygu penderfyniad Cludiant i Ddysgwyr at yr Awdurdod cyn pen 20 
niwrnod gwaith ar ôl dyddiad y gwrthodiad cychwynnol. Dylai’r rhieni / gofalwyr 
ysgrifennu at yr Awdurdod yn dynodi eu dymuniad i adolygu’r penderfyniad.   
 

 Dylid anfon y cais hwn at derbyniadau@sirddinbych.gov.uk  yn datgan y rhesymau ac yn 
codi unrhyw amgylchiadau perthnasol a allai effeithio ar y penderfyniad. Dylid hefyd 
darparu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi’r amgylchiadau hyn i’r Awdurdod Lleol. Gellir 
hefyd postio’r wybodaeth ychwanegol hon a’r apêl at y cyfeiriad canlynol: 

 

Cefnogi Addysg,  
Cyngor Sir Ddinbych,  
Blwch Post 62,  
Rhuthun,  
LL15 9AZ 

 
 Cyn pen 20 niwrnod gwaith o dderbyn y cais ysgrifenedig, bydd Uwch Swyddog o’r adran 

Cefnogi Addysg yn adolygu’r penderfyniad gwreiddiol ac yn ymateb gan roi manylion y 
canlyniad. Bydd yr ymateb hwn yn amlinellu: 

 

 Natur y penderfyniad y daethpwyd iddo 

 Sut cynhaliwyd yr adolygiad 

 Gwybodaeth am adrannau / asiantaethau eraill yr ymgynghorwyd â nhw fel rhan o’r 
broses 

 Pa ffactorau a ystyriwyd 

 Y rhesymeg am y penderfyniad y daethpwyd iddo 

 Gwybodaeth am symud ymlaen i Gam 2, os yn briodol 
 

Sylwir y bydd cofnodion adolygiadau ac apeliadau blaenorol yn cael eu cynnal gan yr 
adran Cefnogi Addysg i sicrhau cysondeb o ran dull. Os oes unrhyw wybodaeth gefnogol 
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ychwanegol a ddarperir gan y rhieni / gofalwyr yn gyson ag adolygiadau blaenorol a 
gadarnhawyd, yna mae’n bosibl na fydd angen cam apelio Cam 2 ac ar ôl asesiad, bydd y 
rhiant / gofalwr perthnasol yn cael gwybod y canlyniad. 

 
7.3 Cam 2 – Apêl 
 

Cyn pen 20 niwrnod gwaith o gael hysbysiad o benderfyniad Cam 1, gall rhieni/gofalwyr 
wneud cais i ddatblygu’r mater i Apêl Cam 2. 

 
 Cyn pen 40 niwrnod gwaith o dderbyn cais Cam 2, bydd panel apêl annibynnol yn cael ei 

alw i ystyried yr apêl. 
 
Bydd panel o swyddogion annibynnol yn ystyried yr apêl yn erbyn y Polisi Cludiant i 
Ddysgwyr ac yn gwneud penderfyniad ar sail y wybodaeth a ddarparwyd.    Ni fydd yr un 
aelod o’r panel apêl wedi cymryd rhan yn y penderfyniad gwreiddiol ar gludiant. Bydd 
cyfarfod y panel yn cael ei gofnodi a bydd cofnodion ar gael. Bydd y panel yn ystyried yr 
holl dystiolaeth a ddarperir i gefnogi’r apêl. Os dymunant, gallai rhieni / gofalwyr fynychu 
i ddarparu crynodeb o’u hapêl. Bydd Swyddogion Cefnogi Addysg yn cael cyfle hefyd i 
ddarparu manylion eu hasesiad i’r panel. 

 

Ar ôl gwrandawiad yr apêl, bydd y rhiant / gofalwr yn cael gwybod gan yr adran Cefnogi 
Addysg am ganlyniad eu hapêl ar bapur. Bydd yr ymateb yn gosod y wybodaeth ganlynol: 
 

 Natur y penderfyniad y daethpwyd iddo 

 Sut cynhaliwyd yr adolygiad 

 Gwybodaeth am adrannau ac/neu asiantaethau eraill yr ymgynghorwyd â nhw fel 
rhan o’r broses 

 Pa ffactorau a ystyriwyd 

 Y rhesymeg am y penderfyniad y daethpwyd iddo 

 Gwybodaeth am symud yr achos ymlaen i Ombwdsmon y Llywodraeth Leol 
 

Yn dilyn y penderfyniad hwn, ni fydd rhesymau eraill i apelio i’r Awdurdod Lleol. Byddai 
unrhyw ddatblygiad pellach i Ombwdsmon y Llywodraeth Leol. 
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8. MANYLION CYSWLLT 
 

8.1  Ceisiadau am Gludiant 
 Ar gyfer ymholiadau’n gysylltiedig â cheisiadau e-bostiwch  
 derbyniadau@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 706000 

 

8.2  Gwasanaethau Cludiant i Deithwyr 
Ar gyfer ymholiadau’n gysylltiedig â materion gwasanaethau gweithredol e-
bostiwch passengertransport@denbighshire.gov.uk neu ffoniwch 01824 706000 

 

8.3  Cludiant 14-19 Transport 
Ar gyfer ymholiadau’n gysylltiedig â chludiant rhwng sefydliadau ar gyfer y 
rhwydwaith dysgu 14-19, e-bostiwch derbyniadau@sirddinbych.gov.uk neu 
ffoniwch 01824 706000 

 

8.4  Cwynion am Gludiant 
Os hoffech wneud cwyn, e-bostiwch passengertransport@denbighshire.gov.uk 
neu ffoniwch 01824 706000 

 

8.5 Derbyniadau Ysgol 
Ar gyfer ymholiadau’n gysylltiedig â Derbyniadau Ysgol e-bostiwch 
derbyniadau@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 706000 

 

8.6  Cludiant ADY 
Ar gyfer ymholiadau’n gysylltiedig â Chludiant ADY e-bostiwch 
derbyniadau@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 708064 
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9.  Dolenni Cyswllt i Ddogfennaeth Berthnasol 
 The Learner Travel (Wales) Measure 2008 

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2008/2/pdfs/mwa_20080002_en.pdf 
Available by clicking here 
 
Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2008/2/pdfs/mwa_20080002_we.pdf 
Ar gael yma 
 

 Learner Travel Statutory Provision and Operational Guidance 2014 
 https://gov.wales/learner-travel-statutory-provision-and-operational-guidance
 Available by clicking here  

  
Teithio gan Ddysgwyr Darpariaeth Statudol a Chanllawiau Gweithredol Mehefin 2014 

 https://llyw.cymru/teithio-gan-ddysgwyr-darpariaeth-statudol-chanllawiau-gweithredol 
 Ar gael yma 
 

The Travel Behaviour Code 
 https://gov.wales/travel-behaviour-code-guidance 
Available by clicking here 

 
 Cod Ymddygiad wrth Deithio 

 https://llyw.cymru/cod-ymddygiad-teithio-canllawiau 
 Ar gael yma 
 
 Learner Travel Information (Wales) Regulations 2009.  
 Rheoliadau Gwybodaeth am Deithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2009 
 http://www.legislation.gov.uk/wsi/2009/569/pdfs/wsi_20090569_mi.pdf 
 Available by clicking here 

 Ar gael yma 
 
 Information on Active Travel in Denbighshire 

 https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/parking-roads-and-travel/cycling-and-
walking/cycling-and-walking.aspx 

 Available by clicking here 

 
 Gwybodaeth teithio llesol yn Sir Ddinbych 

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/parcio-ffyrdd-a-theithio/beicio-a-
cherdded/beicio-a-cherdded.aspx 

Ar gael yma 
 
 Sustrans Website – Cycle Routes 
 Available by clicking here  
 

Tudalen 215

http://www.legislation.gov.uk/mwa/2008/2/pdfs/mwa_20080002_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2008/2/pdfs/mwa_20080002_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2008/2/pdfs/mwa_20080002_we.pdf
https://gov.wales/learner-travel-statutory-provision-and-operational-guidance
https://llyw.cymru/teithio-gan-ddysgwyr-darpariaeth-statudol-chanllawiau-gweithredol
https://gov.wales/travel-behaviour-code-guidance
https://gov.wales/travel-behaviour-code-guidance
https://llyw.cymru/cod-ymddygiad-teithio-canllawiau
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2009/569/pdfs/wsi_20090569_mi.pdf
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2009/569/pdfs/wsi_20090569_mi.pdf
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/parking-roads-and-travel/cycling-and-walking/cycling-and-walking.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/parcio-ffyrdd-a-theithio/beicio-a-cherdded/beicio-a-cherdded.aspx
http://www.sustrans.org.uk/ncn/map


 
 

 

10.  ATODIAD 1  YSGOLION BWYDO  
 

Clwstwr 
Ysgolion 

Uwchradd 

Ysgolion 
Cynradd Bwydo 
a Gydnabyddir 
yn y Clwstwr 

Ysgol 
Ffydd 

 Ysgolion Uwchradd Addas 
Agosaf Posibl Eraill 

 

(yn dibynnu ar y pellter oddi cartref) 

Ysgol  
Dinas Brân 

 
Cymraeg 

Categori 2 

Bryn Collen Na St Joseph’s 

Caer Drewyn Na 
Y Berwyn, 

Ysgol Brynhyfryd, St Joseph’s 

Carrog Na 
Y Berwyn, 

Ysgol Brynhyfryd, St Joseph’s 

Gwernant  
Cymraeg Categori 1 

Na Ysgol Morgan Llwyd 

Bro Dyfrdwy 
Cymraeg Categori 1 

Na 
Y Berwyn /  

Ysgol Brynhyfryd 
 

Ysgol  
Glan 

Clwyd 
 

Cymraeg 
Categori 1 

Dewi Sant 
Cymraeg Categori 1 

Na 
  

Henllan 
Cymraeg Categori 1 

Na 
 

Tremeirchion 
Cymraeg Categori 1 

Ie 
Eglwys yng 
Nghymru 

 

Twm o’r Nant 
Cymraeg Categori 1 

Na 
 

Y Llys 
Cymraeg Categori 1 

Na 
 

Pant Pastynog 
Cymraeg Categori 1 

Ie 
Eglwys yng 
Nghymru 

Ysgol Brynhyfryd 

 

 
 
 
 
 
 

Ysgol 
Uwchradd 
Dinbych 

Bodfari Na   

Cefn Meiriadog Na Emrys Ap Iwan 

Esgob Morgan 
Ie 

Eglwys yng 
Nghymru 

St Brigid’s / YU y Rhyl / BEJ 

Y Faenol Na Emrys Ap Iwan 

Frongoch Na  

Pendref Na  

Llanelwy 
Ie 

Eglwys yng 
Nghymru 

Babanod yn unig: Esgob 
Morgan, Trefnant, St. Brigid’s 

neu BEJ 

Trefnant 
Ie 

Eglwys yng 
Nghymru 

St Brigid’s 

Y Parc Infants Na  
 

Ysgol 
Uwchradd 

y Rhyl 

Bryn Hedydd Na   

Christchurch Na  

Emmanuel Na  

Llywelyn Na  

Y Castell Na Emrys Ap Iwan 
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Ysgol 
Uwchradd 
Prestatyn 

Bodnant Na   

Clawdd Offa Na  

Hiraddug Na  

Melyd Na  

Penmorfa Na  
 

Blessed 
Edward 
Jones 

Ysgol Uwchradd 
Babyddol 

Ysgol Mair Ie 
Pabyddol 

 Ysgol Uwchradd y Rhyl 

 

Ysgol 3-19 
St. Brigid’s 

Cymeriad a 
thraddodiad 

Pabyddol 

Fel ysgol drwodd, cydnabyddir bod gan St. Brigid’s ei hysgol gynradd 
fwydo ei hun ar y safle. 
 

Clwstwr 
Ysgolion 

Uwchradd 

Ysgolion 
Cynradd 
Bwydo a 

Gydnabyddir 
yn y Clwstwr 

Ysgol 
Ffydd 

 
Ysgolion Uwchradd Addas 

Agosaf Posibl Arall 
 

(yn dibynnu ar y pellter oddi cartref) 

Ysgol 
Brynhyfryd 

 
Cymraeg 

Categori 2 

Betws GG 
Cymraeg Categori 1 

Na 
 

Borthyn 
Ie 

Eglwys yng 
Nghymru 

St Brigid’s 

Bro Cinmeirch 
Cymraeg Categori 1 

Na Ysgol Glan Clwyd 

Bro Elwern 
Cymraeg Categori 1 

Na  

Bro Famau Na Alun Yr Wyddgrug 

Bryn Clwyd Na Ysgol Uwchradd Dinbych 

Carreg Emlyn 
Cymraeg Categori 1 

Na  

Dyffryn Iâl 
Ie 

Eglwys yng 
Nghymru 

Alun yr Wyddgrug, Dinas Brân, St 
Brigid’s, St Joseph’s, Maes 

Garmon 

Gellifor Na  

Llanbedr 
Ie 

Eglwys yng 
Nghymru 

St Brigid’s 

Llanfair 
Cymraeg Categori 2 

Ie 
Eglwys yng 
Nghymru 

St Brigid’s 

Pen Barras 
Cymraeg Categori 1 

Na 
 

Pentrecelyn 
Cymraeg Categori 1 

Na 
 

Rhewl 
Cymraeg Categori 2 

Na 
 

Stryd y Rhos Na  
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11.  ATODIAD 2  
 

COD YMDDYGIAD TEITHIO AR FWS YSGOL 
 

 Pan fyddwch wrth yr arhosfan bws, arhoswch yn synhwyrol, oddi ar y ffordd. 

 Gwnewch gytundeb gyda’ch rhiant / gofalwr ynghylch beth i wneud os na fydd 

y bws yn cyrraedd neu os byddwch chi’n ei golli. 

 Pan fydd y bws yn cyrraedd, arhoswch iddo stopio. Peidiwch byth â gwthio na 

rhuthro am y drws. 

 Dangoswch eich tocyn bws (os cawsoch un) pan fyddwch yn mynd ar y bws. 

 Pan fyddwch ar fws ysgol, arhoswch yn eich sedd am y daith gyfan. 

 Dewch o hyd i sedd os oes un ar gael ar fws cyhoeddus. 

 Peidiwch byth â rhwystro’r eil gyda’ch bag neu’ch eiddo. 

 Gwisgwch wregys bob amser os darperir un. 

 Rhaid i chi beidio â thynnu sylw’r gyrrwr pan fydd ef neu hi’n gyrru. 

 Peidiwch byth â bwyta nac yfed ar y bws. 

 Peidiwch byth â thaflu unrhyw beth i mewn i’r bws neu oddi arno. 

 Peidiwch byth â difrodi na fandaleiddio unrhyw ran o’r bws. 

 Peidiwch byth ag agor drysau neu allanfeydd y bws, heblaw mewn argyfwng. 

 Dilynwch gyfarwyddiadau’r gyrrwr neu’r cynorthwyydd teithwyr bob amser. 

 Os oes damwain, arhoswch ar y bws hyd nes y dywedir wrthych am adael. Os 

ydy hi’n anniogel aros ar y bws, gadewch wrth yr allanfa fwyaf diogel. 

 Peidiwch byth â cheisio mynd ar neu oddi ar y bws hyd nes iddo stopio. 

 Camwch oddi ar y bws yn synhwyrol, gan fynd â’ch holl eiddo gyda chi. 

 Peidiwch byth â chroesi’r ffordd o flaen neu’n agos y tu ôl i’r bws. 
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 Cod Ymddygiad ar gyfer Teithio  
 

Mae eich diogelwch yn bwysig iawn. Rhaid i chi ymddwyn yn gyfrifol ac yn ddiogel wrth deithio i’r ysgol neu’r coleg ac oddi yno, p’un a ewch 
chi yno ar fws, trên, beic, ar droed neu unrhyw ffordd arall. Os cymerwch fws i’r ysgol neu’r coleg, rhaid i chi hefyd ddilyn y rheolau yn y Cod 
Ymddygiad ar gyfer Teithio ar Fysus Ysgol. 
 
Os na ddilynwch chi’r Cod hwn, gall pobl eraill, awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau gymryd camau yn eich erbyn er eich diogelwch chi. Gallai 
hyn olygu cymryd eich hawl i gludiant ysgol a hyd yn oed eich gwahardd o’r ysgol. 

 

 

Eich Cyfrifoldeb 
 

• Parchwch eraill bob amser, gan 

gynnwys disgyblion eraill, gyrwyr a’r 

cyhoedd. 

• Parchwch gerbydau ac eiddo bob 

amser. 

• Byddwch yn gwrtais bob amser. 

• Peidiwch byth â gollwng sbwriel. 

• Ufuddhewch i’r gyfraith bob amser. 

 
 

Eich Diogelwch 
 

• Cofiwch ymddwyn yn dda wrth 

deithio bob amser. 

 Dilynwch gyfarwyddiadau’r 

gyrrwr bob amser wrth deithio. 

 Rhaid i chi beidio â thynnu 

sylw’r gyrrwr. 

 Croeswch y ffordd yn ddiogel ac 

yn synhwyrol bob amser.  

 Teithiwch ar ffordd ddiogel bob 

amser. 

Eich Hawliau 
 

• Bod yn ddiogel wrth deithio. 

• Cael eich trin gyda thegwch a 

pharch. 

• Dweud wrth rywun a yw rhywun 

neu rywbeth yn achosi problemau i 

chi. 

• Peidio â chael eich bwlio na phobl 

yn pigo arnoch. 

Dywedwch wrth athro, rhiant neu  yrrwr am unrhyw ymddygiad gwael neu 
fwlio a welwch. 

T
udalen 219



M
ae tudalen hw

n yn fw
riadol w

ag



Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg

Yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau 

Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills

Gwybodaeth
Dogfen wybodaeth Rhif: 023/2007 
Dyddiad cyhoeddi: Hydref 2007

Atodiad 2
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Cynulleidfa Cyrff Llywodraethu a Phenaethiaid Ysgolion a Gynhelir yng Nghymru; 
Awdurdodau Lleol; Undebau’r Athrawon; Awdurdodau Esgobaethol 
Eglwysi; cyrff cenedlaethol a lleol yng Nghymru sydd â diddordeb 
mewn addysg.

Trosolwg Mae’r ddogfen hon yn amlinellu diffiniadau a chategorïau o ysgolion 
yn ôl faint o Gymraeg a ddefnyddir wrth addysgu a dysgu ac ym 
mywyd bob dydd yr ysgol. Bydd y categorïau yn cael eu defnyddio 
i gasglu gwybodaeth am y ddarpariaeth yn genedlaethol, a dylai 
awdurdodau addysg ac ysgolion eu defnyddio yn lleol er mwyn 
rhoi gwybodaeth i rieni am y mathau o ysgolion sydd ar gael yn yr 
ardal. Bydd yr wybodaeth yn helpu llywodraeth leol a llywodraeth 
genedlaethol i asesu a yw’r ddarpariaeth yn diwallu’r galw yn lleol.

Camau i’w Dylai’r categorïau a’r disgrifiadau gael eu cynnwys yn nogfennau
cymryd derbyn yr Awdurdodau Addysg Lleol ac ym mhrosbectysau pob ysgol 

unigol o fis Medi 2007 ymlaen. Cesglir data ym mis Ionawr 2008 a 
2009 ar sail y categorïau newydd.

Rhagor o Dylid cyfeirio ymholiadau am y ddogfen hon at:
wybodaeth Mary Davies

Is-adran Rheolaeth Ysgolion 3
Yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Adeiladau’r Goron 
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Ffôn: 029 2082 1570
Ffacs: 029 2082 6109
E-bost: SMD3@wales.gsi.gov.uk

Copïau I gael copïau ychwanegol, anfonwch e-bost i 
ychwanegol SMD3@wales.gsi.gov.uk, neu ysgrifennwch i’r cyfeiriad uchod.

Dogfennau Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer 
cysylltiedig Cymru Ddwyieithog

Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg

Cysodwyd mewn teip 12pt
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Mae’r ddogfen wybodaeth hon yn nodi diffiniadau a chategorïau 
o ysgolion yng Nghymru yn ôl yr iaith a ddefnyddir yn gyfrwng 
addysgu ac yn ystod gweithgarwch arferol yr ysgol. Er nad oes 
unrhyw sail gyfreithiol i’r diffiniadau, eu diben yw rhoi gwell 
gwybodaeth i rieni ac i lywodraeth leol a chenedlaethol ynghylch 
i ba raddau y mae disgyblion yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y diffiniadau’n cael eu defnyddio at ddibenion ystadegol a bydd 
angen i ysgolion defnyddio’r diffiniadau newydd a phenderfynu i ba 
gategori y maent yn perthyn wrth lenwi ffurflenni ystadegol. Bydd y 
Feddalwedd Rheoli Gwybodaeth Ysgolion a ddefnyddir i baratoi’r 
datganiadau CYBLD yn hwyluso’r gwaith o gasglu’r wybodaeth hon. 
Mae’r categorïau yn gwbl annibynnol ar ei gilydd, ac yn rhai y gellir 
eu cymhwyso mewn ffordd gyson ledled Cymru.

Caiff data ei gasglu gan ddefnyddio’r categorïau newydd ym 
mis Ionawr 2008 ac ym mis Ionawr 2009 a bydd data yn dal i gael 
ei gasglu ar yr un sail ag yn y gorffennol, a hynny er mwyn sicrhau 
dilyniant ac er mwyn gweld a fydd y categorïau neu’r diffiniadau 
yn peri unrhyw anawsterau.

Caiff y diffiniadau a’r categorïau newydd eu cynnwys gyda hyn yn 
y dogfennau derbyn cyfansawdd sy’n cael eu cyhoeddi’n flynyddol 
gan yr Awdurdodau Addysg Lleol, a byddant yn cael eu cynnwys 
hefyd ym mhrosbectws pob ysgol. Bydd angen rheoliadau er mwyn 
gwneud hyn yn orfodol, ond byddai’n well pe bai ysgolion ac 
awdurdodau lleol yn gweithredu yn hyn o beth cyn i’r rheoliadau 
gael eu gwneud.
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Y sefyllfa bresennol a’r diffiniadau presennol 
o ysgolion 
Ar hyn o bryd, caiff ysgolion “Cymraeg“ eu diffinio, at ddibenion 
y cwricwlwm ysgol, yn Adran �05(7) o Ddeddf Addysg 2002 sy’n 
nodi bod:

“…. ysgol yn un Gymraeg os yw mwy na hanner y 
pynciau a ganlyn yn cael eu haddysgu (yn llawn neu’n 
rhannol) drwy gyfrwng y Gymraeg - 

(a) addysg grefyddol, a

(b) y pynciau, heblaw am y Gymraeg a’r Saesneg, 
sy’n bynciau sylfaen ar gyfer y disgyblion yn yr ysgol”

Diben y diffiniad yw nodi’r ysgolion hynny lle y mae’r Gymraeg 
yn bwnc craidd ac yn gyfrwng addysgu. Nid yw’n dangos natur y 
ddarpariaeth ieithyddol ar draws y cwricwlwm ac nid dyna’r bwriad. 

Yng nghyhoeddiadau ystadegol Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
caiff ysgolion uwchradd eu categoreiddio’n rhai Cymraeg yn unol 
â’r diffiniad statudol. Mae ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn 
ysgolion categori A os yw o leiaf hanner y disgyblion yn cael eu 
haddysgu’n gyfan gwbl neu’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Maent yn ysgolion categori B os yw rhai o’r disgyblion, ond llai 
na hanner ohonynt, mewn dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg neu 
os yw’r Gymraeg yn gyfrwng addysgu ar gyfer rhan, ond nid y 
brif ran, o’r cwricwlwm. Ar hyn o bryd, wrth gasglu ystadegau, 
mae Llywodraeth y Cynulliad yn dibynnu ar yr ysgolion eu hunain 
i roi gwybod iddi i ba gategori y maent yn perthyn. Llywodraeth 
y Cynulliad sy’n pennu categorïau ysgolion cynradd ar sail yr 
wybodaeth ar lefel dosbarth a ddarperir gan yr ysgol. 

Ym mis Ionawr 2006, roedd 54 o ysgolion uwchradd Cymraeg 
(o blith cyfanswm o 224), 458 o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 
categori A a 42 o ysgolion cynradd categori B (o blith cyfanswm 
o �555). 

Mewn gwirionedd, mae’r sefyllfa’n fwy cymhleth o lawer. 
Mae’r ddarpariaeth ysgolion cyfrwng Cymraeg yn amrywio rhwng 
y naill awdurdod a’r llall ac o’u mewn. Er mai’r Gymraeg yw 
cyfrwng addysgu pob pwnc neu’r rhan fwyaf o bynciau mewn 
rai ysgolion cyfrwng Cymraeg, mae eraill yn darparu gwersi yn 
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y Gymraeg a’r Saesneg, i raddau helaeth neu o raddau llai, neu mae 
ganddynt ffrydiau cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg ar wahân. 
Gellir categoreiddio ysgol uwchradd yn un Gymraeg os yw’r nifer 
angenrheidiol o’r pynciau yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg, hyd yn oed os mai dim ond cyfran fach o’r disgyblion ar 
y gofrestr sy’n astudio’r pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. At hynny, 
mae nifer yr ysgolion sydd, yn eu hanfod, yn ysgolion cyfrwng 
Saesneg yn cynnig mwy o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg, ac eto, 
ni chofnodir hyn yn yr ystadegau. Yn aml, mae hyn i’w briodoli i’r 
ffordd y mae awdurdodau addysg lleol unigol wedi ymateb i’r nod 
o sicrhau bod disgyblion sy’n cael eu haddysgu’n ddwyieithog yn 
medru’r Gymraeg a’r Saesneg yn rhugl, ac mae’n ymwneud hefyd 
â natur ieithyddol yr ardaloedd dan sylw.

Yr angen am y diffiniadau newydd, a’u diben
Mae’r AALlau yn defnyddio amryfal ddisgrifyddion ar gyfer yr ysgolion
lle y mae’r Gymraeg yn gyfrwng addysgu ac nid yw’r rhain yn gyson
â’i gilydd. Mae ysgolion ac AALlau yn defnyddio labeli fel ‘cyfrwng 
Cymraeg’, ‘dwyieithog’, ‘traddodiadol Gymraeg’ a ‘naturiol Gymraeg’
i ddisgrifio’u darpariaeth. Mae’n anodd weithiau i rieni ddeall yn
llawn i ba raddau y mae ysgolion unigol yn addysgu drwy gyfrwng
y Gymraeg neu’r Saesneg ac i ba raddau y mae hwn yn fater o ddewis
y rhieni yn achos disgyblion unigol. Mae hefyd yn anodd i Lywodraeth
y Cynulliad fonitro faint o addysg cyfrwng Cymraeg sy’n cael
ei darparu.

Yn ei gyfraniad at yr adolygiad cynhwysfawr o’r iaith Gymraeg a 
gynhaliwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 200� a 2002,
cadarnhaodd Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes y Cynulliad fod
angen set o ddiffiniadau y cytunwyd arnynt ac sy’n hawdd eu
hadnabod ar gyfer y modelau gwahanol o ddarpariaeth ieithyddol
sydd ar gael yn ysgolion Cymru. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad bod
angen gwneud hyn at y dibenion canlynol:

er mwyn pennu amcanion clir ar gyfer addysgwyr a disgyblion 
mewn perthynas â chanlyniadau ieithyddol

er mwyn rhoi gwybodaeth glir i rieni a’u plant am y dewisiadau 
sydd ar gael

er mwyn helpu’r AALlau i ddatblygu ac i gydgysylltu eu 
strategaeth ar gyfer y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog, gan gynnwys cynllunio adnoddau a recriwtio staff; 

•

•

•
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er mwyn mynd ati’n systematig i werthuso cryfderau 
a gwendidau’r modelau gwahanol o addysgu iaith o’u cymharu 
â’i gilydd.

Cyfeiriodd y Pwyllgor at waith a ddechreuwyd gan grŵp
o arbenigwyr o dan Gadeiryddiaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg 
fel man cychwyn.

Yn ei dogfen bolisi “Iaith Pawb”, a gyhoeddwyd yn 2003, nododd 
Llywodraeth Cynulliad Cymru fod diffinio’r ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn yr ysgolion yn flaenoriaeth. Nodwyd hefyd ei bod 
bwriadu ymgynghori â’r AALlau ac eraill gyda golwg ar gytuno ar 
ddiffiniadau y gellid eu defnyddio mewn ffordd gyson ledled Cymru.

Ers cyhoeddi “Iaith Pawb”, mae sawl cyfarfod ymgynghori wedi ei 
gynnal o dan arweiniad Bwrdd yr Iaith a Llywodraeth y Cynulliad, 
gan ddefnyddio gwaith y grŵp o arbenigwyr fel man cychwyn. 
Roedd nifer o’r AALlau, Estyn ac ELWa yn rhan o’r cyfarfodydd hyn. 
Yn sgil y trafodaethau hyn, penderfynwyd ar ddau fodel posibl y 
gellid eu defnyddio i ddiffinio ysgolion yn ôl yr iaith sy’n gyfrwng 
addysgu. Cynhaliwyd ymgynghoriad eang yn 2006.

Daeth ymatebion i law oddi wrth ysgolion, awdurdodau lleol, 
cymdeithasau athrawon a grwpiau sydd â diddordeb yn y Gymraeg, 
gan gynnwys Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

Ar ôl mynd ati’n ofalus i ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, 
penderfynodd y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol 
Oes a Sgiliau y dylid treialu diffiniadau newydd ochr yn ochr 
â’r diffiniadau ystadegol presennol am gyfnod o 2 flynedd.

•
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�. Mae’r categorïau isod yn diffinio ysgolion cynradd ac uwchradd
(ar gyfer y cyfnod y mae addysg yn orfodol) fel a ganlyn:

y cyfrwng addysgu ym mhob cyfnod allweddol: h.y. canran 
y cwricwlwm (cynradd) a chanrannau’r pynciau (uwchradd) 
a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg; 

yr iaith/ieithoedd a ddefnyddir i gyfathrebu â’r disgyblion y tu allan 
i’r cwricwlwm, ethos yr ysgol, yr iaith a ddefnyddir yn yr ysgol 
o ddydd i ddydd, a’r iaith/ieithoedd a ddefnyddir i gyfathrebu 
â’r rhieni; ac

y canlyniadau arferol a ddisgwylir ar gyfer disgyblion sy’n mynychu 
pob math o ddarpariaeth o ran eu datblygiad addysgol.

2. Nid yw’r diffiniadau’n ceisio mynd ati i bennu yn union yr hyn 
y gallai disgyblion unigol ei gael yn yr ysgol. Caiff yr Awdurdodau 
Addysg Lleol ddefnyddio’r diffiniadau yn y prosbectysau derbyn 
cyfansawdd a anfonir at rieni bob tymor yr hydref cyn gynted â 
phosibl ar ôl mis Medi 2007. Er mwyn rhoi gwybodaeth lawn i 
rieni am y dewisiadau sydd ar gael i ddisgyblion unigol, dylai cyrff 
llywodraethu roi mwy o fanylion ym mhrosbectysau ysgolion 
unigol. Os yw ysgolion yn cynnig darpariaeth yn y Gymraeg a’r 
Saesneg ac os yw disgyblion yn cael dewis y naill neu’r llall ohonynt, 
dylai’r prosbectysau esbonio pa rag-amodau sy’n gysylltiedig â’r 
dewis hwnnw, gan nodi hefyd faint o ddisgyblion sy’n dewis cael 
eu haddysgu drwy gyfrwng y naill iaith a’r llall. Bydd y Rheoliadau 
sy’n pennu’r hyn y mae’n rhaid ei gynnwys yn y prosbectws 
cyfansawdd ac ym mhrosbectysau ysgolion unigol yn cael eu diwygio 
er mwyn dod â’r newid hwn i rym o 2008 ymlaen, ond byddai o 
gymorth i ni pe bai ysgolion ac awdurdodau lleol yn mabwysiadu’r 
arfer newydd hwn yn 2007 pe bai modd.

3. Diffinnir pum categori ar gyfer ysgolion cynradd a lle y bo hynny’n 
briodol, gwahaniaethir rhwng y Cyfnodau Allweddol o fewn y 
diffiniadau. Nid ystyrir bod y trydydd categori (trawsnewidiol), 
sy’n gyfrwng Cymraeg yn bennaf ond lle y mae defnydd sylweddol 
o Saesneg, yn fodel priodol er mwyn sicrhau bod disgyblion yn 
hyddysg yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni ddisgwylir, felly, y bydd yn 
gymwys i lawer o ysgolion, ond mae’n bosibl y bydd rhai ysgolion 
sydd wrthi’n newid i Gategori � neu 2 ac sy’n ceisio cynnig mwy o 
ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, yn y categori hwn dros dro.

4. Bwriedir cyflwyno pedwar categori ar gyfer ysgolion uwchradd, 
ac mae un categori (ysgol ddwyieithog) wedi ei rannu’n 4 is-grŵp.

i.

ii.

iii.

Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg: 
Cyflwyniad i’r categorïau newydd
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5. Disgwylir y bydd y ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion, fel rheol,
yn bodloni’r rhwymedigaethau mewn Cynlluniau Addysg Gymraeg
a gymeradwywyd.

6. O fis Ionawr 2008 ymlaen, bydd yn ofynnol i ysgolion nodi yn eu 
datganiadau CYBLD blynyddol pa gategori sydd yn fwyaf priodol
ar eu cyfer hwy. Dylai ysgolion fynd ati’n bennaf i ddiffinio’u hunain 
yn ôl yr agweddau ar y diffiniad sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm. 
Mae’n bosibl na fydd “iaith yr ysgol” a’r agweddau sy’n gysylltiedig 
â “chanlyniadau” yn cyfateb i’w gilydd bob tro. Os bydd angen, 
ceir rhoi esboniad o’r agweddau hyn yn y datganiad, a dylid cynnwys 
yr esboniad hwnnw ym mhrosbectws yr ysgol hefyd. Bydd ysgolion 
babanod ac ysgolion iau yn defnyddio’r elfennau priodol o’r 
diffiniadau ar gyfer ysgolion cynradd sy’n ymwneud â CA� (y Cyfnod 
Sylfaen) a CA2 i ddiffinio eu categorïau hwy. 

7. Er mwyn treialu’r dull newydd at ddibenion ystadegol heb 
beryglu dilyniant y data, bydd ysgolion yn parhau hefyd i gofnodi 
eu darpariaeth yn yr hen ffordd am y 2 flynedd nesaf (h.y. ym mis 
Ionawr 2008 a mis Ionawr 2009). Bydd hyn yn caniatáu i ni ddatrys 
unrhyw broblemau difrifol gyda’r dull newydd o gategoreiddio 
cyn iddo ddisodli’r categorïau ystadegol presennol, os bernir, ar ôl 
monitro’r cyfnod treialu, mai dyna fyddai’n briodol. 

Rhestr Cyfeirio

Camau i’w cymryd Pwy ddylai eu cymryd Erbyn pa ddyddiad

Cynnwys y categorïau a’r 
diffiniadau yn y dogfennau 
derbyn cyfansawdd

Yr Awdurdodau Lleol O fis Medi 2007 ymlaen

Cynnwys y categorïau 
a’r diffiniadau mewn 
prosbectysau ysgolion

Llywodraethwyr pob ysgol 
a gynhelir 

O fis Medi 2007 ymlaen

Cynorthwyo ysgolion i nodi’r 
categori cywir at ddibenion 
casglu data

Yr Awdurdodau Lleol O fis Medi 2007 ymlaen

Nodi’r data ar ei ffurf 
ddiwygiedig ar System 
Rheoli Gwybodaeth yr ysgol 
cyn y broses flynyddol o 
gasglu data 

Pob ysgol a gynhelir O fis Medi 2007 ymlaen 
(cynhelir CYBLD mis 
Ionawr 2008 ar 
�5 Ionawr 2008)
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1. Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg
Y cwricwlwm - Mae pob disgybl yn y Cyfnod Sylfaen yn cael profiad 
o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Cymraeg yw’r prif 
gyfrwng addysgu yng Nghyfnod Allweddol 2 ac mae o leiaf 70% 
o’r addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Caiff Saesneg ei gyflwyno yn 
ffurfiol fel pwnc yng Nghyfnod Allweddol 2 a chaiff ei addysgu drwy 
gyfrwng y Saesneg, ac mae’n bosibl y defnyddir Saesneg hefyd ar 
gyfer rai agweddau ar rai pynciau. 

Iaith yr Ysgol - Cymraeg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd. 
Cymraeg yw’r iaith a ddefnyddir i gyfathrebu â’r disgyblion ac yng 
ngweinyddiaeth yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni yn 
y naill iaith a’r llall.

Y canlyniadau - Fel rheol, disgwylir y bydd disgyblion, ni waeth 
beth yw iaith y cartref, yn gallu trosglwyddo’n hawdd i ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng Cymraeg ac y byddant wedi cyrraedd, yn erbyn 
diwedd Cyfnod Allweddol 2, yr un safon yn Saesneg â disgyblion 
mewn ysgolion sydd, yn bennaf, yn rhai cyfrwng Saesneg.

2. Ysgol Gynradd Ddwy Ffrwd
Y cwricwlwm - Mae dau fath o ddarpariaeth yn bodoli ochr yn 
ochr yn yr ysgolion hyn. Mae’r rhieni/disgyblion yn dewis naill ai’r 
ddarpariaeth sy’n bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg, a gyflwynir yn yr 
un modd ag yng nghategori �, neu’r ddarpariaeth sy’n bennaf drwy 
gyfrwng y Saesneg, a gyflwynir yn yr un modd ag yng nghategori 5. 

Iaith yr Ysgol - Defnyddir y Gymraeg a’r Saesneg ym mywyd yr 
ysgol o ddydd i ddydd. Natur y ddarpariaeth gwricwlaidd sy’n pennu 
ym mha iaith y cyfathrebir â’r disgyblion, ond mewn rhai ysgolion, 
rhoddir blaenoriaeth uchel i greu ethos Cymraeg drwy’r ysgol. 
Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni yn y naill iaith a’r llall.

Y canlyniadau - Ar gyfer disgyblion yn y ffrwd Gymraeg, disgwylir, 
fel rheol, yr un canlyniadau ag ar gyfer categori �. Ar gyfer y 
disgyblion hynny sydd yn y ffrwd cyfrwng Saesneg, disgwylir, 
fel rheol, yr un canlyniadau ag ar gyfer categori 5.

3. Ysgol Gynradd Drawsnewidiol: cyfrwng Cymraeg 
ond â defnydd sylweddol o’r Saesneg

Y cwricwlwm - Mae disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yn cael profiad 
o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf. Defnyddir y 
naill iaith a’r llall i addysgu yng Nghyfnod Allweddol 2, ond rhoddir 

Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg: y Categorïau ar gyfer 
Ysgolion Cynradd
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mwy o bwyslais ar y Gymraeg, sy’n gyfrwng addysgu ar gyfer dros 
hanner a hyd at 70% o’r cwricwlwm. 

(Dim ond dros dro y byddai ysgolion yn y categori hwn fel arfer)

Iaith yr Ysgol - Cymraeg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd. Rhoddir 
blaenoriaeth uchel i greu ethos Cymraeg. Mae’r ysgol yn cyfathrebu 
â’r rhieni yn y naill iaith a’r llall.

Y canlyniadau - Fel rheol, disgwylir y bydd rhai o’r disgyblion, 
yn enwedig y rheini o gartrefi Cymraeg eu hiaith, yn gallu 
trosglwyddo i ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg ac y bydd 
pob disgybl, erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2, wedi cyrraedd yr 
un safon yn y Saesneg â’r safon a gyrhaeddir gan ddisgyblion mewn 
ysgolion sydd, yn bennaf, yn rhai cyfrwng Saesneg. 

4. Ysgol Gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf ond 
â defnydd sylweddol o’r Gymraeg

Y cwricwlwm - Mae disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yn cael profiad 
o’r meysydd dysgu yn y naill iaith a’r llall ond rhoddir mwy o bwyslais 
ar y Saesneg. Defnyddir y Gymraeg a’r Saesneg wrth addysgu yng 
Nghyfnod Allweddol 2, ond rhoddir mwy o bwyslais ar y Saesneg. 
Mae’r Gymraeg yn gyfrwng addysgu ar gyfer 20% - 50% o’r 
cwricwlwm cynradd yn gyffredinol. 

Iaith yr Ysgol - Cyd-destun ieithyddol yr ysgol sy’n pennu iaith neu 
ieithoedd yr ysgol o ddydd i ddydd. Defnyddir y naill iaith a’r llall i 
gyfathrebu â’r disgyblion ac yng ngweinyddiaeth yr ysgol. Rhoddir 
blaenoriaeth uchel i greu ethos Cymraeg. Mae’r ysgol yn cyfathrebu 
â’r rhieni yn y naill iaith a’r llall.

Y canlyniadau - Disgwylir y bydd y disgyblion, fel rheol, yn mynd 
i ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Saesneg, ond y bydd ganddynt 
gwell sgiliau o safbwynt y Gymraeg fel ail iaith. Mae’n bosibl y bydd 
rhai o’r disgyblion yn gallu dilyn nifer bach o bynciau drwy gyfrwng 
y Gymraeg ar y lefel uwchradd os yw’r dewis hwnnw ar gael. 

5. Ysgol Gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf
Y cwricwlwm - Mae pob disgybl yn y Cyfnod Sylfaen yn cael profiad 
o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Saesneg yn bennaf. Saesneg 
yw’r prif gyfrwng addysgu yn CA2. Addysgir y Gymraeg fel ail iaith 
yn CA2, ac mae’n bosibl y caiff rhai agweddau ar rai pynciau eu 
dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llai na 20% o’r addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg.
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Iaith yr Ysgol - Saesneg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd, 
ond defnyddir rhywfaint o Gymraeg hefyd i gyfathrebu â’r disgyblion, 
gan anelu at wella eu gallu i ddefnyddio Cymraeg bob dydd. 
Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni naill ai yn Saesneg neu drwy 
gyfrwng y naill iaith a’r llall. 

Y canlyniadau - Fel rheol, disgwylir y bydd y disgyblion yn 
trosglwyddo i ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Saesneg ac yn parhau 
i ddysgu drwy gyfrwng y Saesneg yn bennaf, gan ddysgu Cymraeg 
fel ail iaith.

Defnyddio’r Categorïau Cynradd

(i) Casglu Data 

Y categorïau hyn a ddefnyddir wrth gasglu data o fis Ionawr 2008 
ymlaen. Mae’r categorïau data ar gyfer casglu gwybodaeth 
am ysgolion cynradd yn cyfateb i’r categorïau cynradd. Bydd y 
Feddalwedd Rheoli Gwybodaeth Ysgolion (MIS) a ddefnyddir 
wrth baratoi datganiadau CYBLD yn gallu cofnodi gwybodaeth 
am nodweddion ieithyddol ysgolion. Bydd ysgolion cynradd yn 
dewis o blith 5 categori posibl, a fydd yn cyfateb i’r disgrifiadau 
a geir ar y tudalennau blaenorol. Nodir y categorïau cyfatebol 
yn y cromfachau petryal wrth ymyl y teitlau a fydd i’w gweld yn 
Systemau Rheoli Gwybodaeth yr ysgolion. Ni fydd angen i’r ysgolion 
cynradd gymryd unrhyw gamau eraill wrth lenwi’r datganiad CYBLD. 
Mae’r categorïau fel a ganlyn:

Cyfrwng Cymraeg [WM] [Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg]

Ddwy Ffrwd [DS] [Ysgol Gynradd Ddwy Ffrwd]

Trawsnewidio [TR] [Ysgol Gynradd Drawsnewidiol: cyfrwng 
Cymraeg ond â defnydd sylweddol o’r Saesneg]

Saesneg (â defnydd sylweddol o’r Gymraeg) [EW] [Ysgol Gynradd 
cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r 
Gymraeg hefyd]

Cyfrwng Saesneg [EM] [Ysgol Gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf]
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(ii) Prosbectysau Ysgolion ac AALlau

Dylai llywodraethwyr ysgolion ddefnyddio’r categorïau a’r diffiniadau 
i ddisgrifio’r ysgol ym mhrosbectws yr ysgol cyn gynted ag y bo 
hynny’n ymarferol bosibl.

Yn achos ysgolion cynradd, dylid defnyddio’r diffiniadau yn y 
prosbectws unigol, gan roi esboniad ychwanegol os oes angen, 
yn enwedig yn achos yr ysgolion hynny lle y mae dwy ffrwd. 
Dylai’r prosbectws fanylu ar gyfran y cwricwlwm sy’n cael ei 
haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, gan nodi i ba raddau y 
ceir dewis cyfrwng yr addysgu ac a oes unrhyw hyblygrwydd yn 
hynny o beth. Yn achos ysgolion dwy ffrwd, dylid nodi nifer y 
disgyblion ym mhob ffrwd gan y bydd hyn, yn aml, yn dylanwadu 
ar ethos cyffredinol yr ysgol ac ar yr iaith a ddefnyddir o ddydd i 
ddydd. Mae’n bosibl y bydd cofnodi’r wybodaeth hon o gymorth 
i fonitro’r twf yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgol dros 
gyfnod penodol.

Dylai’r AALlau sicrhau bod y categorïau, y diffiniadau, a’r wybodaeth 
y mae llywodraethwyr yn eu darparu am ysgolion unigol yn cael 
eu cynnwys yn y dogfennau derbyn cyfansawdd cyn gynted ag 
y bo hynny’n ymarferol bosibl. Dylai’r wybodaeth a ddarperir gan 
lywodraethwyr gynorthwyo’r awdurdodau i fonitro twf a galw.

Disgwylir y bydd y Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion yn cael 
eu diwygio er mwyn ei gwneud yn orfodol i’r diffiniadau gael eu 
defnyddio mewn prosbectysau a dogfennau derbyn cyfansawdd 
o 2008 ymlaen. 
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1. Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg
Y cwricwlwm - Addysgir pob pwnc (gan gynnwys Addysg Grefyddol 
ac ABCh) heblaw am Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg i bob 
disgybl, er bod rhai ysgolion, o bosibl, yn cyflwyno terminoleg 
Saesneg mewn un neu ddau o bynciau. 

Iaith yr Ysgol - Cymraeg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd. 
Cymraeg yw’r iaith a ddefnyddir i gyfathrebu â’r disgyblion ac yng 
ngweinyddiaeth yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni yn 
y naill iaith a’r llall.

Y canlyniadau - Fel rheol, disgwylir y bydd pob disgybl yn cael ei 
asesu ym mhob pwnc heblaw am Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn CA3 a CA4 ac y bydd y disgyblion yn gallu symud ymlaen yn 
hawdd i ddarpariaeth ôl �6 cyfrwng Cymraeg.

2. Ysgol Uwchradd Ddwyieithog
Y cwricwlwm - Mae’r categori hwn wedi ei rannu’n 4 is-adran, 
yn ôl canran y pynciau a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg a chan 
ddibynnu a yw’n cynnig yr un ddarpariaeth yn Saesneg. Nid yw’r 
categorïau a’r diffiniadau yn adlewyrchu nifer neu gyfran y disgyblion 
sy’n manteisio ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn ysgol. 
Bydd disgwyl i’r cyrff llywodraethu roi gwybodaeth ym mhrosbectws 
yr ysgol ynghylch i ba raddau y ceir dewis y ddarpariaeth ac a yw 
cael manteisio ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn amodol 
ar gymhwysedd y disgybl yn y Gymraeg. Dylid nodi hefyd yn y 
prosbectws faint o ddisgyblion sy’n manteisio ar y dewisiadau sydd 
ar gael.

Categori 2A - Addysgir o leiaf 80% o’r pynciau ac eithrio’r Gymraeg 
a’r Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig i bob disgybl. Mae un 
neu ddau o bynciau yn cael eu haddysgu i rai o’r disgyblion yn 
Saesneg neu yn y naill iaith a’r llall.

Categori 2B - Addysgir o leiaf 80% o’r pynciau (ac eithrio’r 
Gymraeg a’r Saesneg) drwy gyfrwng y Gymraeg ond fe’u haddysgir 
drwy gyfrwng y Saesneg hefyd. 

Categori 2C - Addysgir 50 - 79% o bynciau (ac eithrio’r Gymraeg a 
Saesneg) drwy gyfrwng y Gymraeg ond fe’u haddysgir drwy gyfrwng 
y Saesneg hefyd.

Diffinio ysgolion yn ôl y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg: y Categorïau ar gyfer 
Ysgolion Uwchradd
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Categori 2CH - Addysgir pob pwnc (ac eithrio’r Gymraeg 
a’r Saesneg) i bob disgybl gan ddefnyddio’r naill iaith a’r llall. 

Iaith yr Ysgol - Y cyd-destun ieithyddol fydd yn pennu iaith neu 
ieithoedd yr ysgol o ddydd i ddydd. Defnyddir y naill iaith a’r llall 
i gyfathrebu â’r disgyblion a hefyd yng ngweinyddiaeth yr ysgol. 
Rhoddir blaenoriaeth uchel i greu ethos Cymraeg. Mae’r ysgol 
yn cyfathrebu â’r rhieni yn y naill iaith a’r llall. 

Y canlyniadau - Ar gyfer disgyblion yng nghategorïau 2A, 2B a 2C 
sy’n dilyn y nifer uchaf posibl o gyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg, 
disgwylir, fel rheol, y byddent yn cael eu hasesu drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn y pynciau hynny yn CA3 a CA4 ac y byddent yn gallu 
symud ymlaen yn hawdd i ddarpariaeth ôl �6 drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn y pynciau y maent wedi eu dewis. Ar gyfer disgyblion 
yng nghategori 2Ch, disgwylir, fel rheol, y byddent yn cael eu hasesu 
drwyg gyfrwng y Gymraeg ym mhob pwnc heblaw am Saesneg yn 
CA3 a CA4 ac y byddent, fel rheol, yn gallu symud ymlaen yn hawdd 
i ddarpariaeth ôl �6 drwy gyfrwng y Gymraeg yn y pynciau y maent 
wedi eu dewis.

3. Ysgol Uwchradd cyfrwng Saesneg yn bennaf ond 
â defnydd sylweddol o’r Gymraeg 

Y cwricwlwm - Addysgir yn y naill iaith a’r llall, ac addysgir 
20 - 49% o’r pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel rheol, 
byddai pob pwnc yn cael ei addysgu drwy gyfrwng y Saesneg hefyd.

Iaith yr Ysgol - Y cyd-destun ieithyddol fydd yn pennu iaith neu 
ieithoedd yr ysgol o ddydd i ddydd. Defnyddir y naill iaith a’r llall 
i gyfathrebu â’r disgyblion a hefyd yng ngweinyddiaeth yr ysgol. 
Rhoddir blaenoriaeth uchel i greu ethos Cymraeg. Mae’r ysgol yn 
cyfathrebu â’r rhieni naill ai yn y naill iaith a’r llall, neu yn Saesneg. 

Y canlyniadau - Fel rheol, disgwylir y gallai’r disgyblion hynny sy’n 
dewis y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gael eu hasesu drwy gyfrwng 
y Gymraeg yn y pynciau hynny ar bob lefel ac y byddant, o bosibl, 
yn gallu symud ymlaen i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y 
pynciau hynny ar ôl �6.

4. Ysgol Uwchradd cyfrwng Saesneg yn bennaf 
Y cwricwlwm - Addysgir y disgyblion yn bennaf drwy gyfrwng 
y Saesneg. Addysgir y Gymraeg fel ail iaith hyd at CA4. Mae’n bosibl 
y gellir dewis dysgu un neu ddau bwnc (a allai gynnwys y Gymraeg 
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fel iaith gyntaf) drwy gyfrwng y Gymraeg neu drwy gyfrwng y naill 
iaith a’r llall.

Iaith yr Ysgol - Saesneg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd, ond 
defnyddir rhywfaint o Gymraeg hefyd i gyfathrebu â’r disgyblion, 
gan anelu at wella eu gallu i ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd. 
Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni naill ai yn Saesneg neu yn y naill 
iaith a’r llall.

Y canlyniadau - Fel rheol, disgwylir y gallai unrhyw ddisgyblion sy’n 
dewis astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg gael eu hasesu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn y pynciau hynny ar bob lefel ac mae’n bosibl 
y byddent yn gallu symud ymlaen i astudio’r pynciau hynny drwy 
gyfrwng y Gymraeg ar ôl �6. Byddai’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn 
cael eu hasesu drwy gyfrwng y Saesneg yn y rhan fwyaf o bynciau a 
byddent yn symud ymlaen i astudio drwy gyfrwng y Saesneg ar ôl �6.

Defnyddio’r Categorïau Uwchradd

(i) Casglu Data

Caiff y categorïau hyn eu defnyddio wrth gasglu data CYBLD 
o fis Ionawr 2008 ymlaen. Mae’r categorïau data ar gyfer casglu 
gwybodaeth ysgolion uwchradd yn cyfateb i’r categorïau uwchradd, 
ac mae’r categori dwyieithog wedi ei rannu’n 4 at ddibenion casglu 
data. Bydd y Systemau Rheoli Gwybodaeth Ysgolion a ddefnyddir 
i baratoi’r datganiadau CYBLD yn gallu cofnodi gwybodaeth am 
nodweddion ieithyddol ysgolion. Bydd ysgolion uwchradd yn 
dewis o blith 7 categori posibl, sy’n cyfateb i’r disgrifiadau a geir 
ar y tudalennau blaenorol. Nodir y categorïau cyfatebol mewn 
cromfachau petryal wrth ymyl y teitlau a fydd i’w gweld ar y ffurflen 
casglu data. Bydd yn rhaid i ysgolion uwchradd ddefnyddio’r 
categorïau presennol a’r rhai newydd i ddisgrifio eu hunain. 
Mae’r categorïau newydd fel a ganlyn:

Cyfrwng Cymraeg [WM] [Ysgol Uwchradd Cyfrwng Cymraeg]

A Dwyieithog [AB] [Ysgol Uwchradd Ddwyieithog Categori 2A 
- Mae o leiaf 80% o’r pynciau ac eithrio’r 
Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu dysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig i bob 
disgybl. Mae un neu ddau o bynciau yn 
cael eu haddysgu i rai o’r disgyblion yn 
Saesneg neu yn y naill iaith a’r llall.]
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B Dwyieithog [BB] [Ysgol Uwchradd Ddwyieithog Category 2B 
- Mae o leiaf 80% o’r pynciau (ac eithrio’r 
Gymraeg a’r Saesneg) yn cael eu haddysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg ond fe’u 
haddysgir drwy gyfrwng y Saesneg hefyd.] 

C Dwyieithog [CB] [Ysgol Uwchradd Ddwyieithog Categori 2C 
- Mae 50 - 79% o’r pynciau (ac eithrio’r 
Gymraeg a’r Saesneg) yn cael eu haddysgu 
drwy gyfrwng y Gymraeg ond fe’u 
haddysgir drwy gyfrwng y Saesneg hefyd.]

Ch Dwyieithog [CH] [Ysgol Uwchradd Ddwyieithog 
Categori 2Ch - Mae pob pwnc, ac eithrio’r 
Gymraeg a’r Saesneg, yn cael eu dysgu 
i bob disgybl gan ddefnyddio’r naill iaith 
a’r llall.] 

Saesneg (ond â 
defnydd Sylweddol 
o’r Gymraeg) [EW] [Ysgol Uwchradd cyfrwng Saesneg yn 

bennaf ond â defnydd sylweddol o’r 
Gymraeg: mae 20-49 % o’r pynciau yn 
cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
ond fe’u haddysgir drwy gyfrwng y 
Saesneg hefyd.]

Cyfrwng Saesneg [EM] [Ysgol Uwchradd cyfrwng Saesneg yn 
bennaf lle y gellir dewis dysgu � neu 
2 o bynciau, o bosibl, drwy gyfrwng 
y Gymraeg.]

(iii) Prosbectysau Ysgolion ac AALlau

Dylai llywodraethwyr ysgolion ddefnyddio’r categorïau a’r diffiniadau 
i ddisgrifio’r ysgol ym mhrosbectws yr ysgol cyn gynted ag y bo 
hynny’n ymarferol bosibl. 

Yn achos ysgolion uwchradd, dylai’r prosbectws unigol ddefnyddio’r 
diffiniadau a rhoi esboniad ychwanegol os oes angen, yn enwedig 
yn achos ysgolion dwyieithog. Ym mhob achos, dylai’r prosbectws 
nodi’n fanwl pa bynciau sy’n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg, ac i ba raddau y mae’r pynciau hynny hefyd ar gael drwy 
gyfrwng y Saesneg. Dylai’r prosbectws nodi’n glir i ba raddau y ceir 
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dewis y cyfrwng addysgu, a oes unrhyw rag-amodau, a chynnwys 
gwybodaeth am nifer y disgyblion sydd wedi dewis pob opsiwn. 
Yn achos ysgolion dwyieithog, lle rhennir disgyblion yn ffrydiau, 
dylid nodi nifer y disgyblion ym mhob ffrwd gan y bydd hyn, yn aml, 
yn dylanwadu ar ethos cyffredinol yr ysgol ac ar yr iaith a ddefnyddir 
o ddydd i ddydd. Mae’n bosibl y gallai cofnodi’r wybodaeth hon fod 
o gymorth wrth fonitro’r twf yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 
mewn ysgol dros gyfnod penodol.

Dylai’r AALlau sicrhau bod y categorïau, y diffiniadau a’r wybodaeth 
y mae llywodraethwyr yn eu darparu am ysgolion unigol yn cael eu 
cynnwys yn y dogfennau derbyn cyfansawdd cyn gynted ac y bo 
hynny’n ymarferol. Dylai’r wybodaeth a ddarperir gan lywodraethwyr 
gynorthwyo’r awdurdodau i fonitro twf a galw. Dylai gwybodaeth am 
amserlenni hefyd helpu’r awdurdodau i fonitro twf y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg.

Disgwylir y bydd y Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion yn cael 
eu diwygio er mwyn ei gwneud yn orfodol i’r diffiniadau gael 
eu defnyddio mewn prosbectysau ac mewn dogfennau derbyn 
cyfansawdd o 2008 ymlaen.
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2017 – 2020 

Mehefin 2018 
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Rhagair 

 
Mae Adran 84 o Ddeddf  Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)2013 ("Deddf 
2013") yn gofyn i bob awdurdod lleol baratoi cynllun strategol y Gymraeg mewn 
addysg. 
 
Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol i gynhyrchu a chyflwyno eu Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg (CSCA) i Lywodraeth Cymru i ddangos sut y maent yn 
bwriadu cyflawni'r deilliannau a'r targedau a amlinellir gan Lywodraeth Cymru a sut y 
bydd yn cyfrannu at y weledigaeth i weld un filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
 
Mae'r cynllun strategol 3 blynedd yma yn anelu at ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg o 
fewn y ddarpariaeth addysg yn Sir Ddinbych ac yn cyfrannu tuag at y cyd-destun a 
blaenoriaethau polisi ehangach fel y nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei 
strategaethau: 

 Ailysgrifennu'r dyfodol; 
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/deprivation/rewriting-
the-future-schools/?skip=1&lang=cy 

 Dyfodol llwyddiannus; 
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculum-for-wales-
curriculum-for-life/why-we-are-changing/successful-futures/?skip=1&lang=cy 

 Cenedlaethau'r dyfodol; 
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-
act/?skip=1&lang=cy 

 
Bydd y cynllun hwn yn cael ei dargedu ar wella sgiliau cyfathrebu a dealltwriaeth 
lafar. Bydd sgiliau a ddatblygwyd yn y blynyddoedd cynnar yn gwella dilyniant yn yr 
iaith Gymraeg a bydd yn gosod y sylfaen a fydd yn arwain at normaleiddio'r defnydd 
o'r iaith Gymraeg ymysg plant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych. 
 
Bydd cyflawni’r cynllun hwn yn cyfrannu tuag at weledigaeth Strategaeth iaith 
Gymraeg Sir Ddinbych 2017 - 2022 sydd yn cynnwys cynyddu defnydd o’r iaith 
Gymraeg ymysg pobl ifanc drwy gael mynediad at addysg a gweithgareddau 
cymunedol cyfrwng Cymraeg a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio 
cymdeithasol yn Gymraeg. 
  
 
 
 

--------------------------------------- 
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Cynllun 2017 – 2020  
 

Gweledigaeth ac ymrwymiad hir dymor:  
 
Rydym yn Sir Ddinbych am i bob plentyn a pherson ifanc adael addysg llawn 
amser yn gymwys ac yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg a'r Saesneg. 
 

Amcanion:  

 Sicrhau digon a datblygu lleoedd ysgol Cyfrwng Cymraeg drwy’r Sir.  

 Cefnogi’r cynnydd mewn sgiliau cyfathrebu a dealltwriaeth llafar yn y 
Gymraeg ym mhob lleoliad blynyddoedd cynnar.  

 Cynyddu’r gyfran a safon y Gymraeg a ddysgir mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg.  

 Cynyddu'r gyfran o ddysgwyr sy'n astudio Cymraeg fel iaith gyntaf.  

 Codi cyrhaeddiad mewn Cymraeg ac mewn pynciau drwy gyfrwng y 
Gymraeg ym mhob cyfnod allweddol ym mhob ysgol.  

 Datblygu gweithlu cynaliadwy i gefnogi darpariaeth y dyfodol.  
 

Datganiad:  
 
Yn y cynllun hwn rydym wedi gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer Cyngor Sir 
Ddinbych ac ein partneriaid . Mae rhain yn cynnwys cynyddu cyrhaeddiad yn 
Gymraeg ar draws pob cyfnod allweddol, cynyddu’r gyfran o Gymraeg a ddysgir, y 
gyfran o ddysgwyr sy'n derbyn graddau A* - C mewn TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf 
a datblygu sgiliau'n gweithlu.  
 
Rydym wedi mewnosod amcanion strategaeth Ailysgrifennu’r Dyfodol yn y cynllun 
hwn. Ein bwriad yw sicrhau drwy y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif bod capasiti 
digonol i sicrhau bod addysg cyfrwng Cymraeg yn hygyrch drwy’r sir. Bydd ein 
hamcanion hefyd yn cefnogi'r pontio di-dor o leoliadau cartref neu ofal plant i 
addysg y Cyfnod Sylfaen, dilyniant o ysgol i ysgol a herio tangyflawniad dysgwyr. 
 

Mae'r cynllun hwn yn canolbwyntio ar greu sylfeini cadarn drwy wella cyfathrebu a 
dealltwriaeth llafar gan ddechrau o leoliadau cyn-ysgol, targedu cryfhau’r iaith o 
fewn ysgolion cynradd a gwella dilyniant ym mhob cyfnod allweddol. Mae hyn yn 
dangos sut rydym wedi ymgorffori argymhellion y strategaeth Dyfodol 
Llwyddiannus o fewn y cynllun hwn. 
 
Bydd Grŵp Strategol Cymraeg Mewn Addysg yn cefnogi ac yn monitro 
gweithrediad y cynllun hwn yn erbyn yr amcanion a gytunwyd.  I gyd fynd a hyn 
bydd disgwyl i pob ysgol o fewn y sir gynnwys eu cynnydd yn erbyn deilliannau y 
cynllun hwn yn adroddiad blynyddol eu Llywodraethwyr i rieni. Bydd hyfforddiant 
bwrpasol yn cael ei ddarparu i lywodraethwyr. 
 

Mae’r cynllun hwn wedi derbyn cymeradwyaeth gan Gabinet Cyngor Sir Ddinbych 
(Mai 2018) a Llywodraeth Cymru (Mawrth 2018) yn unol ag anghenion Rheoliadau 
Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg ac Asesu Galw am Addysg 
Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013.  
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Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol o dan adran 10 o'r Mesur Teithio 
gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 i hyrwyddo mynediad i addysg a hyfforddiant drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  
 
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn darparu cludiant i’r ysgol agosaf sy’n darparu addysg 
cyfrwng Cymraeg, hyd yn oed os nad dyma eu hysgol gymwys agosaf. I’r diben 
hwn, byddai'n ysgol sy'n darparu dros 70% o’r addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn yr oedran Cynradd neu lle mae dros 80% o bynciau (a eithrio Cymraeg a 
Saesneg) yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn yr oedran Uwchradd.  
Ym mis Medi 2016, o fewn Sir Ddinbych byddai hyn fel a ganlyn:  
 
Cynradd: 

 Ysgol Betws Gwerfil Goch  

 Ysgol Bro Cinmeirch  

 Ysgol Bro Dyfrdwy 

 Ysgol Bro Elwern 

 Ysgol Carreg Emlyn 

 Ysgol Dewi Sant 

 Ysgol Gymraeg y Gwernant 

 Ysgol Henllan 

 Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd 

 Ysgol Pantpastynog  

 Ysgol Pen Barras 

 Ysgol Pentrecelyn 

 Ysgol Tremeirchion 

 Ysgol Twm o’r Nant 

 Ysgol y Llys  
 
Uwchradd: 

 Ysgol Brynhyfryd 

 Ysgol Dinas Bran   

 Ysgol Glan Clwyd  
 
Noder os yw'r ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg agosaf y tu allan i Sir Ddinbych yna 
y byddai cludiant yn cael ei ddarparu yn gyson a’r polisi uchod sef i’r ddarpariaeth 
addas agosaf. 
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Deilliant 1: Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg  
 

Y sefyllfa gyfredol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

303 o 1123 disgybl   
26.98%  

333 o 1145  
29.09% 

279 o 1046 
26.67% 

306 o 1085 
28.2% 

 
Prif amcanion: 
 

 Cyflawni prosiectau cyfalaf cyfredol erbyn 2020 a datblygu cynigion sy’n 
darparu lle ar gyfer twf mewn nifer disgyblion sydd am gael mynediad at 
addysg cyfrwng Cymraeg.  

 Datblygu a gweithredu rhaglen i gefnogi ysgolion gynyddu’r defnydd o’r iaith 
Gymraeg a fewn eu darpariaeth gwricwlwm erbyn 2020.  

 Cyflwyno rhaglen i gyflwyno cyfathrebu llafar drwy gyfrwng y Gymraeg i bob 
plentyn 3 – 5 oed ym mhob lleoliad cyn-ysgol erbyn 2020.  

 Datblygu a gweithredu cynllun cyfathrebu i wella argaeledd a safon y 
wybodaeth sydd ar gael i rieni a gwarcheidwaid erbyn 2018.  

 
Datganiad cefnogol:  
 
Adlewyrchir y targedau uchod y ffaith bod disgyblion saith oed 2020 eisoes wedi 
ymuno ar dosbarth meithrin ac o ganlyniad ni fyddai targedau mwy heriol yn 
gyraeddadwy. Er hyn anelir y bydd dros 30% yn mynychu darpariaeth meithrin 
Cyfrwng Cymraeg erbyn 2018 gyda cynnydd at 33% erbyn 2020. Bydd y gwaith yn 
y cynllun hwn felly yn effeithio ar darged deilliant un 2021 a thu hwnt. 
 
Dros y 5 mlynedd diwethaf mae Cyngor Sir Ddinbych wedi buddsoddi mewn 
lleoedd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Llys (Prestatyn), Ysgol Twm o'r Nant 
(Dinbych) ac Ysgol Bro Dyfrdwy (Cynwyd). Yn ogystal â hynny, mae buddsoddiad 
cyfalaf pellach wedi ei gytuno a’i gynnwys yng Nghynllun Cyfalaf Cyngor Sir 
Ddinbych ac yn rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif er mwyn buddsoddi mewn 
cyfleusterau cyfrwng Cymraeg yn ardal Rhuthun ar gyfer Ysgol Penbarras ac 
Ysgol Carreg Emlyn. O ganlyniad i’r cynlluniau cyfalaf a’r cynigion statudol fydd yn 
cael eu gwireddu hyd at 2020 bydd cynnydd y nifer o leoedd cyfrwng Cymraeg a 
lleihad mewn lle oedd cyfrwng Saesneg.   
 
Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn parhau i fonitro a mesur y galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg er mwyn sicrhau fod digon o leoedd ar gyfer twf mewn niferoedd 
disgyblion a datblygu prosiectau Ysgolion 21ain Ganrif. Ym Mis Medi 2016 roedd 
2244 o leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg llawn amser o fewn y sir gyda 2028 o 
ddisgyblion llawn amser ar y gofrestr. Er mwyn cynyddu capasiti mewn lleoliadau 
sydd â llai na 10% o leoedd dros ben byddwn yn datblygu capasiti ychwanegol yn 
yr ardaloedd hyn gyda chyllid sydd ar gael o gytundebau Adran 106. Ystyrir yr 
effaith ar ddarpariaeth Gymraeg agosaf pan yn cyfrifo y cyfraniad o ddatblygiadau 
cyfagos yn unol a rheoliadau Adran 106. Y Gwasanaeth Addysg a Phlant fydd yn 
arwain ar gynigion i ehangu’r ddarpariaeth gyda derbyniadau Adran 106 a bydd y 
cynigion hyn yn unol a amcanion y CSGA hwn a Strategaeth Iaith y Sir. 
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Byddwn yn cynnal arolwg er mwyn mesur y galw i gwrdd â gofynion rheoliadau 
2013. I gyd-fynd a’r gwaith hwn byddwn yn parhau i weithio gyda Mudiad Meithrin 
er mwyn monitro niferoedd sy’n mynychu lleoliadau cyn-ysgol, trosglwyddiadau i 
ysgolion cynradd a’r nifer o leoedd cyn ysgol cyfrwng Cymraeg yn y Sir.  
 
Ar hyn o bryd mae 73% o leoedd mewn ysgolion cynradd sydd yn cynnig llai na 
50% o’r cynnig cwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg lle caiff disgyblion eu hasesu 
fel Cymraeg 2il iaith. Byddwn yn datblygu meini prawf a fydd yn ein galluogi i 
dargedu cefnogaeth i ysgolion gynyddu’r faint o Gymraeg a ddysgir fel rhan o’r 
llwybr dysgu cynradd. Bydd pob ysgol â amserlen ar gyfer cynnydd a fydd yn 
cynnwys cerrig milltir allweddol yn eu cynllun datblygu ysgol. Bydd GwE a Cyngor 
Sir Ddinbych yn monitro datblygiad cwricwlwm pob ysgol, bydd yr Urdd yn darparu 
cefnogaeth i ddatblygu gweithgareddau allgyrsiol drwy gyfrwng y Gymraeg a bydd 
Mudiad Meithrin yn cefnogi darpariaeth cyn-ysgol.  
 
Dangosir ganfyddiadau Asesiad Digonolrwydd gofal Plant 2017 fod y ddarpariaeth 
Gymraeg / dwyieithog gyfredol yn cwrdd a gofynion rhieni. Mae argaeledd 
darpariaeth Gymraeg yn amrywio gyda canran is ar gael yn ngogledd y sir sydd yn 
cyd-fynd a demograffeg ieithyddol y sir. Er enghraifft mae 23% o warchodwyr plant 
yn ngogledd y sir yn Gymraeg neu’n ddwyieithog tra bod 60% yn ne y sir. Mae 
mwyafrif y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ddarpariaeth cyn/ar ôl ysgol neu yn 
Gylch Meithrin.  Drwy ein prosiectau cyfalaf yn Ardal Rhuthun bydd lle o fewn yr 
adeiladau newydd a all gael ei ddefnyddio ar gyfer darparu/ehangu gofal cyn 
ysgol.  
 
Byddwn yn datblygu ac yn cyflwyno rhaglen gyfathrebu llafar drwy gyfrwng y 
Gymraeg i bob plentyn 3 – 5 oed ym mhob lleoliad gofal plant drwy sir Ddinbych. 
Bydd y rhaglen yn cael ei datblygu mewn partneriaeth â Mudiad Meithrin ac yn 
sicrhau bod holl ddisgyblion meithrin â o leiaf sgiliau llafar sylfaenol a dealltwriaeth 
o’r Gymraeg erbyn eu bod yn 5 oed. Bydd hyn yn sefydlu sylfaen sgil cadarn yn yr 
iaith ac yn galluogi pob ysgol i gynyddu cyrhaeddiad yn Gymraeg. Bydd hefyd yn 
darparu sail ar gyfer darparu mwy o’r cwricwlwm cyfnod sylfaen drwy gyfrwng y 
Gymraeg mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg.  
 
Byddwn yn gwella argaeledd a safon y wybodaeth sydd ar gael i rieni a 
gwarcheidwaid am y Gymraeg mewn addysg. Gan weithio gyda phartneriaid gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru, Mudiad Meithrin a Menter Iaith byddwn yn adolygu’r 
wybodaeth gyfredol sydd ar gael. Byddwn yn ymateb i adborth a defnyddio arfer 
da i ddiweddaru’r wybodaeth sydd ar gael. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf  yma 
yn cynnwys gwybodaeth am y lleoedd sydd ar gael a’r gefnogaeth sydd ar gael i 
ddisgyblion sy’n hwyr ddyfodiaid. Ar hyn o bryd mae’r ddarpariaeth i hwyr 
ddyfodiaid yn cael ei ddarparu ar sail beripatetig oherwydd lleoliadau daearyddol 
amrywiol y disgyblion sydd angen cefnogaeth. Pan fyddwn wedi ei adolygu bydd y 
wybodaeth ar gael drwy gyfrwng llwyfannau gwahanol a fydd yn cael eu hadnabod 
drwy gynllun cyfathrebu penodol.  Bydd y cynllun cyfathrebu yn cael ei ddatblygu i 
sicrhau bod y wybodaeth yn cyrraedd y gynulleidfa briodol. Ar ôl cyhoeddi, byddwn 
yn monitro addasrwydd y wybodaeth gan gysylltu ag ymgeiswyr meithrin, monitro’r 
trosglwyddiad o gylchoedd meithrin a byddwn yn parhau i ddiweddaru ac addasu’r 
wybodaeth i sicrhau ei fod yn aros yn amserol a pherthnasol. 
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Deilliant 2: Mwy o ddisgyblion yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth 
drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd   
 

Y sefyllfa gyfredol * 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

21.3% 
- 254 allan o 1194 

22% 23% 25% 

* Y ganran o ddisgyblion a asesir mewn Cymraeg Iaith Gyntaf ar draws y Sir ar 
ddiwedd Blwyddyn 9.  
 
Prif amcanion: 
 

 Cynyddu’r ganran o ddisgyblion a asesir mewn Cymraeg Iaith Gyntaf ar 
draws y Sir ar ddiwedd Blwyddyn 9 i 25% erbyn 2020.  

 Cynyddu’r nifer sydd yn trosglwyddo o CA2 i CA3 i 98% erbyn 2020. 

 Cynyddu’r nifer o leoedd Cynradd sy’n addysgu dros 20% o’r cwricwlwm 
drwy gyfrwng y Gymraeg i 40% erbyn 2020.  

 Cynyddu’r gyfran o addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y cyfnod sylfaen i 
dros 50% erbyn 2020 mewn ysgolion sydd eisoes yn dysgu rhwng 20% a 
50% o’r holl gwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg. 

  
Datganiad cefnogol: 
  
Mae gweledigaeth Llywodraeth Cymru a nodwyd yn ei strategaeth 'Miliwn o 
Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050' yn nodi’r bwriad i symud oddi wrth y cysyniad o'r 
Gymraeg fel ail iaith ac i’r Gymraeg gael ei dysgu fel un iaith. Mewn ymateb i’r 
weledigaeth hon, er mwyn cynyddu nifer y disgyblion a asesir mewn Cymraeg iaith 
gyntaf ar ddiwedd blwyddyn 9, byddwn yn gweithio gydag Ysgolion Brynhyfryd a 
Dinas Bran er mwyn cyflwyno'r cysyniad o'r Gymraeg fel un pwnc a chynyddu'r 
nifer o ddisgyblion sy'n cael eu hasesu mewn Cymraeg iaith gyntaf. Fel rhan o’r 
gwaith hwn byddwn yn edrych ar ddichonolrwydd sefydlu darpariaeth ymyrraeth 
gefnogol yn Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Dinas Bran. Rhagwelir y bydd y 
ddarpariaeth yn weithdrefn ffurfiol o fewn y ddwy ysgol i gefnogi disgyblion sydd 
wedi ei hasesu yn Gymraeg Iaith Gyntaf ar ddiwedd CA2 a sydd yn adnabod 
anhawster parhau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ynghyd a hyn bydd cyfle i 
ddisgyblion mwy abl a thalentog 2il-iaith fanteisio ar gefnogaeth bellach i ddilyn 
cwrs iaith gyntaf Cymraeg iaith.  
 
Ym mis Medi 2016 trosglwyddodd 90% o ddisgyblion o ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg CA2 i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg CA3 o fewn Sir Ddinbych. Mae hyn 
yn ostyngiad o 7% o’i gymharu a 2015. Bwriadwn gynyddu’r nifer o ddisgyblion 
sy’n trosglwyddo i ddarpariaeth CA3 cyfrwng Cymraeg drwy weithio gyda phob 
ysgol uwchradd sy’n darparu drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn cynllunio'r 
trosglwyddo. Fel rhan o’r gwaith hwn byddwn yn monitro a dadansoddi’r nifer o 
ddisgyblion sy'n parhau mewn addysg cyfrwng Cymraeg wrth drosglwyddo o CA2 i 
CA3 er mwyn galluogi i dargedau addas gael eu gosod ar lefel ysgolion unigol.   
Byddwn hefyd yn edrych ar y wybodaeth sydd ar gael yn ystod y broses dderbyn i 
ysgol. I gyd fynd ar gweithgaredd, bydd data'r Siarter Iaith yn cael ei ddefnyddio i 
nodi bylchau mewn cyfleoedd i blant a phobl ifanc i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn 
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gymdeithasol a byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i dargedu gweithgareddau 
yn y meysydd hyn ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd 5 i 8.  
 
Ar hyn o bryd mae 69% o leoedd cynradd cyfrwng Saesneg Sir Ddinbych yn 
darparu llai na 20% o’i addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn yn adnabod yr 
ysgolion sydd a’r capasiti i gynyddu’r addysgu a wneir drwy gyfrwng y Gymraeg 
erbyn 2020 ac yn targedu’r gefnogaeth i ysgolion unigol er mwyn cynyddu faint o 
Gymraeg a ddysgir dros amserlen a gytunir a’r ysgol. Bydd cerrig milltir yn cael eu 
hymgorffori o fewn cynlluniau datblygu'r ysgolion gyda’r nôd i sicrhau bod 40% o’r 
lleoedd cynradd yn darparu dros 20% o’r cwricwlwm drwy gyfrwng y Gymraeg 
erbyn 2020. 
 
Yn yr ysgolion lle defnyddir y Gymraeg fel y cyfrwng dysgu ar gyfer rhwng  
20% a 50% o'r holl gwricwlwm cynradd (Ysgol Dyffryn Iâl, Ysgol Caer Drewyn, 
Ysgol Carrog ac Ysgol Bryn Clwyd) byddwn yn darparu cefnogaeth i alluogi’r 
ysgolion hyn i ddarparu mwy o'r Cyfnod Sylfaen drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 
2020. Gan gydweithio gyda GwE, byddwn yn cytuno ar amserlen gyda phob ysgol 
ac ymgorffori cerrig milltir allweddol yng nghynlluniau datblygu’r ysgol. 
 
Bydd y prosiect cyfalaf yn Ysgol Glan Clwyd yn sicrhau digon o leoedd cyfrwng 
Cymraeg dilynol uwchradd i ddisgyblion sy'n byw yng ngogledd y Sir. Bydd y 
prosiect hwn yn sicrhau bod 1250 o leoedd yn Ysgol Glan Clwyd er mwyn 
cefnogi’r cynnydd arfaethedig mewn galw.  
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Deilliant 3: Mwy o fyfyrwyr 14-16 yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy 
gyfrwng y Gymraeg 
 
Deilliant 4: Mwy o fyfyrwyr 14-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y 
Gymraeg, mewn ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar waith.  
 
Mae’r sefyllfa bresennol a thargedau sy'n ymwneud â chanran y dysgwyr sy'n 
cofrestru i wneud TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf) a gofrestrwyd ar gyfer o leiaf pum 
gymhwyster pellach drwy gyfrwng y Gymraeg isod:  
 

Y sefyllfa gyfredol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

100% 
216 disgybl  
(2016) 

100% 
 

100% 100% 

 
Mae’r sefyllfa bresennol a thargedau sy'n ymwneud â chanran y dysgwyr sy'n 
cofrestru i wneud TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf) a gofrestrwyd ar gyfer o leiaf dau 
gymhwyster pellach ar lefel 1 neu lefel 2 drwy gyfrwng y Gymraeg isod. 
 

Y sefyllfa gyfredol 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

100% 
216 disgybl  
(2016) 

100% 100% 100% 

 
Rhestrwch eich prif amcanion i gyflawni’r deilliant hwn (rhestrwch eich amcanion 
ar ffurf pwyntiau bwled).  

 Cynyddu’r nifer o ddysgwyr Blwyddyn 11 sy'n astudio 5 bwnc neu fwy drwy 
gyfrwng y Gymraeg i 260 disgybl erbyn 2020;  

 Cynnydd o 25% yn y nifer o ddisgyblion yn Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol 
Dinas Bran sy'n astudio 5 neu fwy o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 Cynnal a datblygu opsiynau galwedigaethol cyfrwng Cymraeg newydd ar 
draws y Sir.  

 Cynyddu’r ganran o ddysgwyr 16 – 19 sy'n astudio 2 bwnc neu fwy drwy 
gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion i 22% erbyn 2020;  

 Defnyddio canlyniadau data’r ysgol i ymateb i ac i wella'r ddarpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg.  

 Cynnal o leiaf 30 o gyrsiau cyfrwng Cymraeg yn flynyddol mewn 
partneriaeth ffurfiol hyd at 2020;  

 
Datganiad cefnogol:  
 
Y dair ysgol o fewn Sir Ddinbych sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg yw Ysgol 
Glan Clwyd, Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Dinas Bran. Mae disgyblion Ysgol Glan 
Clwyd yn astudio eu holl bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ffrwd Gymraeg yn 
Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Dinas Bran (Gweler atodiad data am fwy o wybodaeth 
ynglŷn a’r niferoedd sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg). 
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Bydd yr amcan a nodwyd yn neilliant 2 sef dechrau cyflwyno’r Gymraeg fel un 
pwnc ar gyfer disgyblion sy’n mynychu Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Dinas Bran yn 
galluogi mwy o ddisgyblion i ddilyn pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd hyn yn 
galluogi’r ddwy ysgol i sicrhau hyfywedd eu dewisiadau TGAU cyfrwng Cymraeg 
presennol ac yn rhoi cyfle iddynt gynyddu’r nifer o gyrsiau TGAU cyfrwng Cymraeg 
sydd ar gael yn y dyfodol.  
 
Mae’r nifer o ddysgwyr 16 - 19 sy'n astudio dau bwnc neu fwy drwy gyfrwng y 
Gymraeg wedi amrywio dros y pedair blynedd ddiwethaf o 11.3% i 21.4% gan 
ddibynnu ar faint y grŵp a dewis yr unigolion. O ganlyniad i'r amrywiaeth a'r her o 
gynnal y ddarpariaeth gyfredol mae targed uchelgeisiol wedi ei gosod i gynyddu'r 
ganran o ddisgyblion sy'n astudio 2 bwnc neu fwy drwy gyfrwng y Gymraeg i 22% 
erbyn 2020. Yn y cyd-destun hwn mae targed i gynyddu a chynnal y nifer o 
ddysgwyr i dros 230 y flwyddyn wedi ei osod.    
 
Gan weithio mewn partneriaeth gydag ymgynghorwyr her GwE, bwriadwn fonitro 
deilliannau ysgolion er mwyn ysgogi her a chefnogaeth ychwanegol er mwyn 
gwella darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg.  
 
Darperir y mwyafrif o gyrsiau cyfrwng Cymraeg ôl-16 yn Ysgol Glan Clwyd. Mae 
pob cwrs yn Ysgol Glan Clwyd yn cael eu darparu drwy gyfrwng y Gymraeg gyda 
rhai cyrsiau yn cael eu cynnig yn Ysgol Brynhyfryd yn ddibynnol ar alw. Rydym yn 
bwriadu cynnal y cynnig presennol o leiafswm o 30 cwrs Cyfrwng Cymraeg bob 
blwyddyn mewn partneriaeth ffurfiol hyd at 2020. Rydym hefyd yn bwriadu parhau 
i weithio gyda Choleg Llandrillo, Coleg Cambria ac Ysgol Brynhyfryd i gynnig mwy 
o gyfleoedd i ddisgyblion barhau gydag addysg cyfrwng Cymraeg ar ôl 16. 
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Deilliant 5: Mwy o fyfyrwyr gyda sgiliau uwch yn y Gymraeg  
 

Iaith Gyntaf Y sefyllfa 
gyfredol 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Cyfnod Sylfaen 
Deilliant 5  

91.9% 92% 92.5% 93% 

Cyfnod 
Allweddol 2    
Lefel 4+ 

90.6% 91% 91.5% 92% 

Cyfnod 
Allweddol 3 
Lefel 5+ 

92.5% 93% 93.5% 94% 

Cyfnod 
Allweddol 4 
Graddau A* - C 

73.6% 74% 74.5% 75% 

 
Prif amcanion: 
 

 Cynyddu cyrhaeddiad mewn Cymraeg iaith gyntaf fel a ganlyn erbyn 2020.  
- 93% o ddisgyblion Cyfnod Sylfaen yn cyflawni deilliant 5.  
- 92% o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn cyflawni Lefel 4 +  
- 94% o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn cyflawni Lefel 5 +  
- 75% o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 4 yn cyflawni A* - C.  

 Sicrhau fod cyrhaeddiad mewn Cymraeg ail iaith yn 60% A* - C erbyn 2020.  

 Gwella lefel sgiliau llafar a dealltwriaeth Cymraeg ar draws pob cyfnod 
allweddol erbyn 2020.  

 
Datganiad cefnogol:  
 
Mae’r awdurdod wedi ymrwymo i gynnal a gwella’r lefel o Gymraeg iaith gyntaf ar 
draws yr holl gyfnodau allweddol. Mae’r targedau a osodwyd yn uchelgeisiol ar 
gyfer pob mesur ac wedi eu selio ar y datblygiad cryf sydd wedi ei wneud hyd at 
2016. Byddwn yn gweithio gyda GwE er mwyn clustnodi ysgolion lle mae angen 
cefnogaeth ychwanegol er mwyn gwella cyrhaeddiad. Bydd  cefnogaeth 
ychwanegol ar gyfer darparu cwricwlwm gan GwE, arbenigwyr priodol a 
chefnogaeth allgyrsiol gan bartneriaid.  
 
Mae’r awdurdod wedi ymrwymo i wella cyrhaeddiad mewn Cymraeg 2il iaith. Yn 
2016 llwyddodd 72.1% o ddysgwyr i gael A* - C yn y cwrs TGAU Cymraeg ail iaith 
llawn a 52% i gael A* - C yn y cwrs byr TGAU Cymraeg ail iaith. 
Mae’r targed o 60% A* – C yn heriol o ystyried y cynnydd mewn myfyrwyr fydd yn 
dilyn y cwrs erbyn 2020 o ganlyniad i’r ffaith bod CBAC wedi dileu’r cwrs byr 
TGAU Cymraeg ail iaith. Yn 2016 roedd 53% o ddisgyblion mewn lleoliadau 
cyfrwng Saesneg yn astudio y cwrs byr.  
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Bydd lefel sgiliau Cymraeg llafar ym mhob cyfnod allweddol yn cael eu gwella 
drwy:  

- Ddatblygu canolfannau o fewn ysgolion a fydd yn cynnal rhwydwaith 
gefnogi ar gyfer ysgolion cyfagos i ddatblygu gweithgareddau cyfrwng 
Cymraeg.  

- Gweithio gyda’r Urdd i dargedu darparu gweithgareddau drwy gyfrwng y 
Gymraeg y tu allan i oriau ysgol mewn ardaloedd sy’n cael eu hadnabod  
gan ddata’r siarter iaith.  

- Gweithio gyda’r Urdd i dargedu gweithgareddau allgyrsiol mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg sy'n cynyddu faint o Gymraeg a ddefnyddir fel rhan o 
gwricwlwm yr ysgol.  

- Hwyluso gweithgareddau cymunedol fel digwyddiadau cymdeithasol a 
gwersi Cymraeg i oedolion.  

 
Mae’r Cyngor a cytundeb a’r Urdd i ddarparu Gwasanaeth Ieuenctid cyfrwng 
Cymraeg yn Sir drwy gytundeb lefel gwasanaeth. O ganlyniad mae gan yr Urdd rôl 
arweiniol yn y Sir i gefnogi defnydd iaith anffurfiol.  Mae’r cynllun gweithredu yn 
adnabod rôl sefydliadau eraill i gefnogi defnydd iaith anffurfiol gan gynnwys 
Fforwm Ieuenctid y Sir, Ysgolion, Menter Iaith, Clybiau Ffermwyr ifanc a Clybiau 
Chwaraeon. Un o flaenoriaethau’r cynllun gweithredu fydd i osgoi dyblygu 
gweithgareddau o fewn ardaloedd penodol er mwyn sicrhau cyfranogiad. 
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Deilliant 6: Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) cyfrwng 
Cymraeg 
 
Prif amcanion: 
 

 Gwerthuso'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol cyfrwng Cymraeg 
yn flynyddol hyd at 2020.  

 Datblygu darpariaeth allgymorth hyblyg i gefnogi mwy o ddysgwyr o fewn y 
ddarpariaeth prif ffrwd. 

 Datblygu sgiliau ieithyddol staff arbenigol i ymateb i newidiadau yn y galw. 

 Hwyluso cyfleoedd dysgu a cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn 
Ysgol Tir Morfa ac Ysgol Plas Brondyffryn. 

 
Datganiad cefnogol:  
 
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo i sicrhau fod plant a phobl ifanc sydd ag 
ADY yn derbyn cefnogaeth ieithyddol gyfartal ar gyfer dysgwyr cyfrwng Cymraeg. 
Bydd capasiti y gwasanaeth cyfredol yn cael ei asesu’n flynyddol a byddwn yn 
mynd i'r afael ag unrhyw fylchau a nodir yn y ddarpariaeth. Bydd patrymau’n cael 
eu monitro a lle mae unrhyw fylchau'n cael eu pontio ar hyn o bryd, bydd 
datrysiadau tymor hir yn cael eu datblygu.  
 
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo i sicrhau fod disgyblion mewn 
darpariaeth prif ffrwd cyfrwng Cymraeg yn derbyn yr un lefel o gefnogaeth drwy 
gyfrwng y Gymraeg sydd i’w gael mewn darpariaeth prif ffrwd cyfrwng Saesneg. 
Byddwn yn archwilio ffyrdd o ddatblygu’r gefnogaeth hon ymhellach o fewn 
darpariaeth prif ffrwd er mwyn ymateb i anghenion dysgwyr unigol.  
 
Mae dysgwyr unigol angen staff sy'n eu cefnogi i gael y sgiliau ieithyddol priodol. 
Byddwn yn datblygu sgiliau ieithyddol staff mewn lleoliadau arbenigol i'w galluogi i 
ymateb i newidiadau yn y galw. 
 
Byddwn yn cydweithio â phartneriaid i hwyluso cysylltiadau rhwng ysgolion ac i 
gefnogi cyfleoedd dysgu a cymdeithasol ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion 
dysgu ychwanegol. Bydd partneriaid yn gweithio gydag Ysgol Plas Brondyffryn ac 
Ysgol Tir Morfa i wella'r defnydd o'r Gymraeg o fewn cyd-destun ethos Gymraeg yr 
ysgolion. 
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Deilliant 7: Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) 
          
Prif Amcanion:  
 

 Nodi’r bylchau cyfredol a bylchau'r dyfodol o safbwynt y Cyngor, ysgolion, 
ac o safbwynt y gefnogaeth sydd ei angen gan GwE  

 Targedu datblygu sgiliau’r gweithlu presennol. 

 Creu cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau staff Gwasanaeth Addysg a Phlant.   

 Targedu datblygiad sgiliau o fewn cynlluniau datblygu ysgol o fewn cyd-
destun gwella safonau.  

 
Datganiad cefnogol:  
 
Byddwn yn cynnal archwiliad sgiliau iaith Gymraeg er mwyn clustnodi bylchau 
sgiliau cyfredol a lle bydd y bylchau’n debygol o fodoli yn y dyfodol. Bydd 
newidiadau mewn faint o Gymraeg a ddysgir mewn ysgolion cyfrwng Saesneg yn 
effeithio ar anghenion sgiliau staff a’r cymorth ieithyddol a fydd angen gan GwE a’r 
Cyngor.  
 
Bydd mynediad at gynllun sabothol y Gymraeg yn cael ei dargedu tuag at feysydd 
blaenoriaeth fel y nodwyd yn neilliannau 1 i 6 y cynllun strategol hwn. Fel bydd 
ysgolion yn cynyddu’r swm o Gymraeg sy’n cael ei ddysgu, bydd hyfforddiant fel y 
cynllun sabothol yn cael ei ddefnyddio’n strategol i gefnogi datblygiad sgiliau 
athrawon a chynorthwywyr addysgu.  
 
Byddwn yn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau iaith Gymraeg o fewn y 
Gwasanaeth Addysg a Phlant a thrwy weithredu rhaglen mentor iaith Strategaeth 
Iaith y Cyngor. Bydd staff sy'n siarad Cymraeg yn mentora dysgwyr i'w helpu i 
ymarfer a dod yn hyderus wrth siarad Cymraeg. Bydd hyn yn galluogi'r staff i 
ddatblygu eu sgiliau a sicrhau bod y gwasanaeth yn cynnal safonau Cymraeg y 
Cyngor. 
 
Byddwn yn gweithio gydag ysgolion i ymgorffori datblygu sgiliau staff ym mhob 
cynllun datblygu ysgol. Bydd hyn yn galluogi pob ysgol i gael targed penodol ar 
gyfer datblygu sgiliau iaith Gymraeg yn seiliedig ar eu lefel sgil presennol sydd yn 
gyraeddadwy ac yn atebol. Bydd hyn hefyd yn galluogi ysgolion sy'n cynyddu faint 
o Gymraeg a ddysgir i gael dangosydd mesuradwy i gefnogi'r amcan strategol. 
Bydd llywodraethwyr ysgolion hefyd yn cael eu darparu a hyfforddiant ar y cynllun 
strategol hwn a'u hannog i gynnwys yr iaith Gymraeg yn eu hadroddiad blynyddol i 
rieni. 
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Atodiad Data 
 

Deilliant 1: Mwy o blant Saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg 
 

Blwyddyn Nifer  Canran 

2013 285 28.1% 

2014 262 24.5% 

2015 284 24.3% 

2016 306 28.7% 
 

Deilliant 2: Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth drosglwyddo 
o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. 
 

Carfan Nifer 
aseswyd 
Cymraeg 
iaith 
gyntaf 

Canran 
aseswyd 
Cymraeg 
iaith 
gyntaf 

CA2   2013 234 23.1% 

CA3   2016 226 19.9% 

  

Trosglwyddo effeithiol a pharhad ieithyddol 
 

Lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg i 
ddarpariaeth  Cyfnod Sylfaen* 

92.57% 

Cyfnodau Allweddol 2 a 3 90 % 

Cyfnodau Allweddol 
3 a 4 – Sir Ddinbych 

95.7% 

 

Rhaniad Ffrwd Ysgolion Dwyieithog  Ffrwd 
Gymraeg 

Ffrwd 
Saesneg 

Ysgol Brynhyfryd   

CA3 (Bl. 7,8 a 9) 158 304 

CA4 (Bl.10 a 11) 125 229 

Ysgol Dinas Bran   

CA3 (Bl. 7,8 a 9) 53 472 

CA4 (Bl.10 a 11) 33 277 

 *Nid yw data ynglŷn a’r raddfa trosglwyddo o ddarpariaeth cyn 3 oed i ddarpariaeth 
Cyfnod Sylfaen yn cael ei gofnodi. 
 

 
Deilliant 3 - Cynyddu canran y myfyrwyr 14-16 sy’n astudio ar gyfer 
cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Deilliant 4 - Mwy o fyfyrwyr 16–19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y 
Gymraeg, mewn ysgolion, colegau a dysgu seiliedig ar waith 
 
Yn 2016 roedd 216 o ddisgyblion wedi eu cofrestru ar gyfer TGAU Cymraeg iaith 
gyntaf.  
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Beth yw canran y myfyrwyr Blwyddyn 11 sy'n cael eu cofrestru ar gyfer TGAU 
Cymraeg iaith gyntaf sy'n astudio ar gyfer 5 neu fwy o gymwysterau pellach  lefel 1 
neu lefel 2 drwy gyfrwng y Gymraeg? 
 

 Nifer Canran 

Glan 
Clwyd 

142 100% 

Brynhyfryd 58 100% 

Dinas Bran 16 100% 

Cyfanswm 216  

 
Beth yw canran y myfyrwyr Blwyddyn 11 sy'n cael eu cofrestru ar gyfer TGAU Cymraeg 
iaith gyntaf sy'n astudio ar gyfer 2 neu fwy o gymwysterau pellach lefel 1 neu lefel 2 
drwy gyfrwng y Gymraeg? 
 

 Nifer Canran 

Glan 
Clwyd 

142 100% 

Brynhyfryd 58 100% 

Dinas Bran 16 100% 

Cyfanswm 216  

 
Beth yw canran y dysgwyr 16-19 oed sy'n astudio 2 neu fwy o bynciau drwy 
a) gyfrwng y Gymraeg 

18.5% 
 
b) yn ddwyieithog (e.e. elfennau o gymwysterau/modiwlau)? 
 
Ddim yn berthnasol 
 

Deilliant 5 - Mwy o fyfyrwyr â sgiliau uwch yn y Gymraeg 
Gwella darpariaeth a safonau Cymraeg Iaith Gyntaf 

Mesur Nifer Canran 

CS 2016 O5+    (LCW)  259  89.6% 

CA2 2016 L4+ (Cym) 209 90.5% 

KS3 2016 L5+ (Cym) 209 92.5% 

KS4  2016 A*-C  (Cym)
  

216  73.6% 

Gwella darpariaeth a safonau Cymraeg ail iaith 
 

Mesur Nifer Canran 

CA2 2016 L4+ (Welsh 
2nd) 

650 77.1% 

CA3 2016 L5+ (Welsh 
2nd) 

762 83.9% 

CA4  Full A*-C  (Welsh 
2nd)  

338 72.1% 

CA4  Short A*-C  
(Welsh 2nd)  

226 42.1% 
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod 28 Ionawr 2021 

Swyddog Arweiniol Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Awdur yr Adroddiad Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Teitl Rhaglen Waith Craffu 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn gofyn i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad adolygu ei raglen gwaith i'r 

dyfodol drafft.  Wrth wneud hyn gofynnir i’r Pwyllgor adlewyrchu ar oblygiadau’r ffocws ar 

weithrediadau critigol i fusnes yn ystod cyfnod argyfwng y pandemig COVID -19 a’r gwaith 

sy’n digwydd neu’n cael ei gynllunio dan y trefniadau adfer, tra ar yr un pryd yn cadw 

mewn côf yr eitemau busnes hynny oedd eisoes ar ei raglen gwaith cyn y pandemig. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

Gofyn i’r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen gwaith i’r dyfodol, a rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn:  

3.1  ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd ac yn cymeradwyo, diwygio neu'n newid ei 

raglen gwaith i’r dyfodol fel y gwêl yn briodol;  ac   

3.2  cytuno ar y prif bwyntiau neu’r themau o’r cyfarfod hwn y dymuna dynnu sylw 

atynt trwy’r wasg a/neu’r cyfryngau cymdeithasol.  

4. Manylion yr Adroddiad 
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4.1 Mae Erthygl 7 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn nodi cylch gorchwyl, 

swyddogaethau ac aelodaeth pob Pwyllgor Craffu, yn ogystal â rheolau 

gweithdrefnau a trafodaethau.   

 

4.2 Mae’r Cyfansoddiad yn amodi bod yn rhaid i bwyllgorau craffu’r Cyngor osod, ac 

adolygu’n rheolaidd, rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Trwy adolygu a 

blaenoriaethu materion, gall aelodau sicrhau bod y rhaglen waith yn cyflwyno 

agenda a arweinir gan yr aelodau. 

 

4.3 Arfer sydd wedi’i fabwysiadu yn Sir Ddinbych ers nifer o flynyddoedd yw bod 

pwyllgorau craffu’n cyfyngu ar nifer yr adroddiadau a ystyrir mewn unrhyw gyfarfod i 

uchafswm o bedwar, yn ogystal ag adroddiad rhaglen waith y Pwyllgor ei hun.  Nod 

y dull hwn yw hwyluso trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob pwnc. 

 

4.4 Yn y blynyddoedd diweddar mae Llywodraeth Cymru (LlC) ac Archwilio Cymru wedi 

tynnu sylw at yr angen i gryfhau rôl craffu ar draws llywodraeth leol a gwasanaethau 

cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio craffu fel modd o ymgysylltu â 

phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth.  O hyn allan, disgwylir i graffu ymgysylltu'n 

well ac yn amlach â'r cyhoedd gyda bwriad i sicrhau penderfyniadau gwell a fydd yn 

y pen draw yn arwain at well canlyniadau i ddinasyddion.  Bydd Archwilio Cymru yn 

mesur effeithiolrwydd craffu wrth gyflawni'r disgwyliadau hyn. 

 

4.5 Gan ystyried y weledigaeth genedlaethol ar gyfer craffu a chanolbwyntio ar yr un 

pryd ar flaenoriaethau lleol, gwnaeth y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 

Craffu (GCIGC) argymell yn ddiweddar y dylai pwyllgorau craffu’r Cyngor, wrth 

benderfynu ar eu rhaglenni gwaith, ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:  

 

 arbedion ar y gyllideb; 

 cyflawni Amcanion y Cynllun Corfforaethol (gyda phwyslais arbennig ar y 

modd o’u cyflawni yn ystod cyfnod o galedi ariannol);  

 unrhyw eitemau eraill a gytunwyd gan y Pwyllgor Craffu (neu'r GCIGC) fel 

blaenoriaeth uchel (yn seiliedig ar y meini prawf profion PAPER - gweler ochr 

gefn y ‘Ffurflen Cynnig gan Aelodau’ yn Atodiad 2); 

 Materion brys, na ragwelwyd neu flaenoriaeth uchel; a  
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 Cefnogi gwaith adfer y Cyngor mewn perthynas ag effeithiau'r argyfwng 

COVID-19 ar wasanaethau’r Cyngor, yr economi leol a chymunedau’r sir 

 

4.6  Ffurflenni Cynnig ar gyfer Craffu 

 Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 4.2 uchod, mae Cyfansoddiad y Cyngor yn gofyn i 

bwyllgorau craffu baratoi ac adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Er mwyn 

cynorthwyo’r broses o flaenoriaethu adroddiadau, os yw’r swyddogion o’r farn fod 

pwnc yn haeddu’r amser i gael ei drafod ar raglen fusnes y Pwyllgor, mae’n rhaid 

iddynt wneud cais ffurfiol i’r Pwyllgor i ystyried derbyn adroddiad ar y pwnc hwnnw.  

Gwneir hyn trwy gyflwyno ‘ffurflen gynnig’ sy’n egluro pwrpas, pwysigrwydd a 

chanlyniadau posibl y pynciau a awgrymir.  Does dim un ffurflen gynnig wedi dod i 

law gan swyddogion i’w ystyried yn y cyfarfod cyfredol. 

 

4.7 Er mwyn gwneud gwell defnydd o amser craffu drwy ganolbwyntio adnoddau 

pwyllgorau i archwilio testunau’n fanwl, gan ychwanegu gwerth drwy’r broses o 

wneud penderfyniadau a sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer preswylwyr, 

penderfynodd y GCIGC y dylai’r aelodau, yn ogystal â swyddogion, lenwi 'ffurflenni 

cynnig ar gyfer craffu’ yn amlinellu pam eu bod yn credu y byddai'r testun yn elwa o 

fewnbwn craffu.  Mae copi o’r ‘ffurflen gynnig gan aelod’ i’w gweld yn Atodiad 2. 

Mae ochr gefn y ffurflen hon yn cynnwys siart lif sy'n rhestru'r cwestiynau y dylai 

aelodau eu hystyried wrth baratoi i gynnig eitem ar gyfer craffu, ac y dylai 

pwyllgorau eu gofyn wrth benderfynu ar addasrwydd testun i'w gynnwys ar y 

rhaglen gwaith i’r dyfodol craffu.  Os, ar ôl cwblhau’r broses hon, y penderfynir nad 

yw’r testun yn addas i’w archwilio’n ffurfiol gan bwyllgor craffu, yna gellir ystyried 

dulliau eraill o rannu’r wybodaeth neu archwilio’r mater e.e. darparu ‘adroddiad 

gwybodaeth', neu os yw’r mater yn un o natur leol gellir ei archwilio gan y Grŵp 

Ardal Aelodau (GAA) perthnasol.  Ni fydd unrhyw eitemau'n cael eu cynnwys ar 

raglen gwaith i’r dyfodol heb lenwi ‘ffurflen gynnig ar gyfer craffu' a derbyn 

cymeradwyaeth i'w gynnwys ar y rhaglen gan y Pwyllgor neu’r GCIGC.  Mae 

cymorth ar gael i lenwi’r ffurflenni gan y Cydlynydd Craffu.  

 

Cefndy Healthcare 

4.8 Yn wreiddiol roedd Adroddiad Blynyddol Cefndy Healthcare ar gyfer 2019/20 a’i 

Gynllun Blynyddol ar gyfer 2020/21 i’w cyflwyno i’r Pwyllgor hwn yn ystod gwanwyn 

2020, ond gohiriwyd ei gyflwyniad gan i gyfarfodydd ffurfiol holl bwyllgorau’r Cyngor 
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gael eu hatal oherwydd y pandemig COVID-19.  Yn dilyn ad-drefnu rhaglen waith y 

pwyllgor ail-restrwyd cyflwyniad yr adroddiad a’r cynllun ar gyfer y cyfarfod 

presennol.  Oherwydd ein bod bellach yn chwarter olaf y flwyddyn ariannol 

bresennol gofynnodd y Pennaeth Gwasanaeth i gyflwyniad yr Adroddiad Blynyddol 

gael ei ohirio tan ddechrau haf 2021, pan fyddai modd cyflwyno Adroddiadau 

Blynyddol 2019/20 a 2020/21 ynghŷd a chynllun blynyddol y busnes ar gyfer 

2021/22 i’r Pwyllgor i’w hystyried.  Cytunodd y Cadeirydd i’r cais hwn ac mae’r 

eitem nawr wedi ei chynnwys ar raglen waith y pwyllgor ar gyfer y cyfarfod ar 10 

Mehefin 2021 (gweler Atodiad 1 ynghlwm).  

 

 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet 

4.9 Wrth benderfynu ar eu rhaglen gwaith i’r dyfodol mae’n bwysig fod pwyllgorau craffu 

yn ystyried amserlen rhaglen waith y Cabinet.  At y diben hwn, mae copi o rhaglen 

gwaith i'r dyfodol y Cabinet ynghlwm yn Atodiad 3.  

Datblygiad Penderfyniadau’r Pwyllgor  

4.10 Yn Atodiad 4 o’r adroddiad hwn mae tabl yn crynhoi penderfyniadau diweddar y 

Pwyllgor ac yn cynghori’r aelodau ar ddatblygiadau yn sgîl y penderfyniadau.   

5. Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu 

5.1 Dan drefniadau craffu’r Cyngor mae’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu 

(GCIGC) yn gweithredu fel pwyllgor cydlynu.  Bydd y Grŵp yn cyfarfod ar 21 Ionawr 

2021.  Adroddir ar lafar yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 28 Ionawr am unrhyw faterion 

a gyfyd yng nghyfarfod y Grŵp fydd yn effeithio ar raglen waith y Pwyllgor hwn. 

 

5.2 Gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth o waith Craffu a cheisio annog y cyhoedd i 

ymgysylltu â Chraffu penderfynnodd y Grŵp yn ddiweddar y dylai’r tri phwyllgor 

craffu dreialu am gyfnod proses o ddynodi prif themau neu bwyntiau a gyfyd yn 

ystod eu cyfarfodydd at ddiben eu rhannu gyda’r wasg leol ac ar dudalennau 

gwefanau cymdeithasol yr Awdurdod.  Gofynnir felly i’r Pwyllgor gytuno ar ba 

themau neu bwyntiau o’r cyfarfod hwn y dymuna dynnu sylw atynt.    
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6. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Bydd craffu effeithiol yn gymorth i'r Cyngor gynnal y blaenoriaethau corfforaethol yn 

unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau trigolion.  Bydd datblygu ac adolygu 

rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu ei 

flaenoriaethau corfforaethol, i wella canlyniadau i breswylwyr tra hefyd yn dygymod 

â phwysau ar adnoddau ac ar y gyllideb. 

7. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Mae’n bosib y bydd yn rhaid i wasanaethau neilltuo amser swyddog i gynorthwyo’r 

Pwyllgor gyda’r eitemau a nodwyd yn y rhaglen waith a chydag unrhyw gam 

gweithredu yn dilyn ystyried yr eitemau hynny. 

8. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Nid oes Asesiad o Effaith ar Les wedi ei wneud mewn perthynas â phwrpas neu 

gynnwys yr adroddiad hwn.  Ond bydd y Pwyllgor Craffu, drwy ei waith yn archwilio 

darpariaeth gwasanaethau, polisïau, gweithdrefnau ac argymhellion, yn ystyried eu 

heffaith neu eu heffaith posib ar yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy a'r amcanion o 

ran lles a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

9. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

Does dim angen cynnal ymgynghoriad ar yr adroddiad hwn  Fodd bynnag, mae’r 

adroddiad ei hun a’r ystyriaeth a roir gan y Pwyllgor i’w raglen waith ar gyfer y 

dyfodol yn gyfystyr ag ymgynghoriad gyda’r Pwyllgor o ran ei raglen waith. 
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10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau? 

Nid oes risg wedi ei ganfod o ran y Pwyllgor yn ystyried ei raglen waith.  Fodd 

bynnag, drwy adolygu ei raglen gwaith i'r dyfodol yn rheolaidd, gall y Pwyllgor 

sicrhau y rhoddir ystyriaeth ac yr archwilir meysydd risg pan eu bod yn cael eu nodi, 

a gwneir argymhellion gyda’r bwriad o fynd i’r afael â’r risgiau hynny. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Adran 7.11 Cyfansoddiad y Cyngor yn datgan y bydd pwyllgorau craffu 

ac/neu’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu yn gyfrifol am osod eu 

rhaglenni gwaith eu hunain, gan ystyried dymuniadau Aelodau o’r Pwyllgor nad 

ydynt yn aelodau o’r grŵp gwleidyddol mwyaf ar y Cyngor. 

Swyddog Cyswllt:   

Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Rhif Ffôn: (01824) 712554    

E-bost: rhian.evans@sirddinbych.gov.uk  
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Note: Any items entered in italics have not been approved for inclusion at the meeting shown by the Committee. Such reports are listed here for 
information, pending formal approval. 

 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

        

18 March 
2021  
 

Cllr. Julian 
Thompson
-Hill 

1. Corporate Plan (Q3) 
2020/21 

To monitor the Council’s progress 
in delivering the  Corporate Plan 
2017-22  

Ensuring that the Council 
meets its targets to deliver its 
Corporate Plan and the 
Council’s services in line with 
its aspirations and to the 
satisfaction of local residents 

Alan 
Smith/Iolo 
Mc 
Gregor/Heidi 
Barton-Price 

March 
2020 
(amended 
October 
2020 due 
to COVID-
19) 

 Cllr. 
Bobby 
Feeley 

2. Hafan Deg, Rhyl  
(tbc) 
 
Representatives from 
KL Care to be invited 
to attend 
 

To monitor the effectiveness of 
the transfer of the facility and 
services to an external provider 
and the provider’s progress in 
growing and expanding the 
services available at the centre  
 
(the report to include an updated 
Well-being Impact Assessment) 

To evaluate the impact of the 
transfer of the facility and 
services on all stakeholders 
and to assess whether the 
services provided at Hafan 
Deg are in line with the 
contract specification, 
support the Council’s vision 
for adult social care and the 
five ways to well-being and 
the requirements of the 
Social Services and Well-
being (Wales) Act 2014 

Phil 
Gilroy/Ann 
Lloyd/Katie 
Newe/Ben 
Chandler 

September 
2019 
(Reschedu
led 
October 
2020 due 
to COVID-
19) 

 
 

Cllr. Brian 
Jones 

3. Commercial Waste 
Service Evaluation 
Plan 

To consider an the results of an 
evaluation exercise of the entire 
commercial waste service, 
including the performance of the 
Veolia contract and Waste 
Technical Team (including 
proposals for service changes 
and improvements) 

Assurances that the Service 
is performing well and 
provides value for money in 
order to ensure that it aligns 
to the new waste operating 
model  

Tony 
Ward/Tara 
Dumas/Alan 
Roberts 

By 
SCVCG 
January 
2019 
(reschedul
ed March, 
May, Oct 
2020 due 
to COVID-
19) 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

 Cllr. Julian 
Thompson
-Hill 

4. Corporate Risk 
Register 

To consider the latest version of 
the Council’s Corporate Risk 
Register and risk appetite 
statement 

Effective monitoring and 
management of identified risk 
to reduce risks to residents 
and the Authority 

Alan 
Smith/Iolo 
McGregor/E
mma Horan 

November 
2020 

 Cllr. Tony 
Thomas 

5. Library Service 
Standards 2019-20  
(tbc – WG assessment 
may be delayed due to 
COVID-19) 

To consider the results of the 
WG’s annual evaluation of the 
Council’s Library Service and the 
progress made in delivering the 
Council’s Library Strategy 2019-
22  

Identification of any 
slippages in performance in 
order to formulate 
recommendations to redress 
the situation and ensure that 
the Service delivers the 
Council’s Corporate Plan and 
its priorities in relation to 
Young People, Resilient and 
Connected Communities 

Liz 
Grieve/Betha
n Hughes 

January 
2020 
(reschedul
ed 
November 
2021) 

        

29 April 
2021 
 

Cllr. 
Bobby 
Feeley 

1. Draft Director of Social 
Services Annual 
Report  

To scrutinise the content of the 
draft annual report to ensure it 
provides a fair and clear 
evaluation of performance and 
clearly articulates future plans 

Identification of any specific 
performance issues which 
require further scrutiny by the 
committee in future 

Nicola 
Stubbins 

April 2020 
(require to 
submit at 
the end of 
2019/20 
was lifted 
due to 
COVID-
19) 

 Cllr. Huw 
Hilditch-
Roberts 

2. Customer Relationship 
Manager (CRM) 
System 
 
(tbc) 
 
 

To review  
(i) the implementation of the new 

CRM/360 system and its 
performance in delivering 
efficient and effective 
customer focussed services in 
line with the product 
specification and the Council’s 
expectations; and 

(ii) service demand in terms of 
supporting recovery from 
COVID-19 by moving requests 
on to C360 

An efficient and effective 
customer enquiries system 
that deals with enquiries 
quickly, to a high level of 
customer satisfaction, whilst 
realising value for money for 
the Authority  

Liz 
Grieve/Ffion 
Angharad 

September 
2018 
(reschedul
ed 
November 
2019/resc
heduled 
again 
March 
2020 & 
Oct 2020 
due to 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

COVID-
19) 

        

10 June Cllr. Huw 
Hilditch-
Roberts 

1. Implementation of the 
Donaldson Report 
‘Successful Futures’ – 
Independent Review of 
Curriculum and 
Assessment 
Arrangements in 
Wales  
[Education] 
 
(tbc)  

To consider and monitor the plans 
to implement the agreed 
measures adopted by WG 
following the consultation on the 
review’s findings  

Better outcomes for learners 
to equip them with jobs 
market skills 

Geraint 
Davies 

April 2015 
(provisiona
lly 
scheduled 
for June 
2021 in 
October 
2020) 

 Cllr. Julian 
Thompson
-Hill 

2. Corporate Plan (Q4) 
2020/21/Annual 
Performance Review 

To monitor the Council’s progress 
in delivering the  Corporate Plan 
2017-22  

Ensuring that the Council 
meets its targets to deliver its 
Corporate Plan and the 
Council’s services in line with 
its aspirations and to the 
satisfaction of local residents 

Alan 
Smith/Iolo 
Mc 
Gregor/Heidi 
Barton-Price 

March 
2020 
(amended 
October 
2020 due 
to COVID-
19) 

 Cllr. 
Bobby 
Feeley 

3. Cefndy Healthcare 
Annual Reports 
2019/20 & 2020/21 
and Annual Plan 
2021/22 & Options 
Appraisal for future 
business delivery 

To consider: 
(i) the company’s performance 

during 2019/20 & 2020/21 and 
its Annual Plan for 2021/22; 
and  

(ii) the findings of the Project 
Board’s work in drawing up an 
options appraisal for future 
delivery of the company’s 
business 

(i) An assessment of the 
company’s performance 
in delivering its business 
within budget and 
meeting targets will assist 
with the identification of 
future trends and 
requirements; 

(ii) Formulation of 
recommendations in 
relation to a future 
business model that will 
support the delivery of the 
Council’s priority relating 
to Resilient Communities 

 

Phil 
Gilroy/Ann 
Lloyd/Simon 
Rowlands/Ni
ck Bowles 

September 
2019  
(Options 
Appraisal 
element 
originally 
scheduled 
for 30 April 
2020 but 
reschedule
d due to 
COVID-
19/resche
duled 
again due 
to COVID-
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

 19 
December 
2020) 

        

15 July 
 

Cllr. Brian 
Jones 

1. Draft Sustainable 
Travel Plan 
 

To consider the draft sustainable 
travel plan (including the Council’s 
role in facilitating the locating of 
vehicle charging points across the 
county, its work with other local 
authorities and stakeholders with 
respect of their availability and in 
relation to other potential 
alternative travel modes, and in 
supporting the community to 
switch to sustainable fuels)   

To provide observations and 
recommendations that will 
support the delivery of the 
corporate priorities relating to 
the environment and 
connected communities by 
reducing CO2 emissions and 
improving travel connectivity  

Emlyn 
Jones/Mike 
Jones 

By 
SCVCG 
June 2018 
(reschedul
ed 
February 
& 
November 
2019 & 
October 
2020 due 
to COVID-
19) 

        

30 
September 

Cllr. Huw 
Hilditch-
Roberts 

1. Provisional External 
Examinations and 
Teacher Assessments  
[Education] 
 
(tbc) 

To review the performance of 
schools and that of looked after 
children 

Scrutiny of performance 
leading to recommendations 
for improvement 

Geraint 
Davies/GwE 

October 
2020 

        

25 
November 

Cllr. Julian 
Thompson
-Hill 

1. Corporate Risk 
Register 

To consider the latest version of 
the Council’s Corporate Risk 
Register and risk appetite 
statement 

Effective monitoring and 
management of identified risk 
to reduce risks to residents 
and the Authority 

Alan 
Smith/Iolo 
McGregor/E
mma Horan 

November 
2020 

        

January 
2022 
 
(date tbc) 

Cllr. Huw 
Hilditch-
Roberts 

1. Verified External 
Examinations  
[Education] 

To review the performance of 
schools and that of looked after 
children; and GwE’s impact on the 
educational attainment of the 
County’s pupils. 
 

Scrutiny of performance 
leading to recommendations 
for improvement 

Geraint 
Davies/GwE 

October 
2020 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

The report to include actual 
figures in addition to percentages 
along with school absenteeism 
and exclusion data. 
 
The report to incorporate GwE’s 
Annual report and information on 
the 5 year trend in relation to 
educational attainment in 
Denbighshire 

 
 
Future Issues 
 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

Dolwen Residential Care Home To consider the Task and Finish Group’s 
recommendations relating to the future 
provision of services at Dolwen 
Residential Care Home, Denbigh 

Pre-decision scrutiny of the task 
and finish group’s findings and the 
formulation of recommendations 
for presentation to Cabinet with 
respect of the future provision of 
services at Dolwen with a view to 
ensuring that everyone is 
supported to live in homes that 
meet their needs and are able to 
live independent and resilient lives  

Task and Finish 
Group/Phil 
Gilroy/Abbe 
Harvey 

July 2018 
(currently on-
hold due to 
COVID-19) 

Post 16 provision at Rhyl College 
(suggested for scrutiny during service 
challenge) 

To examine the post 16 provision at Rhyl 
College 

The development of an effective 
working relationship between the 
College and the Council to secure 
the delivery of courses required to 
support the delivery of the North 
Wales Growth Deal and improve 
the future prospects of the area’s 
students  

Rhyl College 
(and invite 
Geraint Davies 
& John Evans – 
post 16 officer 
from DCC) 

By SCVCG 
July 2020  

     

 
Information/Consultation Reports 
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Date Item (description / title) Purpose of report Author Date 
Entered 

September 2021 & 
March 2022 
 
[Information] 

Corporate Plan 2017/22 Q1 2021/22 
& 
Corporate Plan 2017/22 (Q3) 2021/20 
 
To monitor the Council’s progress in 
delivering the  Corporate Plan  

Ensuring that the Council meets its targets and 
delivers its Corporate Plan and the Council’s 
services in line with its aspirations and to the 
satisfaction of local residents 

Alan Smith/Iolo 
McGregor/Heidi 
Barton-Price 

September 
2018 

Feb/May/Sept/November 
each year 
 
[Information] 

Quarterly ‘Your Voice’ complaints 
performance to include social services 
complaints  

To scrutinise Services’ performance in 
complying with the Council’s complaints and 
identify areas of poor performance with a view 
to the development of recommendations to 
address weaknesses.  The report to include: 
(i) a comprehensive explanation on why 

targets have not been met when dealing 
with specific complaints, reasons for non-
compliance, and measures taken to rectify 
the failures and to ensure that future 
complaints will be dealt with within the 
specified timeframe;  

(ii) how services encourage feedback and use 
it to redesign or change the way they deliver 
services; and 

(iii)details of complaints which have been 
upheld or partially upheld and the lessons 
learnt from them. 

 
Consideration of the information provided 
will assist the Committee to determine 
whether any issues merit detailed scrutiny 

Kevin Roberts/Ann 
Lloyd/Phil Gilroy 

November 
2018 

Information Report  
(June 2020 rescheduled 
to December 2021) 

Housing Services – Review of the 
effectiveness of the new working model 
for Housing Officers and the 
development of new ways of working 
with residents from the lessons learnt 
through COVID-19  

To review the effectiveness and impact of the 
new Housing Officer model in delivering 
personal advice and support to tenants, 
particularly those who reside in older people’s 
schemes 

Geoff Davies March 2019 
(rescheduled 
May 2019 & 
then Jan 
2021 at 
officers 
request due 
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to COVID-19 
pressures) 

 
 
Note for officers – Committee Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

18 March  4 March 29 April 15 April 10 June 27 May 

 
Performance Scrutiny Work Programme.doc 
Updated 19/01/2021 RhE 
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Atodiad 2 

Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Craffu 
 

 
ENW'R PWYLLGOR CRAFFU 
 

 

 
AMSERLEN I'W HYSTYRIED 
 

 

 
TESTUN   
 

 

 
Beth sydd angen ei graffu arno (a pham)? 
 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn un o bwys i 
drigolion/busnesau lleol? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau 
a’u newid?  
(Os 'ydi' nodwch sut rydych chi’n meddwl y 
gall craffu ddylanwadu neu newid pethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn ymwneud â gwasanaeth 
neu faes sy’n tanberfformio? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi’r mater yn effeithio ar nifer fawr o 
drigolion neu ardal fawr o’r Sir?  
(Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu’r 
ardal yr effeithir arni) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

Ydi’r mater yn gysylltiedig â 
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor? 
(Os 'ydi' nodwch pa flaenoriaethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 

 
Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn 
edrych ar y mater hwn? 
(Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno) 
 

 
OES/NAC OES 

 

Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, pwy 
fyddai arnoch chi eisiau eu gwahodd e.e. 
Aelod Arweiniol, swyddogion, arbenigwyr 
allanol, defnyddwyr y gwasanaeth? 

 

 
Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig 
 

 

 
Dyddiad 
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Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu 

 

 

 

 

 

 

 

NA (dim cam gweithredu nac adroddiad 

gwybodaeth pellach) 

 

 

Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd 

(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r rhesymau dros wneud cais) 

 Ydi o’n bodloni’r gofynion canlynol? 

 Diddordeb Cyhoeddus – ydi’r mater o bwys i drigolion? 

 Effaith– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a’u newid? 

 Perfformiad – ydi o’n wasanaeth neu faes sy’n tanberfformio? 

 Graddfa – ydi o’n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal 

ddaearyddol fawr? 

 Ailadrodd – ydi’r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson 

neu gorff arall? 

 

 Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir  

 Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a’r dull mwyaf 

priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu 

aelod cyswllt ac ati) 

 Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr 

ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o’r ymchwiliad, beth yw’r gofynion ymchwilio, a oes 

angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw’r trefniadau adrodd ac ati. 

YDI 

NAC 

YDI 

Dim gweithredu pellach gan y 

Pwyllgor Craffu. Gellir ei gyfeirio 

at gorff arall neu ofyn am 

adroddiad er gwybodaeth. 
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Appendix 3 
Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 

16 Feb 1 DCC’s Climate and Ecological 
Change Strategy (2021/22 – 
2029/30) 

To consider the final DCC’s 
Climate and Ecological 
Change Strategy (2021/22 – 
2029/30) and recommend to 
Council its adoption 

Tbc Councillor Brian Jones / 
Helen Vaughan-Evans 

 2 Non-Domestic Rates (NDR) 
Write-Offs 

To seek approval to write off 
irrecoverable NDR (business 
rates) as detailed within the 
report. 

Yes Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 3 Recommendations of the 
Strategic Investment Group 

To seeking support of 
projects identified for 
inclusion in the 2021/22 
Capital Plan 

Yes Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 4 Volunteering Policy To discuss the new 
Volunteering Policy and 
supporting process of 
recruiting and managing 
volunteers within 
Denbighshire County 
Council, to ensure 
meaningful volunteering 
experiences for all. 

Tbc Councillor Richard Mainon / 
Felicity Chandler / Nicola 
Kneale 
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Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 5 Changes to Denbighshire’s 
Street Naming and Numbering 
Policy 

To seek approval of 
proposed changes to the 
policy 

Yes Councillor Richard Mainon / 
Emma Jones 

 6 Welsh Government Targeted 
Investment Programme 

To seek delegated authority 
to officers relating to the WG 
Targeted Investment 
Programme following an 
extension of the scheme 

Yes Councillor Hugh Evans / 
Gareth Roberts 

 7 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 8 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

 

23 March 1 Awel Y Dyffryn Extra Care 
Housing – Appointment of Care 
Providers 

To seek approval to appoint 
2 care providers for ECH 
older persons and Learning 
Disability 

Yes Councillor Bobby Feeley / Phil 
Gilroy / Emily Jones-Davies 

 2 Corporate Plan (Oct to Dec) To consider a performance 
update on the Corporate 
Plan 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Iola McGregor 

 3 Contract Procedures Rules To consider the reviewed 
contract procedures rules 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Lisa Jones 
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Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

which will require adoption 
and form part of the council 
constitution 

 4 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 5 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

 

27 April 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

      

25 May 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 
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Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

      

 

29 June 1 Annual Performance Review To consider the Annual 
Performance Review 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Iolo McGregor 

 2 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

 Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

 
 

Note for officers – Cabinet Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

January 5 January February 2 February March 9 March 
 
Updated 19/01/2021 - KEJ 
 
Cabinet Forward Work Programme.doc 
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Appendix 4 
Progress with Committee Resolutions 

 

Date of 
Meeting 

Item number and 
title 

Resolution  Progress 

26 
November 
2020 

5 5. COVID-19 
RECOVERY 
THEME:  
CORPORATE 
PRIORITIES 

Resolved: - having considered the information provided in 
the report and during the discussion on the COVID-19 
emergency, to confirm that the Council’s existing 
governance framework was still appropriate for assessing, 
monitoring and delivering the Authority’s corporate 
priorities 

Lead Member and officers 
advised of the Committee’s 
recommendation 

 6 6.  CORPORATE 
RISK REGISTER 
REVIEW:  
SEPTEMBER 
2020 

Resolved: - subject to the above observations to receive 
and confirm the amendments to the Corporate Risk 
Register. 

Lead Member and officers 
informed of the Committee’s 
recommendation 

 7    

Special 
Meeting 22 
December 
2020 

8 4.  AVOIDANCE 
AND REDUCTION 
OF PLASTICS IN 
DENBIGHSHIRE 
COUNTY 
COUNCIL 

Resolved: - having considered the information provided by 
the Task and Finish Group on its work thus far that – 
 

(i) given the current circumstances due to the 
global COVID-19 pandemic, that Phase 2 of the 
Group’s work should not proceed and that the 
Task and Finish Group be disbanded; 

(ii) opportunities to reduce the use of plastics in 
school catering and procurement, along with any 
future work on the avoidance and reduction of 
plastics in Denbighshire County Council 
(including its Alternative Delivery Models 

The Task and Finish Group’s 
findings along with the 
Committee’s recommendations 
will be reported to County 
Council at its meeting on 23rd 
February 2021. 
 
(iv) The SCVCG was due to 
consider recommendation (iv) at 
its meeting on 21st January 
2021.  The outcome of that 
discussion will be reported 
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(ADMs) such as Denbighshire Leisure Limited 
(DLL) be co-ordinated under the proposed 
Climate and Ecological Change Strategy; 

(iii) having agreed the above recommendations, 
they be submitted to County Council for 
approval; and 

(iv) the Scrutiny Chairs and Vice-Chairs Group 
(SCVCG) be requested to determine the most 
effective forum for monitoring the 
implementation and delivery of reducing the use 
of plastics within Denbighshire County Council 
and the Council’s wider Ecological and Climate 
Change Strategy.   

verbally to the Committee on 28th 
January 2021 
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