
Atodiad 1 
 
Llywodraethwr yw rhywun sy'n gwirfoddoli eu hamser i gynrychioli'r bobl hynny sydd â 
diddordebau allweddol yn yr ysgol, gan gynnwys rhieni, staff, y gymuned leol a'r awdurdod 
lleol.  Maent yn rhan o'r tîm sy'n derbyn cyfrifoldeb am bopeth y mae'r ysgol yn ei wneud. 
Maent yn gweithredu fel ffrind beirniadol sy'n cefnogi'r ysgol, ond hefyd yn herio ac yn gofyn 
cwestiynau am sut y mae'r ysgol yn gweithredu a'r safonau y mae'n ei gyflawni. Mae 
disgwyl i lywodraethwyr weithio gyda'r pennaeth a'r staff i sicrhau bod yr ysgol yn darparu 
amgylcheddau addysgu a dysgu llwyddiannus ar gyfer plant, ac i godi safonau.   
 

Mae Cyrff Llywodraethu yn bodoli fel bod ysgolion yn atebol yn gyhoeddus i rieni, yr 
awdurdod lleol a chymunedau lleol ar gyfer yr hyn y mae'r ysgol yn ei wneud, am y 
canlyniadau a gyflawnir ganddynt ac am y ffordd y mae'r adnoddau yn yr ysgol yn cael eu 
rheoli a'u dyrannu. I grynhoi rôl llywodraethwyr a chyrff llywodraethu yw: 
 

• Cytuno ar amcanion a gwerthoedd yr ysgol 
• Cytuno ar bolisïau yn ymwneud â nod, dibenion ac ymarferion yr ysgol 
• Dylanwadu a chymeradwyo Cynlluniau Gwella / Datblygu Ysgolion a chymeradwyo a 

monitro dyraniad a gwariant cyllidebau yr ysgol 
• Sicrhau bod y cwricwlwm cenedlaethol yn cael ei ddysgu a bod digon o staff i’w 

ddysgu 
• Monitro ac adolygu cynnydd yr ysgol 
• Sicrhau bod anghenion disgyblion unigol yn cael eu bodloni, gan gynnwys anghenion 

ychwanegol 
• Recriwtio a dethol staff ysgol 
• Rhoi gwybodaeth i rieni am yr ysgol 
• Cynhyrchu cynlluniau gweithredu ar gyfer gwella yn dilyn arolygiadau ysgolion 
• Sefydlu a chynnal cysylltiadau cadarnhaol gyda'r gymuned fusnes leol a'r gymuned 

ehangach 
• Cefnogi'r penderfyniadau gweithredol o ddydd i ddydd a gymerwyd gan y pennaeth  
• Herio'r ysgol fel ffrind beirniadol 
• Hybu effeithiolrwydd y corff llywodraethu 

 

 
 


