
 

CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG AR ADDYSG GREFYDDOL (CYSAG) 
 
Cofnodion cyfarfod Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a 
gynhaliwyd yn SIAMBR Y CYNGOR, TŶ RUSSELL, FFORDD CHURTON, Y RHYL, LL18 
3DP ddydd Mercher, 16 Hydref 2019 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Ellie Chard, Tony Flynn, Tony Thomas ac Emrys Wynne ac Alison 
Ballantyne a Dominic Oakes. 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Phil Lord (Ymgynghorydd AG) a Gweinyddwr Pwyllgorau (HB) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Parch. Brian Jones a Jennie Downes. 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Eitem 8 ar y Rhaglen – Datganodd y Cyng. Ellie Chard gysylltiad personol gan ei 
bod yn Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa. 
 

3 PENODI CADEIRYDD  
 
PENDERFYNWYD penodi’r Cyng. Ellie Chard yn Gadeirydd CYSAG ar gyfer y 
ddau dymor nesaf.  
 

4 PENODI IS-GADEIRYDD  
 
PENDERFYNWYD penodi’r Cyng. Dominic Oakes yn Is-Gadeirydd CYSAG ar 
gyfer y ddau dymor nesaf.  
 

5 MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Dywedodd yr Ymgynghorydd AG fod Dominic Oaks wedi gofyn am gael trafod 
eitem frys, fodd bynnag penderfynwyd trafod yr eitem frys dan eitem rhif 9 ar y 
Rhaglen.  
 
Rhoddodd yr Ymgynghorydd AG wybod i’r aelodau am eitem frys arall. Mae Kirsty 
Williams AC, y Gweinidog dros Addysg, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ynghylch 
newid enw Addysg Grefyddol i ‘Crefyddau a Bydolygon’ a’r cynnig i ddileu’r ‘hawl i 
dynnu disgyblion yn ôl o addysg grefyddol’. Rhannodd yr Ymgynghorydd AG 
holiadur a dogfen ymgynghori a dywedodd fod modd i’r aelodau ymateb i’r 
ymgynghoriad yn unigol yn ogystal ag ymateb fel Pwyllgor CYSAG.  
 

6 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 



Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y CYSAG a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2019 i’w 
cymeradwyo. 
 
PENDERFYNWYD: derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 
2019 fel cofnod cywir.  
 

7 ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2018/19  
 
Cynigiodd y Cyng. Emrys Wynne bod y Pwyllgor yn derbyn yr adroddiad, ac eiliwyd 
hynny gan Ali Ballantyne.  
 
PENDERFYNWYD bod y CYSAG yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Drafft 
CYSAG 2018/19. 
 

8 DADANSODDIAD O ADRODDIADAU AROLYGU  
 
Roedd Ali Ballantyne o’r farn bod y penawdau newydd yn well e.e. lles. gan eu bod 
yn rhoi gwell syniad o ran lle mae’r ysgol arni.  
 
Dywedodd yr Ymgynghorydd AG mai’r drefn arferol yw darparu adroddiad yr ysgol 
ei hun yn hytrach na’r ddogfen gyfan. Holodd a fyddai pob ysgol yn cael budd o’r 
adroddiad cyfan, o ran gallu gweld sylwadau am ysgolion eraill.  
 
Mewn ymateb, cytunodd yr aelodau y dylid rhannu’r ddogfen gyfan gyda phob ysgol 
os yw’n cynnwys sylwadau cadarnhaol yn unig, a bod unrhyw sylw negyddol yn 
cael ei hepgor a’i drafod gydag ysgolion yn breifat.  
 
PENDERFYNWYD bod y CYSAG yn gofyn am Adroddiad Tymor yr Hydref 
2020, a bod yr adroddiad yn cael ei anfon at bob ysgol.  
 

9 CEFNOGAETH CYSAG AR GYFER 2019-2020  
 
Dywedodd yr Ymgynghorydd AG nad oes modd i’r grŵp wneud mwy o ran y 
datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yng Nghwricwlwm Cymru, fodd bynnag mae 
CCYSAGC a PYCAG yn llunio dogfen gefnogi i fynd ochr yn ochr â’r cwricwlwm 
newydd.  
 
Dywedodd fod Llywodraeth Cymru wedi egluro na fydd GwE yn darparu data 
cymharol mewn perthynas ag ysgolion. Mae angen trafod a gofyn i athrawon CA2 a 
3 sut mae modd gwell addysg grefyddol mewn ysgolion. Mae’r Ymgynghorydd wedi 
sgwrsio â’r Uwch Swyddog Gwella Ysgolion ynglŷn â chyfuno cyfarfodydd gyda 
Chonwy er mwyn derbyn barn ehangach ar y materion. Bydd yr Ymgynghorydd AG 
a’r Uwch Swyddog Gwella Ysgolion yn adolygu'r syniad ac yn rhoi gwybod i’r 
aelodau beth yw’r penderfyniad.  
 
Eitem Frys – Monitro’r archwiliad o’r berthynas rhwng crefyddau a rhyfel a heddwch 
yn ystod gwersi addysg grefyddol.  
 
Cyflwynodd yr Ymgynghorydd AG yr eitem a gofynnodd i’r aelodau a ddylen nhw 
ofyn i ysgolion roi gwybod i’r grŵp am y pynciau sydd wedi’u trafod dros y 



blynyddoedd. Dywedodd fod llawer o’r pynciau a drafodir yn CA2 yn cael eu 
hailadrodd yn CA3. Dywedodd fod cyfle i ysgrifennu at ysgolion i ofyn am eu 
cynlluniau hirdymor ac yna eu cymharu a dechrau trafod sut y gellir diwygio 
cynlluniau CA2 a 3 fel eu bod yn ategu ei gilydd.  
 
Eglurodd Dominic Oaks ei fod yn ailgodi’r mater gan fod yr ymateb blaenorol yn 
weddol negyddol. Cyflwynodd y mater eto ac eglurodd ei fod yn awgrymu gofyn i 
ysgolion pa bynciau maent yn trafod ac a ydynt yn defnyddio cyrff allanol e.e. y 
lluoedd arfog.  
 
Cafwyd trafodaeth ar y mater. Teimlodd y Cyng. Emrys Wynne y byddai’n cefnogi’r 
argymhelliad petai’n cael ei ail-eirio ychydig. Teimlodd y byddai’r argymhelliad yn 
un rhesymol i’r aelodau ei ystyried petai “er enghraifft, ymweliadau hyrwyddol y 
lluoedd arfog” yn cael ei ddileu.  
 
Roedd yr aelodau yn gyndyn o gymeradwyo’r argymhelliad newydd. Awgrymodd yr 
Ymgynghorydd AG y dylid cael newyddlen yn rhan o’r rhaglen waith er mwyn 
hysbysebu barn y grŵp, yr hyn sydd ei angen ac unrhyw wybodaeth arall. Cytunodd 
yr aelodau y gall newyddlen fod yn fuddiol. Bu iddynt hefyd darfod y posibilrwydd o 
gynnal cyfarfod ar y cyd â Chonwy a phryd fyddai’r adeg orau i gynnal cyfarfod o’r 
fath. Awgrymodd yr Ymgynghorydd AG y dylid cynnal y cyfarfod yn y gwanwyn. 
 
Holiadur hunanwerthuso ar gyfer ysgolion mewn ymateb i adroddiadau Estyn. 
Roedd gan yr holiadur benawdau fel Nodweddion Da, Pryderon, Cyfleoedd i 
Hyfforddi, a lle i roi sylwadau am gynnydd disgyblion.  
 
Soniodd y Cyng. Tony Flynn am athrawon llanw ac a oes meini prawf i’w bodloni er 
mwyn addysgu addysg grefyddol, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd. Mewn 
ymateb dywedodd yr Ymgynghorydd AG fod Estyn, yn 2013, wedi barnu ansawdd 
Addysg Grefyddol yn CA3 a 4 ac wedi nodi nad oedd athrawon heb arbenigedd yn 
y maes yn cael effaith niweidiol ar Addysg Grefyddol mewn ysgolion uwchradd. 
Fodd bynnag, nodwyd fod gwahaniaeth o ran addysgu un wers ac addysgu’r wers 
yn barhaol a chynllunio’r cwricwlwm.  
 
Cyfeiriodd yr Ymgynghorydd AG at y rhaglen waith. Argymhellion Estyn ar gyfer 
CA2 a 3 – Dylai'r CYSAG lunio rhestr o fannau addoli y gall ysgolion ymweld â nhw 
a dylai awdurdodau lleol ddarparu hyfforddiant penodol ar gyfer athrawon.  
 
PENDERFYNWYD nodi sylwadau’r CYSAG o ran eu gwaith i’r dyfodol a sut y 
gallent gefnogi darparu AG ac Addoli ar y Cyd yn 2019-2020. 
 

10 CCYSAGC  
 
Diolchodd yr aelodau i Ali Ballantyne am fynd i gyfarfod diwethaf CCYSAGC. 
 
PENDERFYNWYD fod y Pwyllgor yn nodi cofnodion cyfarfod diwethaf 
CCYSAGC.  
 

11 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 



Holodd yr aelodau a ddylid cynnal y cyfarfod nesaf ar 5 Chwefror 2019 yn Ysgol 
Gatholig Crist y Gair, y Rhyl.  
 


