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Amcanion y cyllid

Mae’r llythyr cynnig yn amlinellu amcanion penodol y Grant Gwella Addysg (GGA) ar gyfer 2017/18:

Pwrpas y cyllid yw gwella deilliannau addysgol i bob dysgwr a lleihau effaith amddifadedd ar y deilliannau hynny drwy:

• wella ansawdd addysgu a dysgu;

• mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal dysgu, a gwella cynhwysiant;

• gwella arweinyddiaeth mewn lleoliadau addysgol; a

• gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ac ennyn diddordeb dysgwyr fwyfwy mewn dysgu.

Cyd-destun Strategol

Mae’r GGA yn cefnogi ein blaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer ysgolion, yn cynnwys gwella deilliannau mewn

llythrennedd a rhifedd a lleihau effaith amddifadedd ar ddeilliannau addysgol. Mae’r GGA hefyd yn cefnogi’r amcanion

strategol a amlinellir yn Cymwys am Oes, gweledigaeth hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg i ddysgwyr 3 i 19

mlwydd oed yng Nghymru, gan sicrhau gwell cysondeb rhwng amcanion strategaeth a pholisi ar yr un llaw, a gweithredu a

chyflawni ar y llaw arall. Dylai amcanion Cynllun Strategol Addysg (ac unrhyw ddogfennau perthnasol) gyd-fynd yn

uniongyrchol â chynlluniau busnes y consortia a Chynlluniau Datblygu Ysgolion, er mwyn dangos bod cyllid y grant yn cael

ei wario yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Rhaid i’r mentrau a gefnogir gan y grant fod yn gynaliadwy a rhaid iddynt gyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol.

Rhaid defnyddio’r Cyllid i gyfrannu tuag at gyflawni’r gofynion canlynol:

• Gwella deilliannau i bob dysgwyr a lleihau’r gwahaniaeth mewn perfformiad ar draws ysgol;

• Gwella lles dysgwyr;

• Cyflymu cynnydd yr ysgolion hynny mewn categorïau cefnogaeth melyngoch a choch a chategori ffurfiol
Estyn;

• Ysgolion a lleoliadau yn darparu cwricwlwm eang a phriodol;

• Ysgolion a lleoliadau yn cael eu cefnogi a’u herio i weithredu agenda Dyfodol Llwyddiannus;

• Gwella ansawdd dysgu, addysgu ac arweinyddiaeth;

• Galluogi ysgolion a lleoliadau i ddatblygu i fod yn sefydliadau dysgu, gan gydweithio a rhannu arbenigedd er

budd pob dysgwr;

• Caiff y deilliannau cysylltiedig a’u dangosyddion perfformiad allweddol eu gwreiddio yng nghynllun busnes y

consortia a’r cynlluniau lefel 2/3.
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Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu’r gofynion penodol mewn perthynas â nifer o’r meysydd a gyllidir

gan y grant.

1.2 Cynlluniau Datblygu Ysgol

Bellach, nid oes angen cynlluniau gwariant grant ar lefel ysgol.

Bydd ysgolion yn defnyddio eu Cynlluniau Datblygu Ysgol i gyfrifo sut y byddant yn defnyddio’u cyllid i gyflawni
eu deilliannau. Darperir templed a gofynnir i ysgolion ei gwblhau fel rhan o’u trefn gynllunio ar gyfer gwella’r
ysgol, a’i rannu gyda’u Hymgynghorydd Her.

Bydd Ymgynghorwyr Her y consortia yn cynnig cefnogaeth a her i ysgolion er mwyn sicrhau bod eu cynlluniau
gwella ysgol yn adlewyrchiad priodol o’u taith tuag at welliant a’r deilliannau disgwyliedig, yn unol â thelerau
ac amodau’r grant a’r cynlluniau busnes cymeradwy.

1.3 Cyfrifoldebau a Mesurau Strategol

Mae’r Grant Gwella Addysg yn cynnwys cyllid i gefnogi ysgolion i gyflawni rhai elfennau o’u dyletswyddau
statudol. Rhoddir crynodeb byr o’r gofynion hyn isod:

Sefydlu

Cefnogir y broses sefydlu statudol ar gyfer athrawon newydd gymhwyso (ANG), a amlinellir yn Rheoliadau
Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygiad) 2015, trwy weithio mewn
partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cyngor y Gweithlu Addysg, mentoriaid allanol ac ysgolion i sicrhau bod pob
Athro Newydd Gymhwyso (llawn amser, rhan-amser ac athrawon cyflenwi byrdymor) yn cael profiad sefydlu
o’r ansawdd uchaf.

Elfen y Cyfnod Sylfaen

Rhaid defnyddio’r cyllid i gefnogi’r angen i weithio tuag at y gymhareb staff i ddysgwr yn y Cyfnod Sylfaen,
er mwyn cyflwyno cwricwlwm Cyfnod Sylfaen o ansawdd uchel ac effeithiol.

Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Rhaid defnyddio’r cyllid i gefnogi’r gwaith o gyflawni Cynlluniau Strategol Y Gymraeg mewn Addysg yr

awdurdodau lleol er mwyn gweithio tuag at amcanion Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth

Cymru.
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Cwestiynau Cyffredin

Pam fod y strwythur cyllido wedi newid?

Ar 8 Hydref 2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Setliad Awdurdodau Lleol ar gyfer
2015/16. Roedd hwn yn cynnwys y cyhoeddiad y byddai 11 grant addysg unigol yn cael eu
cyfuno i un ffrwd ariannu ar gyfer 2015/16 a’r blynyddoedd i ddod. Ar yr un pryd cyhoeddwyd y
byddai toriad o 10% i’r GGA. Yn 2016/17 bu toriad pellach o 5%, ac yn 2017/18 bu toriad arall o
0.72%.

Pam fod y cyllid wedi lleihau?

Pan wnaethpwyd y cyhoeddiad am y Ffrwd Ariannu Sengl, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru
hefyd y byddai toriad o 10% i gyfanswm y grantiau yn 2015/16. Yn 2016/17 bu toriad pellach o
5%, ac yn 2017/18 bu toriad arall o 0.72%.

Beth yw’r gyfradd datganoli i ysgolion?

Mae Termau ac Amodau'r GGA yn nodi bod rhaid datganoli isafswm o 80% i ysgolion.

Ar gyfer 2017/18, caiff 86.24% o’r grant ei ddatganoli (o’i gymharu â 83.65% yn 2015/16 a
85.01% y llynedd).

Beth yw amcanion y grant?

Gwella deilliannau addysgol i bob dysgwr a lleihau effaith amddifadedd ar y deilliannau hynny
drwy:

• wella ansawdd addysgu a dysgu;

• mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal dysgu, a gwella cynhwysiant;

• gwella arweinyddiaeth mewn lleoliadau addysgol; a

• gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ac ennyn diddordeb dysgwyr fwyfwy mewn

dysgu.

Pa amcanion strategol fydd y grant yn eu cefnogi?

Bydd y cyllid yn cefnogi’r amcanion strategol a amlinellir yn y Cynllun Strategol Addysg:

• cydraddoldeb cyfle a lles
• gwella arweinyddiaeth addysgol
• cwricwlwm ac asesu
• gwella dysgu ac addysgu (addysgeg)
• system hunan wella

Rhaid i’r mentrau a gyllidir gan y grant fod yn gynaliadwy a chyd-fynd â Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Yn ôl pa ddeilliannau bydd ysgolion yn cael eu mesur?

Ar gyfer pob deilliant, mae nifer o fesurau/dangosyddion perfformiad a fydd yn dangos i ba raddau y
cyflawnwyd y deilliant. Bydd y rhain yn nodweddiadol o gynlluniau busnes consortia rhanbarthol (lefel 1), a
chynlluniau gweithredu manylach (lefel 2 a 3 ac yn cynnwys Atodiadau Awdurdodau Lleol) a fydd yn
unigryw i gyd-destun pob rhanbarth. Ceir copi o Fframwaith Perfformiad GGA GwE ar wefan GwE:
http://www.gwegogledd.cymru/cy/canolfan-wybodaeth/grantiau/grant-gwella-addysg

Rhaid i’r deilliannau mesuradwy hyn gyfrannu tuag at gyflawni’r gofynion hyn:
• gwella deilliannau i bob dysgwr a lleihau’r gwahaniaeth mewn perfformiad ar draws ysgolion

• gwella lles a chydraddoldeb cyfleoedd dysgu i ddysgwyr

• cyflymu gwelliant y dysgwyr hynny sy’n wynebu’r her fwyaf

• cyflymu cynnydd yr ysgolion hynny sydd mewn categorïau cefnogaeth melyngoch a choch

• ysgolion yn datblygu cwricwlwm eang a phriodol, a gynhelir gan asesu ar gyfer dysgu, yn unol â’u
gweledigaeth nhw fel rhan o’u cymuned leol

• gwella ansawdd dysgu, addysgu ac arweinyddiaeth

• gweithwyr addysg proffesiynol yn mynd ati i ddysgu’n broffesiynol, ar y cyd, yn unol â’n dull
cenedlaethol sy’n datblygu, gan ymateb i anghenion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol

• cynyddu cynhwysedd ar draws y system

• galluogi ysgolion i fod yn sefydliadau dysgu, yn rhannu eu harbenigedd er budd pob dysgwr.

A fydd rhaid dyrannu’r ffigwr cyffredinol ar gyfer y GGA yn erbyn llythrennedd, rhifedd, Y

Gymraeg mewn Addysg ayyb., yn y cynllun gwella ysgol?

Nid oes rhaid i ysgolion ddosbarthu gwariant yn ôl Amcanion y Grant. Gwaith penaethiaid
unigol, mewn ymgynghoriad â’u hymgynghorwyr her, yw pennu faint ac ar ba faes
blaenoriaeth y dymunant wario’u grant. Rhaid ymgorffori’r manylion o fewn y cynllun gwella
ysgol.

A fydd rhaid i mi gyflwyno cynllun blynyddol wedi’i gostio ar wahân?

Nid oes angen cynlluniau gwariant ar lefel ysgol. Fodd bynnag, mae disgwyliad clir i ysgolion
ddarparu dadansoddiad o’u GGA yn eu CDY.

A fydd y consortiwm yn darparu templed?

Mae’r consortiwm yn darparu templed i ysgolion ddefnyddio. Gofynnir i chi gwblhau hwn fel

rhan o’r broses o gynllunio datblygiad eich ysgol a’i rannu gyda’ch Ymgynghorydd Her gan

anfon copi at dîm cyllid eich awdurdod lleol.

http://www.gwegogledd.cymru/cy/canolfan-wybodaeth/grantiau/grant-gwella-addysg
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Y Cyfnod Sylfaen

A fydda i’n derbyn dyraniad ar wahân er mwyn cwrdd â’r cymarebau gofynnol o fewn y

Cyfnod Sylfaen?

Na fyddwch. Cyfrifoldeb y pennaeth fydd dyrannu’r arian. Fodd bynnag, bydd rhaid iddynt
ystyried y gofynion o fewn amodau a thelerau’r grant, sy’n datgan y dylai ysgolion weithio tuag
at gyflawni’r cymarebau a argymhellir.

Sut mae’r cyllid hwn wedi’i ddosbarthu?

Mae’r cyllid wedi’i ddatganoli i ALlau unigol. Pennir y dull o ddosbarthu’r grant hwn gan yr ALl
unigol.

Lleoliadau Cyfnod Sylfaen nas Cynhelir

Sut mae’r cyllid hwn wedi’i ddosbarthu?

Mae’r cyllid wedi’i ddatganoli i ALlau unigol. Pennir y dull o ddosbarthu’r grant hwn gan yr ALl
unigol.

Y Gymraeg mewn Addysg

Sut mae’r cyllid hwn wedi’i ddosbarthu?

Mae’r cyllid wedi’i ddatganoli i ALlau unigol. Pennir y dull o ddosbarthu’r grant hwn gan yr ALl
unigol.

Llwybrau Dysgu 14-19

Sut mae’r cynllun hwn wedi’i ddosbarthu?

Mae’r cyllid wedi’i ddatganoli i ALlau unigol. Pennir y dull o ddosbarthu’r grant hwn gan yr ALl
unigol.

Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (GCLlE)

A fydd y cyllid ar gyfer GCLlE yn mynd i’r ALlau i’w ddosbarthu neu i ysgolion yn

uniongyrchol?

Mae’r cyllid wedi’i ddatganoli i ALlau unigol. Pennir y dull o ddosbarthu’r grant hwn gan yr ALl
unigol.


