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CYDBWYLLGOR GwE
22.11.2017
Yn bresennol:
Y Cynghorwyr:
Gareth Thomas – Cadeirydd (Cyngor Gwynedd), Phil Wynn – Is
Gadeirydd (Cyngor Bwrdeistrefol Siriol Wrecsam), Meirion Jones (Cyngor Sir Ynys Môn),
Huw-Hilditch Roberts (Cyngor Sir Ddinbych), Ian Roberts (Cyngor Sir y Fflint).
Aelodau Cyfetholedig heb bleidlais: Rita Price (Esgobaeth Wrecsam), Jonathan Morgan
(Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig).
Swyddogion heb bleidlais: Karen Evans (Cyngor Sir Ddinbych), Claire Homard (Cyngor Sir
y Fflint), Ian Roberts (Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Wrecsam), Garem Jackson (Cyngor
Gwynedd).
Hefyd yn bresennol: Arwyn Thomas (Rheolwr Gyfarwyddwr GwE), Iwan Evans (Pennaeth
Gwasanaeth Cyfreithiol yr Awdurdod Lletyol – Cyngor Gwynedd), Susan Owen Jones
(Rheolwr Busnes GwE), Dr Gwynne Jones (Cyngor Sir Ynys Môn), Dr Alwyn Jones
(Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE), Hefin Owen (Rheolwr Uned Gyllid yr Awdurdod Lletyol),
Ruth Thackray (Uwch Arweinydd Cwricwlwm i Gymru), Gareth Williams (Cadeirydd y Bwrdd
Ymgynghorol).
1.

YMDDIHEURIADAU

Y Cynghorydd Garffild Lewis, Diane Chisholm (Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd), Mair
Herbert (Cynrychiolydd Ysgolion Uwchradd), Alison Fisher (Cynrychiolydd Llywodraethwr), Dr
Lowri Brown (Cyngor Bwrdeistrefol Conwy), Dafydd L. Edwards (Pennaeth Cyllid yr Awdurdod
Lletyol – Cyngor Gwynedd), Steve Vincent (Llywodraeth Cymru), Rhys Howard Hughes
(Cyfarwyddwr Cynorthwyol GwE), Delyth Molyneux (Cyngor Sir Ynys Môn).
2.

CYDYMDEIMLAD

Estynnwyd cydymdeimlad â Dr Lowri Brown yn dilyn marwolaeth ei mam yn ddiweddar.
3.

CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD

(a) Llongyfarchwyd Garem Jackson ar ei benodiad fel Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd ac
Arwyn Williams Pennaeth Ysgol Uwchradd Brynrefail am ei benodiad fel Pennaeth Addysg
Cyngor Ynys Môn.
(b) Estynnwyd croeso arbennig i Gareth Williams, Cadeirydd y Bwrdd Ymgynghorol, a fyddai'n
mynychu cyfarfodydd y dyfodol.
(c) Nodwyd y bydd Diane Chisholm yn ymddiswyddo o’r Cydbwyllgor a diolchwyd iddi am ei
hymroddiad a’i chyfraniad fel Cynrychiolydd Ysgolion Cynradd.
4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.
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5.

MATERION BRYS

(a) Cynhadledd Ranbarthol Athrawon Uwchradd
Yn dilyn sylw’r cyfryngau ar y gost i wahodd siaradwyr i Gynhadledd Ranbarthol Athrawon
Uwchradd GwE ym mis Gorffennaf, rhoddwyd cyfle i Reolwr Gyfarwyddwr GwE ymateb i nifer
o gwestiynau, wedi’i llunio gan Gynghorwyr y Cydbwyllgor, a gosod cyd-destun i’r mater. Ar
gais aelodau, nodwyd y bydd unrhyw drefniadau i gynnal cynhadledd yn y dyfodol yn dod o
flaen y Cydbwyllgor er mwyn trafod y gost ac i sicrhau gwerth am arian

(b) Ailstrwythuro Cwricwlwm Newydd yng Nghymru
Cyflwynodd Uwch Arweinydd Cwricwlwm i Gymru ddiweddariad ar y gwaith mae GwE yn ei
wneud i ddatblygu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.
6.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 4 Hydref 2017, fel rhai
cywir.
7.

ADBORTH ESTYN

Diolchodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE i holl bartneriaid GwE am eu hymroddiad a’u cyfraniad
i lwyddiant yr arolwg, a nodwyd bod y tîm yn ymfalchïo yn yr adroddiad.
Cyfeiriwyd at y prif negeseuon ar gyfer pob un o’r argymhellion yn ogystal â’r elfennau hynny
sydd angen sylw sef y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 4, sydd eisoes wedi eu cynnwys
mewn cynlluniau busnes.
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol:
 Diolchwyd i Reolwr Gyfarwyddwr a staff GwE am gyflawni gwaith a chanlyniad gwych
mewn cyfnod amser byr.
 Canmolwyd cryfder y cydweithrediad rhwng partneriaid GwE a phwysleisiwyd
pwysigrwydd i’w gynnal ar y lefel uchel yma.
 Nodwyd bod newid diwylliant sylweddol wedi digwydd. Erbyn hyn mae diwylliant o
gydnabod cyfraniadau ein gilydd yn bodoli ac mae’r amser yn iawn am ddatblygiad pellach.
8.

CYNLLUN BUSNES LEFEL 1: ADRODDIAD MONITRO CHWARTER 2

Cyflwynodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE adroddiad monitro chwarter 2 ar gyfer y Cynllun
Busnes Lefel 1. Amlygwyd yr heriau ar gwelliannau sydd eu hangen yn y Cyfnod Sylfaen a
Chyfnod Allweddol 4.T 4.
PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad.
9.

CYLLIDEB GwE 2017-18 – ADOLYGIAD CHWARTER 2

Cyflwynwyd adroddiad gan Reolwr Cyllid yr Awdurdod Lletyol. Nodwyd nad oes newid
arwyddocaol yn Adolygiad Chwarter 2.
PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad.
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10.

STRATEGAETH GWELLA
CHWRICWLWM I GYMRU

GwE

2017-20:

UWCHRADD,

CYNRADD

A

Cyflwynwyd adroddiad gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol GwE ar Strategaethau Gwella GwE
sydd wedi’i alinio gyda’r ddogfen Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl Llywodraeth
Cymru, ac yn gosod y cyfeiriad am y tair blynedd nesaf. Amlygwyd y strategaeth uwchradd a’r
effaith mae’r gweithredu wedi ei gael i wella’r proffil arolygiadau y rhanbarth.
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol:
 Mae angen mynd i’r afael o’r broblem o recriwtio penaethiaid i’r proffesiwn.
 Cwestiynwyd a oes modd integreiddio sgiliau arweinwyr ar gyfer y cynradd a’r uwchradd
wrth gynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd.
PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad.
11.

CYNLLUN DATBLYGU’R GWEITHLU I GEFNOGI’R GYMRAEG MEWN ADDYSG

Cyflwynwyd adroddiad gan Is-grŵp y Gymraeg mewn perthynas â’r cynllun ‘Datblygu’r
Gweithlu i Gefnogi’r Gymraeg mewn Addysg’.
Adroddwyd bod Llywodraeth Cymru ar fin lansio’r cynllun gyda’r nod o greu miliwn o siaradwyr
Cymraeg erbyn 2050. Nodwyd fod y rhanbarth wedi derbyn dyraniad grant o £557,051 er
mwyn datblygu’r gweithlu i gefnogi’r Gymraeg mewn addysg. Mae Is-grŵp y Gymraeg eisoes
wedi ei sefydlu, sydd yn cynnwys cynrychiolaeth o bob awdurdod lleol yn y rhanbarth, ac yn
bwriadu i weithredu fel Bwrdd Prosiect ar gyfer y gwaith.
Amlygwyd y pwyntiau canlynol:
 Nododd Pennaeth Addysg Dros Dro Sir y Fflint bod timau effeithiol eisoes yn bodoli sydd
yn gyfrifol am raglenni datblygu’r gweithlu. Mynegwyd bod mudiadau fel yr Urdd yn
chwarae rôl allweddol i dorri rhwystrau a newid agweddau tuag at yr iaith Gymraeg mewn
ardaloedd Seisnigaidd, ac yn ei wneud yn fwy hygyrch a cynhwysol. Mae’n bwysig bod y
cynllun ddim yn ffocysu ar addysg yn unig, ac yn cael ei ymestyn tu allan i ysgolion cyfrwng
y Gymraeg.
 Cwestiynwyd a fydd y cynllun yn perthyn i’r ysgolion ynteu i’r Cyngor. Nodwyd y byddai’n
anodd dylanwadu ar gynllun ysgol.
PENDERFYNWYD: Derbyn a chymeradwyo’r briff prosiect.
Dechreuodd y cyfarfod am 10:30 a daeth i ben am 12:15pm.
CADEIRYDD
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ADRODDIAD I’R CYD-BWYLLGOR
21 CHWEFROR 2018

Adroddiad gan:

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Pwnc:

Cynllun Busnes Lefel 1 – Adroddiad Monitro Chwarter 3

1.0

Pwrpas yr adroddiad

1.1

Cyflwyno Adroddiad Monitro Chwarter 3 - Cynllun Busnes Lefel 1 i’r Cyd-bwyllgor.

2.0

Cefndir

2.1

Mae Cynllun Busnes Rhanbarthol 2017-2020 yn nodi gweledigaeth 3 blynedd,
blaenoriaethau, gweithredoedd, allgynnyrch a meini prawf llwyddiant ar draws y rhanbarth.

2.2

Adroddir yn chwarterol ar gynnydd yn erbyn y Cynllun Busnes i’r Cyd-bwyllgor.

3.0

Materion i’w hystyried

3.1

Ynghlwm mae adroddiad Monitro Chwarter 3.

3.2.

Y Rheolwr Gyfarwyddwr a Chadeirydd y Bwrdd Rheoli sydd â chyfrifoldeb am gyflawni’r
cynllun Lefel 1 fel swyddogion atebol. Y Cyd-bwyllgor sydd yn atebol yn y pen draw am
gyflwyno’r cynllun.

4.0

Argymhellion

4.1

Gofynnir i’r Cyd-bwyllgor dderbyn yr adroddiad monitro ar gyfer chwarter 3.
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5.0

Goblygiadau Ariannol

5.1

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r adroddiad hwn.

6.0

Effaith o ran cydraddoldeb

6.1

Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran cydraddoldeb yn codi o’r adroddiad hwn.

7.0

Goblygiadau Personél

7.1

Nid oes unrhyw oblygiadau newydd o ran personél yn codi o’r adroddiad hwn.

8.0

Ymgynghori â Wnaed

8.1

Ymgynghorwyd â Bwrdd Rheoli a Bwrdd Ymgynghorol GwE wrth ddatblygu’r Cynllun Busnes
Lefel 1.

9.0

Atodiadau

9.1

Adroddiad Monitro Chwarter 3.

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Swyddog Monitro:
Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb

Swyddog Cyllid Statudol:
Rwy'n gwerthfawrogi'r Cynllun Busnes, sy'n nodi cyfrifoldeb clir am weithrediad priodol ym meysydd
busnes, risg, a gwerth am arian, ymhlith eraill. Nodaf fod yr awdur yn datgan, ym mharagraff 5 o’r
adroddiad, nad oes goblygiadau ariannol yn deillio o'r adroddiad hwn. Tra bydd yn heriol i
weithredu pob agwedd o’r Cynllun Busnes, disgwylir y bydd GwE yn ariannu unrhyw oblygiadau
ariannol o fewn ei gyllideb cyfredol.
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Cynllun Busnes
2017-20
Lefel 1
Adroddiad Monitro
Chwarter 3

GwEGogledd.Cymru
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Cynllun Busnes GwE 2017-20
Monitro Chwarter 3 - Lefel 1
1. SAFONAU
Cyf
1
1.6
1.7
E1
C

Tud. 12

ALl x
6
R6
R7
R15

Blaenoriaethau

Gweithredu

Safonau - sicrhau y
cyrhaeddir
y
safonau uchaf ym
mhob
cyfnod
allweddol a bod
pob dysgwr yn
gwneud cynnydd
priodol
mewn
llythrennedd
a
rhifedd o un cyfnod
allweddol i’r llall.
Bod pob dysgwr yn
ennill cymwysterau
sy’n berthnasol i’w
gallu a’u potensial
ac yn gweithio tuag
at
fod
yn
ddwyieithog erbyn
eu bod yn un ar
bymtheg oed.

Cyfnod Sylfaen - gwella
perfformiad
y
cyfnod
sylfaen:
 Cynyddu cyflymder
y gwelliant yn y
Cyfnod Sylfaen yn
Awdurdodau Lleol
Ynys
Môn,
Gwynedd, Conwy a
Sir Ddinbych.




Codi safonau mewn
Cymraeg
Iaith
Gyntaf yn y Cyfnod
Sylfaen
Cynnal safonau da
yn Wrecsam a Sir y
Flint.

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Gwelliannau mewn safonau ar
ddiwedd y CS ar draws y rhanbarth
gyda 89.84% yn cyflawni'r DCS.
Gwelliant yn y % sy'n cyflawni'r DCS
yn:
 Ynys Môn – 89.29%
 Gwynedd - 91.49%
 Conwy - 87.89%
 Sir Ddinbych - 87.89%
Codi safonau mewn Cymraeg Iaith
Gyntaf yn y Cyfnod Sylfaen, i 93.5%
Cynnydd yng nghanran y dysgwyr
sy'n cyflawni'r deilliannau uwch yn yr
holl ddangosyddion ar draws y
rhanbarth:
 ILlChS 40.6%
 ILlChC 43.1%
 DM 42.6%
 DPCh 69.3%

Cyfrifoldeb
Marc B
Hughes

Dyddiad
Targed
Mehefin 2018

Ffynhonnell gyllid
£50,000 (GGA11)
100 diwrnod
£100,000 (M5)
300 diwrnod

Monitro Chwarter 3
Mae’r cynnydd o fewn y rhanbarth yng
nghanran y dysgwyr sy’n cyflawni’r
Dangosydd Cyfnod Sylfaen (DCS) yn y 2
flynedd ddiwethaf yn uwch na’r cynnydd
cenedlaethol. Dengys data rhanbarthol a
gasglwyd yn 2017 gynnydd o 1.1% yn y
DCS.
Gwelwyd cynnydd rhanbarthol ym
mhedwar maes y CS – ILlChC 89.1%
(+1.3%), ILlChS 88.4% (+1.9%), DM
90.1% (+0.6%) a DPCh 95.1% (+0.7%).
Gwelwyd gwelliannau sylweddol mewn
dau ALl – Wrecsam a Sir Y Fflint :

Sir y Fflint 86.9% i 89.5% (+2.6%)

Wrecsam 86.6% i 88.4% (+1.9)
Mae’n anodd ar hyn o bryd rhagfynegi
deilliannau’r CS ar gyfer flwyddyn nesaf.
Mae casglu cynnydd yn erbyn targedau a
rhagamcanion yn mynd rhagddo o hyd,
tra bo’r ymgynghoriad cenedlaethol ar
asesiad athro wedi aildanio’r ddadl
ynglŷn ag asesiad athro manwl gywir.
Mae’n debygol y bydd deilliannau ar y
lefelau disgwyliedig ac uwch yn disgyn
yn rhanbarthol yn 2018. Y rhagfynegiad
rhanbarthol ar hyn o bryd yw 85.5% ,
sy’n 1.5% yn is na 2017 a 4.3% yn is na’r
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1. SAFONAU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
targed rhanbarthol o 89.8%.
Mae ysgolion targed wedi’u hadnabod
ar draws y rhanbarth. Cyflwynwyd y
gweithdy cyntaf ar dargedu dysgwyr
ffiniol 4/5 mewn ILlC a DM. Bydd
gweithdy dilynol yn fuan yn nhymor y
gwanwyn. Mae gweithdai safoni a
chymedroli CS wedi’u trefnu yn
rhanbarthol ar gyfer tymor y gwanwyn a
thymor yr haf. Gall pob ysgol fynychu’r
rhain.

Tud. 13

Ni farnwyd yr un ysgol gynradd a
arolygwyd yn nhymor yr hydref 2017 yn
anfoddhaol ym Maes Arolygu 1, a
barnwyd llawer o ysgolion (80%) yn
‘dda’.

1

Cyfnod Allweddol 2 gwella'r perfformiad yng
Nghyfnod Allweddol 2:
 Gwella perfformiad
Awdurdod
Lleol
Conwy
yng
Nghyfnod
Allweddol 2

1.8
1.9
E1
C
ALl x
6



R6
R7

Cynnal safonau da
yn yr Awdurdodau
lleol eraill

Gwella perfformiad Awdurdod Lleol
Conwy yng Nghyfnod Allweddol 2 i
90.1%.
Cynnal safonau da yn yr Awdurdodau
lleol eraill.

Marc
B.Hughes

Mehefin 2018

£50,000 (GGA 2)
100 diwrnod
£32,500 (M5)
65 diwrnod

Yn 2017, mae perfformiad GwE yn y
Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) wedi
codi o 3ydd safle’r flwyddyn flaenorol i’r
safle 1af o blith y pedwar consortiwm.
Dengys data rhanbarthol a gasglwyd yn
2017 gynnydd o 1.6% yn y DPC, o 88.8%
i 90.4%.
Gwelwyd cynnydd rhanbarthol
mhedwar maes CA2:
 Cymraeg (+1.6%),
 Saesneg (+1.7%),
 Mathemateg (+1.2%)
 Gwyddoniaeth (+0.8%).

ym

Roedd tri ALl (Conwy, Wrecsam a Sir y
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1. SAFONAU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
Fflint) o fewn 0.5% i’w targed ar gyfer
2017 a rhagorodd dau ar eu targed (Ynys
Môn a Gwynedd). Roedd Sir Ddinbych
1.1% islaw’r targed.
 Gwynedd (+1.3%)
 Ynys Môn (+0.4%)
 Conwy (-0.5%)
 Sir Ddinbych (-1.1%)
 Sir y Fflint (-0.3%)
 Wrecsam (-0.3%)

Tud. 14

Mae’r deilliannau uwch wedi gwella’n
sylweddol yn 2017:
 Cymraeg (+3.8%)
 Saesneg (+4.5%)
 Mathemateg (+6.1%)
 Gwyddoniaeth (+5.6%)
Gwelwyd cynnydd o 1.7% yng Nghonwy
(o 86.8% i 88.4%); mymryn yn unig yn fyr
o’r targed ar gyfer 2017, sef 88.9%.
Mae’n anodd ar hyn o bryd rhagfynegi
deilliannau CA2 ar gyfer flwyddyn nesaf.
Mae casglu cynnydd yn erbyn targedau a
rhagamcanion yn mynd rhagddo o hyd,
tra bo’r ymgynghoriad cenedlaethol ar
asesiad athro wedi aildanio’r ddadl
ynglŷn ag asesiad athro manwl gywir.
Mae’n debygol y bydd y lefelau
disgwyliedig yn aros yr un fath; fodd
bynnag, mae angen targedu’r lefelau
uwch ymhellach fel nad ydynt yn disgyn
islaw deilliannau’r llynedd a’r targed a
5

1. SAFONAU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
fodelwyd.

1

Gwella
perfformiad
Awdurdod Lleol Wrecsam
yng Nghyfnod Allweddol 3.

1.8
1.9

Gwella perfformiad Awdurdod Lleol
Wrecsam yng Nghyfnod Allweddol 3 i
92.21%.

Elfyn V
Jones

Mehefin 2018

£4,000 (M12)
8 diwrnod
£1,000 (C3)
2 ddiwrnod

E1
C

£8,000 (M12)
16 diwrnod

ALl x
6

£1500 (M12)
3 diwrnod

Tud. 15

R6
R7

£1,000 (C1)
2 ddiwrnod
£3000 (C1)
6 diwrnod

1

Gwella
safonau
yng
Nghyfnod Allweddol 4:
 Gwella safonau yn
y pynciau craidd
yng
Nghyfnod
Allweddol 4.

1.1 1.5
E1
U
ALl x
6



R4
R5
R6

Gwella perfformiad
yn
y
pynciau
sylfaenol.

Gwelliant
ym
mherfformiad
dangosydd L2+ o 1.5, cyfradd y
cynnydd cenedlaethol.

Bydd canran yr ysgolion sy'n
perfformio'n uwch na'r canolrif
mewn meincnodau PYD ar gyfer
L2+ yn codi o 5%.
55% o ysgolion yn perfformio yn unol
â neu'n uwch na'r deilliant ar gyfer
L2+.
Cynnydd yng nghyfran y disgyblion
sy'n cyflawni 5A*-A mewn TGAU,

6

Elfyn V
Jones

Awst 2018

Craidd
£60,000 (C2)
120 diwrnod
£23,000 (C3)
46 diwrnod
£25,000
50 diwrnod
£125,000 (M12)
250 diwrnod
£811000 (GGA5)

Mae ALl Wrecsam a staff GwE yn
adnabod ac yn targedu grwpiau o
ddysgwyr, pynciau ac ysgolion ar gyfer
cefnogaeth.
Dengys asesiad athro ar gyfer 2017
gynnydd o 1.9%, i 86.3% yn y DPC. Mae
hyn yn uwch na’r cyfartaledd
cenedlaethol o 1.5%, a’r cynnydd mwyaf
o fewn y rhanbarth.
Fodd bynnag, dengys dadansoddiad o
asesiadau athro terfynol bod gwella
perfformiad ALl Wrecsam yng nghyfnod
allweddol 3 yn flaenoriaeth o hyd a
rhoddir sylw i hyn yng nghynllun yr ALl.

Mae canran y disgyblion sy’n cyflawni’r
trothwy cynwysedig Lefel 2 (L2+) yn
waelodlin newydd ar gyfer Cymru a’r
rhanbarth eleni.
Yn 2017, arholwyd y manylebau TGAU
newydd ar gyfer Cymraeg, Saesneg,
mathemateg a gwyddoniaeth am y tro
cyntaf. Mae mathemateg yn cynnwys
dau faes llafur newydd (rhifedd a
mathemateg) ac mae’r nail a’r llall yn
cyfrannu tuag at y L2+. Yn ogystal â hyn,
mae newidiadau i’r dangosydd L2+ yn
golygu mai dim ond Cymraeg iaith gyntaf
neu Saesneg a gynhwysir, tra bo

1. SAFONAU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

R7
R14
R16
R17

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
neu gyfwerth, o 1.5, cyfradd y
cynnydd cenedlaethol.

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid
22 diwrnod

Mae gan bob ysgol gynlluniau
cefnogaeth da gyda ffocws ar godi
safonau yng Nghyfnod Allweddol 4.

Monitro Chwarter 3
llenyddiaeth TGAU (Cymraeg neu
Saesneg) wedi cyfrannu hefyd yn y
gorffennol.
Mae gan bob ysgol gynlluniau
cefnogaeth cadarn gyda ffocws ar godi
safonau yng nghyfnod allweddol 4.

Tud. 16

Fodd bynnag, dengys rhagfynegiadau
presennol bod amrywiad yn erbyn
targedau: L2+ -4.7%; L2 -4.6%; L1 -0.9%;
5a*/a -1.7%; Saesneg – 3.4%; Cymraeg – 3.0%; Y gorau o’r ddau (maths) -5.1%;
gwyddoniaeth -4.9%.
Targedir cefnogaeth ychwanegol ar hyn
o bryd ar gyfer ysgolion unigol.

1

Gwella perfformiad dysgwyr
PYD, yn enwedig mewn
Iaith Saesneg.

1.1 –
1.10
E1
C
U

Bydd y bwlch rhwng ein dysgwyr PYD
a dim PYD hefyd yn lleihau, o 5% o
leiaf, mewn L2+ a'r DCS.

Elfyn V
Jones /
Marc
B.Hughes

Awst 2018

£10,000
20 diwrnod
Craidd

Mae asesiad athro ar gyfer 2017 wedi
cynyddu i 73.5% [o 67.6% yn 2015 a
73.3% yn 2016]. Gwelir mymryn o
gynnydd, o -17.2 i -18.0, yn y bwlch
hPYD/dim hPYD oherwydd bod cynnydd
o 1.0% ym mherfformiad dysgwyr dim
hPYD.
Dengys data bod perfformiad dysgwyr
hPYD yn y DCS wedi cynyddu o 1.7%, a
bod y bwlch wedi lleihau oddeutu 1% yn
2017.

ALl x
6
R11

Yn 2017, disgynnodd y ganran
rhanbarthol o ddysgwyr hPYD sy’n
cyflawni L2+ i 26.9%; cwymp o 7.4% o’i
gymharu â 2016, gyda’r gostyngiad
fymryn yn uwch na’r gostyngiad o 7.1% a
7

1. SAFONAU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
welwyd yn genedlaethol.
Mae perfformiad dysgwyr PYD yng
nghyfnod allweddol 4 yn flaenoriaeth
allweddol o hyd.

1

Gwella perfformiad mewn
Iaith Saesneg

1.1 –
1.5

Gwelliant yng nghanlyniadau Iaith
Saesneg CA4 o 1.5, cyfradd y
cynnydd cenedlaethol.

Gaynor
Murphy

Awst 2018

£15,000 (C3)
30 diwrnod

1.8
1.9

U

Mae cynlluniau clir ar waith i fynd i’r
afael â’r materion hyn.

Tud. 17

E1

Yn 2017, gwelwyd cynnydd o 1.75% yng
nghanran y dysgwyr sy’n cyflawni A*-C
mewn TGAU Iaith Saesneg. Fodd
bynnag, mae rhagor o waith i’w wneud o
ran meincnodi ysgolion unigol.

Mae’r system ‘Ton’ wedi’i hatgyfnerthu
a’i mireinio. Ceir adolygu rheolaidd i
adolygu’r risg/gefnogaeth. Rhannwyd
gwybodaeth am ysgolion ag YCG mewn
cyfarfodydd tîm. Mae pob ysgol Ton 2 a
3 wedi cael cefnogaeth ac ysgolion
mewn risg wedi’u hadnabod.

R4
R5
R7
R14
ALl x
6

Fodd bynnag, dengys rhagamcanion
presennol amrywiad o –3.4%. yn erbyn y
targed mewn Saesneg.
Targedir cefnogaeth ychwanegol ar gyfer
ysgolion unigol ar hyn o bryd.

1

Gwella perfformiad mewn
mathemateg a rhifedd

1.1 –
1.5

8

Gwelliant
mewn
Rhifedd
a
mathemateg CA4 o 1.5, cyfradd y
cynnydd cenedlaethol.

Dafydd
Gwyn /
Delyth Ellis

Awst 2018

£25,000
50 diwrnod

Yn 2017, mae canran y disgyblion sy’n
cyflawni A*-C mewn mathemateg
(56.2%) yn is na’r cyfartaledd
cenedlaethol (58.7%).

1. SAFONAU
Cyf

Blaenoriaethau

1.8
1.9

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
Roedd canran rhanbarthol y disgyblion a
gyflawnodd A*-C mewn TGAU rhifedd
(58.1%) 1.9% yn uwch na chanlyniadau
mathemateg 2017.

E1
U

Mae cynlluniau clir ar waith i fynd i’r
afael â’r materion hyn.
Comisiynwyd unigolion i sicrhau
cefnogaeth bwrpasol ar gyfer pob ysgol
Ton 2 a Thon 3.

ALl x
6

Rhannwyd adnodd ar gyfer dadansoddi
data a thaflenni gosod targedau
disgyblion â PA.

Tud. 18

R4
R5
R7
R14

Ymwelwyd â phob ysgol Ton 2 a Thon 3
o leiaf unwaith yn ystod tymor yr hydref
a rhannwyd camau gweithredu.
Mae newidiadau i’r maes llafur TGAU
wedi creu ansicrwydd ar hyd a lled y
rhanbarth. Ffactor tra phwysig yn yr
ansicrwydd hwn yw y penodwyd dros
hanner y penaethiaid adrannau o fewn y
ddwy flynedd ddiwethaf.
Fodd bynnag, dengys rhagamcanion
presennol bod amrywiad o -5.1% yn
erbyn
targedau
mathemateg/
mathemateg-rhifedd a’r gorau o’r ddau.
Targedir cefnogaeth ychwanegol ar gyfer
ysgolion unigol ar hyn o bryd.

9

1. SAFONAU
Cyf

Blaenoriaethau

1

Gwella perfformiad grwpiau
o ddysgwyr:
 PYD

1.1 –
1.10
E1
C
U
ALl x
6



Bechgyn



MATh

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Gwella perfformiad grwpiau o
ddysgwyr (PYD,Bechgyn, MATh) o
1.5, cyfradd y cynnydd cenedlaethol CS a CA4

Cyfrifoldeb
Elfyn V
Jones /
Marc
B.Hughes

Dyddiad
Targed
Awst 2018

Ffynhonnell gyllid
£10,000
20 diwrnod
Craidd

Monitro Chwarter 3
Dengys data bod perfformiad dysgwyr
PYD yn y DCS wedi cynyddu o 1.7%, a
bod y bwlch wedi lleihau o oddeutu 1%
yn 2017.
Mae’r bwlch rhwng y rhywiau yn y
Cyfnod Sylfaen wedi lleihau ar draws y
rhanbarth mewn 5 o’r 6 ALl, gyda
perfformiad bechgyn yn gwella yn
gyffredinol.
Mae’r deilliannau uwch wedi gwella’n
sylweddol yn y Cyfnod Sylfaen yn 2017
ILlCC (+2.7%), ILlCS (+2.3%), DM (+2.3%)
a DPCh (+2.5%).

Tud. 19

R5
R7
R14
R16

Gweithredu

Yn dilyn sefydlu gwaelodlin newydd ar
gyfer CA4 eleni, mae angen gwella
perfformiad grwpiau o ddysgwyr wrth
gymharu ysgolion tebyg.
Mae perfformiad dysgwyr PYD yn CA4 yn
flaenoriaeth allweddol o hyd.
Mae cynlluniau clir ar waith i fynd i’r
afael â’r materion.
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2. CWRICWLWM AC ASESU
Cyf
2
2.1 –
2.4
2.7
C
CaA
ALl x
6

Tud. 20

R15

Blaenoriaethau

Gweithredu

Cwricwlwm
ac
asesu - sicrhau bod
pob
ysgol
yn
cyflwyno
cwricwlwm diddorol
sy’n
ymateb
i
ofynion statudol y
cwricwlwm
cenedlaethol.
Sicrhau bod pob
dysgwr yn cael eu
cefnogi i gyflawni
cymwysterau sy’n
eu galluogi i fod yn
ddysgwyr galluog,
uchelgeisiol
sy’n
cyrraedd
eu
potensial. Sicrhau
bod gan bob ysgol
brosesau
asesu
cadarn mewn lle
gyda gweithdrefnau
targedu, olrhain ac
ymyrraeth cadarn.

Gwella'r ddarpariaeth, y
cynllunio cwricwlwm a'r
asesu yn y Cyfnod Sylfaen.

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Mae gan bob ysgol gynradd
weithdrefnau cwricwlwm ac asesu
priodol ar waith yn y Cyfnod Sylfaen.

Cyfrifoldeb
Marc
B.Hughes

Dyddiad
Targed
Tymor yr haf
2018

Ffynhonnell gyllid
£45,000 (C1)
90 diwrnod

Monitro Chwarter 3
Mae gweithdai wedi eu trefnu yn gynnar
yn nhymor y gwanwyn gyda sesiynau
dilynol i’w cynnal wythnos gyntaf yn
nhymor yr haf. Bydd y gweithdai yn
canolbwyntio ar safoni a chymedroli
disgyblion ffiniol Deilliant 4/5 a Deilliant
5/6. Bydd hyn yn cael ei gynnig i bob
ysgol ar draws y rhanbarth.
O ran y gweithdai rhanbarthol ar
gynllunio o ansawdd uchel ac addysgeg
ar gyfer athrawon a staff cymorth y CS,
oherwydd capasiti yn y CS, ni fydd yr holl
raglenni hyfforddi yn cael eu darparu o
fewn y flwyddyn ariannol. Bydd yr
hyfforddiant yn cael ei ddarparu yn
ystod tymor yr haf.
Mae
hyfforddiant
gwaelodlin
rhanbarthol wedi ei ddarparu ar gyfer
pob ANG ac athrawon sy’n newydd i’r CS
er mwyn sicrhau cysondeb mewn
perthynas â’r broses asesu.
Yn ystod tymor yr Hydref 2017, ni
chafodd yr un ysgol farn anfoddhaol ym
Maes Arolygu 3 yn ystod arolygiad
ESTYN. Barnwyd bod 65% o'r ysgolion
a arolygwyd yn ystod tymor yr Hydref yn
'dda' ym Maes Arolygu 3.
Gwella cyfleoedd i ddatblygu sgiliau
llythrennedd a rhifedd ar draws y
meysydd dysgu heb gael ei adnabod fel
argymhelliad yn 70% o'r ysgolion a
arolygwyd.
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2. CWRICWLWM AC ASESU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
Ni nodwyd yr elfen 'Dal i ddatblygu
dysgu awyr agored' fel argymhelliad
mewn 95% o ysgolion, a ni chafodd
'Gwella cyflenwi addysgeg y CS' ei
hadnabod fel argymhelliad mewn 80%
o’r ysgolion a arolygwyd.

2

Gwella
cynllunio
cwricwlwm yn yr ysgolion
uwchradd er sicrhau gwell
deilliannau ar gyfer pob
dysgwr.

2.1 –
2.8
U

Mae gan bob ysgol uwchradd
gwricwlwm priodol ar waith yng
Ngyfnod Allweddol 4 i wella
perfformiad yn y dangosyddion
perfformiad allweddol.

Paul
MathewsJones

Tymor yr haf
2018

£13,000 (M17)
26 diwrnod

Sefydlwyd grwpiau cwricwlwm yng
Nghonwy, Sir Ddinbych a Wrecsam.

£11,000 (GGA5)
22 diwrnod

Yng Ngwynedd/Ynys Môn, grŵp
strategol o ddirprwyon, a sefydlwyd yn
ddiweddar, fydd yn gyrru’r gwelliannau.

Tud. 21

CaA
ALl x
6

Disgwyl
am
ddatblygiadau
a
diweddariadau gan LlC/CC ynglŷn â’r
dangosyddion diwygiedig.

R5

At ddibenion rhannu arfer dda mae
gofyn bod G6 yn weithredol mewn
ysgolion. Mae bob un o’r chwe ALl wedi
cael brîff ar PISA ac mae arolwg LlC i’w
gwblhau erbyn diwedd mis Ionawr. Mae
gwaith i’w wneud ar y gronfa ddata.
Cafwyd adborth da gan ysgolion o ran yr
angen i ganolbwyntio ar y cwricwlwm a’i
effaith ar y DPA. Mae angen i ni gefnogi
ysgolion i arfarnu effaith eu cwricwlwm.
Gallwn gyflwyno arfer dda drwy ein
gwaith ar G6 yn Sir Ddinbych. Fodd
bynnag, nid oes cysondeb ar hyn o bryd
mewn cefnogaeth strategol ar gyfer y
cwricwlwm.
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2. CWRICWLWM AC ASESU
Cyf

Blaenoriaethau

2

Gweithredu
Gwella ansawdd asesu,
tracio a rhaglenni ymyriad
yn yr ysgolion uwchradd.

2.1 –
2.8
U
CaA
ALl x
6

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Mae arweinwyr ar bob lefel yn
defnyddio systemau tracio yn
effeithiol ac yn amserol i gynllunio
ymyriad effeithiol fel bod 90% o
ysgolion o fewn 5% i'w targedau ar
gyfer L2+, a bod 60% o fewn 2% i'w
targedau.

Cyfrifoldeb
Paul
MathewsJones

Dyddiad
Targed
Mis Medi
2017 ymlaen

Ffynhonnell gyllid
Craidd
£15,000 (C1)
30 diwrnod
£74,000 (GGA10)
148 diwrnod

Yr un ysgol i'w barnu yn anfoddhaol
ym Meysydd Arolygu 3 a 4 yn ystod
arolygiad ESTYN.

£11,000 (GGA5)
22 diwrnod

R5

£60,000 (C3)
120 diwrnod

Monitro Chwarter 3
Anfonwyd tendr allan i greu taflenni
marcio cyffredin gyda ffocws ar TGAU
gwyddoniaeth. Mae Ysgol Dinas Bran,
Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Botwnnog
wedi cael hyfforddiant cychwynnol ar
sefydlu dangosfwrdd byw ar gyfer tracio
data byw.
Yn dilyn derbyn y templed terfynol gan
CYNNAL, bydd yn cael ei ddosbarthu i
ysgolion. Bydd cyswllt gyda’r gwaith ar
G6 sy’n dechrau yn Sir Ddinbych.

Tud. 22

Fodd bynnag, mae pryderon o hyd am
ansawdd a chadernid asesiadau tracio
mewn nifer o ysgolion. Bydd ffocws
parhaus ar hyn yn nhymor y gwanwyn
a’r haf.

2

Gwella'r ddarpariaeth ar
gyfer Safon A

U
CaA

Gwelliant yng nghanlyniadau Safon A
ac UG, yn unol â thargedau ac i fod
yn
uwch
na'r
cyfartaledd
cenedlaethol mewn dangosyddion
allweddol.

Martyn
Froggett

Mis Medi
2017 ymlaen

£5,000 (M17)
10 diwrnod

Er sicrhau gwell casglu data ôl-16 ar lefel
ranbarthol, mae pecyn ALPs wedi’i
brynu. Mae gan bob Arweinydd Craidd
ac ALl fynediad iddo.
Roedd ymweliad tymor yr hydref yn
canolbwyntio ar berfformiad Chweched
Dosbarth.

ALl x
6
R18

O
ran
cryfhau’r
cydweithio
â
rhanddeiliaid allweddol i fynd i’r afael â
heriau rhanbarthol, mae GwE yn cefnogi
cyfarfodydd y Rhwydwaith 14-19. Mae
trefniadau gweithio da wedi’u sefydlu.
Eisoes, bu gweithio ar y cyd yn dilyn
cynhadledd ALPs a defnyddio data ALPs.
Mae’r grŵp 14-19 yn helpu gyda
13

2. CWRICWLWM AC ASESU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
chynllunio’r gynhadledd Chweched
Dosbarth fydd yn cael chynnal ym mis
Mawrth.

2

Cyflawni
Dyfodol
Llwyddiannus
codi
ymwybyddiaeth o'r Pedwar
Diben o fewn Dyfodol
Llwyddiannus a datblygu'r
Meysydd Dysgu a Phrofiad
fel rhan o ddiwygio'r
cwricwlwm

2.1 –
2.8
C
U

CaA

Tud. 23

DLl1
DLl2
DLl3
DLl4

ALl x
6

Mae pob ysgol yn barod i gyflwyno'r
cwricwlwm newydd.
Cwricwlwm effeithiol seiliedig ar
sgiliau ar waith mewn 85% o
ysgolion, o'r gwaelodlin 81%
presennol.

Ruth
Thackery

Mis Ebrill 2017
ymlaen

Grant Arloesi

Mae 57 o hwyluswyr clwstwr mewn
cysylltiad gyda phob clwstwr yn y
rhanbarth ac mae llawer yn cynnal
gweithgareddau ymgysylltu o fewn eu
clystyrau.
Mae bron pob prosiect
ariannu cynhwysedd wedi eu dychwelyd
ac mae'r rhan fwyaf yn canolbwyntio ar
ddatblygu elfennau o addysgeg ar draws
yr ysgolion. Mae adnoddau yn cael eu
datblygu i sicrhau a chefnogi negeseuon
cyson. Mae adnoddau rheoli newid yn
cael eu datblygu ar draws y consortia i
gefnogi’r negeseuon Cenedlaethol. Mae
Arweinwyr Portffolio hefyd yn datblygu
deunyddiau cyffredin i rannu â YGC yn
ystod ymweliadau ag ysgolion.
Bydd cyfarfod nesaf yr hwyluswyr
clwstwr yn cael ei gynnal yn Chwefror
2018. Bydd Estyn yn bresennol i drafod
eu rôl wrth ddiwygio'r cwricwlwm.
Hefyd i’w drafod yw symud i flwyddyn 2
gyda’r gwaith clwstwr, gan gynnwys
cynyddu nifer o hwyluswyr o fewn y
clwstwr. Cafwyd derbyniad da yn dilyn
cyflwyniadau i’r grwpiau defnyddwyr
cynradd ac uwchradd ac adroddwyd bod
ymwybyddiaeth o ddatblygiadau yn cael
eu codi drwy waith clwstwr.

R19

Mae 100% o ysgolion GwE ar drac i gael
gwell ymwybyddiaeth o CiG a’r
14

2. CWRICWLWM AC ASESU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
datblygiadau
diweddaraf.
Bydd
defnyddio Dangosfwrdd G6 yn cynnig
cyfle i ysgolion adnabod a ydynt ar drac.

2

Adolygu
ansawdd
y
ddarpariaeth
ac
asesu
mewn canolfannau UCD.

CaA

Mae darpariaeth dda mewn UCD i
ennill cymwysterau priodol a
chyfrannu
at
ddangosyddion
perfformiad allweddol ALl.

Richard
Cubie

Mis Medi
2017 ymlaen

£2,000 (C1)
4 diwrnod

Ni fu adolygiad o’r ddarpariaeth ar hyn o
bryd ym mhob UCD er mwyn adnabod
arfer orau a meysydd/agweddau
rhanbarthol a lleol ar gyfer gwelliant
pellach, ond mae cynlluniau ar waith ar
gyfer cyfarfodydd y tymor hwn.

Tud. 24

Cwblhawyd AHA a CGY ym mhob
canolfan ac maent yn llawer mwy
effeithiol a chadarn, er bod angen
rhagor o fanylion mewn peth
dogfennaeth
ynghylch
camau
gweithredu a deilliannau mesuradwy.
Peth tystiolaeth ym mhob canolfan o
ddatblygiadau blaengar ar y cyd â
cholegau ac ysgolion.
Mae peth tystiolaeth ym mhob UCD o
well cydweithio ag ysgolion prif lif,
colegau a chyflogwyr lleol er mwyn
datblygu ac ehangu’r cwricwlwm a’r
llwybrau galwedigaethol sydd ar gael i
fodloni anghenion pob dysgwr yng
nghyfnod allweddol 4.
Mae gan bob canolfan fynediad i
arweiniad
priodol
ar
gyflwyno’r
cwricwlwm newydd.
Mae pob canolfan yn barod ar gyfer
Meysydd Arolygu 3 a 4 yn ystod
arolygiad gan Estyn.
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2. CWRICWLWM AC ASESU
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
Yn gyffredinol mae AHA a CGY yn ateb y
diben.

Tud. 25

Mae gan bob canolfan:
 well prosesau ar waith ar gyfer
gosod targedau
 targedau â lefel briodol o her i wella
perfformiad
 prosesau tracio effeithiol er mwyn
gallu adnabod tanberfformiad yn
gynnar
 dadansoddiadau rheolaidd a manwl
o asesiadau
 rhaglenni ymyriad effeithiol ar waith
ar ôl adnabod dysgwyr unigol
Fodd bynnag, mae gwaith pellach i’w
wneud ar:
 brosesau effeithiol ar gyfer mynd i’r
afael ag amrywiad mewn ysgol
 datblygu system fwy effeithiol ac
effeithlon
ar
gyfer
rhannu
gwybodaeth rhwng UCD ac ysgolion
prif lif

3. ARWEINYDDIAETH
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

3.1 –
3.17

Arweinyddiaeth sicrhau bod gan
bob
arweinydd
weledigaeth

Ymhellach i hyn, datblygu a
gwella
ansawdd
uwch
arweinyddiaeth ym mhob
sector
ar
draws
y

3

16

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Mae gan 85% o Uwch Dimau Arwain
brosesau Sicrhau Ansawdd ac
atebolrwydd da neu well.

Cyfrifoldeb
Pam
McClean /
David
Edwards

Dyddiad
Targed
Ebrill 2017
ymlaen

Ffynhonnell gyllid
£10,000 (C1)
£61,000 (M3)
122 diwrnod

Monitro Chwarter 3
Mae GwE yn darparu ystod o raglenni, o
rai ar gyfer darpar uwch arweinwyr i rai
ar gyfer penaethiaid profiadol, yn unol
â'r Llwybr Datblygu Gyrfa Cenedlaethol.

3. ARWEINYDDIAETH
Cyf

C
U
A
ALl x
6
R6

Blaenoriaethau

Tud. 26

addysgol glir ac yn
medru cynllunio’n
strategol er mwyn
cyflawni
hyn.
Sicrhau bod gan
bob sefydliad dysgu
y gallu i arwain ar
bob
lefel
i
ysbrydoli,
hyfforddi, cefnogi,
rhannu arfer a
chydweithio ar bob
lefel i sicrhau bod
pob dysgwr yn
cyflawni
eu
potensial. Sicrhau
bod egwyddorion
arweinyddiaeth
ddosbarthol yn cael
eu gwreiddio ym
mhob
sefydliad
dysgu ar draws y
rhanbarth.

Gweithredu
rhanbarth.

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Gostyngiad o 50% yn nifer yr ysgolion
a osodir mewn Categorïau Statudol
Estyn.

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

£72,000 (M17)
144 diwrnod

Dim ysgol i'w rhoi mewn Categori
Statudol Estyn yn annisgwyl.

£28,000 (C3)
56 diwrnod

Gostyngiad o 50% yn nifer yr ysgolion
mewn Adolygu gan Estyn.

£12,000 (C1)
24 diwrnod

Gostyngiad o 50% yn nifer yr ysgolion
sy'n cael gradd D yng ngham 2 y
broses gategoreiddio.

£15,000 (GGA5)
30 diwrnod

Cynnydd o 25% yn nifer yr ysgolion
uwchradd a chynradd sy'n cael gradd
A yng ngham 2 y broses
gategoreiddio.

Monitro Chwarter 3
Mae'r rhaglenni datblygu yn hybu
cydweithio ysgol i ysgol, gydag
ymarferwyr effeithiol o ysgolion yn cydgyflwyno sesiynau gyda staff GwE.
Mae hyn yn datblygu ymhellach y syniad
o ddatblygu system sy'n hunan wella ar
draws gogledd Cymru.
Mae’r rhaglen ddatblygu yn mynd
rhagddi ar hyn o bryd a’r Rhaglen
Datblygu Uwch Arweinyddiaeth y
Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth
L5 a L7 yn parhau.
Mae’r Rhaglen Datblygu Penaethiaid
Ranbarthol yn cael ei datblygu gan isgrŵp rhanbarthol dan arweiniad GwE.
Cynhaliwyd
cyfarfodydd
gyda
chynrychiolwyr arweiniol o bob ALl yn
rhanbarth GwE er mwyn sefydlu pa
ddarpariaeth a gynigir gan GwE a pha
ddarpariaeth a gynigir gan bob ALl ar
gyfer
penaethiaid
newydd
a
phenaethiaid dros dro ym mhob
awdurdod.
Bydd GwE yn hwyluso dau ddigwyddiad
diwrnod cyfan ar batrwm cynhadleddgweithdy (un yn ystod tymor y gwanwyn
a'r llall yn ystod tymor yr haf).
Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid gwahoddwyd 62 o athrawon ar hyd a
lled y rhanbarth i fynychu'r hyfforddiant
7-diwrnod, i ddechrau ar 12/01/18.

17

3. ARWEINYDDIAETH
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
Cyflwynir
y
Rhaglen
Datblygu
Penaethiaid i Garfan 6 yn ystod yr
wythnos sy'n dechrau 29 Ionawr 2018
(15 unigolyn).

Ebrill 2018

Ian Kelly

Mis Hydref
2017 ymlaen

(M3)

Mae gwaith yn datblygu'n effeithiol
gyda'r Is-grŵp Arweinyddiaeth Consortia
ar ddatblygu dwy raglen genedlaethol,
i'w
cymeradwyo
gan
Academi
Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol,
fydd yn barod i'w cyflwyno o fis Medi
2018 ymlaen - Rhaglen Datblygu
Penaethiaid Newydd a Rhaglen Datblygu
Penaethiaid Profiadol. Mae GwE yn
arwain ar ddatblygu'r 'Welsh Education
High Performance Coaches Programme',
fydd yn agwedd allweddol ar raglenni
arweinyddiaeth y dyfodol.

(Craidd)

Personél wedi'u hadnabod a'u targedu.
Cyflwynwyd rhaglen hyfforddiant ar
gyfer Carfan 4 a 5 - 38 arweinydd canol
wedi mynychu rhaglen 7 diwrnod. Mae'r
arfarniad o'r rhaglen, a wnaed gan
Brifysgol Bangor, yn amlygu effaith gref
ar berfformiad personol. Carfan 6 a 7
wedi'u hadnabod - 60+ o unigolion.
Cynhaliwyd y 2 ddiwrnod cyntaf ar 12 a
13 Hydref. Bydd Prifysgol Bangor yn
arfarnu'r rhaglen gyfan ymhellach.

Tud. 27

Rhys H
Hughes /
Marc B
Hughes

3

Datblygu
a
gwella
ymhellach
ansawdd
arweinyddiaeth ganol ar
draws y rhanbarth.

3.1 –
3.17

Mae
gan
85%
o
Dimau
Arweinyddiaeth Ganol brosesau
Sicrhau Ansawdd ac atebolrwydd da
neu well.

£65,000 (M3)
130 diwrnod

C
U

£58,000 (C3)
116 diwrnod

A

£47,000 (C1)
94 diwrnod

ALl x
6

£20,000 (M17)
40 diwrnod
£13,000 (GGA5)
26 diwrnod
18

Bu trafodaethau rhwng YCG cyswllt a
phenaethiaid i adnabod elfennau o
Gynlluniau Cefnogaeth ysgolion unigol.
Trafodaethau pellach i'w cynnal gyda'r

Arweinydd Craidd er mwyn cytuno ar yr
ysgolion fydd yn cael cefnogaeth wedi'i
thargedu. Mae iNET wedi'i adnabod fel
darparwr posib i gyflwyno hyfforddiant.
Rhaglen hyfforddiant iNET wedi'i
chwblhau - i ddechrau ym mis Mawrth
2018.
Mae pecyn cymorth wedi'i gwblhau ar
gyfer uwch arweinwyr. Pob Arweinydd
Craidd i roi cyflwyniad yn fforymau
strategol penaethiaid.
Mae gwaith
pellach i’w wneud i’w addasu ar gyfer
arweinwyr canol. Trafodaethau pellach
i'w cynnal, er enghraifft, rhaglen
gyflwyno ar gyfer y rhanbarth.

Tud. 28

Cefnogaeth wedi'i thargedu ac ymyriad
wedi'i cwblhau ar gyfer dwy ysgol
uwchradd cyn eu harolygiad. Gwelir yr
effaith yn glir yn y ddwy ysgol; y farn ar
arweinyddiaeth yn dda yn y ddwy ysgol.
Arweinwyr canol o ysgolion amrywiol
wedi'u hadnabod i addasu'r pecyn
cymorth - i'w gwblhau erbyn diwedd mis
Ionawr.
Darparwyd arweiniad a chefnogaeth i
bob ysgol yng ngogledd-orllewin y
rhanbarth drwy'r fforwm ar gyfer
dirprwy benaethiaid. Mae trafodaethau
yn mynd rhagddynt ynghylch cyflwyno
yn y gogledd-ddwyrain.
Darparwyd
cefnogaeth ranbarthol ar gyfer PA
pynciau craidd drwy'r rhwydweithiau
pwnc.

3

Datblygu
Benaethiaid

3.1 –
19

Darpar

Rhaglen ar gyfer Darpar Arweinwyr
ar waith. 60 o unigolion wedi'u
hadnabod ac wedi cwblhau'r rhaglen.

Ian Kelly

Mis
Hydref
2017 ymlaen

£20,000 (M3)
40 diwrnod

Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid gwahoddwyd 62 o athrawon ar hyd a
lled y rhanbarth i fynychu'r hyfforddiant

3.17

25% o'r unigolion sydd wedi cymryd
rhan wedi ymgeisio am swyddi UDA
neu wedi cael dyrchafiad erbyn
diwedd y flwyddyn.

C
U
A

7 diwrnod, i ddechrau ar 12/01/18.

Arfarniad cadarnhaol gan ysgolion a
chan arfarnwr allanol ar effaith y
rhaglen ar unigolion.

R6
ALl x
6
3

Gwella
ansawdd
arweinyddiaeth adrannol
mewn pynciau craidd yn yr
ysgolion uwchradd.
Saesneg
Cymraeg
Mathemateg
Gwyddoniaeth

3.1 –
3.4
3.6

Tud. 29

3.10 311
3.14
–
3.17
U
A
R4

Mae gan 85% o adrannau pynciau
craidd brosesau Sicrhau Ansawdd ac
atebolrwydd da neu well.
Mae arweinwyr canol yn defnyddio
systemau tracio yn effeithiol ac yn
amserol i gynllunio ymyriad effeithiol
fel bod 90% o ysgolion o fewn 5% i'w
targedau a bod 60% o fewn 2% yn y
pynciau craidd.

Gaynor
Murphy
Rhian Mair
Jones
Dafydd
Gwyn
Nicola
Jones

Ebrill
ymlaen

2017

£21,000 (C1)
52 diwrnod
£15,000
30 diwrnod
£15,000 (M12)
30 diwrnod

Adnabod risg - nifer sylweddol o
benaethiaid adran newydd, yn enwedig
mewn mathemateg.
Mae pob PA pynciau craidd yn cael
arweiniad
a
chefnogaeth
mewn
agweddau allweddol, a hynny yn y
rhwydweithiau rhanbarthol a lleol.
Mae pob adran pwnc craidd bellach yn
cael ei ragio er mwyn cyflwyno
cefnogaeth wahaniaethol ar dair haen ar
gyfer bob adran.
Mae manylion
ynghylch
hyn
mewn
cynlluniau
cefnogaeth unigol.
Saesneg
cynhelir
cyfarfodydd
rhwydwaith o safon uchel. Mae ffocws
clir ar arweinyddiaeth a chydweithio.
Cynhaliwyd fforwm cydlynwyr CA3 yn
canolbwyntio ar dracio yng nghyfnod
allweddol 3 ac ar ddefnyddio data i gael
gwybodaeth. Mae ysgolion targed wedi
cael Grantiau Arloesi i ddatblygu arfer.
Gwelwyd cynnydd yng nghanlyniadau'r
ysgolion hynny sy'n cael cefnogaeth
ddwys. Mae PA yn deall y Fframwaith
Arolygu diwygiedig yn well.

ALl x
6

Cymraeg - Mae cydweithio drwy'r
20

rhwydweithiau, sy'n edrych ar arfer dda
a rhagorol.
Mathemateg - mae angen adnabod PA i
gymryd rhan yn yr hyfforddiant iNET 5
diwrnod. Cefnogaeth i bennaeth adran
newydd
sicrhau
bod
ffocws
mathemateg clir i'r dysgu a'r addysgu.
Mae angen sicrhau cymorth ariannol o'r
cynllun busnes mathemateg L3 i sicrhau
y targedir unigolion priodol.

Tud. 30

Gwyddoniaeth - oherwydd diffyg
capasiti, ni chynhelir cwrs penodol ar
arweinyddiaeth mewn gwyddoniaeth
eleni.
Fodd bynnag, cynhelir
hyfforddiant ar gyfer arweinwyr canol
sydd yn agored i bob maes pwnc, ac mae
arweinwyr gwyddoniaeth yn cael eu
hadnabod ar gyfer cwblhau'r cwrs.
Mae ymweliadau ysgol yn canolbwyntio
ar arweinyddiaeth, gan gynnwys SA a
dwyn athrawon i gyfri.

3

Cefnogi UDauA i gyflwyno
Dyfodol Llwyddiannus yn
effeithiol.

3.1 –
3.17
C
U
DLl1
DLl2
DLl3
DLl4

Pob ysgol yn y rhanbarth ar drac i
gyflwyno Dyfodol Llwyddiannus

Ruth
Thackery

Ebrill 2017
ymlaen

Grant Arloesi

Mae tîm CiG GwE yn gweithio ar y cyd ag
Agile Change ac ERW i ddatblygu pecyn
cymorth Rheoli Newid ar gyfer pob YCG
a phob ysgol. Mae rhai penaethiaid
newydd a phenaethiaid dros dro wedi
cael hyfforddiant ar Reoli Newid fel rhan
o'r hyfforddiant clwstwr. Bydd cyfle i
bawb gael hyfforddiant drwy gyfrwng y
pecyn
cymorth,
Gweminar
a
hyfforddiant wyneb yn wyneb.
Mae tîm CiG GwE wedi mynychu
sesiynau hyfforddiant mewn 5 clwstwr
ac mae hyfforddiant wedi’i gynnig i’r holl
staff – dim ond UDA a staff addysgu yn y
sesiynau.

A
ALl x
21

6

Mae pob hwylusydd clwstwr wedi cael
hyfforddiant ar ddatblygiadau diweddar
i’w rannu â phob ysgol yn y clwstwr.

R19

Mae arweinwyr clwstwr wedi dechrau ar
eu gwaith ac maent mewn cyswllt â’r
tîm CiG o ran cynllunio ac ennyn
diddordeb clystyrau. Mae’r tîm CiG yn
monitro ac yn cefnogi clystyrau wrth i’r
gwaith fynd rhagddo.
Mae grŵp peilot o benaethiaid yn Sir y
Fflint yn gweithio ar ddatblygu
adnoddau i godi ymwybyddiaeth o’r
Safonau Arweinyddiaeth Proffesiynol.

Tud. 31

Mae 100% o ysgolion GwE ar drac i gael
gwell ymwybyddiaeth o CiG a’r
datblygiadau diweddaraf.

Cyf
4
4.1 4.12
C
U
Ll
R11
ALl x
6

4. LLES
Blaenoriaethau

Gweithredu

Lles
creu’r
amodau i sicrhau
bod dysgwyr yn
datblygu
fel
unigolion
iach,
gwydn a chyfrifol
yn
fyd-eang
a
darparu
system
addysgol
gynhwysol,
uchelgeisiol,
sy’n
ymroddedig i fynd
i’r
afael
ag
anghydraddoldeb
fel bod pobl ifanc

Datblygu a gweithredu
strategaeth gyffredin ar
gyfer Lles ar draws y
rhanbarth.

22

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Gweithredu'r strategaeth ar draws y
rhanbarth.
Dull cydweithrediadol ac effeithiol ar
gyfer cyflawni agenda genedlaethol
gyffredin gyda rolau a chyfrifoldebau
clir i'r holl bartneriaethau.
Gweithio mewn partneriaeth yn
effeithiol gyda'r holl asiantaethau
allweddol sy'n cefnogi'r agenda i
sicrhau effaith gadarnhaol ar bob
dysgwr.
Mae y rhan fwyaf o ysgolion yn

Cyfrifoldeb
Sharon
Williams

Dyddiad
Targed
Tachwedd Rhagfyr 2018

Ffynhonnell gyllid
Craidd

Monitro Chwarter 2
Mae gwaith pellach i’w wneud
gwblhau’r trosolwg o Les o fewn
sefydliad.
Cynhaliwyd
ystod
gyfarfodydd gydag AauLl, staff GwE
LlC.

i
y
o
a

Mae Cynllun gweithredu clir a chynllun
busnes ar waith.

4. LLES
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

yn cyflawni eu
llawn potensial.
4

Gwella
ymddygiad
phresenoldeb.

a

4.1 4.12

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Pob ysgol yn bodloni eu targedau
presenoldeb y cytunwyd arnynt.

Awdurdod
au Lleol

Haf 2018

Gosodir 60% o ysgolion yn nau
chwartel uchaf y data presenoldeb a
gofnodir yn setiau data craidd Cymru
gyfan.
Rhoddir sylw penodol i
grwpiau o ddysgwyr targed â
blaenoriaeth, fel y'u diffinnir gan
Lywodraeth Cymru.

C
U
Ll

Ffynhonnell gyllid

£20,000 (C3)

£5,000 (M17)

Monitro Chwarter 2

Mae trafodaethau cychwynnol wedi eu
cynnal gydag AauLl. Mae Ymgynghorydd
Llesiant Rhanbarthol GwE bellach yn
aelod o’r grwp ADY/Cynhwysiant
rhanbarthol. Bydd trafodaethau pellach
yn ystod tymor y gwanwyn.

Tud. 32

R11

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
defnyddio'r grant datblygu disgyblion
yn effeithiol.

ALl x
6

5. ADDYSGU
Cyf
5
5.1 –
5.9
C
U
D
R4
ALl x

Blaenoriaethau

Gweithredu

Addysgu - sicrhau
bod pob athro a
staff
cymorth
wedi’u harfogi â
dealltwriaeth glir o
beth yw addysgu
effeithiol,
yn
seiliedig
ar
dystiolaeth
ddibynadwy.
Yn
ogystal, mae’r gallu
i gyflwyno ystod o
ddulliau,
sy’n

Gwella a chryfhau rôl
arweinwyr wrth arwain y
dysgu a'r addysgu.

23

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Mae gan bob UDA ac AC mewn
ysgolion y sgiliau angenrheidiol a
dealltwriaeth o addysgu da ac
eithriadol er mwyn cynnig arweiniad
a hyfforddiant yn eu hysgolion.
Mae addysgu effeithiol ar waith
mewn 85% o ysgolion, o'r gwaelodlin
81% presennol.
Cyflawnir disgwyliadau Estyn, hynny
yw, bod 85% neu fwy o wersi yn dda
neu well, gan 85% o ysgolion ar

Cyfrifoldeb
Stella
Gruffydd /
Bethan
James

Dyddiad
Targed
mis Medi 2017
ymlaen

Ffynhonnell gyllid
£20,000 (C1)
(40 diwrnod)

Monitro Chwarter 3
Gwahoddwyd ysgolion i wneud cynnig
am gyllid i gyflwyno rhaglenni dysgu ac
addysgu OLEVI yn rhanbarthol. Mae
Rhaglenni
Athrawon
Eithriadol,
Rhaglenni Gwella Athrawon a Rhaglenni
Cynorthwywyr Addysgu Eithriadol oll
mewn lle i’w cyflwyno yn ystod tymor y
gwanwyn 2018.
Cynhaliwyd gweithdai rhanbarthol i
hyfforddi arweinwyr ysgol ar sut i
ddefnyddio’r continwwm Dysgu ac
Addysgu yn effeithiol. Mae 150 o

5. ADDYSGU
Cyf
6

Blaenoriaethau
cyfateb anghenion
dysgwyr â’r cyddestun yn effeithiol,
er mwyn sicrhau
effaith gadarnhaol
ar
ddysgu
a
chyflawniad
yn
hollbwysig.

5

R4

Cymorth a hyfforddiant pwrpasol i
ysgolion risg uchel lle mae materion
allweddol sy'n ymwneud â dysgu ac
addysgu (i'w gadarnhau).
Mae safonau addysgu yn yr ysgolion
hynny sy'n rhan o Brosiect Asesu
Ffurfiannol ac Addysgeg, dan
arweiniad timau ymchwil weithredu
Shirley Clarke mewn ysgolion, yn
gyson dda neu well, gydag unigolion
sy'n cymryd rhan ar Haen 1 yn
arddangos arfer ragorol.
Mae
adroddiadau Estyn ar ysgolion sy'n
cymryd rhan yn cadarnhau hyn.

Tud. 33

D

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
draws y rhanbarth.

ALl x
6

Effaith gadarnhaol ar safonau
disgyblion ar y lefel ddisgwyliedig ac
uwch.

24

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
ysgolion y rhanbarth wedi cymryd rhan
yn y gweithdai yma.

Cynnydd cyffredinol o 5% mewn
barnau da neu well ar gyfer y dysgu
a'r addysgu ym mhob ysgol a arolygir
gan Estyn.

Gwella ansawdd yr addysgu
a'r profiadau i bob dysgwr

5.1 –
5.9
C
U

Gweithredu

Caiff pob PA pynciau craidd arweiniad a
chymorth ar arwain y dysgu a’r addysgu
mewn rhwydweithiau rhanbarthol a
lleol.
Stella
Gruffydd /
Bethan
James

mis Medi 2017
ymlaen

£14,000 (C1)
28 diwrnod
£30,000 (C2)
60 diwrnod
£15,000 (C3)
30 diwrnod
£10,000 (GGA10)
20 diwrnod
£6,000 (GGA5)
12 diwrnod

Mae ysgolion wedi’u hadnabod a’u
briffio yn llawn ynglŷn â Phrosiect Dysgu
ac Addysgu Shirley Clarke.
Rhannwyd
manylion
cyswllt,
gwybodaeth gefndirol a chyfleoedd
rhwydweithio.
Mae ysgolion yn barod i fwrw iddi, ac
mae bron yr holl weithdrefnau mewn lle
ar gyfer mesur effaith Haen 1 y prosiect
ymchwil.
Mae holiaduron i’w defnyddio gydag
ysgolion ar fin cael eu cwblhau.
Cyflwynwyd rhaglen wedi’i thargedu o’r
enw ‘great teaching and learning’ [Tom
Sherrington] i athrawon pynciau digraidd yn Sir Y Fflint, Wrecsam a Sir
Ddinbych.

6. BUSNES
Cyf
6
B

6

Blaenoriaethau

Gweithredu

Busnes - sicrhau
bod gan GwE drefn
lywodraethu gref a
chefnogaeth fusnes
a
gweithredol
effeithiol sy'n rhoi
gwerth am arian.

Penodi
Rheolwr
Gyfarwyddwr llawn amser /
parhaol
ar
gyfer
y
Gwasanaeth.

B

6

Tud. 34

B

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Rheolwr Gyfarwyddwr wedi'i benodi.

Cyfrifoldeb

Ailstrwythuro'r gwasanaeth
i
greu
model
arweinyddiaeth
ddosbarthol
ac
adlewyrchu'r
gofynion
presennol o'r gwasanaeth.

Ailstrwythuro
ar
waith
gyda
chyfrifoldebau clir ar gyfer ystod
eang o staff.

Arwyn
Thomas /
Rhys H
Hughes

Adolygu
polisi
perfformiad staff.

Mae'r polisi yn rhoi sylwi i
ddiwylliant, i weledigaeth ac i
werthoedd GwE wrth gefnogi staff.

Alwyn
Jones

rheoli

CydBwyllgor

Dyddiad
Targed
Mehefin 2017

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3

Craidd

Penodwyd RhG ym mis Mehefin.

Medi 2017

Craidd

Ailstrwythuro’r tîm proffesiynol wedi’i
gwblhau. Ail strwythuro’r tim busnes yn
parhau.

Mehefin 2017

Craidd

Adolygwyd y polisi a’i gyflwyno i Gydbwyllgor GwE ym mis Medi 2017.
Mae polisi Rheoli Perfformiad staff GwE
wedi’i adolygu i adlewyrchu yn well y
Cynllun
Busnes
Rhanbarthol
a’r
strwythur atebolrwydd a staff newydd.
Mae staff GwE yn cymryd rhan mewn
Rheoli Perfformiad blynyddol bob mis
Hydref, sy’n cael ei adolygu bob
chwarter i fonitro cynnydd.
Mae’r newidiadau yn cynnig rhagor o
gyfleoedd datblygiadol ar gyfer staff ac
yn rhoi mwy o adborth a chefnogaeth
i’w helpu i gyflawni eu hamcanion. Mae
hefyd yn galluogi staff i fod yn fwy
hyblyg gyda’u hamcanion ac adolygu eu
cyfeiriad yn ystod y flwyddyn os oes
angen.
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6. BUSNES
Cyf

Blaenoriaethau

6

Gweithredu
Cynnal
arolwg
sefydliadol

iechyd

B

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Anelu at berfformiad yn chwartel
uchaf y mynegai iechyd sefydliadol.

Cyfrifoldeb
Susan O
Jones

Dyddiad
Targed
Medi 2017

Ffynhonnell gyllid
Craidd

6.7

Monitro Chwarter 3
Arolwg wedi’i gwblhau. Cwblhaodd 91%
o staff GwE yr arolwg.
Mae Mynegai Iechyd y Sefydliad (OHI)
gan Mckinsey and Company yn rhoi
gwybodaeth fanwl am sut y mae GwE yn
perfformio ar y naw elfen iechyd mewn
perthynas
â pherfformiad wedi’i
feincnodi yn erbyn 1,300 cwmni arall yn
rhyngwladol.

Tud. 35

Yn yr adroddiad, nodwyd GwE fel
sefydliad sy’n perfformio yn y chwartel
uchaf gyda chryfderau penodol mewn
cyfeiriad,
medrusrwydd
ac
arweinyddiaeth. Mae GwE felly mewn
sefyllfa ffafriol gyda golwg ar ei allu i
berfformio yn y dyfodol.
Mae’n galluogi GwE i ddadansoddi
cryfderau’r sefydliad a’i anghenion
datblygu, a’n helpu i ddeall ble fyddai
angen gweithredu er mwyn cynnal y
lefelau presennol neu wella dros amser.
Bydd meysydd ar gyfer datblygiad yn
cael eu hymgorffori yng nghynllun
datblygu’r gweithlu.

6

Sefydlu GwE fel Sefydliad
sy'n Dysgu yn gweithio
mewn partneriaeth efo LlC
a OECD

B
6.8

Dangos cynnydd o un flwyddyn i'r
llall yn erbyn 7 dimensiwn y model
Sefydliad sy'n Dysgu.

Rhys H
Hughes

Medi 2017

Craidd

Arolwg OECD wedi’i gwblhau.
Negeseuon allweddol:
Darlun cadarnhaol cyffredinol o GwE fel
Sefydliad sy’n Dysgu.
Y dimensiwn cryfaf yw meithrin dysgu
tîm a chydweithio ymhlith y staff.
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6. BUSNES
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
Yr ail ddimensiwn cryfaf yw datblygu
gweledigaeth gytûn sydd â dysgu pob
myfyriwr yn brif ganolbwynt.
Y dimensiwn mae rhaid ei ddatblygu
fwyaf yw dysgu gydag, ac oddi wrth, yr
amgylchedd
allanol
a’r
system
ehangach.
Yr elfen unigol a sgoriodd isaf yw
cydweithio
â
gwasanaethau
cymdeithasol ac iechyd.

Tud. 36

Agwedd gadarnhaol yw’r gydberthynas
rhwng barn y Rheolwyr Gyfarwyddwyr
a’r Arweinwyr a barn yr Ymgynghorwyr
Cefnogi Gwelliant [YCG] ar draws y saith
dimensiwn.
Mae angen i GwE ddatblygu ymhellach y
strwythur Cefnogi Busnes newydd er
mwyn datblygu’r saith dimensiwn i gael
gwell aliniad o fewn y gwasanaeth.
Estynnwyd gwahoddodd i GwE i
gynhadledd rhanddeiliaid cenedlaethol
Estyn i roi cyflwyniad ar eu gwaith ar
ddatblygu fel sefydliad sy’n dysgu –
cafwyd derbyniad da ac roedd yr
adborth yn gadarnhaol o ran y diwylliant
sy’n cael eu datblygu e.e. defnydd o'r
G6.
Bydd GwE yn parhau i weithio gyda'r holl
bartneriaid o fewn yr haen ganol i
ddatblygu yr arolwg Sefydliad sy'n
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6. BUSNES
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
Dysgu.

7. Argymhellion Estyn
Cyf
7
E1

Tud. 37

C
U

Blaenoriaethau

Gweithredu

Argymhellion Estyn
- sicrhau y gwneir y
cynnydd
angenrheidiol yn
erbyn pob
argymhelliad yn
erbyn yr amserlen a
ddisgwylir

Sicrhau bod y gwasanaeth
gwella ysgolion yn gwneud
defnydd mwy effeithiol o
weithdrefnau data, gosod
targedau a thracio er mwyn
herio a chefnogi ysgolion i
wella perfformiad holl
ddysgwyr ar draws ysgolion
ac awdurdodau lleol, yn
arbennig yng nghyfnod
allweddol 4.
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Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
System rheoli data gadarn ar waith.
Mae'r holl ddeiliaid cynllun busnes
yn defnyddio data yn effeithiol i
gynllunio ac i arfarnu eu gwaith.

Cyfrifoldeb
Alwyn
Jones

Dyddiad
Targed
Parhaus

Ffynhonnell gyllid
Craidd

Monitro Chwarter 3
Barn Estyn: Cynnydd cryf
Defnyddio Data
Yn dilyn yr arolygiad craidd, mae GwE
wedi rhoi prosesau grymus ac effeithiol
ar waith i sicrhau bod data perfformiad
allweddol yn cael ei ddadansoddi yn fwy
diagnostig ar lefel ranbarthol, lleol ac
ysgol unigol. Gweithredwyd rhaglen
hyfforddiant gynhwysfawr i gefnogi YCG
gyda’r dull newydd o weithredu. O
ganlyniad, mae arweinwyr ac YCG yn
defnyddio data fel mater o drefn i:
 ddadansoddi perfformiad ar
draws y rhanbarth;
 adnabod yn gywir feysydd
allweddol ar gyfer gwelliant;
 arfarnu
effaith
rhaglenni
ymyrraeth
penodol
ar
gyrhaeddiad disgyblion;
 monitro ac olrhain cynnydd
grwpiau o ddysgwyr ar lefel
ranbarthol, ALl unigol ac ysgol
unigol; a
 herio a chefnogi arweinwyr

7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
ysgol ar eu
welliant

taith tuag at

Tud. 38

Mae uwch arweinwyr bellach yn
defnyddio data yn effeithiol i sicrhau
bod meysydd ar gyfer gwelliant yn
rhanbarthol ac yn lleol yn cael eu
hadnabod yn gyflym ac yr eir i’r afael â
hwy yn rymus trwy gyfrwng cynllunio
busnes manwl. O ganlyniad, mae
ansawdd y wybodaeth a rennir â’r
Pwyllgor Rheoli wedi gwella yn
sylweddol, sy’n galluogi aelodau i
graffu’r gwasanaeth a’i herio yn
sylweddol.
Gosod Targedau
Cytunwyd ar dargedau 3-blynedd heriol
ar lefel ranbarthol, lleol, ysgol a disgybl.
Mae targedau a rhagamcanion ysgolion
yn cael eu herio yn rymus fel mater o
drefn. Mae targedau’r Awdurdodau
Lleol yn seiliedig ar:
 goladu targedau o ysgolion unigol
 defnyddio safle PYD pob awdurdod i
ragfynegi’r perfformiad disgwyliedig
 defnyddio
gwybodaeth
a
dealltwriaeth lleol
 pennwyd
targedau
Cyfnod
Allweddol 4 gan ddefnyddio llinell
atchwel ar gyfer pob dangosydd
perfformiad i gyfrifo canlyniadau
wedi'u modelu.
O fewn y model uwchradd diwygiedig,
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7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
mae gan bob ysgol Raglen Gefnogaeth
gynhwysfawr sy’n diffinio sut y mae GwE
yn targedu cefnogaeth ac adnoddau i
sicrhau’r gwelliannau angenrheidiol
mewn meysydd â blaenoriaeth. Mae
cynnal rhaglen darged o ymweliadau
adolygu yn ystod 2016-17 wedi sicrhau
ein bod yn adnabod meysydd ac
agweddau ar gyfer gwelliant yn fwy
effeithiol ac yn fwy grymus mewn llawer
o ysgolion sydd mewn risg.

Tud. 39

Tracio
Mae GwE yn arwain ar ddatblygiadau ar
system gwybodaeth reoli gynhwysfawr
fydd yn rhoi gwybodaeth fanwl i GwE
am berfformiad ysgolion unigol a
dadansoddiad ohono. Mae hyn hefyd yn
cynnwys tracio ‘data byw’ ar lefel ysgol
uwchradd. Bydd y system newydd yn
sicrhau bod y sgwrs gydag arweinwyr a
rhanddeiliaid yn finiocach.
Mae GwE wedi sefydlu partneriaeth
effeithiol gyda Phrifysgol Bangor –
Prosiect CIEREI, fydd yn arfarnu effaith
agweddau ar ei waith. Mae data arfarnol
a dadansoddi yn galluogi’r sefydliad i
farnu gwerth am arian yn well a llywio
datblygiadau’r dyfodol. Mae’r rhaglen
her a chefnogaeth ddiwygiedig i’r sector
uwchradd, yn ogystal ag elfennau targed
y rhaglenni arweinyddiaeth, yn cael eu
harfarnu ar hyn o bryd.
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7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

E2

Gweithredu
Gwella ansawdd yr arfarnu
wrth
gyflawni
gwasanaethau
gwella
ysgolion.

6.3 –
6.6

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Mae monitro cynlluniau yn nodi yn
glir gryfderau a meysydd ar gyfer
gwelliant.
Perfformiad wedi gwella ym mhob
cyfnod allweddol yn unol â
mesuryddion
perfformiad
y
cytunwyd arnynt.

B

Cyfrifoldeb
Bethan
Eleri
Roberts

Dyddiad
Targed
Parhaus

Ffynhonnell gyllid
Craidd

Monitro Chwarter 3
Barn Estyn: Cynnydd da iawn

Tud. 40

Bellach, mae prosesau hunanarfarnu a
chynllunio gwelliant ar bob lefel wedi’u
gwreiddio mewn cyflawni gwasanaethau
gwella ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys:
 fframwaith atebolrwydd grymus;
 dadansoddiad manwl o ddata;
 cynllunio busnes manwl ar bob
lefel sy’n bwydo’r cynllun Lefel 1;
 cynllun busnes awdurdod lleol
manwl sy’n adlewyrchu materion
lleol yn fanwl gywir; a’r
 adroddiad blynyddol.
Yn dilyn yr arolygiad craidd, mae
fframwaith atebolrwydd grymus mewn
lle, sy’n sicrhau bod gan bob maes
gwasanaeth
swyddog
arweiniol
dynodedig a enwebwyd. Mae pob
swyddog yn gyfrifol am ddatblygu
cynllun busnes manwl ar gyfer ei faes
gwasanaeth, sy’n cynnwys dyddiadau
cwblhau clir, goblygiadau hyfforddiant a
meini prawf llwyddiant mesuradwy.
Canfyddiadau hunanarfarnu yw sail
blaenoriaethau cytunedig y cynlluniau
busnes. Adolygir y cynlluniau bob
chwarter ac adroddir am y canfyddiadau
i’r uwch arweinwyr a’r bwrdd rheoli.
Mae cynnydd yn cael ei ragio yn briodol
a bydd uwch arweinwyr yn herio unrhyw
lithriad mewn cynnydd disgwyliedig.
Mae adolygu rheolaidd ar bob lefel yn
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7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
galluogi uwch arweinwyr i arfarnu’n
fanwl gywir y cynnydd tuag at gyflawni’r
blaenoriaethau sydd wedi’u nodi yn y
cynlluniau lefel uchel. Mae hyn yn
sicrhau bod y cynlluniau busnes yn aros
yn hyblyg er mwyn gallu cynnwys
blaenoriaethau newydd yn ystod y
cyfnod monitro os oes angen.

Tud. 41

Mae gan bob Awdurdod Lleol gynllun
busnes manwl y bydd y pennaeth
gwasanaeth a’r Ymgynghorydd Cefnogi
Gwelliant arweiniol wedi cytuno arno.
Nodir yn fanwl ym mhob cynllun y
materion allweddol o fewn pob
awdurdod, ac mae’n cynnwys cynllun
gwella pwrpasol i fynd i’r afael â heriau
penodol. Adolygir y cynnydd tuag at
gyflawni’r deilliannau cytunedig ar lefel
awdurdod lleol yn rheolaidd mewn
cyfarfodydd
rhwng
y
pennaeth
gwasanaeth a’r Ymgynghorydd Cefnogi
Gwelliant arweiniol. Caiff materion sy’n
rhai parhaus eu cyflwyno ar gyfer sylw
uwch arweinwyr GwE, a hynny yn
amserol.
Mae’r prosesau arfarnu sydd ar waith
bellach yn rhai cylchol a pharhaus. O
ganlyniad, mae arweinwyr GwE yn
adnabod yn fanwl gywir y meysydd
perfformiad da a’r meysydd ar gyfer
datblygiad neu’r rhai fydd efallai ddim
yn cyfrannu at wella profiadau addysgol
a deilliannau ar gyfer dysgwyr.
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7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3

Tud. 42

Mae gwaith a wnaed yn ddiweddar i
ddatblygu dangosfwrdd ysgol yn rhoi
data cyfredol a pharhaus i GwE. Mae
hyn yn hwyluso lefel uwch o gyfathrebu,
cefnogaeth a her rhwng rhanddeiliaid ac
yn galluogi GwE i fonitro effaith ei waith
a chynnydd ysgolion yn erbyn eu
blaenoriaethau cytunedig, a hynny yn
fwy amserol ac effeithiol. Trwy gyfrwng
y dangosfwrdd, gellir defnyddio data a
dadansoddeg yn fwy effeithiol i arfarnu
ansawdd gwasanaethau a’u heffaith ar
berfformiad dysgwyr ac ysgolion y
rhanbarth.
Yn
ogystal,
mae’r
gwasanaeth gwella ysgolion yn gallu
targedu ei adnoddau yn fwy effeithiol i
fodloni ei flaenoriaethau, ac addasu
adnoddau a’u hailgyfeirio pan nad yw
pethau yn gweithio.

E3

Gwella
trylwyredd
trefniadau
ar
gyfer
adnabod a rheoli risg.

6.3 –
6.6

Cofrestr Risg ar waith, gaiff ei
diweddaru ac adroddir amdani yn
rheolaidd.
Adnabod risg yn gynnar ac yn drylwyr
iawn ar bob lefel o fewn y
consortiwm.

B
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Susan O
Jones

cwblhawyd

Craidd Barn Estyn: Cynnydd da iawn
Mae’r trefniadau cynllunio busnes a
monitro newydd yn sicrhau bod cynnydd
yn cael ei adolygu a’i ragio yn briodol.
Mae trefniadau monitro cyffredinol yr
uwch arweinwyr yn sicrhau bod risgiau
ar bob lefel yn cael eu rheoli yn briodol
ac y cytunir ar ymyraethau yn briodol ac
yn amserol. Mae’r bwrdd rheoli a’r cydbwyllgor yn monitro’r trefniadau hyn yn
fanwl. Mae rheoli risg y rhanbarth yn
effeithiol yn galluogi GwE i gefnogi
amcanion y sefydliad, defnyddio
adnoddau yn effeithiol a chyflawni
amcanion fel y bwriadwyd.

7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

E4
6.3 –
6.6
B

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Sicrhau bod cynlluniau
busnes
a
chynlluniau
gweithredol yn cynnwys
meini prawf llwyddiant clir
ac y caiff cynnydd yn erbyn
y
rhain
ei
fonitro’n
effeithiol.

Mae strwythur cynllunio busnes clir a
fframwaith atebolrwydd ar waith
sy'n gweithredu yn effeithiol.

Bethan
Eleri
Roberts

Cwblhawyd

Mae cynlluniau busnes yn cynnwys
meini prawf llwyddiant clir a
thargedau mesuradwy.
Gweithdrefnau monitro chwarterol
clir a chadarn wedi'u gweithredu.

Ffynhonnell gyllid

Craidd

Monitro Chwarter 3

Barn Estyn: Cynnydd da iawn

Tud. 43

Mae’r fframwaith atebolrwydd clir a
grymus yn gryfder pwysig yn GwE. Mae
cynlluniau manwl ar sawl lefel yn rhoi
sylw i bob agwedd ar waith GwE. Mae
swyddogion dynodedig a enwebwyd yn
gysylltiedig â phob cynllun ac mae pob
swyddog yn rhoi mewnbwn clir i’w
gynllun. Ar sail y fframwaith hwn, mae
trefniadau hunanarfarnu manwl ar
waith.
Bydd YCG yn adolygu eu
cynlluniau bob chwarter ac yn arfarnu
cynnydd ac effaith. Mae’r adolygiadau
hyn yn llywio arfarniad y cynllun busnes
sydd, yn ei dro, yn bwydo arfarniad
chwarterol y gwasanaeth fel bod llwybr
clir o arfarnu tîm yn yr adolygiad
corfforaethol. Yna, bydd blaenoriaethau
newydd sy’n deillio o adolygiad y
gwasanaeth yn cael eu hymgorffori’n
gyflym yn y cynlluniau tîm.
Mae staff ar bob lefel yn deall yn llawn
eu cyfrifoldeb am welliant parhaus ac
atebolrwydd. Mae rhannu cynlluniau ac
arfarniadau yn gwneud timau yn
gydlynol ac yn gyrru’r cydweithio cryf
sydd wedi arwain at well darpariaeth a
gwelliant
mewn
safonau
ac
arweinyddiaeth mewn ysgolion. Mae’r
diwylliant hwn wedi deillio o arfer
lwyddiannus o fewn GwE. Rhaid i YCG
gyfiawnhau tanberfformiad ac adnabod
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7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
meysydd risg posib, gan gynnwys
gorwariant. Mae llinellau atebolrwydd
wedi’u diffinio yn glir.

E5

Egluro rôl strategol y
rhwydweithiau rhanbarthol
a’u hatebolrwydd i’r Cydbwyllgor.

B

Rhwydweithiau rhanbarthol wedi'u
chwalu a'u disodli gan gynlluniau
busnes lle bo'n briodol.

Arwyn
Thomas

Cwblhawyd

Craidd

Barn Estyn: Cynnydd da iawn
Yn dilyn yr arolygiad craidd, comisiynodd
y pwyllgor rheoli adolygiad manwl o’r
gwasanaeth gwella ysgolion a oedd yn
cynnwys
rôl
y
rhwydweithiau
rhanbarthol. Fe ardystiodd y bwrdd
rheoli a’r cyd-bwyllgor ganfyddiadau’r
adolygiad.

Tud. 44

O ganlyniad, cafwyd naill ai wared ar y
rhwydweithiau rhanbarthol hanesyddol
neu maent wedi’u cynnwys o dan
reolaeth strategol GwE. Mae eu
hatebolrwydd i’r cyd-bwyllgor yn glir.
Mae gan bob maes berson arweiniol a
enwebwyd a chynllun busnes manwl â
meini prawf llwyddiant mesuradwy.
Mae’r person arweiniol yn gyfrifol am
fonitro cynnydd ac adrodd bob chwarter
i’r uwch reolwyr. Cyfeirir materion sydd
angen sylw i’r Bwrdd Ansawdd
Rhanbarthol ar gyfer ystyriaeth bellach.

E6

Datblygu
fframwaith
priodol er mwyn asesu
gwerth am arian; sicrhau
bod cynllun cyllidol tymor
canolig yn cyd-fynd â’r
cynllun busnes, a bod

6.1
6.2
B
35

Polisi a fframwaith gwerth am arian
ar waith.
Cynllun ariannol wedi'i baratoi fel
rhan o'r Cynllun Busnes 3 blynedd.

Arwyn
Thomas

Cwblhawyd

Craidd

Barn Estyn: Cynnydd cryf
Mae dadansoddiad ariannol cadarn yn
ategu’r cynllun busnes 3-blynedd
diwygiedig. Mae cynllun ariannol tymor
canolig a chynllun gweithlu wedi’u

7. Argymhellion Estyn
Cyf

Blaenoriaethau

Gweithredu
ffrydiau gwaith wedi eu
prisio’n llawn.

R1
R2
R3
R8

Allbynnau a meini prawf llwyddiant
2017-2018
Cynllun ariannol tymor canolig ar
waith
Ffrydiau gwaith cynllun
wedi'u prisio yn llawn.

busnes

Archwiliadau mewnol ac allanol yn
cefnogi rheolaeth ariannol gadarn.

Cyfrifoldeb

Dyddiad
Targed

Ffynhonnell gyllid

Monitro Chwarter 3
halinio efo’r cynllun busnes. Trwy
ddefnyddio data yn fwyfwy effeithiol i
adnabod ein blaenoriaethau allweddol,
mae’r cyswllt rhwng y broses cynllunio
busnes a phenderfyniadau ynglŷn â
chynllunio ariannol wedi’i gryfhau gan
fod y ffrydiau gwaith sy’n sail i’r cynllun
busnes yn adnabod yn glir yr adnoddau
i’w defnyddio.

Tud. 45

Gwnaed gwaith manwl i alinio
dyraniadau grant gyda’n blaenoriaethau.
Mae YCG bellach yn herio ysgolion ar sut
y defnyddir y cyllid grant. Mae set clir o
feini prawf llwyddiant ar gyfer asesu
hyn, ac mae hyn wedi lleihau’r
anghysondebau rhwng ysgolion o ran
adnabod effaith defnyddio’r grant ar
ddeilliannau disgyblion.
Datblygwyd fframwaith ffurfiol i asesu
gwerth am arian ehangach a ddarperir
gan GwE. Bellach, mae’r holl randdeiliaid
yn cytuno ar sut y gellir mesur gwerth
am arian gweithgareddau GwE o fewn
strwythur ac amcanion y cynllun busnes.
Rydym bellach yn arfarnu ac yn adolygu
ein gwasanaethau a’n mentrau yn
rheolaidd yn ystod cyfnod eu
gweithredu er mwyn adnabod meysydd
ar gyfer gwelliant a gwerth am arian.

36

Tud. 46

37

Eitem 7
GwE: Cydbwyllgor 21/02/18

CYFARFOD

Cydbwyllgor GwE

DYDDIAD

21 Chwefror 2018

TEITL

Cyllideb GwE 2017/18 – Adolygiad 3ydd Chwarter

PWRPAS



Diweddaru aelodau’r Cydbwyllgor ar adolygiad ariannol
diweddaraf cyllideb GwE am y flwyddyn gyllidol 2017/18.



Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar yr amrywiadau ariannol
sylweddol, gydag Atodiad 1 yn cynnwys y wybodaeth ariannol
gyflawn.

ARGYMHELLIAD

Derbyn yr adroddiad.

AWDUR

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE a Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd.

1.

CASGLIAD

1.1

Adroddwyd yn yr adolygiad 2il chwarter amcangyfrif gorwariant net o £14,761 yn
erbyn y gyllideb, gyda’r prif reswm yn ymwneud gyda’r adleoli swyddfa ardal
Fflint/Wrecsam.

1.2

Erbyn hyn disgwylir tanwariant net o (£40,345), gyda’r rhan ddilynol o’r adroddiad
yn egluro'r rhesymau tu ôl i’r prif amrywiadau.

1
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2.

AMRYWIADAU ARIANNOL

2.1

Gweithwyr - Rheolaeth, Broceru, Safonau a Gweinyddiaeth:
Chwarter 3: tanwariant (£46,618). (Chwarter 2: tanwariant (£7,263)).
Adroddwyd yn Chwarter 2 bod trosiant staff a’r cyfnod pryd roedd y Rheolwr
Gyfarwyddwr mewn swydd dros dro a rhan amser (Ebrill a Mai 2017) wedi arwain
at danwariant un tro.
Erbyn hyn, mae trosiant staff pellach, gan gynnwys effaith ailstrwythuro Medi
2017, wedi cynyddu’r tanwariant.

2.2

Gweithwyr - Arweinwyr Craidd, Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant:
Chwarter 3: tanwariant (£17,971). (Chwarter 2: dim gôr na than wariant).
Disgwylir tanwariant ar y pennawd oherwydd trosiant staff gan gynnwys effaith
ailstrwythuro Medi 2017.

2.3

Adeilad - Rhent:
Chwarter 3: gorwariant £29,750. (Chwarter 2: gorwariant £29,750).
Dim newid i’r hyn adroddwyd yn Chwarter 2, sef gorwariant gan fod y GwE wedi
adleoli ei swyddfa ardal Fflint/Wrecsam o’r 1af o Fedi, gyda’r gost flynyddol yn
uwch na chost y swyddfa flaenorol (effaith 7 mis am eleni sydd wedi ei gynnwys
uchod). Mae angen adnabod dull ariannu parhaol ar gyfer y cynnydd cost
blwyddyn gyfan.

2.4

Cludiant – Costau Teithio:
Chwarter 3: tanwariant (£5,506). (Chwarter 2: tanwariant (£7,727)).
Dim newid o sylwedd i’r hyn adroddwyd yn Chwarter 2. Mae tuedd costau teithio
hanesyddol yn awgrymu bod y gwir gost flynyddol yn debygol o fod ychydig yn is
na’r hyn sydd wedi ei sefydlu yn y gyllideb.

2
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3.

CRONFA TANWARIANT

3.1

Cyfanswm y gronfa ar gychwyn y flwyddyn gyllidol 2017/18 oedd (£738,572).

3.2

Mae cynllun busnes y GwE yn cynnwys defnyddio £399,750 yn ystod 2017/18.
Blaenoriaeth Cynllun Busnes
Safonau
Cwricwlwm ac Asesu
Arweinyddiaeth
Lles
Addysgu
Adleoli swyddfa

3.3

£140,500
£62,500
£102,750
£13,000
£36,000
£45,000

Amcangyfrif cyfanswm y gronfa ar ddiwedd 2017/18 yw £379,167, wedi ystyried
y tanwariant a rhagwelir (gweler 1.2) llai’r defnydd (gweler 3.2) yn ystod y
flwyddyn.

ATODIADAU
Atodiad 1: Cyllideb GwE 2017/18 – Adolygiad 3ydd Chwarter 2017/18.

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro:
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

Y Swyddog Cyllid Statudol:
Cyd-awdur yr adroddiad.
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Adolygiad Cyllid 2017/18 : Trydydd Chwarter Hydref - Rhagfyr 2017
Cyllideb
Diwygiedig
Chwarter 2
£

Addasiadau

845,728
2,694,256
195,694
(587,624)
38,957

54,766
551,284
46,305
(606,050)

Gor / (Tan)
Wariant Net
diweddaraf
(Chwarter 3)
£

Gor / (Tan)
Wariant Net
diweddaraf
(Chwarter 2)
£

Cyllideb
Diwygiedig
Chwarter 3
£

Gwariant
Rhagwelir

900,494
3,245,540
241,999
(1,193,674)
38,957

853,876
3,227,569
241,999
(1,193,674)
38,957

(46,618)
(17,971)
0
0
0

(7,263)
0
0
0
0

93,892

93,892

123,642

29,750

29,750

125,559

125,559

120,053

(5,506)

(7,727)

30,344
15,090
7,663

30,344
15,090
7,663

30,344
15,090
7,663

0
0
0

0
0
0

262,341

262,341

262,341

0

0

£

£

Gwariant
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Gweithwyr
Cyflogau
- Rheolaeth, Broceru, Safonau a Gweinyddiaeth
- Arweinwyr Craidd, Ymgynhorwyr Cefnogi Gwelliant
- Staff ar Secondiad
- Trosglwyddo yn erbyn 'Prosiectau Penodol'
Hyfforddiant, hysbysebu a costau gweithwyr eraill
Adeilad
Rhent (yn cynnwys gwasanaethau)
Cludiant
Costau Teithio
Cyflenwadau a Gwasanaethau
Dodrefn, offer, argraffu, post, ffôn, hurio stafelloedd ayb
Technoleg Gwybodaeth (cyfraniad i gronfa adnewyddu)
Ffioedd archwilio
Broceru
Costau Gwasanaethau Cefnogol Awdurdod Lletyol Cyngor Gwynedd

Cyfreithiol
Adnoddau Dynol
Cyllid
Technoleg Gwybodaeth

5,237
8,980
38,836
42,953

5,237
8,980
38,836
42,953

5,237
8,980
38,836
42,953

0
0
0
0

0
0
0
0

Ymrwymiadau Model Cenedlaethol

463,003

463,003

463,003

0

0

Defnydd o'r Gronfa Tanwariant

399,750

399,750

399,750

0

0

3,315,056
2,374,028
2,417,269
5,000
844,100
25,641
241,400
12,924
112,647
45,204
1,871,250
150,000
580,468
50,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,731,604

(40,345)

14,761

Gor / (Tan)
Wariant Net
diweddaraf
(Chwarter 3)
£

Gor / (Tan)
Wariant Net
diweddaraf
(Chwarter 2)
£
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Prosiectau Penodol
Grant Gwella Addysg : Comisiynu Awdurdodau
Grant Gwella Addysg : Cynlluniau Uniongyrchol
Grant Codi Safonau
Llythrennedd a rhifedd - LlC
Grant Amddifadedd Disgyblion - Plant Mewn Gofal
Grant Her Ysgolion Cymru
Cefnogi Defnydd Iaith Anffurfiol - Plant a Phobl Ifanc
DPP - Bagloriaeth Cymru
Dysgu yn Cymru Digidol (LiDW)
Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (PLPS)
Ysgolion Arloesi
CPCP
Cynllun Busnes Ychwanegol
Grant Amddifadedd Disgyblion - Cynghorydd Strategol
Cyfanswm Gwariant

3,451,323
1,637,441
2,320,634
5,000
844,100
25,641
241,400
20,833
112,647
68,750
1,871,250
351,068
0
0

(136,267)
736,587
96,635

(201,068)
580,468
50,000

3,315,056
2,374,028
2,417,269
5,000
844,100
25,641
241,400
12,924
112,647
45,204
1,871,250
150,000
580,468
50,000

15,630,745

1,141,204

16,771,949

Cyllideb
Diwygiedig
Chwarter 2
£

Incwm

(7,909)
(23,546)

Addasiadau

£

Cyllideb
Diwygiedig
Chwarter 3
£

Gwariant
Rhagwelir
£

Cyfraniadau ar gyfer costau rhedeg y gwasanaeth craidd
- Cyngor Ynys Môn (10.15%)
- Cyngor Gwynedd (17.68%)
- Cyngor Conwy (15.39%)
- Cyngor Dinbych (15.24%)
- Cyngor Fflint
(22.70%)
- Cyngor Wrecsam (18.84%)

(414,516)
(722,367)
(628,939)
(622,542)
(927,249)
(769,602)

Incwm Secondiadau

(195,694)

Defnydd o'r Gronfa Tanwariant

(399,750)
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Prosiectau Penodol
Grant Gwella Addysg : Comisiynu Awdurdodau
Grant Gwella Addysg : Cynlluniau Uniongyrchol
Grant Codi Safonau
Llythrennedd a rhifedd - LlC
Grant Amddifadedd Disgyblion - Plant Mewn Gofal
Grant Her Ysgolion Cymru
Cefnogi Defnydd Iaith Anffurfiol - Plant a Phobl Ifanc
DPP - Bagloriaeth Cymru
Dysgu yn Cymru Digidol (LiDW)
Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (PLPS)
Ysgolion Arloesi
CPCP
Cynllun Busnes Ychwanegol
Grant Amddifadedd Disgyblion - Cynghorydd Strategol
Cyfanswm Incwm
Cyfanswm Net
Memorandwm -

(46,305)

(414,516)
(722,367)
(628,939)
(622,542)
(927,249)
(769,602)

(414,516)
(722,367)
(628,939)
(622,542)
(927,249)
(769,602)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

(241,999)

(241,999)

0

0

(399,750)

(399,750)

0

0

(3,315,056)
(2,374,028)
(2,417,269)
(5,000)
(844,100)
(25,641)
(241,400)
(12,924)
(112,647)
(45,204)
(1,871,250)
(150,000)
(580,468)
(50,000)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(3,451,323)
(1,637,441)
(2,320,634)
(5,000)
(844,100)
(25,641)
(241,400)
(20,833)
(112,647)
(68,750)
(1,871,250)
(351,068)
0
0

136,267
(736,587)
(96,635)

201,068
(580,468)
(50,000)

(3,315,056)
(2,374,028)
(2,417,269)
(5,000)
(844,100)
(25,641)
(241,400)
(12,924)
(112,647)
(45,204)
(1,871,250)
(150,000)
(580,468)
(50,000)

(15,630,745)

(1,141,204)

(16,771,949)

(16,771,949)

0

0

0

0

0

(40,345)

(40,345)

14,761

7,909
23,546

Y Gronfa Tanwariant
Cyfanswm y Gronfa ar 1 Ebrill 2017
Ychwaneger/Llai - (Tan)/Gorwariant am y flwyddyn gyllidol 2017/18
Llai - Defnydd o'r Gronfa
Cyfanswm y Gronfa ar 31 Mawrth 2018

(738,572)
(40,345)
399,750
(379,167)

(738,572)
14,761
399,750
(324,061)

(75,000)
(15,000)
0
(90,000)

(75,000)
(15,000)
0
(90,000)

Cronfa Adnewyddu Technoleg Gwybodaeth
Cyfanswm y Gronfa ar 1 Ebrill 2017
Ychwaneger - Cyfraniad am y flwyddyn gyllidol 2017/18
Llai - Defnydd o'r Gronfa
Cyfanswm y Gronfa ar 31 Mawrth 2018
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TEITL

Cyllideb Sylfaenol 2018/19

PWRPAS

Cyflwyno i’r Cydbwyllgor :
 Cyllideb Sylfaenol GwE 2018/19 (Atodiad 1)
 Cyfraniadau Ariannol yr Awdurdodau (Atodiad 2)
 Crynodeb Ailstrwythuro 1 Medi 2017 (Atodiad 3)

ARGYMHELLIAD

Mabwysiadu’r gyllideb sylfaenol ar gyfer 2018/19 fel y’i cyflwynir
yn Atodiad 1.

AWDUR

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE a Phennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd

1.

Cyllideb Sylfaenol (“sefyll yn llonydd”)

1.1 Mae cyllideb GwE yn parhau i ddatblygu ac mae bellach yn adlewyrchu
ymrwymiadau busnes craidd y Model Cenedlaethol a nifer sylweddol o
brosiectau a ariennir trwy grant.
1.2 Mae effaith ariannol chwyddiant/cynnydd mewn prisiau wedi’u hamcangyfrif a’u
cynnwys yn y gyllideb sylfaenol (ar sail “sefyll yn llonydd”), gan gynnwys
codiadau cyflog a chynnydd CPI.
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2.

Targed Arbedion

2.1 Mae’r gyllideb atodol yn adlewyrchu penderfyniad Bwrdd Arweinyddiaeth
Gogledd Cymru ar 19 Ionawr 2018 i gynnwys targed arbedion sy’n cyfateb i
leihad o 1% yng nghyfraniadau craidd y 6 awdurdod cyfansoddol, ar ôl
ychwanegu chwyddiant.
2.2 Gweler ar linell “Arbedion i’w Darganfod” y swm (£36,879), sef y 1% uchod.

3.

Rhent

3.1 Mae’r GwE wedi adleoli ei swyddfa ardal Fflint/Wrecsam yn yr Wyddgrug o’r 1af
o Fedi 2017, gyda’r gost flynyddol yn uwch na chost y swyddfa flaenorol, er fod
yr eiddo newydd yn llawer mwy addas i bwrpas.
3.2 Disgwylir ad-ennill elfen o’r cynnydd mewn cost trwy ddenu ffioedd, yn gadael
(£11,000) o arbedion i’w darganfod.

4.

Cronfa Tanwariant

4.1 Mae’r adroddiad ‘Cyllideb GwE 2017/18 - Adolygiad Chwarter 3’ (eitem
flaenorol ar raglen y Cydbwyllgor) yn amcangyfrif bydd oddeutu £379,167 yn y
gronfa tan wariant ar 31/03/2018.
4.2 Bydd angen clustnodi rhan briodol o’r gronfa ar gyfer pontio unrhyw elfen o’r
targed arbedion (para 2 uchod) a'r cynnydd rhent (para 3 uchod), os ni all GwE
ddarganfod yr holl arbedion yn ystod 2018/19.
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5.

Ailstrwythuro

5.1 Mae sawl adroddiad wedi’i gyflwyno i’r Cydbwyllgor ers 1 Chwefror 2017 ar
model o weithio Uwchradd diwygiedig a datblygu model Arweinyddiaeth
ddosranedig ar draws sectorau cynradd ac uwchradd.

5.2 Er bod y strwythur arfaethedig yn barhaol, rheolir y risg o unrhyw leihad mewn
grantiau i'r dyfodol trwy penodi i rhai o’r swyddi ar sail dros dro.
5.3 Gyda’r strwythur arfaethedig eisoes yn ei le ac yn weithredol ers 1 Medi 2017,
cyflwynir yma yn atodiad 3 crynodeb ystadegol ac ariannol.

Atodiadau:
Atodiad 1 - Cyllideb Sylfaenol GwE ar gyfer 2018/19
Atodiad 2 - Cyfraniadau’r Awdurdodau Lleol 2018/19
Atodiad 3 - Crynodeb Ailstrwythuro 1 Medi 2017

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro:
Byddaf yn rhoi unrhyw sylwadau ar briodoldeb yn y cyfarfod

Y Swyddog Cyllid Statudol:
Cyd-awdur yr adroddiad.
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Atodiad 1

CYD-BWYLLGOR GwE
CYNGHORAU GOGLEDD CYMRU
CYLLIDEB GwE 2018-19
Cyllideb
Terfynol
2017/18
£

Addasiad
Staff

Addasiad
Chwyddiant

Targed
Arbedion

Addasiad
Rhent

Addasiadau
Eraill

£

£

£

£

£

900,494
3,245,540
241,999
(1,193,674)
38,957

39,119
393,774
(126,329)
(432,893)

18,002
57,621

Cyllideb
Terfynol
2018/19
£

Gwariant
Gweithwyr
Cyflogau
- Rheolaeth, Broceru, Safonau a Gweinyddiaeth
- Ymgynghorwyr Her
- Staff ar Secondiad
- Trosglwyddo yn erbyn 'Prosiectau Penodol'
Hyfforddiant, hysbysebu a costau gweithwyr eraill

957,615
3,696,935
115,670
(1,652,930)
39,814

(26,363)
857
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Adeilad
Rhent (yn cynnwys gwasanaethau)
Ad-daliad Defnydd 'Prosiectau Penodol' o'r ystafelloedd

93,892
0

2,066

Cludiant
Costau Teithio

125,559

2,762

128,321

Cyflenwadau a Gwasanaethau
Dodrefn, offer, argraffu, post, ffôn, hurio stafelloedd ayb
Technoleg Gwybodaeth (cyfraniad i gronfa adnewyddu)
Ffioedd archwilio

30,344
15,090
7,663

668
332
169

31,012
15,422
7,832

Broceru

262,341

7,548

269,889

Costau Gwasanaethau Cefnogol Awdurdod Lletyol Cyngor Gwynedd
Cyfreithiol
Adnoddau Dynol
Cyllid
Technoleg Gwybodaeth

5,237
8,980
38,836
42,953

115
198
854
945

5,352
9,178
39,690
43,898

Arbedion 2018/19 i'w darganfod
Arbedion i'w darganfod - cyllideb rhent

0

66,000
(55,000)

161,958
(55,000)

(36,879)

(36,879)
(11,000)

(11,000)

Ymrwymiadau Model Cenedlaethol

463,003

Defnydd o'r Gronfa Tanwariant

399,750

(399,750)

0

3,315,056
2,374,028
2,417,269
5,000
844,100
25,641
241,400
12,924
112,647
45,204
1,871,250
150,000
580,468
50,000
0
0
0
0
0
16,771,949

(1,346,769)
(1,158,346)
(339,423)
125,000

1,968,287
1,215,682
2,077,846
130,000
844,100
0
241,400
0
101,215
0
1,140,000
150,000
0
100,000
556,250
236,245
108,000
14,175
22,500
13,135,480

Prosiectau Penodol
Grant Gwella Addysg : Comisiynu Awdurdodau
Grant Gwella Addysg : Cynlluniau Uniongyrchol
Grant Codi Safonau
Llythrennedd a rhifedd - LlC
Grant Amddifadedd Disgyblion - Plant Mewn Gofal
Grant Her Ysgolion Cymru
Cefnogi Defnydd Iaith Anffurfiol - Plant a Phobl Ifanc
DPP - Bagloriaeth Cymru
Dysgu yn Cymru Digidol (LiDW)
Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (PLPS)
Ysgolion Arloesi
CPCP
Cynllun Busnes Ychwanegol
Grant Amddifadedd Disgyblion - Cynghorydd Strategol
Dylunio a Datblygu'r Cwricwlwm Newydd
Rhaglen Cymorth TGAU
Ieithoedd Tramor Modern
Cynorthwyo Rhwydweithiau Proffesiynol
Mentora a chymorth rhwydwaith
Cyfanswm Gwariant

463,003

(25,641)
(12,924)
(11,432)
(45,204)
(731,250)

(126,329)

65,774

(36,879)

0

(580,468)
50,000
556,250
236,245
108,000
14,175
22,500
(3,539,035)

Atodiad 1

Cyllideb
Terfynol
2017/18
£

Addasiad
Staff

Addasiad
Chwyddiant

Targed
Arbedion

Targed
Arbedion

Addasiadau
Eraill

£

£

£

£

£

Cyllideb
Terfynol
2018/19
£

(6,674)
(11,631)
(10,126)
(10,023)
(14,929)
(12,391)

3,766
6,495
5,675
5,613
8,352
6,978

(2,711)
2,919
292
756
2,150
(3,405)

(420,135)
(724,584)
(633,098)
(626,196)
(931,676)
(778,420)

Incwm
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Cyfraniadau ar gyfer costau rhedeg y gwasanaeth craidd
- Cyngor Ynys Môn (17/18: 10.15% - 18/19: 10.21%)
- Cyngor Gwynedd (17/18: 17.68% - 18/19: 17.61%)
- Cyngor Conwy (17/18: 15.39% - 18/19: 15.39%)
- Cyngor Dinbych (17/18: 15.24% - 18/19: 15.22%)
- Cyngor Fflint
(17/18: 22.70% - 18/19: 22.65%)
- Cyngor Wrecsam (17/18: 18.84% - 18/19: 18.92%)

(414,516)
(722,367)
(628,939)
(622,542)
(927,249)
(769,602)

Incwm Secondiadau

(241,999)

Defnydd o'r Gronfa Tanwariant

(399,750)

399,750

0

(3,315,056)
(2,374,028)
(2,417,269)
(5,000)
(844,100)
(25,641)
(241,400)
(12,924)
(112,647)
(45,204)
(1,871,250)
(150,000)
(580,468)
(50,000)
0
0
0
0
0
(16,771,949)

126,329

(65,774)

36,879

0

1,346,769
1,158,346
339,423
(125,000)
0
25,641
0
12,924
11,432
45,204
731,250
0
580,468
(50,000)
(556,250)
(236,245)
(108,000)
(14,175)
(22,500)
3,539,035

(1,968,287)
(1,215,682)
(2,077,846)
(130,000)
(844,100)
0
(241,400)
0
(101,215)
0
(1,140,000)
(150,000)
0
(100,000)
(556,250)
(236,245)
(108,000)
(14,175)
(22,500)
(13,135,480)

0

0

0

0

0

0

0

Prosiectau Penodol
Grant Gwella Addysg : Comisiynu Awdurdodau
Grant Gwella Addysg : Cynlluniau Uniongyrchol
Grant Codi Safonau
Llythrennedd a rhifedd - LlC
Grant Amddifadedd Disgyblion - Plant Mewn Gofal
Grant Her Ysgolion Cymru
Cefnogi Defnydd Iaith Anffurfiol - Plant a Phobl Ifanc
DPP - Bagloriaeth Cymru
Dysgu yn Cymru Digidol (LiDW)
Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion (PLPS)
Ysgolion Arloesi
CPCP
Cynllun Busnes Ychwanegol
Grant Amddifadedd Disgyblion - Cynghorydd Strategol
Dylunio a Datblygu'r Cwricwlwm Newydd
Rhaglen Cymorth TGAU
Ieithoedd Tramor Modern
Cynorthwyo Rhwydweithiau Proffesiynol
Mentora a chymorth rhwydwaith
Cyfanswm Incwm
Cyfanswm Cyllideb Net

126,329

(115,670)

Atodiad 2 / Appendix 2
Craidd/Core
Cyllideb

Chwyddiant

Budget

Inflation

Arall / Other

Addasiadau
Targed Arbedion
Is-gyfanswm
canran cyfraniad
1%

Addasiad Model
Cenedlaethol

Cyllideb Drafft

National Model
adjustment

Draft Budget

I'w ariannu gan Funded by
Contribution
proportion
adjustment

Savings Target
1%

2017/18

Sub-total
2018/19

2018/19

£

£

£

£

£

£

£

%

Isle of Anglesey

367,536

6,674

2,409

-3,766

372,853

47,282

420,135

10.21%

Gwynedd

Gwynedd

640,496

11,631

-2,593

-6,495

643,039

81,545

724,584

17.61%

Conwy

Conwy

557,658

10,126

-260

-5,675

561,849

71,249

633,098

15.39%

Dinbych

Denbighshire

551,985

10,023

-671

-5,613

555,724

70,472

626,196

15.22%

Fflint

Flintshire

822,158

14,929

-1,910

-8,352

826,825

104,851

931,676

22.65%

Wrecsam

Wrexham

682,378

12,391

3,025

-6,978

690,816

87,604

778,420

18.92%

3,622,211

65,774

0

-36,879

3,651,106

463,003

4,114,109

100%
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Ynys Môn

Cyfanswm

Total

Atodiad 3

GwE

Tachwedd 2016

Arfaethedig Medi 2017

Gwahaniaeth

Rheolwr Gyfarwyddwr

1

1

0

Cymhorthydd Personol i’r Rheolwr Gyfarwyddwr

1

1

0

Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Pennaeth Broceru/Safonau

2

2

0

3

3

12

7

Arweinydd Data ac Ansawdd

1

1

Arweinydd Sicrhau Ansawdd

1

1

Arweinydd Dysgu Proffesiynol Ysgolion

1

1

Uwch Arweinydd (Cynradd / Uwchradd / Dyfodol Llwyddiannus)
Arweinwyr Craidd / Uwch Ymgynghorwyr Her

5

Ymgynghorydd Mathemateg a Rhifedd : Cynradd

1

1

0

Ymgynghorydd Mathemateg a Rhifedd : Uwchradd

1

1

0

Ymgynghorydd Saesneg a Llythrennedd : Cynradd

1

1

0

Ymgynghorydd Saesneg a Llythrennedd : Uwchradd

1

1

0

Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant

26.4

23.9

-2.5

Ymgynghorydd Mathemateg

0.5

0.5

0

Rheolwr Gwybodaeth

1

1

0

Uwch Swyddog Data

1

1

0

Rheolwr Busnes

1

1

0

Cyfieithydd

2

1.6

-0.4

Rheolwr Dysgu Proffesiynol

1

1

0

Rheolwr Rheoli Perfformiad

1

1

Rheolwr Cyllid

1

1

Swyddog Cyllid Cefnogol

0.89

1

0.11

Gweinyddol

7.4

7

-0.4

54.19
45.22
8.97

0.6
66.60
44.68
21.92

0.6
12.41
-0.54
12.95

Swyddog Cefnogol Rhaglenni Proffesiynol

Crynodeb
Strwythur Staffio Tachwedd 2016
54.19fte swydd yn costio £3,539,984 wedi'i ariannu trwy . Craidd 45.22fte £2,952,360
. Grantiau 8.97fte £587,624
Strwythur Staffio Arfaethedig Medi 2017
66.6fte swydd yn costio £4,578,928 wedi'i ariannu trwy . Craidd 44.68fte £2,952,360
. Grantiau 21.92fte £1,626,568
Casgliad
Strwythur staffio yn cynyddu 12.41fte (o 54.19fte i 66.6fte), sef cynnydd o £1,038,944 (o £3,539,984 i £4,578,928) .
Swyddi wedi'i ariannu o'r gyllideb Craidd yn lleihau 0.54fte (o 45.22fte i 44.68fte), gyda dim newid yn y cost oherwydd mae cyfartaledd
cyflog y strwythur staffio Craidd arfaethedig ychydig yn uwch i gymharu gyda cyfartaledd cyflog y strwythur staffio Craidd cyfredol.
Swyddi wedi'i ariannu trwy grant yn cynyddu 12.95fte (o 8.97fte i 21.92fte), sef cynnydd o £1,038,944 (o £587,624 i £1,626,568).
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Eitem 9
Cyd-bwyllgor GwE: 21/02/18

ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR
21 CHWEFROR 2018

Adroddiad gan:

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Testun:

Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2017/18 – 2020/21

1.0

Pwrpas yr Adroddiad

1.1

I gyflwyno'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig diwygiedig i'r Cyd-Bwyllgor ei gymeradwyo.

2.0

Cefndir ac Ystyriaethau

2.1

Mae'r CATC yn ddogfen drosolwg sy'n adnabod y prif faterion ariannol gaiff effaith ar GwE yn
y blynyddoedd sydd i ddod. Mae'n amlinellu dull strategol GwE o reoli ei gyllid ac yn
amlinellu'r materion ariannol fydd yn wynebu GwE yn y pedair blynedd nesaf. Mae cyflawni'r
strategaeth yn ddibynnol ar yr adnoddau fydd ar gael trwy gyfrwng setliadau Llywodraeth
Cymru (LlC) ac ar lwyddiant GwE yn alinio adnoddau â blaenoriaethau ei wasanaeth.

2.2

Mae'r CATC yn amlinellu siâp cyffredinol cyllideb GwE ac yn amlinellu model o'r gofynion
ariannol ar gyfer cyflawni lefelau gwasanaeth yn y tymor canolig. Mae hyn yn cynnig
fframwaith fel y gall y Cyd-bwyllgor a swyddogion ddatblygu dyraniadau cyllideb blynyddol
manwl.

2.3

Bydd y CATC yn adnodd allweddol ar gyfer rheoli cyllid yn rhagweithiol. Bydd yn cael ei
ddefnyddio fel sail i osod cyllideb flynyddol ac i sicrhau bod anghenion adnoddau GwE am
y flwyddyn sydd i ddod yn ddigonol ac wedi'u halinio â'r blaenoriaethau cywir. Mae hefyd

1
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Cyd-bwyllgor GwE: 21/02/18

yn caniatáu adnabod gofynion cyllido rhagamcanol y dyfodol yn ddigon buan fel y gellir
cynllunio gweithredu priodol i fynd i'r afael â'r lefelau cyllid disgwyliedig.
2.4

Adolygwyd y CATC yn dilyn cytundeb ar y gyllideb graidd ar gyfer 2018/19.

3.0 Argymhelliad
3.1

Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor gymeradwyo'r adroddiad a'r gweithredu a nodwyd, fel yr amlinellir
yn 5.8

4.0

Goblygiadau Ariannol / Risgiau

4.1

Mae'r CATC yn adnabod y prif faterion ariannol gaiff effaith ar GwE yn y blynyddoedd sydd i
ddod. Mae'r cynllun yn ddibynnol ar ffactorau sydd y tu allan i reolaeth GwE ac yn gofyn am
fonitro manwl ac ystyriaeth er mwyn cyfyngu ar yr effaith.

5.0

Effaith ar Gydraddoldeb

5.1

Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

6.0

Goblygiadau Personél

6.1

Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

7.0

Ymgynghori sydd wedi digwydd

7.1

Paratowyd yr adroddiad hwn drwy ymgynghori â Swyddog Cyllid Adran 151 yr awdurdod
lletyol, yn dilyn cyfarwyddyd gan y Prif Weithredwyr, sy'n cefnogi'r argymhelliad.

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Swyddog Monitro:
Rwy’n cefnogi’r egwyddor o baratoi cynllun ariannol fel cam priodol o safbwynt reolaeth ariannol
gan nodi fod gosod cyfanswm arian craidd y gwasanaeth yn fater sydd wedi ei adael yn ôl i’r
Cynghorau

Swyddog Cyllid Statudol:
Cyd-awdur yr adroddiad.

2
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CYNLLUN ARIANNOL
TYMOR CANOLIG
2017/18 – 2020/21
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Rheoli Fersiwn

Fersiwn

Dyddiad

Disgrifiad

V2.0

04/10/17

Cydbwyllgor GwE

V3.0

21/02/18

Cydbwyllgor GwE
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GwE
CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG: 2017/18 – 2020/21
1.

CEFNDIR

1.1.

Mae'r ddogfen drosolwg hon yn adnabod y prif faterion ariannol gaiff effaith ar GwE yn y blynyddoedd
sydd i ddod. Mae swyddog adran 151 Gwynedd yn cefnogi ac yn arwain y ddogfen hon.

1.2

Mae'r ddogfen hon yn cynnig crynodeb o'r sefyllfa a bydd, yn benodol, yn galluogi Cyd-bwyllgor a staff
GwE i gael dealltwriaeth bellach mewn perthynas â:

•
•
•
•

Modelu senarios
Egwyddorion a fabwysiadwyd wrth ddyrannu adnoddau
Adnabod hyd a lled heriau/cyfleoedd ariannol
Egwyddorion i fynd i'r afael â gwasgfa ariannol.

2.

YR ANGEN AM GYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG (CATC)

2.1

Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig hwn (CATC) yn amlinellu dull strategol GwE o reoli ei gyllid ac yn
amlinellu'r materion ariannol fydd yn wynebu GwE yn y pedair blynedd nesaf. Mae cyflwyno'r
strategaeth yn dibynnu ar yr adnoddau fydd ar gael trwy gyfrwng setliadau Llywodraeth Cymru (LlC) ac
ar lwyddiant GwE yn alinio adnoddau â blaenoriaethau'r gwasanaeth.

2.2

CATC yn amlinellu siâp cyffredinol cyllideb GwE ac yn amlinellu model o'r gofynion ariannol ar gyfer
cyflwyno lefelau gwasanaeth yn y tymor canolig. Mae hyn yn cynnig fframwaith fel y gall y Cydbwyllgor a swyddogion ddatblygu dyraniadau cyllideb blynyddol manwl.

2.3

Bydd y CATC yn adnodd allweddol ar gyfer rheoli cyllid yn rhagweithiol. Bydd yn cael ei ddefnyddio fel sail
i osod cyllideb flynyddol ac i sicrhau bod anghenion adnoddau GwE am y flwyddyn sydd i ddod yn
ddigonol ac wedi'u halinio â'r blaenoriaethau cywir. Mae hefyd yn caniatáu adnabod gofynion cyllido
rhagamcanol y dyfodol yn ddigon buan fel y gellir cynllunio gweithredu priodol i fynd i'r afael â'r lefelau
cyllid disgwyliedig.

2.4

Mae'n ofynnol paratoi cyllideb flynyddol bob blwyddyn. Bydd y CATC yn cael ei ddiweddaru bob
blwyddyn fel rhan o gylch blynyddol cynllunio'r gyllideb. Bydd y Cyd-bwyllgor yn cael gwybod am
ddatblygiadau i'r CATC yng nghyfarfod blynyddol GwE ym mis Gorffennaf a bydd gwasanaethau yn
ystyried costau ac arbedion a/neu opsiynau sy'n cynhyrchu incwm fel rhan o gylch blynyddol cynllunio'r
gyllideb.

3.

BLAENORIAETHAU AC AMCANION TYMOR CANOLIG GwE:

3.1

Bydd y CATC yn cefnogi gweledigaeth a gwerthoedd GwE ac yn cyflwyno blaenoriaethau ac
amcanion tymor canolig a hir dymor GwE.

3.2

Mae'r dogfennau a ganlyn yn allweddol o ran
pennu
cyfeiriad GwE yn ystod y cyfnod hwn:
Tud.
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•
•
•
•
•

Ein Gweledigaeth;
Cynlluniau Busnes a Chynlluniau Gwella;
Blaenoriaethau Gwasanaeth;
Cynlluniau gwella ysgol ALl (a elwir yn Atodiadau)
Cofrestr Risg

3.3

Yn ogystal, mae blaenoriaethau addysg Ysgrifennydd y Cabinet ac agenda Cymwys am Oes Llywodraeth
Cymru yn yrwyr polisi a fydd yn dylanwadu ar flaenoriaethau ac amcanion GwE. Bydd angen hefyd i GwE
addasu ei flaenoriaethau a'i amcanion i adlewyrchu'r newid mewn deddfwriaeth ar lefel genedlaethol a
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

4.

YR HER ARIANNOL

4.1

Mae GwE wedi bod yn weithredol er mis Ebrill 2013 ac, ar y cychwyn, fe wnaed arbedion
effeithlonrwydd o £883,000 neu 20% ar draws chwe awdurdod lleol gogledd Cymru o'i gymharu â
chostau cyflwyno'r Gwasanaeth cyfatebol blaenorol.

4.2

Er mis Ebrill 2013 mae'r busnes wedi llwyddo yn raddol i gynyddu Adnoddau staffio trwy ailalinio
adnoddau cyllideb presennol a defnyddio cyllid grant penodol.

4.3

Gwnaeth GwE arbedion effeithlonrwydd pellach o £131,000 (mewn termau real) neu 3.48% yn 2016/17
trwy ymgorffori adnoddau sy'n bodoli eisoes a rheoli a gweinyddu mentrau gwella ysgol ychwanegol a
niferus Llywodraeth Cymru, a ariennir gan grant penodol.

4.4

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru
Bydd cyllid ar gyfer GwE yn gymharol â'r setliad ar gyfer chwe awdurdod lleol gogledd Cymru. Ar
adeg llunio'r ddogfen hon, nid yw Llywodraeth Cymru wedi darparu ffigyrau dangosol ar gyfer
setliad llywodraeth leol y flwyddyn ganlynol. At ddibenion yr adroddiad hwn tybir na fydd newid.

4.5
4.5.1

Cyllideb sylfaenol GwE:
Yn dilyn, ceir crynodeb o safle cychwynnol cyllideb GwE am y pum mlynedd ddiwethaf:

Blwyddyn

Gwariant Refeniw Gros
Refeniw Incwm
Cyfanswm Cyllideb Net
Wreiddiol
Cronfeydd wrth gefn a
ddygir ymlaen

2017/18
£’000
0000 9,317
£0 5,232
4,085
4,085

739

2016/17
£’000

2015/16
£’000

2014/15
£’000

2013/14
£’000

2016/17
10,554

2015/16
11,394

2014/156,519

2013/14
3,520

£’000

£’000

£’000

£’000

6,457

7,238

2,363

0

4,097
4,097

4156
4,156

4,156

353,
3,520

460

267

460

267

762

0
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4.6

Pwysau Ariannol Blynyddol ar GwE:

Mae pwysau ariannol ar GwE bob blwyddyn. Mae'r pwysau hwn yn effaith cronnol:

•
•
•
•
•
•
4.7

chwyddiant
ymrwymiadau anochel
ffrydiau Effeithlonrwydd/Incwm a gynlluniwyd
cyfraniadau ALl i gyllidebau craidd;
ailstrwythuro i gyflwyno Blaenoriaethau Cenedlaethol;
grantiau Llywodraeth Cymru.

Chwyddiant

Fel arfer adroddir i GwE am y rhain. Dyma'r rhai sydd wedi'u hadnabod am y pedair blynedd sydd i
ddod:

Blwyddyn

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

£’000

£’000

£’000

£’000

Chwyddiant Cyflog (@ 2% ar
ôl 2017/18)

31

63

64

66

Chwyddiant Cyffredinol

10

10

10

10

Gosodwyd y chwyddiant cyflog ar gyfer 2017/18 fel rhan o gytundeb 2 flynedd; fodd bynnag, ar hyn
o bryd, nid oes unrhyw awgrymiad parthed 2018/19. Gan fod y codiad cyflog chwyddiannol
blynyddol wedi'i osod ar 1% yn y blynyddoedd diweddar, heb ystyried y cynnydd mewn costau byw,
rhagwelir y bydd elfen o 'ddal i fyny' yn y dyfodol - o'r herwydd, tybir yma y bydd 2% o godiad
cyflog chwyddiannol o 2018/19 ymlaen.
4.8 Pwysau anochel:
Mae'r rhain wedi'u hamcangyfrif fel pwysau anochel ar GwE:





Ailstrwythuro staff 2017/18
2018/19 - dim
2019/20 - dim
2020/21 - dim

4.9 Cronfeydd wrth gefn:

5
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Caiff GwE adroddiadau blynyddol i adolygu'r cronfeydd wrth gefn. Mae'r adolygiad ar gyfer eleni
wedi'i gynnwys yng Nghyllideb Refeniw Sylfaenol 2017/18. Nid yw bob un o'r cronfeydd wrth gefn
wedi'u hymrwymo yn llawn. A chyllid GwE yn symud tuag at fod yn fwy dibynnol ar grantiau LlC, mae
hyn yn arbennig yn gwneud sefyllfa GwE yn fwy ansefydlog o ran cynllunio ariannol. Felly, mae angen
cronfeydd digonol wrth gefn i helpu GwE i ymdopi ag unrhyw grant diwygiedig, rhagdybiau
chwyddiannol ac ansefydlogrwydd o ran cynhyrchu incwm. Mae GwE yn adolygu yn ffurfiol y
cronfeydd wrth gefn bob mis Mawrth er sicrhau bod adnoddau priodol ar gael.
4.10 Effeithiau Cronnol
Mae'r tabl a ganlyn yn adnabod effaith cronnol pwysau chwyddiannol ac ymrwymiadau anochel yn
erbyn gwahanol gyfnodau o ddiffyg ariannol

2018/19

cyllideb tal
blwyddyn
blaenorol
chwyddiant
tâl (%)
chwyddiant
tâl (£)
ariannu gan
awdurdodau
(%)
ariannu gan
awdurdodau
(£)
ardrawiad ar
GwE (£)
ardrawiad
cynyddol (£)
5.
5.1

2019/20

2020/21

Cyllideb

Senario
Gorau

Achos
Ganolog

Senario
Gwaethaf

Senario
Gorau

Achos
Ganolog

Senario
Gwaethaf

£2,952,36
0

£3,001,620

£3,001,62
0

£3,001,62
0

£3,031,63
6

£3,046,64
4

£3,061,65
2

1.7%

1%

1.5%

2%

1%

1.5%

2%

£49,260

£30,016

£45,024

£60,032

£30,316

£45,700

£61,233

0.8%

1%

-0.5%

-2%

1%

-0.5%

-2%

£28,895

£36,782

-£18,408

-£73,697

£37,150

-£18,684

-£75,171

-£20,365

£6,765

-£63,432

-£133,730

£6,833

-£64,383

-£136,404

-£20,365

-£13,600

-£83,797

-£154,095

-£6,766

-£148,180

-£290,499

GWELEDIGAETH, BLAENORIAETHAU, GWERTHOEDD AC AMCANION Y GWASANAETH:
Gweledigaeth y Gwasanaeth:

Yn ôl ein gweledigaeth, bydd gan GwE:
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Ysgolion rhagorol sy’n cydweithio’n naturiol ac yn cyd-adnabod cyfeiriad ar gyfer gwelliant a fydd yn
arwain at les a safonau rhagorol i’w disgyblion.
5.2

Blaenoriaethau’r Gwasanaeth:

Ein Blaenoriaethau:
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6
5.2.7

5.3

Safonau - Sicrhau y cyrhaeddir y safonau uchaf ym mhob cyfnod allweddol a bod pob dysgwr yn
gwneud cynnydd priodol mewn llythrennedd a rhifedd o un cyfnod allweddol i’r llall. Bod pob
dysgwr yn ennill cymwysterau sy’n berthnasol i’w gallu a’u potensial ac yn gweithio tuag at fod
yn ddwyieithog erbyn eu bod yn un ar bymtheg oed.
Cwricwlwm ac asesu - sicrhau bod pob ysgol yn cyflwyno cwricwlwm diddorol sy’n ymateb i
ofynion statudol y cwricwlwm cenedlaethol. Sicrhau bod pob dysgwr yn cael eu cefnogi i
gyflawni cymwysterau sy’n eu galluogi i fod yn ddysgwyr galluog, uchelgeisiol sy’n cyrraedd eu
potensial. - Sicrhau bod gan bob ysgol brosesau asesu cadarn mewn lle gyda gweithdrefnau
targedu, olrhain ac ymyrraeth cadarn.
Arweinyddiaeth - sicrhau bod gan bob arweinydd weledigaeth addysgol glir ac yn medru
cynllunio’n strategol er mwyn cyflawni hyn. Sicrhau bod gan bob sefydliad dysgu y gallu i arwain
ar bob lefel i ysbrydoli, hyfforddi , cefnogi, rhannu arfer a chydweithio ar bob lefel i sicrhau bod
pob dysgwr yn cyflawni eu potensial. Sicrhau bod egwyddorion arweinyddiaeth ddosbarthol yn
cael eu gwreiddio ym mhob sefydliad dysgu ar draws y rhanbarth.
Lles - creu’r amodau i sicrhau bod dysgwyr yn datblygu fel unigolion iach, gwydn a chyfrifol yn
fyd-eang a darparu system addysgol gynhwysol, uchelgeisiol, sy’n ymroddedig i fynd i’r afael ag
anghydraddoldeb fel bod pobl ifanc yn cyflawni eu llawn potensial.
Addysgu - sicrhau bod pob athro a staff cymorth wedi’u harfogi â dealltwriaeth glir o beth yw
addysgu effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth ddibynadwy. - Yn ogystal, mae’r gallu i gyflwyno
ystod o ddulliau, sy’n cyfateb anghenion dysgwyr â’r cyd-destun yn effeithiol, er mwyn sicrhau
effaith gadarnhaol ar ddysgu a chyflawniad yn hollbwysig.
Busnes - Sicrhau bod gan GwE drefn lywodraethu gref a chefnogaeth fusnes a gweithredol
effeithiol sy'n rhoi gwerth am arian.
Argymhellion Estyn - sicrhau y gwneir y cynnydd angenrheidiol yn erbyn pob argymhelliad yn
erbyn yr amserlen a ddisgwylir:

Argymhellion Estyn:

E1: Sicrhau bod y gwasanaeth gwella ysgolion yn gwneud defnydd mwy effeithiol o weithdrefnau data,
gosod targedau a thracio er mwyn herio a chefnogi ysgolion i wella perfformiad holl ddysgwyr ar draws
ysgolion ac awdurdodau lleol, yn arbennig yng nghyfnod allweddol 4.
E2: Gwella ansawdd arfarnu wrth ddarparu gwasanaethau gwella ysgolion.
E3: Gwella trylwyredd trefniadau ar gyfer adnabod a rheoli risg.
E4: Sicrhau bod cynlluniau busnes a chynlluniau gweithredol yn cynnwys meini prawf llwyddiant clir ac
y caiff cynnydd yn erbyn y rhain ei fonitro’n effeithiol.
E5: Egluro rôl strategol y rhwydweithiau rhanbarthol a’u hatebolrwydd i’r Cyd-bwyllgor.
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E6: Datblygu fframwaith priodol er mwyn asesu gwerth am arian; sicrhau bod cynllun cyllidol tymor
canolig yn cyd-fynd â’r cynllun busnes, a bod ffrydiau gwaith wedi eu prisio’n llawn.
5.4

Gwerthoedd y Gwasanaeth

5.4.1 Er mwyn cyflawni’r weledigaeth a’r amcanion, rydym wedi gosod isafswm disgwyliadau i’n
hunain.
Dyma'r disgwyliadau hyn:
•

Arweinyddiaeth a rheolaeth dda;

•

Addysgu da;

•

Cael gwared ar amrywiad o fewn ysgol;

•

Dim un o ysgolion GwE i fod mewn categorïau statudol Estyn;

•

Dysgu a lles disgyblion yn dda, o leiaf; a

•

Dyfodol Llwyddiannus ar waith

5.4.2 Er mwyn cyflawni’r weledigaeth a’r amcanion, rydym wedi gosod gwerthoedd gwasanaeth a
phersonol i’n hunain
Dyma nhw:

5.5

•

Ymddiriedaeth;

•

Dim tuedd;

•

Tegwch;

•

Parch at amryfaliaeth;

•

Cefnogi a chydweithio;

•

Dwyieithrwydd;

•

Gwrthrychedd;

•

Mynnu safonau uchel;

•

Gonestrwydd.

Amcanion y Gwasanaeth

Mae GwE wedi gosod cyfres o amcanion i gyflwyno ei flaenoriaethau strategol i alinio â'r
CATC. Mae'r amcanion hyn yn troi cynlluniau busnes yn dargedau tymor canolig a thymor
hir. Mae hyn hefyd yn caniatáu i'n cynllunio ariannol fynd i'r afael â'r amcanion hyn fel
blaenoriaethau.
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5.6

Risgiau Gwasanaeth

Mae gan GwE gofrestr risg gynhwysfawr iawn gaiff ei monitro yn drylwyr pob chwarter gan
y:




Cyd-Bwyllgor;
Bwrdd Rheoli;
Uwch Dim Rheoli GwE;

Mae pob tîm o fewn GwE yn dal y Gofrestr yn eu cynllun busn es eu hunain ac yn monitro
pob chwarter i roi gwybod i'r Uwch Dîm Rheoli am unrhyw newidiadau angenrheidiol.

5.7

Strategaeth ariannol:

Bydd y Strategaeth Ariannol yn adnabod cynlluniau manwl i alluogi GwE i osod cyllideb gytbwys am y
cyfnod a nodir.
I gryfhau'r broses gynllunio ariannol tymor canolig, mae angen cyllidebau dangosol y tu hwnt i un
flwyddyn.
5.8

Gwerth am Arian

Mae GwE wedi ymrwymo i roi gwerth am arian fel rhan annatod o'i raglen weithredol a'i waith
strategol. Mae ganddo gyfrifoldeb penodol i gyflawni Gwerth am Arian o'i ddefnydd o gyllid craidd a
chyllid grant. Yn yr yn modd, mae anelu at Werth am Arian yn gyfrifoldeb yr holl staff, nid yn unig y
rheini sydd â dyletswyddau ariannol.
Er mwyn bodloni ei ymrwymiad i gyflawni Gwerth am Arian, mae GwE wedi gosod yr amcanion a
ganlyn:


Gwreiddio egwyddorion Gwerth am Arian yn y prosesau rheoli, cynllunio ac adolygu
presennol.



Mabwysiadu arfer dda gydnabyddedig lle bo hyn yn gwneud synnwyr.



Cynnal astudiaethau Gwerth am Arian mewn meysydd gweithgarwch y nodwyd yn deilwng o
adolygiad.



Meincnodi ein gweithgareddau yn erbyn gweithgareddau a sefydliadau cyffelyb eraill, lle'r
ystyrir hyn yn ddefnyddiol.
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Ymateb i gyfleoedd i gyfoethogi economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gweithgareddau.



Hybu diwylliant o welliant parhaus.



Sicrhau bod yr holl staff yn cydnabod eu rhwymedigaeth barhaus i geisio Gwerth am Arian fel
rhan o'u gweithgareddau o ddydd i ddydd.

Mae GwE yn cydnabod ei ddyletswydd i gyflawni Gwerth am Arian o'i holl weithgareddau, waeth sut
y'u hariennir. Fel y Consortia eraill, mae GwE wedi ymrwymo i geisio economi, effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd fel rhan o'i raglen weithredol a'i waith strategol. Bydd GwE yn ceisio sicrhau arfer dda
a gwreiddio egwyddorion Gwerth am Arian yn ei holl weithgareddau, a chynnal adolygiadau mor aml
ag y bo'n briodol er sicrhau bod Gwerth am Arian yn amlwg.
Mae Gwerth am Arian yn derm a ddefnyddir i asesu p'un a yw sefydliad wedi cael y budd gorau neu
beidio o'r gwasanaethau y mae’n eu sicrhau a'u darparu, a hynny o fewn yr adnoddau sydd ar gael.
Gall rhai elfennau fod yn oddrychol, yn anodd eu mesur, yn haniaethol a chael eu camddehongli. Mae
angen crebwyll felly wrth ystyried p'un a gyflawnwyd Gwerth am Arian yn foddhaol neu beidio. Nid yn
unig y gwasanaethau sy'n rheoli costau a fesurir, ond ystyrir hefyd ansawdd, cost, defnyddio
adnoddau, addasrwydd i bwrpas, amserlenni a bernir p'un a ydynt, gyda'i gilydd, yn cynnig gwerth am
arian neu beidio. Mae cyflawni Gwerth am Arian yn cael ei ddisgrifio yn aml yn nhermau'r 'tair E' economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd:
(i)

economi - lleihau cost yr adnoddau ar gyfer gweithgaredd ('gwneud pethau am bris
is');

(ii)

effeithlonrwydd - perfformio tasgau gydag ymdrech rhesymol ('gwneud pethau y
ffordd gywir'); ac

(iii) effeithiolrwydd - i ba raddau y bodlonir amcanion ('gwneud y pethau iawn').
Adolygir y polisi hwn yn flynyddol i sicrhau ei fod yn unol ag amcanion GwE a'i fod yn cwmpasu ei holl
weithgareddau.
Nodau
Er mwyn cyflawni Gwerth am Arian da, mae GwE wedi gosod yr amcanion a ganlyn:
(i) Gwreiddio egwyddorion Gwerth am Arian yn y prosesau rheoli, cynllunio ac adolygu presennol, yn
enwedig mewn perthynas â phrosiectau neu weithgareddau sydd â goblygiadau ariannol sylweddol.
(ii) mabwysiadu arfer dda gydnabyddedig lle bo hyn yn gwneud synnwyr ac o fudd i GwE.
(iii) cynnal, neu gomisiynu, astudiaethau Gwerth am Arian ar feysydd gweithgarwch y nodwyd i fod yn
deilwng o adolygiad.

10

Tud. 72

(iv) meincnodi gweithgareddau GwE yn erbyn gweithgareddau a sefydliadau cyffelyb eraill lle'r ystyrir
hyn yn ddefnyddiol.
(v) ymateb i gyfleoedd i gyfoethogi economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gweithgareddau;
(vi) hybu diwylliant o welliant parhaus;
(vii) Bod yn weithredol wrth ddangos i wylwyr mewnol ac allanol y ceisir Gwerth am Arian ym mhob
gweithgaredd;
(viii) sicrhau bod yr holl staff yn cydnabod eu rhwymedigaeth barhaus i geisio Gwerth am Arian fel
rhan o'u gweithgareddau o ddydd i ddydd; a
(ix) gwneud pob ymdrech i gael ein cydnabod gan eraill fel canolfan ragoriaeth wrth fodloni amcanion
y Polisi hwn.
Gwreiddio egwyddorion Gwerth am Arian
Integreiddio


Mae rhaid i Werth am Arian fod yn ran naturiol o'r broses gwneud penderfyniadau ar bob lefel ar
draws GwE. Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth gynllunio neu adolygu gweithgareddau sydd â
goblygiadau ariannol sylweddol.



Fel rhan o wreiddio Gwerth am Arian yn y broses gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd,
gofynnir i ddeiliaid Cynllun Busnes gyflwyno adroddiad byr neu astudiaeth achos ar gymhwyso
Gwerth am Arian bob blwyddyn yn eu cynlluniau busnes, gan fanylu ar fesurau i wella economi,
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd, a meintioli unrhyw fudd ariannol.



Dylai adroddiadau/astudiaethau achos dynnu sylw at weithgareddau presennol sy'n dangos
Gwerth am Arian parhaus yn ogystal â gweithgareddau newydd i wella Gwerth am Arian. Bydd
rhaid bodloni'r Bwrdd Ansawdd Busnes yr eir i'r afael yn ddigonol â materion Gwerth am Arian a
bod y prif feysydd gwariant, gan gynnwys costau staff, yn cael eu craffu yn briodol.



Mae deiliaid cynllun busnes mewn lle da i adnabod cyfleodd i gyflawni gwell Gwerth am Arian yn
eu meysydd cyfrifoldeb. Byddant yn gwybod pa fesurau sy'n debygol o fod yn effeithiol, gyda
golwg ar amgylchiadau ac anghenion penodol, a sut i sicrhau cefnogaeth a chydweithrediad staff.



Lle bo goblygiadau Gwerth am Arian, bydd y Bwrdd Ansawdd Busnes yn arwain ar hybu rhannu
arfer dda ar draws y sefydliad. Mae mabwysiadu arfer dda yn un ffordd o ddangos bod Gwerth
am Arian wedi'i geisio a'i gyflawni. Lle bo hyn wedi'i nodi, a'i fod efallai yn berthnasol i ddeiliaid
cynllun eraill, cyfathrebir hyn yn briodol.

Manteision


Mae egwyddorion Gwerth am Arian yn caniatáu cyfleoedd i swyddogion gynnal asesiad cywir o
amcanion gweithgaredd yn hytrach na gweithredu ar ragdybiaethau am yr hyn sy'n digwydd ac a
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gynhyrchir ar hyn o bryd. Bydd hyn yn datblygu i'r eithaf eu cyfle i gyflawni'r amcanion a ddymunir
heb wariant ac ymdrech diangen. Dylai asesiad hefyd ddangos bod y gweithgaredd arfaethedig yn
cyd-fynd ag amcanion a pholisïau GwE. Lle nad yw hyn yn digwydd, nid yw gweithgaredd yn
cyflawni'r amcanion a osodwyd gan GwE.


Trwy gyfrwng cynllunio sydd wedi'i gofnodi yn briodol a monitro mabwysiadu prosesau agored
sydd a wnelo â'r rhai dan sylw, gall staff ddangos, yn gyhoeddus, ymrwymiad i gyflawni priodoldeb
yn ogystal â Gwerth am Arian. Mae hyn yn fwyfwy pwysig mewn byd o atebolrwydd a chyfrifoldeb
cynyddol, ac yn hanfodol i GwE tra derbynnir cyllid craidd a grantiau. Mae gan GwE gyfrifoldeb i
ddangos ei fod yn gweithredu yn onest, yn deg a heb unrhyw ragfarn.



Mae angen i GwE gydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rhai cysylltiedig eraill. Trwy fabwysiadu
arfer dda a gallu arddangos hyn, lleiheir yn sylweddol y risg o fethu ag adnabod gofynion o'r fath a
chydymffurfio â hwy.



Mae risgiau ynghlwm wrth pob gweithgaredd. Gall ymgorffori egwyddorion rheoli risgiau, sef
adnabod, arfarnu a rhoi lliniaru priodol ar waith, gyfrannu at Werth am Arian. Yn aml, nid oes
rhaid cynnal asesiad risg llawn ar gyfer pob gweithgaredd, ond gall asesiad risg annigonol, yn
enwedig ar gyfer gweithgareddau arwyddocaol, arwain at Werth am Arian gwael.

Dulliau


Gellir cyflawni asesiad Gwerth am Arian mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft:

(i) meincnodi gweithgaredd yn erbyn gweithgareddau cyffelyb mewn mudiadau neu sefydliadau eraill;
(ii) defnyddio dangosyddion perfformiad;
(iii) cynnal astudiaethau Gwerth am Arian (ar y cyd â Chonsortia eraill o bosib);
(iv) ceisio arfer dda gydnabyddedig a'i mabwysiadu, lle y gellir addasu hyn i amgylchiadau GwE;
(v) cynnal archwiliadau mewnol; er mai prif bwrpas archwilio mewnol yw asesu'r system reoli fewnol,
mae'r archwilwyr mewnol mewn lle da yn aml i asesu Gwerth am Arian a chynnig sylwadau yn y
meysydd a adolygir;
(vi) cadw dogfennau sy'n dangos sut y cynlluniwyd gweithgaredd i feithrin Gwerth am Arian ynghyd â
thystiolaeth o'r arferion da a fabwysiadwyd; ac
(vii) archwilio canlyniadau neu ddeilliannau gweithgaredd.
Mae'n glir nad yr unig ffordd o ddangos ymrwymiad i Werth am Arian yw cynnal astudiaethau
Gwerth am Arian. Mae arferion rheoli presennol sy'n ceisio ymgorffori egwyddorion Gwerth am
Arian a bod yn weithredol wrth hybu diwylliant o welliant parhaus yn ddau ddull arall. Nid yw
cynnal astudiaeth Gwerth am Arian ynddo'i hun yn arddangos Gwerth am Arian; mae hyn yn
dibynnu ar ganlyniad yr astudiaeth ac ar unrhyw weithredu a wneir fel ymateb i'r canfyddiadau
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5.9

Fframwaith Gwerth am Arian GwE

"Gwerth da am arian yw'r defnydd gorau o adnoddau i gyflawni'r deilliannau
arfaethedig".
Amcan ein gwaith Gwerth am Arian yw dod i farn glir ar p'un a sicrhawyd gwerth am arian o
fewn GwE. Bwriad y fframwaith hwn yw helpu deiliaid cynllun busnes, arweinwyr gweithgaredd
a thimau i wneud hyn mewn dull cyson. Mae'n ategu'r cwestiynau sy'n sail i'n diffiniad ni o
Werth am Arian (gweler tudalen 4).
Yn ystod y cam cynllunio, dylai staff ddilyn Camau 1-3 a amlinellir ar dudalen 2.
Mae Cam 1 yn gofyn iddynt benderfynu ar drefniadau'r amgylchiadau yr ydym yn ceisio eu
gwella. Yr ydym ni yn diffinio gwerth da am arian fel "y canlyniad gorau posib o wybod
beth yw'r cyfyngiadau a fynegir neu a awgrymir." Mae penderfynu ar yr hyn sy'n werth da
yn gofyn am grebwyll a dealltwriaeth o beth yw cyfyngiadau rhesymol.
Mae Cam 2 yn gofyn bod y tîm yn sefydlu yn eu crynswth yr adnoddau a gynlluniwyd sy'n
berthnasol i wella'r flaenoriaeth;
Mae Cam 3 yn gofyn bod y tîm yn adnabod yr holl gynhyrchion a'r holl ddeilliannau a
gynlluniwyd.
Ar derfyn y gwaith, dylai timau ailadrodd Camau 1-3. Gan ddefnyddio'r dystiolaeth a
gaglwyd dan y tri pennawd yn ystod cyflwyno eu blaenoriaeth, gall timau yn awr ganfod yr
hyn a gyflawnwyd - tuag at sefydlu trefniadau gwerth da ac o ran cyflawni deilliannau - a
pha adnoddau gafodd eu gwario.
Yna, ar ôl adnabod y perfformiad a gyflawnwyd, dylai staff ddilyn Camu 4-5 ar dudalen 3
a dod i gasgliad, yn enwedig ar:



p'un a oedd y perfformiad yn well neu'n waeth na'r hyn a gynlluniwyd (cymhariaeth
fewnol); a
sut y mae hyn yn cymharu â meincnodau'r tu hwnt i'r achos penodol hwn mewn amser
(cymhariaeth allanol).

Trwy wneud hyn gall staff benderfynu p’un a gyflawnwyd gwerth am arian, a dylent ddatgan
eu barn mewn Casgliad Gwerth am Arian clir a chryno.
Ar ôl nodi lle mae'r gwendidau mewn perfformiad a threfniadau, gall timau wedyn wneud
argymhellion cadarn ar gyfer gwella gwerth am arian (Cam 6). Dilyniant Camau 1-6 fydd strwythur
Crynodeb o Werth am Arian.
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Fframwaith Dadansoddol ar gyfer asesu Gwerth am Arian
Diffiniad: Gwerth da am arian da yw'r defnydd gwerth da o adnoddau i gyflawni'r deilliannau arfaethedig
2 Cyfleu graddau'r
adnoddau

1 Sefydlu beth yw 'gwerth da'

3 Adnabod deilliannau
disgwyliedig a gwir
ddeilliannau

Sefydlu'r meini prawf ar gyfer asesu perfformiad trwy gytuno ar
drefniadau gwerth da ar gyfer craffu'r flaenoriaeth. Diffinnir 'gwerth
da' fel "y canlyniad gorau posib o wybod beth yw'r cyfyngiadau a
fynegir neu a awgrymir." Mae angen i staff bwyso a mesur pa
gyfyngiadau rhesymol sydd angen eu hystyried.
Cynllunio gwerth da: Bod yn glir am yr hyn a ddeisyfir. Er enghraifft:



Menter seiliedig ar dystiolaeth gydag amcanion clir,
ac yn seiliedig ar arfer orau/meincnodau priodol,
targedau cytunedig ac ati



Cynlluniau realistig sy'n ystyried cyfyngiadau ac a ddatblygwyd
gyda golwg ar ddealltwriaeth o risgiau



Cefnogaeth gan randdeiliaid i'r cynlluniau



Adnoddau angenrheidiol mewn lle i gyflwyno yn ôl y bwriad



Dealltwriaeth glir o'r hyn ddylai'r costau perthnasol fod

Adnabod yr adnoddau dan
sylw - yn y cynlluniau i
ddechrau ac, yn
ddiweddarach, fel buddiant gan gynnwys (lle bo'n briodol):


costau staff

Gweithredu gwerth da: . Er enghraifft:



ffrydiau cyllid



Meddu ar yr arbenigedd a'r sgiliau rheolaethol priodol



adeiladau



Dewis y dull gorau o gyflwyno



arbedion



Osgoi gwneud arbedion camarweiniol



Sicrhau arbedion maint trwy waith wedi'i dargedu;






perfformiad yn erbyn
targedau



cofnod o gyflwyno (maint ac
amseroldeb)

Isafswm effaith gynaliadwy'r gweithredu



costau unedol

Sefydlu trosglwyddiad risg da a chlir



mesuriadau economi ac
effeithlonrwydd



ansawdd y gwasanaeth (gan
gynnwys cofnod o
fodlonrwydd cwsmeriaid)



ôl-effeithiau anffafriol,
gwrthnysig neu anfwriadol

Monitro gwerth da: Gallu asesu perfformiad. Er enghraifft:



Adnabod yr amcanion tymor byr,
tymor canolig a thymor hir a'r
deilliannau (lle bo'n bosib). Mae
angen gwneud hyn, i ddechrau,
wrth ystyried y cyflawniad
arfaethedig ac yna, yn
ddiweddarach, wrth ystyried gwir
gyflawniad, gan gynnwys (lle bo'n
briodol):

Mesuriadau perfformiad clir wedi'u gosod a threfniadau monitro ar
waith



Systemau rheoli perfformiad cadarn



Prosesau arfarnu polisi cadarn ar waith gydag adborth amserol



Gallu gwneud newidiadau gweithredol yn sgil adborth



Profi gwerth parhaus



Methodoleg asesu Gwerth am Arian ar waith
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4 Sefydlu goblygiadau Gwerth am Arian y
lefel perfformiad a nodwyd (cymhariaeth

fewnol)
Sefydlu goblygiadau gwerth am arian y
perfformiad a nodwyd.

5 Dod i gasgliad cyffredinol am y
gwerth am arian a gyflawnwyd gyda'r
adnoddau hyn (cymhariaeth allanol


a ddefnyddiwyd mwy/llai o adnoddau
na'r disgwyl?

6 Gwneud argymhellion i sicrhau
gwelliant mewn deilliannau



Er enghraifft:


a yw'r trefniadau sydd mewn lle yn
cyd-fynd â threfniadau'r meincnod
dewisedig a sefydlwyd yng Ngham 1?



a oedd y deilliannau a
gyflawnwyd yn werth y drafferth,
o wybod:


graddfa'r gwariant



yr ymdrech (a'r cost cyfle)



eu cynaliadwyedd, neu fel arall,
dros y tymor canolig i'r tymor hir
(e.e. a ellir cynnal y perfformiad neu
a yw'n agored i ddirywiad?)



amseriad buddiannau (tymor byr,
canolig neu hir)

Ar ôl adnabod y perfformiad a gyflawnwyd
(1-3) a sefydlu sut y mae'n cymharu â'r
disgwyl, neu â'r hyn y gellid bod wedi'i
ddisgwyl (4), mae angen cwblhau'r
casgliad Gwerth am Arian trwy gymharu
perfformiad yn yr achos hwn â
meincnodau allanol lle bo'n briodol, megis:

a oedd perfformiad o ran
cynhyrchion/deilliannau yn well neu'n
waeth na'r disgwyl?

Ar ôl nodi lle mae'r gwendidau mewn
perfformiad, mae angen gwneud
argymhellion wedi'u costio a'u hamseru ar
gyfer y sefydliad neu ar gyfer y system
lywodraeth yn fwy eang, a fydd yn gwella'r
system gweithredu polisi ac yn arwain at
well Gwerth am Arian trwy:



gweithredu arall (a fyddai gwell
Gwerth am Arian wedi'i gyflawni
trwy wneud pethau yn wahanol)



yn erbyn arfer dda safonol a
meincnodau mewnol/allanol



gywiro gwendidau



gwella prosesau ac arferion



cymharu â blynyddoedd a fu dadansoddi tuedd



lleihau costau



yn erbyn disgwyliadau rhanddeiliaid



gwella perfformiad



sicrhau arbedion



codi ymwybyddiaeth o fanteision y polisi



gwella rheoli gwybodaeth



dod â gweithgareddau neu bolisi i ben
lle bo angen



aildrefnu prosesau ac arferion



a yw perfformiad yn awgrymu bod
problem parthed Gwerth mewn
Arian?
a oedd perfformiad yn well neu'n waeth na'r
disgwyl o wybod pa adnoddau a
ddefnyddiwyd?
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Gwerth da am arian yw Defnydd Gwerth Da o Adnoddau
i gyflawni’r Deilliannau arfaethedig
Meini Prawf i
ddod i farn ar
berfformiad

Da

Beth yw ystyr ‘defnydd gwerth da o
adnoddau’ mewn perthynas â’r 3E
mewn byd delfrydol?
....o wybod beth yw’r cyfyngiadau rhesymol?

2.
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Ar ôl y
gweithredu

Analysis
stage

Beth a gyflawnwyd yn erbyn y
meincnod dewisedig o ran creu
system gwerth da?

5.

Beth yw’r bwlch yn y system rhwng yr
hyn a gyflawnwyd a’r hyn ellid bod
wedi’i gyflawni?

4.

Beth yw goblygiadau Gwerth am Arian
y lefel perfformiad a nodwyd?

Deilliannau

Adnoddau

1.

Cynllunio
Chwarter 1

Fframwaith cwestiynau ar
gyfer asesu Gwerth am Arian

3.

2.

Pa adnoddau y bwriadwyd eu
defnyddio ar draws yr holl system?

Pa adnoddau a ddefnyddiwyd/a
ddefnyddir ar draws yr holl system?

2.

1.

Beth yw’r bwlch rhwng gwir
ddefnydd o adnoddau a defnydd
arfaethedig o adnoddau?

Beth yw ein casgliad cyffredinol am y
gwerth mewn arian a gyflawnwyd
gyda’r adnoddau hyn?

Casgliad Gwerth am Arian

Asesiad o
gostau a
buddiannau

9. Beth oedd y deilliannau arfaethedig?
(os nad oeddent wedi’u diffinio, beth a
ystyriwn yn lefel resymol o berfformiad?

10. Pa ddeilliannau a gyflawnwyd?

11. Beth yw’r bwlch rhwng yr hyn a
gyflawnwyd a’r bwriad?

12. Pa argymhellion ddylid eu gwneud i
sicrhau gwelliant mewn deilliannau?

Argymhellion

16

5.10 Gweithredu a Nodwyd:
 Datblygu Strategaeth Ariannol ar gyfer 2018/19 i 2020/21 gan gynnwys strategaeth ariannol ar
gyfer y senario canolig, fel yr amlinellwyd yn adran 4.11. Pe byddai'r senario waethaf yn digwydd,
fel yr amlinellir yn 4.11, byddai hyn yn golygu ailymweld ag egwyddorion sylfaenol.
 Cael mynediad i'r holl weithgarwch yn erbyn Blaenoriaethau Gwasanaeth ac
Egwyddorion Gweithredu GwE.
 Asesu'r angen am gronfeydd wrth gefn i alluogi GwE i gyflawni yn erbyn ei flaenoriaethau
gwasanaeth.
 Datblygu gweledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau yn 2020/21
 Adolygu'r CATC fel y daw gwybodaeth berthnasol ar gael i GwE.
 Gweithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru i ddatblygu ymrwymiad i ddangosydd y
dyfodol
 Ail strwythuro'r sefydliad i roi sylw i'r diffygion presennol;
 Datblygu model arweinyddiaeth ddosranedig a fydd yn rhoi mwy o rolau arwain i staff, a
rhoi cyfleoedd iddynt ddatblygu eu sgiliau eu hunain;
 Newid y model gweithredu presennol i sicrhau bod pwyslais clir ar wella perfformiad
mewn ysgolion uwchradd, yn enwedig yng CA4;
 Gweithredu model rheoli perfformiad unigol a gwasanaeth a fydd yn gymorth i roi sylw i
argymhellion Estyn;
 Datblygu eglurder rhwng blaenoriaethau Cenedlaethol a Lleol fel eu bod yn ategu ei gilydd,
yn hytrach na chystadlu;
 Crisialu rolau staff, yn enwedig uwch staff, fel bod blaenoriaethau yn cael eu cyflawni; ac
 Adolygu model cefnogi busnes GwE.
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Eitem 10
GwE: Cyd-bwyllgor 21/02/18

ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR
21 CHWEFROR 2018

Adroddiad gan:

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Testun:

Cofrestr Risg GwE

1.0

Pwrpas yr Adroddiad

1.1

Cyflwyno Cofrestr Risg ddiweddaraf GwE i'r Cyd-Bwyllgor.

2.0

Cefndir

2.1

Pwrpas y gofrestr risg yw ffurfioli’r broses o adnabod risgiau a chymryd camau gweithredu
dilynol i’w lliniaru.

2.2

Trwy reoli risgiau’r rhanbarth yn effeithiol bydd GwE yn gallu cefnogi amcanion y rhanbarth,
gwneud defnydd effeithiol o adnoddau a chyflawni’r deilliannau yn ôl y bwriad.

3.0

Ystyriaethau

3.1

Mae Cofrestr Risg GwE yn ddogfen fyw, a chaiff ei hadolygu'n gyson. Fe'i cyflwynir i’r Cydbwyllgor yn flynyddol, a hefyd pan fydd risgiau newydd yn cael eu hadnabod a bod angen i’r
Cyd-bwyllgor fod yn ymwybodol ohonynt.

3.2

Mae’r holl risgiau wedi cael eu hadolygu a’u diweddaru; diweddarwyd cyfanswm o saith risg
(Risg 12/14/15/16/17/18/21).

3.3

Mae Risg 23 yn risg newydd.

3.4

Awgrymir hefyd dileu y risgiau a ganlyn:

1
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GWEITHGARE
DDAU
PRESENNOL /
LLINIARU

Tud. 81

RHIF Y
RISG

RHANBART
HOL neu
LEOL

CRYNODEB

3

Rh

Cyllidol

I GYD

Mae
cyllid
grant yn cael ei
ddosbarthu'n
anghydradd
rhwng
y
consortia gan
arwain
at
anawsterau
wrth gymharu
perfformiad.

C

C

Mae
trafodaethau
yn parhau ar
lefel RhG y
Consortia a LlC
i gytuno ar
fformiwla mwy
cydradd
ar
gyfer
dosbarthu'r
grant.

20

Rh

Safonau

B1/B2

Strategaeth yr
Iaith Gymraeg dim digon o
gapasiti nac
adnoddau i
weithredu'r
strategaeth

C

C

Adnoddau
wedi'u
hadnabod a'u
cadarnhau.
Cynllun
gweithredu Isgrŵp Addysg
Gymraeg ar
waith. Yr
angen am fwy
o gapasisti
wedi'i nodi.

BLAENORI
AETH GwE

RISG A
NODWYD

TEBYGOLRWY
DD Y RISG

2

EFFAITH
Y RISG

RISG
WEDDILLIO
L / RISG
GYFFREDIN
OL
I

RhG

C

RhG

PERCHEN
NOG Y
RISG

CAMAU
GWEITHREDU
YN Y DYFODOL
Gwaith
meincnodi
yn
mynd rhagddo
yn
dda.
Trafodaethau ar
y gweill ar lefel
RhG
o
ran
adrodd
a
phosibiliadau
llywio'r
deilliannau
a'r
penderfyniadau.
Rheolwr Prosiect
i'w benodi.

GwE: Joint Committee 21/02/18

Dilynwyd y matrics risg canlynol wrth bennu statws y risg weddilliol.

Matrics Risg
Bron yn sicr
Tebygol
Tebygolrwydd

Posib
Annhebygol

Isel
(4)
Isel
(3)
Isel
(2)
Isel
(1)

Canolig
(8)
Canolig
(6)
Isel
(4)
Isel
(2)

Uchel
(12)
Canolig
(9)
Canolig
(6)
Isel
(3)

Uchel
(16)
Uchel
(12)
Canolig
(8)
Isel
(4)

Isel

Canolig

Uchel

Hynod uchel

Effaith

4.0

Argymhellion

4.1

Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor adolygu cynnwys y gofrestr.

4.2

Penderfynu a oes unrhyw risgiau y dymuna'r Cyd-bwyllgor eu cyflwyno i sylw'r Cabinet
perthnasol ac ati.

5.0

Goblygiadau Ariannol

5.1

Mae rheoli risg a rheolaeth ariannol effeithiol yn helpu i fonitro costau ac yn galluogi gwerth
am arian.

6.0

Effaith ar Gydraddoldeb

6.1

Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

7.0

Goblygiadau Personél

7.1

Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

8.0

Ymgynghori sydd wedi digwydd

8.1

Mae’r Bwrdd Ansawdd Busnes, Bwrdd Ansawdd Rhanbarthol a’r Bwrdd Rheoli wedi trafod
cynnwys y gofrestr ac wedi diwygio’r risgiau fel y bo’n briodol.

9.0

Atodiadau

9.1

Cofrestr Risg GwE

3
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BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Swyddog Monitro:
Mae monitro a rheoli risgiau GwE yn un o swyddogaethau penodol y Cyd- Bwyllgor. Dylai’r aelodau
fodloni eu hunain fod y risgiau priodol yn cael eu hadnabod a bod y camau rheoli yn cynrychioli
ymateb priodol.

Swyddog Cyllid Statudol:
Credaf fod cofrestr risg GwE ar ffurf safonol ac yn cynnwys gwybodaeth addas. Bydd Adran Gyllid
Gwynedd yn darparu cefnogaeth i Reolwr Gyfarwyddwr GwE ynghylch risgiau cyllidol. Cyflwynir
sylwadau pellach ar risgiau penodol, fel bo angen, ar lafar yng nghyfarfod y Cydbwyllgor ar
21/02/2018.
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RHIF RISG RHANBARTH
OL neu LEOL

1

Rh

CRYNODEB

Cyllidol

BLAENORIAE
TH GwE

I GYD

RISG A NODWYD

Mae toriadau yng Nghyllideb Graidd GwE yn
effeithio ar gynllunio strategol tymor hir.

TEBYGOLR
WYDD RISG

U

EFFAITH
RISG

U

GWEITHGAREDDAU PRESENNOL /
LLINIARU

RISG
PERCHENNOG
WEDDILLIOL
RISG
/ RISG
GYFFREDINO
L

Mae cynllun Ariannol Tymor Canolig a U
Fframwaith a Pholisi Gwerth am Arian
ar waith. Datblygwyd cynlluniau ar y
cyd â Swyddog Adran 151 yr awdurdod

RhG / RhB

Gweithio'n agos gyda Swyddog
Adran 151 yr awdurdod lleol I
adolygu'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig a'r Polisi a'r Fframwaith
Gwerth am Arian yn achlysurol.

RhG / RhB

Gweithio'n agos gyda Swyddog
Adran 151 yr awdurdod lleol I
adolygu'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig a'r Polisi a'r Fframwaith
Gwerth am Arian yn achlysurol.

lleol. Mae'r Cynllun Ariannol Tymor
Canolig yn cynnwys manylion y pwysau
ariannol ar GwE ac yn model
sefyllfaoedd. Gwneir rhagdybiaethau

2

Rh

Cyllidol

I GYD

Mae ansicrwydd ynglŷn â threfniadau cyllid C
grant gan LlC yn rhwystro cynllunio strategol
tymor hir.

U

ynglŷn â'r sefyllfa gyllidol yn y
Gwneir rhagdybiaethau ynglŷn â'r
C
sefyllfa gyllidol yn y dyfodol. Gweithir
yn agos gyda LlC i fwydo i'r sefyllfa
gyllidol am y tair blynedd nesaf.
Penodir nifer ar secondiad i sicrhau
hyblygrwydd o fewn y gwasanaeth i
ymateb yn gyflym i unrhyw
newidiadau. Cynllun cyllideb tymor
canolig ar waith. Datblygwyd y cynllun
ar y cyd â Swyddog Adran 151 yr

CAMAU GWEITHREDU YN Y
DYFODOL

awdurdod lleol. Mae'r Cynllun Ariannol
Tymor Canolig yn cynnwys manylion y
pwysau ariannol ar GwE ac yn modelu
sefyllfaoedd.

4

Rh

Safonau

B1/B2

Anawsterau recriwtio gweithlu addysgu U
cymwys o ansawdd uchel o fewn ysgolion yn
y rhanbarth, sy'n cael effaith ar safonau ym
mhob pwnc megis Saesneg a mathemateg.

U

Ymgynghorwyr Her pynciol mewn C
swydd gyda Chynlluniau Busnes Lefel
3 cyfatebol ar gyfer gweithredu'r
ymgyrch
recriwtio
#DarganfodAddysgu ar waith. Gwaith
ar y gweill i wella'r ddarpariaeth AGA
ar draws y rhanbarth - Partneriaeth
Addysg Athrawon Gogledd Cymru.

RhG / CC

Partneriaeth Addysg Athrawon
Gogledd Cymru (CaBan) i sicrhau
rhaglen ddysgu broffesiynol
effeithiol i ddarparwyr AGA ar
draws y rhanbarth.

5

Rh

Safonau

B1/B2

Newidiadau Cwricwlwm a chymwysterau yn C
creu ansicrwydd mewn ysgolion

C

Uwch Arweinydd a thîm Dyfodol C
Llwyddiannus bellach mewn swydd.
Arweinwyr portffolio hefyd mewn
swydd. Gweithgaredd ymgysylltu
sylweddol wedi'i chynnal ac ar y
gweill.
Gweithio'n
agos
gyda
rhanddeiliaid. Mae pob clwstwr ar
draws y rhanbarth wedi penodi
arweinydd
clwstwr
Dyfodol
Llwyddiannus.
Cynhaliwyd
hyfforddiant deuddydd ym mis Medi
ar Dyfodol Llwyddiannus a Rheoli
newid. Yn ôl yr adborth, mae'r

UA - DLl

Cefnogir Arweinwyr Clwstwr
Dyfodol Llwyddiannus yn agos yn
unol â'u cynllun clwstwr, i sicrhau
gwybodaeth ac ymroddiad da gan
bob ysgol yn y clwstwr. Mae gan
GwE 5 aelod o staff sy'n rhan o
ddatblygu gwaith arweiniol ar y
MDaPh i roi mewnbwn ac adborth
rheolaidd.

hyfforddiant wedi helpu a chynhaliwyd
dilyniant ar sut fydd y clystyrau yn
gweithio gyda'r arweinydd DLl ym mis
hydref. Cyhoeddiad gan LC ar
amserlenni'r cwricwlwm diwygiedig
wedi creu ychydig o ansicrwydd yn y
gyfundrefn - datblygir negeseuon i
gefnogi ysgolion gyda hyn mewn ffordd
gadarnhaol.

6

Rh

Safonau

B3

7

Rh

Safonau

I GYD

8

Rh

Busnes

I GYD

9

Rh

Llywodraethu/
Safonau

10

Rh

Llywodraethu

11

Rh

12

Anawsterau recriwtio Penaethiaid ar draws y C/ U
rhanbarth/Recriwtio arweinyddiaeth o safon
ar bob lefel.

C/ U

Cyflwyno CPCP a Rhaglenni Datblygu C
Arweinyddiaeth i gynnwys rhaglenni ar
gyfer
darpar
arweinwyr
a
phenaethiaid.
Ymgyrch
#DarganfodAddysgu yn mynd rhagddi.
Rhaglen Darpar Benaethiaid i'w
chyflwyno o dymor yr Hydref ymlaen.
Proses ymgeisio am CPCP wedi ei
chwblhau, y broses ardystio i'w
chwblhau 09/10/2017.

RhG / CC

Cydweithio
gyda'r Academi
Arweinyddiaeth Genedlaethol ac
is-grŵp
arweinyddiaeth
y
consortia ar sicrhau dysgu
proffesiynol effeithiol ar gyfer
arweinyddiaeth ar bob lefel.

Mae toriadau i gyllidebau ysgolion yn U
effeithio ar allu ysgolion i barhau i godi
safonau.
Nid yw defnydd y Grant Gwella Addysg wedi'i C
ymgorffori yn llawn yn y dull rhanbarthol arafu a lleihau effaith cyflwyno'r Cynllun
Busnes Strategol

U

Is-grŵp Cyllid yn gweithio gydag C/U
ysgolion i leihau effaith.

All

C

Bwrdd Rheoli Cynnal adolygiad a chyflwyno
adroddiad i Fwrdd Rheoli GwE
(haf / hydref 2018).

B6

Ansicrwydd am gyfeiriad elfennau o fewn y C
Model Cenedlaethol yn y dyfodol.

C

Adolygu strwythur atebolrwydd a C
phrosesau
rheoli
perfformiad.
Adolygiad i'r defnydd o'r GGA wedi ei
gynnwys fel rhan o'r Cynllun Busnes
Ariannol Lefel 3.
Aros am adolygiad gan Lywodraeth C
Cymru. Adolygiad o'r strwythur
atebolrwydd a rheoli perfformiad
mewn lle. Gwasanaeth wedi ei ailstrwythuro a model arweinyddiaeth
ddosranedig ar waith - yn sicrhau bod
y gwasanaeth yn fwy parod i addasu
pan fydd newid.

B6

Gall newidiadau yn arweinyddiaeth yr C
awdurdodau effeithio ar y gefnogaeth
wleidyddol neu gorfforaethol

C

Mae
dealltwriaeth
glir
o C
gyfrifoldebau'r holl awdurdodau a
GwE dros gyfeiriad strategol y
rhanbarth. Darparu sesiynau briffio a
chyfarfodydd i rannu gwybodaeth yn
gyson gydag aelodau newydd (yn
ogystal â'r cyfarfodydd Cyd-bwyllgor
ffurfiol).

CA / RhG

Parhau i sicrhau bod llwybrau
cyfathrebu yn glir a thryloyw.

Safonau

B1/B4

Nad yw'r Grant Amddifadedd Disgyblion yn C
cael ei ddefnyddio'n effeithiol/Perfformiad
Disgyblion PYD.

C

Ymgynghorydd Llesiant Rhanbarthol C
mewn swydd. Adolygiad o'r GAD wedi
ei gwblhau a chynllun gweithredu ar
waith.

YLlRh

Gweithredu'r camau o fewn y
cynllun busnes a monitro
cynnydd drwy
gyfrwng y
strwythur rheoli perfformiad
newydd.

Rh

Busnes

B1/B3

Nid oes gan lywodraethwyr y wybodaeth na'r C
sgiliau angenrheidiol i weithredu fel cyfeillion
beirniadol.

C/U

Adolygu strwythur atebolrwydd a C
rolau'r rhwydweithiau rhanbarthol.
Cynllun Busnes Lefel 3 ar waith.
Arweinydd
Portffolio
GwE
i
Lywodraethwyr bellach mewn swydd.
Offeryn
Hunan
Arfarnu
i
Lywodraethwyr bellach ar y we, ac yn
cael ei gyflwyno.

Bwrdd Rheoli Gwireddu'r Cynllun Busnes - dim
materion wedi codi hyd yma.
Trefnwyd dwy gynhadledd I holl
aelodau cyrff llywodraethu ar
'sut I fod yn gyfaill beirniadol'
ynghyd â chyflwyniadau i ysgolion.
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Rh

I GYD

I GYD

Nid yw'r cyfeiriad strategol yn adlewyrchu C
barn Plant a Phobl Ifanc y rhanbarth

I

Darparu cyfleoedd i Ysgolion Arloesi
ac ysgolion Partner i arddangos
arferion Llais y Disgybl - 15% o
Ysgolion Arloesi wedi arddangos
gwaith lle mae Llais y Disgybl wedi
bod yn nodweddiadol.

RhG

14

Rh

Safonau

B1

Amrywiad ym mherfformiad yr awdurdodau U
unigol yn CA4.

C/U

Ailstrwythurwyd rolau allweddol yn C
GwE a phenodwyd Uwch Arweinydd
Uwchradd i arwain tîm uwchradd
rhanbarthol a gweithredu model
cefnogaeth a her newydd. Adolygwyd
strwythurau atebolrwydd a'u cryfhau
ar lefel ranbarthol a lleol. Canlyniad
hyn yw bod mwy o gysondeb ar draws
y rhanbarth a mwy o atebolrwydd
gweithredol o fewn y gwasanaeth, ac
ar draws yr AauLl. Proffil rhanbarthol
uwchradd Estyn wedi gwella'n
sylweddol.

Bwrdd Rheoli Parhau i weithredu ac arfarnu'r
model uwchradd newydd.
Sicrhau atebolrwydd cadarn ar
lefel ranbarthol a lleol. Erys
pryderon am effaith llawn y
gwaith ar ganlyniadau CA4 2018.
Ansefydlogrwydd yn y tîm

I

Bwrdd Rheoli Gweithredu a rheoli unrhyw
newid yn llawn.

Gweithredu of fewn Cynllun
Busnes Dyfodol Llwyddiannus o
ran Llais y Disgybl

uwchradd yn parhau - yn dal yn
rhy ddibynnol ar secondiadau
tymor byr a chyfraniadau gan
ymgynghorwyr annibynnol.

Rh

Safonau

B1

Cyfradd gwelliant yn y Cyfnod Sylfaen yn
arafach na hwnnw ar lefel genedlaethol.

U

C

Cynnig pecyn cefnogaeth i bob
C
awdurdod, yn canolbwyntio ar
arweinyddiaeth a darpariaeth dda, a
disgwyliadau a safonau uchel yn y CS.
Adnabod ysgolion sy’n perfformio’n
gyson isel a’r rheiny mewn perygl.
Targedu cynhaliaeth i’r ysgolion hyn a
chlystyrau o ysgolion. Cytundeb gan yr
holl ALl i gynyddu'r capasiti o fewn
GwE i gefnogi'r Cyfnod Sylfaen - 1
Ymgynghorydd Her mewn swydd o
Fedi 2017 a 2 yn rhagor o fis Ionawr
2018 i fonitro perfformiad ysgolion
unigol a'u targedu fel y bo angen.
Cynhaliwyd cyfres o weithdai
cymedroli CS.

UA-C

16

Rh

Safonau

B1

Mae perfformiad disgyblion MAT mewn
awdurdodau unigol ar draws y rhanbarth yn
amrywio'n sylweddol.

C/U

C

Aros i ddadansoddi ac arfarnu
perfformiad 2017. Caiff Cynlluniau
Busnes eu diweddaru yn unol â hyn.
Arweinydd Uned Data ac Ansawdd
Rhanbarthol bellach mewn swydd.

C

RhG/CC/Uwc Mae gwella perfformiad yn y
h Arweinwyr dangosydd 5A*-A yn CA4 yn dal
yn flaenoriaeth yn y Cynlluniau
Busnes. Arweinydd Portffolio
dysgwyr MAT i'w gadarnhau ar ôl
Pasg.

17

Rh

Safonau

B1

Rhoi ysgolion mewn categori Statudol Estyn. U

U

Gwelliant yn y proffil, 7 ysgol
U
uwchradd (12.95) yn dal mewn
categori statudol ar hyn o bryd gyda
phosibilrwydd cryf y bydd un yn cael ei
thynnu yn y flwyddyn ysgol hon. Er
hynny, er gwelwyd cynnydd mewn
nifer o ysgolion risg uchel, mae'n dal
yn bosib y bydd o leiaf 4 o'r ysgolion
hynny yn cael eu rhoi mewn categori
statudol mewn unrhyw arolygiad
Estyn. Sefydlwyd model uwchradd
newydd i gefnogi, herio a sicrhau
atebolrwydd ar bob lefel. Mae gan
bob ysgol gynllun cefnogaeth unigryw
a r annwyd gyda'r llywodraethwyr a'r
ALl a chaiff ei fonitro gyda'r YCG
cyswllt - ble dyrchafwyd pryderon,
rhannwyd yr wybodaeth gyda
swyddogion yr ALl yng nghyfarfodydd
y BAS pob pythefnos.

RhG/CC/Uwc Sicrhau bod y gefnogaeth
h Arweinwyr angenrheidiol yn cael sylw cadarn
mewn cynlluniau cefnogaeth.
Sicrhau bod AauLl yn
gweithredu'n gadarn ac yn syth
mewn ysgolion ble rhannwyd
pryderon am gyflymder y
cynnydd.

18

Rh

Safonau

I GYD

Dysgu ôl-16 - Gall mesurau perfformiad
C
newydd a'r angen i gonsortia addysg
rhanbarthol roi mwy o bwyslais ar
berfformiad y chweched dosbarth (yn eu rôl
'herio a chefnogi' i ysgolion, a defnyddio dull
'traws awdurdod' i yrru gwelliannau a sicrhau
cysondeb yn genedlaethol) amharu ar
bwyslais consortia rhanbarthol ar safonau
mewn addysg cyn-16.

U

Adnabod arweinydd portffolio.
C
Cynllun Busnes lefel 3 ar waith.
Cytuno ar ddull gweithredu
rhanbarthol o ran casglu data, cytuno
ar raglen hyfforddi, pob YCG cyswllt
yn yn rhoi sylw i berfformiad ôl-16 fel
rhan o ymweliadau monitro.
Perthynas waith dda gyda chydlynwyr
14-19. NIfer o ysgolion yn rhanb arth
yn cymrd rhan mewn adolygiad
thematig ôl-16 Estyn.

Bwrdd
Rheoli/RhG

Parhau i weithredu Cynllun
Busnes lefel 3. Sicrhau bod data
yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol
i wella'r ddarpariaeth ymhellach
a sicrhau strwythurau a
phrosesau mwy effeithiol ar
gyfer rhannu'r arferion gorau.

19

Rh

Safonau

B2

Ymwybyddiaeth ysgolion o'r pedwar diben o C
fewn Dyfodol Llwyddiannus a datblygu
Meysydd Dysgu a Phrofiad fel rhan o
ddiwygiadau'r cwricwlwm yn gyfyngedig ac
yn creu ansicrwydd yn yr ysgolion.

C/U

Tîm wedi gweithio ar gyfres o
C
adnoddau i gefnogi ysgolion wrth
edrych ar y 4 diben. Cynhaliwyd
gweithdai Gwanwyn a Haf 2017 i
rannu'r adnoddau hyn gyda phob
ysgol. Sesiynau ail gyfle ar y gweill
Hydref 2017 i sicrhau bod pob ysgol
wedi mynychu ac yn cael yr
adnoddau. Uwch Arweinydd wedi rhoi
cyflwyniad i 370 o aelodau mewen
cynhadledd ranbarthol i Benaethiaid
Cynradd ym mis medi 2017 i rannu
negeseuon a gwaith. Holl gynllunio
GwE yn croesgyfeirio at 4 diben
Dyfodol Llwyddiannus.

UA - DLl

Gweithio rhagor gydag
Arweinydd Clwstwr Dyfodol
Llwyddiannus gyda phosibiliadau
cyllid cynhwysedd o fewn
clystyrau I gefnogi'r gwaith ar y 4
Diben. Cynnwys adnodd
ymwybyddiaeth Dyfodol
Llwyddiannus fel rhan o bob
rhaglen datblygu arweinyddiaeth.

21

Rh

Busnes

B3/6

Amrywiaeth yn y gefnogaeth AD a ddarperir i C / U
ysgolion ar draws y rhanbarth

C/U

Cynllun busnes AD lefel 3 ar waith er C
mwyn cydlynu gweithgaredd ar lefel
rhanbarthol. Angen sicrhau
cefnogaeth AD ranbarthol gyson ac o
safon uchel i ysgolion.

Bwrdd Rheoli Monitro gweithrediad y Cynllun
Busnes AD Lefel 3 drwy'r
strwywthur atebolrwydd a rheoli
perfformiad diwygiedig. Y Cynllun
Busnes yn cael ei gyflwyno'n
effeithol.

22

Rh

I GYD

B1/B2/B3

Bod y diwygiadau sylweddol mewn Addysg
sy'n cynnwys atebolrwydd, dysgu
proffesiynol, digidol, yr Iaith Gymraeg,
datblygiad cwricwlwm, asesu,
arweinyddiaeth ac ADY, ddim yn cael eu
cynnwys a'u gweithredu yn llwyddiannus ac
yn creu ansicrwydd yn yr ysgolion

C

U

Rhoi sylw i egwyddorion rheoli newid C/I
yn llawn: 11 o staff GwE wedi pasio
tystysgrif lefel Sylfaenol. Datblygwyd
hyfforddiant rheoli newid unigryw
dros ddeuddyd i'r 51 o Arweinwyr
Clwstwr DLl ac 12 Ymgynghorydd Her
gan gynnwys arweinwyr craidd cyfradd basio 100% gyda thystysgrif
rhyngwladol asiant newid lleol.
Datblygu Fframwaith Darparu ar gyfer
Rheoli Newid pendant gyda chronfa
adnoddau i ysgolion fynd i'r afael â'r
newidiadau a'u rhoi ar waith.
Gweithredu model arweinyddiaeth
ddosranedig yn GwE i gyd-fynd â DLl.

UA - DLl

23

Rh

Busnes

I GYD

Gall toriadau a newidiadau sylweddol yn y
Grant Gwella Addysg yn 2018/19 & 2019/20
effeithio ar gyflmder a gweithredu'r Cynllun
Busnes Strategol yn ogystal ag effeithio ar
gyllideb ysgolion.

U

U

Gwaith modelu ariannol yn cael ei
wneud i lywio penderfyniadau.

Bwrdd Rheoli Trafodaethau i'w cynnal yng
nghyfarfod y Bwrdd Rheoli ar 2
Chwefror 2018.
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15

U

Parhau i fonitro perfformiad
ysgolion unigol, a’u targedu yn ôl
yr angen. Parhau gyda sesiynau
cymedroli'r Cyfnod Sylfaen ar
draws y rhanbarth.

Gweithio rhagor gyda LlC i edrych
ar rôl rheoli newid yn
genedlaethol. Parhau i
ddatblygu'r cynllun rheoli newid i
gefnogi ysgolion wrth asesu eu
parodrwydd am y cwricwlwm
newydd wrth i'r diwygiadau fynd
rhagddynt - gyda chymorth y
dangosfwrdd/Ysgol GwE i bob
ysgol allu mesur eu parodrwydd
yn erbyn cerrig milltir ar gyfer
2017/2018.

Eitem 11
GwE: Cyd-bwyllgor 21/02/2018

ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR
21 Chwefror 2018

Adroddiad gan:

Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol GwE

Testun:

Bwrdd Ymgynghorol GwE

1.0

Pwrpas yr Adroddiad

1.1.

Darparu adroddiad ar drafodaethau’r Bwrdd Ymgynghorol yn eu cyfarfod diwethaf.

2.0

Cefndir

2.1

Rôl Bwrdd Ymgynghorol GwE yw: herio mewn ffordd adeiladol a chyfrannu at ddatblygu’r

strategaeth er mwyn grymuso’r sefydliad i gyrraedd ei amcanion; ystyried a gwneud argymhellion i’r
Cyd-bwyllgor ynglŷn â’r cynllun busnes blynyddol; monitro ac adolygu perfformiad rheolwyr er
mwyn cyflawni’r nodau ac amcanion; a monitro adrodd ar berfformiad.
2.2

Mae’r Bwrdd Ymgynghorol yn adrodd yn rheolaidd i’r Cyd-bwyllgor.

2.3

Yn Atodiad 1, gweler adroddiad o’r cyfarfod diwethaf (06/02/18).

3.0

Argymhellion

3.1

Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad.

4.0

Goblygiadau Ariannol

4.1

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn.

5.0

Effaith ar Gydraddoldeb
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5.1

Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

6.0

Goblygiadau Personél

6.1

Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

7.0

Ymgynghori sydd wedi digwydd

7.1

Nid oes unrhyw ymgynghori wedi digwydd hyd yma.

8.0

Atodiadau

Atodiad 1: Adroddiad o’r cyfarfod 06/02/18

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Swyddog Monitro:
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb

Swyddog Cyllid Statudol:
Dim sylwadau i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol.
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Atodiad 1:
Cafwyd trafodaeth ddwys ar ddau fater sydd o gryn bwys i ddatblygiad addysg yng ngogledd Cymru
dros y blynyddoedd nesaf:
i. Dashfwrdd
ii. Cynllun i ddatblygu’r gweithlu i gefnogi’r Gymraeg mewn addysg
1.
Dashfwrdd – G6
Roedd gwir werthfawrogiad o’r gwaith sydd wedi ei gychwyn gan GwE mewn perthynas â’r
dashfwrdd.
Gwerthfawrogwyd y cyflwyniad trylwyr gan Llyr Gilmour Jones a’r gwaith sydd eisoes wedi ei wneud
yn ei gyn-ysgol ac erbyn hyn ar draws sir Ddinbych.
Gwelir yma gyfle i wir hwyluso :
 Trefn casglu gwybodaeth am ysgolion unigol
 Y gallu i gymharu ysgol ac ysgol / awdurdod ac awdurdod
 Adnabod yn gyflym yr ysgol/ion sydd angen eu targedu
Gofynnwyd sawl cwestiwn i’r swyddogion:
 Gofynnwyd a oes sicrwydd bod person yn GwE yn gwasanaethu’r drefn gan sicrhau bod y
wybodaeth yn hollol gyfredol. Nodwyd gan y Bwrdd Ymgynghorol fod angen bod uwchben y
gwaith hwn yn y tymor canol a’r tymor estynedig gan nad yw trefn fel hyn ond cystal â
chywirdeb y data a fwydir i mewn.
 Gofynnwyd a oedd cyflymder y system yn mynd i waethygu fel bydd mwy a mwy o ddata yn
y system. Cadarnhawyd bod y cwmni yn gallu optimeiddio’r system i wella hyn.
 Gofynnwyd a oedd yr Ymgynghorwyr yn abl i ddefnyddio’r wybodaeth eang sydd yn y system
er mwyn targedu yn gywir anghenion yr ysgolion
 Holwyd sut y byddai hyn yn gallu cefnogi llywodraethwyr ysgolion er mwyn iddynt fedru
herio arweinyddiaeth yr ysgol
 Codwyd y posibilrwydd o blethu arfarniad ac effaith hyfforddiant ar unigolion ac ar yr ysgol
berthnasol. Roedd angen gwaith pellach ar hyn, ond roedd potensial i’w ddatblygu.
Mae potensial arbennig i’r cyfrwng hwn ehangu yn llawer pellach na’r drefn sydd yn cael ei dreialu ar
hyn o bryd. Mae’n drefn fydd yn gwyrdroi trefn Awdurdodau, GwE, Penaethiaid a’r tîm Rheoli yn
ogystal â llywodraethwyr ysgol i ddatblygu gwybodaeth eang sydd yn rhoi cyfle i’r holl randdeiliaid i
gefnogi a herio gwaith y sefydliadau.
Mae’r gwaith yn cael ei ymestyn ar draws holl ysgolion GwE yn ystod y tymor hwn.
2.

Cynllun i Ddatblygu’r Gweithlu i Gefnogi’r Gymraeg mewn Addysg

Cafwyd trosolwg o’r prosiect gan Eleri Ll.Owen, Rheolwr Prosiect, Esyllt Maelor, Cydlynydd a Bethan
Eleri Roberts, Rheolwr Rheoli Perfformiad gan roi’r pwyslais ar ddatblygu gallu’r gweithlu ar draws y
gogledd ar gyfer datblygu’r Gymraeg yn ein sefydliadau addysg
 Roedd arbenigeddau cryf iawn ymysg sawl aelod o’r Bwrdd gan gynnig syniadau
pellach i’r tîm i weithredu arnynt: roedd hi’n hanfodol sicrhau gweithio agos iawn
gyda Cholegau Addysg Pellach
 Cafwyd trafodaeth hynod effeithiol o’r angen i gydweithio gyda Bwrdd Uchelgais
Economaidd Gogledd Cymru ac i ddatblygu cyfleoedd i bobl ifanc gael defnyddio’r
Gymraeg yn y gweithle
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Nodwyd bod cwmnïau megis Horizon ac Airbus yn gweld gwir werth i allu
dwyieithrwydd eu gweithlu. Felly mae’n angenrheidiol cael y negeseuon hyn i
ysgolion ac i’r bobl ifanc yn eithaf buan yn eu gyrfa ysgol fel eu bod yn gweld gwir
werth i’r Gymraeg
Nodwyd gan aelod o’r Bwrdd enwau allweddol unigolion a sefydliadau sydd eisoes
yn gweithio yn y maes. Roedd hyn yn sicrhau nad oedd gwahanol brosiectau yn ailgreu’r olwyn.
Cafwyd cryn drafodaeth hefyd am yr angen i weithio gyda chonsortia eraill i
hyrwyddo’r gwaith

Codwyd ambell i gwestiwn i’r tîm eu hystyried ymhellach; er enghraifft:
 Cwestiynwyd natur yr ysgolion peilot. Roedd y Bwrdd eisiau sicrhau bod trawstoriad o
ysgolion yn y cynllun peilot fel nad ysgolion brwd dros y Gymraeg yn unig oedd yn y
sampl. Roedd y Bwrdd o’r farn bod y sialens o weithio ac i ddatblygu'r ysgolion “llai
brwdfrydig” yn rhoi gwell darlun o’r sialens oedd yn wynebu’r gwaith.
Cafwyd sesiwn hynod effeithiol gyda’r Bwrdd yn gwir weithredu fel Bwrdd Ymgynghorol. Roedd
aelodau’r Bwrdd yn herio, yn cwestiynu ac yn cynnig syniadau.
Roedd y Bwrdd Ymgynghorol yn wirioneddol gefnogol i’r datblygiadau hyn.
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GwE: Cyd-Bwyllgor 21/02/2018

ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR
21 Chwefror 2018

Adroddiad gan:

Rheolwr Gyfarwyddwr GwE

Testun:

Calendr Cyfarfodydd

1.0

Pwrpas yr Adroddiad

1.1.

Gwneud cais i’r Cyd-bwyllgor gytuno ar y rhaglen cyfarfodydd am y flwyddyn i ddod.

2.0

Cefndir

2.1

Bydd y Cyd-bwyllgor yn cyfarfod yn ôl yr angen i ddiwallu anghenion y Gwasanaeth yn unol

ag amserlen y Gwasanaeth ar yr amod bod isafswm o dri chyfarfod mewn blwyddyn, gydag un
ohonynt yn cael ei nodi fel y cyfarfod cyffredinol blynyddol. Cytunir ar leoliad y cyfarfodydd gan y
Cyd-bwyllgor.
2.2

Yn Atodiad 1, cynigir amserlen cyfarfodydd (drafft) i’w mabwysiadu.

3.0 Ystyriaethau
3.1 Cynigir y bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn.
4.0 Argymhellion
4.1 Gofynnir i'r Cyd-Bwyllgor:
4.1.1 Gymeradwyo’r calendr cyfarfodydd fel y’u cynigir yn Atodiad 1.
4.1.2 Rhoi awdurdod i’r Cadeirydd wneud newidiadau i’r calendr os oes angen.
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5.0

Goblygiadau Ariannol

5.1

Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r adroddiad hwn.

6.0

Effaith ar Gydraddoldeb

6.1

Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

7.0

Goblygiadau Personél

7.1

Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn.

8.0

Ymgynghori sydd wedi digwydd

8.1

Ymgynghorwyd â chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru er mwyn osgoi unrhyw gyd-daro â

chyfarfodydd Cyngor.
9.0

Atodiadau

Atodiad 1: Cyfarfodydd arfaethedig diwygiedig Cyd-bwyllgor GwE 2018/19

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Swyddog Monitro:
Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb

Swyddog Cyllid Statudol:
Mae dyddiadau arfaethedig cyfarfodydd Cydbwyllgor GwE, fel y’u cynigir yma, yn addas i bwrpas. Yn
benodol, bydd 4 Gorffennaf 2018 yn amserol ar gyfer derbyn cyfrifon cyn-archwiliad 2017/18, tra
bydd 26 Medi 2018 yn amserol ar gyfer derbyn a chymeradwyo adroddiad yr archwiliwr annibynnol
ar gyfrifon 2017/18, sy’n ofyniad statudol orfodol cyn 30 Medi.
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Atodiad 1:
Cyfarfodydd arfaethedig diwygiedig Cyd-bwyllgor GwE 2018-2019
CYFARFOD

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

Cyd-Bwyllgor GwE

04/07/2018

10.30am

Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Cyd-Bwyllgor GwE

26/09/2018

2.00pm

Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Cyd-Bwyllgor GwE

28/11/2018

10.30am

Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Cyd-Bwyllgor GwE

20/02/2019

10.30am

Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Cyd-Bwyllgor GwE

22/05/2019

10.30am

Swyddfeydd GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn
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