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1 Cyllidol I GYD Mae toriadau yng Nghyllideb Graidd GwE yn 
effeithio ar gynllunio strategol tymor hir.

U U 2A Mae cynllun Ariannol Tymor Canolig a Fframwaith a 
Pholisi Gwerth am Arian ar waith. Datblygwyd 
cynlluniau ar y cyd â Swyddog Adran 151 yr awdurdod lleol. 
Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig yn cynnwys manylion y 
pwysau ariannol ar GwE ac yn modelu sefyllfaoedd. Gwneir 
rhagdybiaethau ynglŷn â'r sefyllfa gyllidol yn y dyfodol. 
Penodir nifer ar secondiad i sicrhau hyblygrwydd o fewn 
y gwasanaeth i ymateb yn gyflym i unrhyw newidiadau.  

C/U 2B RhG / RhB Gweithio'n agos gyda Swyddog Adran 151 i 
adolygu'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a'r 
Polisi a'r Fframwaith Gwerth am Arian yn 
achlysurol. Ymgynghori â phrif swyddogion yr 
awdurdodau cyfansoddol o ran effaith unrhyw 
doriadau ariannol posib. Cynnal adolygiad o'r 
gyllideb a'r gweithlu. 

2 Cyllidol I GYD Mae ansicrwydd ynglŷn â threfniadau cyllid 
grant gan LlC yn llesteirio cynllunio strategol 
tymor hir. Mae oedi sylweddol o ran 
cadarnhau lefelau cyllido yn effeithio ar 
weithredu'r Cynllun Busnes Strategol.

U U 2A Gwneir rhagdybiaethau ynglŷn â'r sefyllfa gyllidol yn y 
dyfodol. Penodir nifer ar secondiad i sicrhau 
hyblygrwydd o fewn y gwasanaeth i ymateb yn gyflym i 
unrhyw newidiadau, ond hyn yn rhoi pwysau ar y 
gyllideb. Mae Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar waith. 
Datblygwyd y cynllun ar y cyd â'r Swyddog Adran 151. 
Mae'r cynllun ariannol tymor canolig yn cynnwys manylion 
ynghylch y pwysau ariannol ar GwE ac yn modelu 
sefyllfaoedd. Gweithredir modelu ariannol i lywio 
penderfyniadau. 

C/U 2C RhG / RhB / 
Bwrdd Rheoli

Gweithio gyda'r Swyddog Adran 151 i adolygu'r 
Cynllun Ariannol Tymor Canolig a'r Polisi a'r 
Fframwaith Gwerth am Arian yn achlysurol. 
Ymgysylltu â swyddogion LlC, aelodau Cabinet 
addysg yr awdurdodau cyfansoddol a 
phenaethiaid addysg i geisio cael gwell eglurder a 
sicrwydd o ran cyllid grant penodol. 

4 Safonau AS1 Anawsterau recriwtio gweithlu addysgu
cymwys o ansawdd uchel i ysgolion y
rhanbarth, gaiff effaith ar safonau ym mhob
pwnc, megis Saesneg a mathemateg.

U U 2A Mae datblygu proffesiwn addysg o'r radd flaenaf yn un
o amcanion strategol GwE ar gyfer 2019/20 ac mae
Cynlluniau Busnes Lefel 3 cyfatebol ar gyfer gweithredu.
Mae Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant pwnc benodol
mewn swydd ac mae Cynlluniau Busnes Lefel 3
cyfatebol ar gyfer gweithredu. Mae ymgyrch recriwtio
#Darganfod Addysgu yn mynd rhagddo. Cefnogi CaBan 

C 2C RhG / CC Datblygu rôl Cydlynydd AGA rhanbarthol.
Datblygu cyswllt rhwng AGA ac ANG er mwyn
datblygu continwwm o ddysgu proffesiynol.
Sicrhau cyfraniad GwE i ddarparu'r rhaglen a
sicrhau ansawdd. 



5 Safonau I GYD Nad yw sgôp sylweddol y Diwygio Addysg sy'n
mynd rhagddo, sy'n cynnwys atebolrwydd,
dysgu proffesiynol, digidol, yr Iaith Gymraeg,
datblygiad cwricwlwm, asesu, arweinyddiaeth
ac ADY, yn cael ei gynnwys yn llawn a'i
weithredu'n llwyddiannus. Mae
ymwybyddiaeth ysgolion o'r pedwar diben
Cwricwlwm i Gymru a datblygiad y Meysydd
Dysgu a Phrofiad fel rhan o ddiwygio'r
cwricwlwm yn gyfyngedig ac mae'n creu
ansicrwydd mewn ysgolion. Mae newidiadau
i'r cwricwlwm ac i gymwysterau yn creu
ansicrwydd mewn ysgolion                  

U U 2A Gwnaed gwaith ymgysylltu sylweddol ac mae'n parhau i
fynd rhagddo. Gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid. Mae
pob clwstwr o ysgolion wedi penodi 2 arweinydd
clwstwr CiG yn 18/19. Nodwyd rhaglen waith a chyllid
ym mhob clwstwr i godi ymwybyddiaeth a hybu
cydweithio rhwng staff. Mae GwE yn effro i blethu pob
agwedd ar y diwygio a chynhelir sesiynau YCG misol i
hysbysu, trafod a chytuno ar gamau nesaf yr amrywiol
agweddau. Rhennir adnoddau drwy G6 ac YCG yn
gweithio gydag ysgolion Arloesi a chlystyrau i ddatblygu
cyfres o adnoddau i gefnogi ysgolion i godi
ymwybyddiaeth o'r cwricwlwm newydd. Mae cerrig
milltir tymhorol ar G6 er mwyn i ysgolion fyfyrio ar ba
mor barod ydyn nhw. Mae GwE wedi cefnogi
ymrwymiad LlC i gynnal cyfres o ddigwyddiadau
ymgynghori ac ymgysylltu yn ystod tymor yr haf 2019 -
mae dros 2000 o ymarferwyr wedi mynychu hyd yma. 

C 2B Uwch 
Arweinydd -
DLl 

Bydd Hwyluswyr Clwstwr CiG yn parhau mewn lle
o fis Medi 2019 a bydd y tîm ehangach o YCG yn
parhau i gefnogi gwaith mewn clystyrau. Mae 3
aelod o staff GwE yn parhau i fod yn rhan o waith
arweiniol ar ddatblygu MDaPh yn genedlaethol ac
yn rhoi mewnbwn ac adborth rheolaidd. Mae
grwp dysgu proffesiynol trawsrhanbarthol yn
datblygu cronfa o adnoddau digidol i gefnogi'r
diwygio cwricwlwm ac yn gweithio'n agos gyda'r
grwp Arweinyddiaeth trawsrhanbarthol ar lywio
rhaglenni datblygu arweinyddiaeth fel ag y bo'n
briodol. Ymgysylltu â'r holl Benaethiaid yn fuan
yn nhymor yr hydref 2019 i gynorthwyo gyda
chynllunio camau gweithredu ysgolion i baratoi
ac adnabod eu anghenion dysgu proffesiynol ar
gyfer 2019/20. 

6 Safonau AS2 Anawsterau recriwtio Penaethiaid ar draws y
rhanbarth/Recriwtio arweinyddiaeth o safon
ar bob lefel. 

C C 2C Cyflwyno Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth sy'n
datblygu sgiliau arweinyddiaeth ymarferwyr mewn cyd-
destunau penodol ym mhob carreg filltir y llwybr dysgu
proffesiynol. Y rhaglenni i gynnwys CPCP a rhaglenni i
ddarpar arweinwyr a Phenaethiaid. Mae Rhaglen
Datblygu Arweinyddiaeth Ganol GwE yn parhau yn
effeithiol (carfan 9 ar waith). Mae Rhaglen Datblygu
Arweinwyr Canol genedlaethol newydd yn dechrau ym
mis Medi 2019. Mae Rhaglen Datblygu Darpar
Benaethiaid yn weithredol (mae dwy garfan wedi
cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus hyd yn hyn). Carfan
3 yn dechrau ym mis Medi. Mae Rhaglen Datblygu CPCP
genedlaethol yn weithredol. Blwyddyn gyntaf
lwyddiannus i'r rhaglen genedlaethol a gymeradwywyd
gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth
Addysgol Cymru (NAEL) i Benaethiaid Newydd/Dros
Dro. Carfan newydd yn dechrau ym mis Medi 2019.
Mae NAEL wedi cymeradwyo'r Rhaglen Arweinyddiaeth
genedlaethol gyntaf i Benaethiaid Profiadol. Bydd y
rhaglen yn dechrau ym mis Hydref 2019. Nifer uwch o
ymarferwyr yn ymgeisio am amrywiaeth o swyddi

C/I 2D RhG / CC Cydweithio â NAEL a'r Grwp Arweinyddiaeth
Consortia Rhanbarthol er sicrhau dysgu
proffesiynol effeithiol ar gyfer arweinyddiaeth ar
bob lefel. Cyflwynwyd y rhaglenni a ganlyn i NAEL
eu cymeradwyo: Rhaglen Datblygu
Arweinyddiaeth Ganol Genedlaethol a CPCP
Cenedlaethol. 

7 Safonau I GYD Mae toriadau i gyllidebau ysgolion yn effeithio
ar allu ysgolion i barhau i godi safonau.

U U 2A Mae lefelau dirprwyo grantiau rhanbarthol ar ei uchaf
ar hyn o bryd. 

C/U 2B/C AauLl/Ysgolio
n 

Parhau i sicrhau bod lefelau dirprwyo yn parhau i
godi. Gweithio'n agos gyda LlC/AauLl ac Ysgolion
er sicrhau y targedir cyllid yn briodol a'i
ddirprwyo ymhellach.

8 Busnes I GYD Nid yw defnydd y Grant Gwella Addysg wedi'i
ymgorffori yn llawn yn y dull rhanbarthol -
arafu a lleihau effaith cyflwyno'r Cynllun
Busnes Strategol 

U U 2A LlC wedi cynnal adolygiad. Adolygiad i'w gynnal fel rhan
o Gynllun Busnes Ariannol Lefel 3 

C 2B Bwrdd Rheoli Gweithredu camau'r adolygiad 



10 Llywodraethu AS6 Gall newidiadau yn arweinyddiaeth yr
awdurdodau effeithio ar y gefnogaeth
wleidyddol neu gorfforaethol

U U 3A Mae dealltwriaeth glir o gyfrifoldebau'r holl
awdurdodau a GwE o gyfeiriad strategol y rhanbarth.
Darparu sesiynau briffio a chyfarfodydd i rannu
gwybodaeth yn gyson ag aelodau newydd (yn ogystal
â'r cyfarfodydd Cyd-bwyllgor ffurfiol).

C 3B CA / RhG Parhau i sicrhau bod llwybrau cyfathrebu yn glir a
thryloyw. 

11 Safonau AS3 Nad yw'r Grant Datblygu Disgyblion yn cael ei
ddefnyddio'n effeithiol/Perfformiad
Disgyblion PYD. 

C C 3A Yr YCG Llesiant sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu a
monitro'r cynllun busnes lefel 3 mewn perthynas â
dysgwyr bregus. Gweithio mewn partneriaeth efo'r
AauLl i ddatblygu ymhellach y Strategaeth PMG a'r
Strategaeth Dysgwyr Bregus a sicrhau cysondeb yn y
rhanbarth. Mae'r Grwpiau Strategol Rhanbarthol yn
cyfarfod yn dymhorol ac mae ganddynt gylch gwaith
clir. 

C/I 3B YCG - Llesiant Gweithredu'r camau o fewn y cynllun busnes a
monitro cynnydd drwy gyfrwng y broses rheoli
perfformiad. Mynychu cyfarfodydd GDD/PMG LlC
er sicrhau cyfathrebu clir ac atebolrwydd
rhanbarthol. 

14 Safonau AS1 Amrywiad ym mherfformiad yr awdurdodau 
unigol yn CA4. Mae perfformiad disgyblion 
MATh mewn awdurdodau unigol ar draws y 
rhanbarth yn amrywio'n sylweddol. 

U C/U 2A Wrthi'n datblygu model cymorth cymheiriaid i
gymheiriaid. Mae strwythurau atebolrwydd mewn lle yn 
lleol ac yn rhanbarthol, gan arwain at gysondeb ar
draws y rhanbarth a mwy o atebolrwydd gweithredol o
fewn y gwasanaeth ac ar draws yr AauLl. Mae proffil
rhanbarthol uwchradd Estyn wedi gwella'n sylweddol.
MATh yw un o'r blaenoriaethau yn y cynllun busnes
dysgu ac addysgu. 

C 2B/2C Bwrdd Rheoli Erys pryderon am effaith llawn y gwaith ar 
ganlyniadau CA4 2018. 

17 Safonau AS1 Ysgolion uwchradd mewn categori Statudol 
Estyn. 

U U 2A • Mae nifer yr ysgolion mewn categori statudol wedi 
cynyddu i 7 ysgol uwchradd. 
• Mae rhaglenni ymyrraeth a chefnogaeth dwys ar 
waith yn yr ysgolion hyn sy'n canolbwyntio ar ddatblygu 
systemau tracio ac asesu; datblygu atebolrwydd a 
systemau rheoli; datblygu ymhellach drefniadau 
atebolrwydd a phrosesu ar gyfer hunan arfarnu a 
cynllunio gwelliant trylwyr. Caiff cynnydd ei fonitro gan 

U 2B RhG/CC/Uwch 
Arweinwyr

Sicrhau bod y gefnogaeth angenrheidiol yn cael 
sylw cadarn mewn cynlluniau cefnogaeth. Sicrhau 
bod AauLl yn gweithredu'n gadarn ac yn amserol 
ble rhannwyd pryderon am gyflymder y cynnydd. 


