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Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor 
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, sy’n dwyn y teitl Ymchwiliad i Ganlyniadau 
Addysgol Plant o Gartrefi Incwm Isel 
 
 

 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r adroddiad a gynhyrchwyd gan y 
Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn ei ymchwiliad i Ganlyniadau 
Addysgol Plant o Gartrefi Incwm Isel.  
 
Mae canfyddiadau’r Pwyllgor, ynghyd â’i gyfres o argymhellion a chasgliadau, 
yn gyson ar y cyfan â dull gweithredu Llywodraeth Cymru a byddant yn ein 
helpu i lywio ein hymdrechion parhaus i liniaru effaith tlodi ar gyrhaeddiad 
addysgol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi gwneud cynnydd pellach ers i’r 
ymchwiliad gael ei gynnal, a chaiff manylion y cynnydd hwn eu disgrifio yn yr 
ymatebion isod i’r argymhellion.  
 
Mae ystadegau a ryddhawyd ym mis Ionawr 2015 yn dangos bod y bwlch 
mewn cyrhaeddiad rhwng disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim a’u cyfoedion wedi lleihau ar lefel y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 
a Chyfnod Allweddol 3. Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae’r gyfran o’r plant sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim sy’n cyrraedd trothwy cynwysedig lefel 2 
wedi gwella 2 bwynt canran eleni (Y trothwy cynwysedig lefel 2 yw’r 
dangosydd perfformiad sy’n mesur cyflawniad dysgu sy’n gyfwerth â 5 TGAU 
gradd A*-C gan gynnwys TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg) 
 
Wrth fwrw golwg fanylach ar ddata eleni ar gyfer cyrhaeddiad disgyblion sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim, gwelir bod rhai ysgolion wedi gwneud 
cynnydd rhyfeddol o ran cau’r bwlch rhwng dysgwyr sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim a disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim. Rydym yn archwilio’r rhesymau dros hyn a lle ceir arfer da sydd 
wedi arwain at y llwyddiannau hyn byddwn yn sicrhau ei fod yn cael ei 
ledaenu. 
 
Nid oes lle i fod yn hunanfodlon ac mae gwaith i gryfhau gallu ein hysgolion i 
gyflawni canlyniadau gwell i blant o gartrefi incwm isel yn parhau. Byddwn yn 
cyhoeddi’r adroddiad blynyddol cyntaf ar y rhaglen Ailysgrifennu’r Dyfodol ym 
mis Mehefin 2015 ac rydym yn disgwyl gwerthusiad Ipsos Mori o’r ail 
adroddiad blynyddol ar y Grant Amddifadedd Disgyblion yn yr hydref. Rydym 
yn edrych ymlaen at gael y ddau o’r rhain a byddwn yn gweithredu unrhyw 
argymhellion a fydd yn deillio ohonynt. 
 

 

http://mats/Correspondence.aspx?ID=6da88541-6ac7-4f8f-a356-eb9c0fb63f7f
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Mae Ymatebion Manwl i’r argymhellion yn yr adroddiad i’w gweld isod: 
 
Argymhelliad 1 Dylai'r Gweinidog adolygu ac egluro rôl y Cyfnod Sylfaen er 
mwyn sicrhau y gall gyfrannu at well canlyniadau i blant o deuluoedd incwm 
isel. 
 

Ymateb: Derbyn 
 

Mae’r Llywodraeth yn dal i fod yn ymrwymedig i’r Cyfnod Sylfaen a’i ddull o 
ddysgu ac addysgu. Mae adolygiad yr Athro Donaldson o’r cwricwlwm ac 
asesu, “Dyfodol Llwyddiannus” (2015), yn nodi mai’r Cyfnod Sylfaen yw un o’r 
“pethau gorau” am addysg yng Nghymru.   
 

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad hyd yma’n dangos bod y Cyfnod Sylfaen yn 
cyrraedd ei brif nod – sef codi cyrhaeddiad yr holl ddisgyblion – gan gynnwys 
cyrhaeddiad dysgwyr y mae tlodi’n eu rhoi dan anfantais. Mae canfyddiadau 
diweddar y gwerthusiad o ran “Canlyniadau i Ddysgwyr” yn nodi bod y Cyfnod 
Sylfaen yn gysylltiedig â gwelliant ym mhresenoldeb disgyblion a 
chyrhaeddiad yng Nghyfnod Allweddol 2 mewn meysydd allweddol megis 
Saesneg a Gwyddoniaeth. Roedd canfyddiadau cynharach y gwerthusiad yn 
nodi bod y Cyfnod Sylfaen yn cael effaith gadarnhaol ar fechgyn, ar y rhai ag 
AAA ac ar les ac ymglymiad plant. Mae adroddiad blynyddol Estyn yn datgan 
hefyd, lle mae’r Cyfnod Sylfaen yn cael ei ddarparu’n dda, bod ganddo’r 
potensial i gael effaith gadarnhaol tu hwnt ar ein dysgwyr ifancaf. Mae hyn oll 
yn dystiolaeth dda bod dull y Cyfnod Sylfaen yn gweithio. Yn awr mae’n rhaid 
inni adeiladu ar y cynnydd hwnnw a sicrhau bod yr holl ysgolion a 
meithrinfeydd yn ei fabwysiadu’n llawn. Dyna sut y byddwn yn cynyddu i’r 
eithaf yr effaith gadarnhaol ar gyfer ein dysgwyr.   
 
Mae tystiolaeth o “Dyfodol Llwyddiannus” yn awgrymu bod cefnogaeth 
barhaus i’r Cyfnod Sylfaen ymhlith rhanddeiliaid. Mae hyn yn atgyfnerthu’r 
argymhelliad a wnaed y llynedd gan adroddiad yr Athro Siraj “Archwiliad 
Annibynnol o’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru” (2014) ynghylch datblygu 
cynllun mwy hirdymor, i sefydlu arfer da yn y Cyfnod Sylfaen mewn modd 
cyson ledled Cymru gyfan. Wrth edrych tua’r dyfodol, rwy’n disgwyl i 
addysgeg y Cyfnod Sylfaen ar gyfer ein dysgwyr ifancaf gael ei chryfhau ar 
draws yr holl ysgolion a lleoliadau.   
 

Mae’r Llywodraeth wedi penodi Grŵp Arbenigol i gefnogi’r broses hon. 
Byddant yn datblygu cynllun strategol, dros y tymor byr, canolig a hirach, gan 
ddefnyddio’r dystiolaeth o’r adolygiadau ac adroddiadau hyn i nodi meysydd 
i’w gwella. Mae’r Grŵp eisoes wedi cydnabod bod yn rhaid i’w waith gynnwys 
ffocws allweddol ar leihau anghydraddoldebau ac yn arbennig lleihau effaith 
tlodi. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 

gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Argymhelliad 2. Dylai'r Gweinidog ddiwygio'r targed ar gyfer disgyblion 7 oed 
(y dangosydd Cyfnod Sylfaen) i'w wneud yn fwy heriol, er mwyn cyflawni 
dyheadau Llywodraeth Cymru.  

 

 

Ymateb: Derbyn  
 
Mae’r ffigyrau diweddaraf a ryddhawyd ar ddiwedd mis Ionawr yn dangos ein 
bod yn lleihau’r bwlch rhwng cyrhaeddiad disgyblion o gefndiroedd 
amddifadus a chyrhaeddiad eu cyfoedion. Ar gyfer y Cyfnod Sylfaen mae 
Llywodraeth Cymru eisoes wedi cyrraedd a mynd y tu hwnt i’w tharged i 
leihau’r bwlch mewn cyrhaeddiad 10% o’i gymharu â lefelau 2012 erbyn 2017, 
ac mae wedi ei leihau 11.1% erbyn diwedd 2014.   
 
Rydym yn cydnabod bod mwy i’w wneud o ran lleihau’r bwlch rhwng dysgwyr 
o gefndiroedd amddifadus a disgyblion eraill. Rwyf eisoes wedi dweud y 
byddaf yn cymryd camau i sicrhau bod y targed ar gyfer lleihau’r bwlch hwn yn 
fwy ymestynnol byth, ond nad yw’n anghyraeddadwy. Bydd y Meysydd Dysgu 
newydd yn statudol o fis Medi 2015 ac mae hon yn adeg naturiol inni 
adnewyddu ein disgwyliadau. Byddaf yn adolygu’r targed ac yn cyhoeddi 
targed diwygiedig ar ddiwedd tymor yr haf (2015). Wedi dweud hynny, ni 
ddylid ystyried bod y targed presennol yn derfyn uchaf nac yn ffactor cyfyngol 
ar gyfer cyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn y 
Cyfnod Sylfaen.  
 

 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 
gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod dulliau sy'n seiliedig ar 
dystiolaeth, fel Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton, yn cael eu defnyddio 
bob amser.  

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn argymell yn gyson y dylid defnyddio 
dulliau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac mae strategaeth gyfathrebu barhaus yn 
dechrau dwyn ffrwyth; gellir gweld tystiolaeth o newid llwyr mewn dull. Mae 
Estyn yn adrodd bod ysgolion bellach yn gweithredu’r mathau o strategaethau 
a gefnogir ym mhecyn cymorth Ymddiriedolaeth Sutton-EEF; Mae adroddiad 
Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, Y Newyddion Da - Beth mae 
ysgolion yng Nghymru'n ei wneud i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad 
disgyblion yn cynnwys nifer o astudiaethau achos sy’n dynodi bod ymarferwyr 
yn defnyddio rhaglenni y profwyd eu bod yn llwyddiannus; ac mae’r Eiriolwr 
Codi Cyrhaeddiad, yn ei ddiweddariad ym mis Mawrth 2015 i’r Gweinidog 
Addysg a Sgiliau, hefyd wedi nodi cynnydd mewn arfer da. 
 
Byddwn yn parhau i annog y defnydd o ddulliau sy’n seiliedig ar dystiolaeth 
ac rydym wedi cynhyrchu canllawiau, adnoddau a chymorth i ysgolion ac i’r 
consortia rhanbarthol. Ym mis Rhagfyr 2014 rhoddwyd £50,000 yr un i’r 
consortia i feithrin eu gallu i helpu ysgolion i gynllunio’n effeithiol ar gyfer 
mynd i’r afael ag effaith tlodi a’u dealltwriaeth am ddulliau seiliedig-ar-
dystiolaeth. Mae telerau ac amodau’r grant yn ei gwneud yn ofynnol i 
gonsortia wneud y canlynol:  

Helpu ysgolion i fabwysiadu dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth o 
ddatblygu eu Cynlluniau Datblygu Ysgol mewn perthynas â lleihau 
effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Lle nad yw’r rhain wedi’u nodi yn 
Ailysgrifennu’r Dyfodol, Canllawiau’r Grant Amddifadedd Disgyblion 
neu Becyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton, rhaid darparu rhesymeg 
eglur dros eu defnyddio a thystiolaeth o’r effaith. 
 

Nid ydym yn dymuno atal creadigrwydd ac arloesedd athrawon trwy fod yn rhy 
gyfarwyddol felly’r cwbl yr ydym yn ei fynnu yw bod y Grant Amddifadedd 
Disgyblion yn cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd y profwyd eu bod yn gwella 
cyrhaeddiad.    
 
Er mwyn cefnogi’r newid sy’n ymestyn y Grant Amddifadedd Disgyblion i 
ddysgwyr dan bump, mae canllawiau wedi cael eu cynhyrchu ar gyfer 
darparwyr y Cyfnod Sylfaen ynghylch sut orau i ddefnyddio’u dyraniad Grant 
Amddifadedd Disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, gan gyfeirio at Becyn Cymorth 
Blynyddoedd Cynnar newydd y Sefydliad Gwaddol Addysgol (EEF). Mae 
swyddogion yn parhau i archwilio ystod o opsiynau i wella canlyniadau ar 
gyfer disgyblion o gefndiroedd difreintiedig ymhellach, gan dynnu ar arfer 
mewn rhannau eraill o’r DU a thu hwnt. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 

gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Argymhelliad 4. Dylai'r Gweinidog adrodd yn ôl i'r Pwyllgor cyn gynted ag y 
bo modd ar y cynnydd tuag at fodloni gofynion Llywodraeth Cymru ei bod yn 
ofynnol i ysgolion gyhoeddi manylion o ran eu defnydd o'r Grant Amddifadedd 
Disgyblion ar eu gwefan eu hunain (neu ar wefan y consortiwm perthnasol).  

 

Ymateb: Derbyn 

 
Mae’r ddogfen Grant Amddifadedd Disgyblion – Canllawiau Hanfodol (Mawrth 
2015) yn datgan yn bendant: 
 

 Mae’n rhaid i bob ysgol gyhoeddi ei dyraniad Grant Amddifadedd 
Disgyblion ar-lein ac amlinellu ei chynlluniau i ddefnyddio’r arian i wella 
canlyniadau i blant difreintiedig. 
 
Os nad oes gan ysgol wefan benodol mae’n rhaid iddi ddarparu’r 
wybodaeth gan ddefnyddio gwefan yr awdurdod lleol neu’r consortiwm 
rhanbarthol neu fel rhan o wybodaeth am yr ysgol a gyhoeddir ar ffurf 
copi caled.  

 
Gofynnwyd i’r consortia gadarnhau yn eu Cynlluniau Cefnogi ar gyfer y Grant 
Amddifadedd Disgyblion y bydd pob ysgol yn cyhoeddi gwybodaeth am eu 
defnydd o’r Grant Amddifadedd Disgyblion ar-lein. Fe’u hatgoffir yn y llythyr 
cynnig grant ar gyfer 2015-16 mai un o’r amodau ar gyfer derbyn y grant yw y 
byddant yn sicrhau tryloywder o ran defnydd yr ysgolion o’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion trwy gadarnhau y bydd pob ysgol yn gwneud 
gwybodaeth yn hygyrch i rieni a’r gymuned ehangach ynghylch manylion eu 
dyraniad Grant Amddifadedd Disgyblion, sut y maent wedi defnyddio’r grant, 
gwariant y grant a’i effaith trwy gyhoeddi’r wybodaeth hon ar-lein. Lle nad oes 
gwefan bwrpasol gan yr ysgol, mae’n ofynnol i’r consortia hwyluso proses sy’n 
galluogi’r ysgol i drefnu bod yr wybodaeth ar gael trwy wefan ei hawdurdod 
lleol neu ei chonsortiwm neu fel rhan o’r wybodaeth am yr ysgol a gyhoeddir 
ar ffurf copi caled. 
 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 
gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu tystiolaeth i'r Pwyllgor yn 
ymwneud â'r penderfyniad am faint o gyllid a fynnir fesul disgybl ar gyfer plant 
3 a 4 oed.  

Ymateb: Derbyn  

 
Mae statws economaidd-gymdeithasol yn dechrau cael dylanwad ar 
ganlyniadau addysgol erbyn bod plant yn dechrau yn yr ysgol gynradd 
(Feinstein 2003) ac mae’r effeithiau’n gronnus. Erbyn eu bod yn bedair oed 
mae’r gwahaniaeth yn nifer y geiriau y mae plant o gefndiroedd amddifadus 
yn eu clywed yn 19 miliwn (Hart, B., a Risley, R T, 1995). 
 
Mae Dechrau’n Deg yn helpu teuluoedd â phlant 0-3 oed mewn ardaloedd 
amddifadus, ond cyn cyflwyno Grant Amddifadedd Disgyblion y Blynyddoedd 
Cynnar ychydig o gymorth a fu ar gyfer plant sy’n cwblhau’r rhaglen 
Dechrau’n Deg cyn eu bod yn dechrau addysg orfodol. Gall buddsoddiad yn 
yr oedran yma fod yn fwy cost-effeithiol na chamau cywirol yn nes ymlaen ym 
mywyd plentyn (gweler er enghraifft J Heckman (2008), Return on Investment: 
Costs vs Benefits, Prifysgol Chicago).   
 
Mae’r grant ar gael i ddisgyblion mewn lleoliad addysgol sy’n cael cyllid y 
Cyfnod Sylfaen. Mae’r rhan fwyaf o blant tair a phedair oed yn cael addysg 
ran-amser; mae lefel y cyllid yn adlewyrchu natur ran-amser y ddarpariaeth ar 
gyfer yr ystod oedran hon ac mae’n debyg i’r un yn Lloegr ar gyfer Premiwm 
Disgyblion y Blynyddoedd Cynnar. 
 
Mae’r dystiolaeth ddiweddaraf gan Estyn, yr adroddwyd arni hefyd gan Syr 
Alasdair MacDonald, yr Eiriolwr Codi Cyrhaeddiad, yn dangos bod ysgolion 
bellach yn dechrau defnyddio’u Grant Amddifadedd Disgyblion yn llawer mwy 
effeithiol. Mae canlyniadau 2014 yn dangos bod cyrhaeddiad disgyblion sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar lefelau hanesyddol o uchel. Gan fod 
87% o blant teirblwydd oed a 97% o blant pedair oed mewn ysgolion a 
gynhelir gallwn fod â rhywfaint o hyder y bydd yr ysgolion hynny wedi 
paratoi’n dda ar gyfer defnyddio Grant Amddifadedd Disgyblion y 
Blynyddoedd Cynnar.   
 
Er mwyn cefnogi ysgolion sy’n cael Grant Amddifadedd Disgyblion y 
Blynyddoedd Cynnar, yn ogystal â meithrinfeydd annibynnol a lleoliadau nas 
cynhelir, rydym wedi comisiynu Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn 
Addysg i gynhyrchu canllawiau i leoliadau ar yr ymyriadau mwyaf defnyddiol. 
Bydd hyn yn ategu cymorth a roddir gan y consortia addysg rhanbarthol, ac 
ymgynghorwyr y Cyfnod Sylfaen.   
 
Goblygiadau Ariannol – Roedd Grant Amddifadedd Disgyblion y 
Blynyddoedd Cynnar yn rhan o gytundeb y gyllideb ar gyfer 2015-16. Bydd 
elfennau eraill i roi cymorth i ddefnyddio’r grant yn effeithiol yn dod o 
gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod y Grant Amddifadedd 
Disgyblion yn sicrhau'r canlyniadau a fwriadwyd ar gyfer disgyblion ac yn 
sicrhau gwerth am arian. Dylai ymateb yn gyflym os oes tystiolaeth mai bach 
iawn yw'r effaith.  

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  

 
Fel y nodwyd mewn ymateb i argymhellion 3 a 6, rydym yn dechrau gweld 
tystiolaeth bod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn cyflawni canlyniadau i 
ddisgyblion.   
 
Mae wedi bod yn ofynnol i’r consortia gyflwyno cynlluniau cefnogi’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion i ddangos sut y byddant yn sicrhau bod ysgolion yn 
defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn effeithiol a sut y byddant yn eu 
dwyn i gyfrif. Mae eu cynlluniau busnes hefyd yn adrodd ar y cymorth a’r her y 
byddant yn eu cynnig i ysgolion i fynd i’r afael ag effaith amddifadedd ar 
gyrhaeddiad addysgol. 
 
Rydym wedi cryfhau’r telerau ac amodau a atodir wrth lythyr dyfarnu’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion i’r consortia er mwyn ei gwneud yn gwbl glir y dylent 
sicrhau atebolrwydd o ran y modd y mae eu hysgolion yn defnyddio’r Grant 
Amddifadedd Disgyblion. Mae’n ofynnol i gonsortia ymdrin â defnydd 
amhriodol neu aneffeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion ac adennill cyllid 
lle ceir tystiolaeth eglur ei fod wedi cael ei ddefnyddio’n fwriadol at ddibenion 
heblaw gwella canlyniadau i ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim. 
 
Mae swyddogion yn gwneud gwaith parhaus i fonitro effeithiolrwydd y Grant 
Amddifadedd Disgyblion o ran codi cyrhaeddiad disgyblion o gefndiroedd 
amddifadus a byddwn yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ailysgrifennu’r 
Dyfodol ym mis Mehefin 2015 a fydd yn archwilio pa mor lwyddiannus fu ein 
strategaeth gyffredinol, gan gynnwys y modd y defnyddir y grant. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 

gyllidebau rhaglenni presennol. 
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Argymhelliad 7. Dylai'r Gweinidog adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar frys ynghylch 
ariannu'r elfen £7.9 miliwn o'r gronfa Her o gyllideb addysg a sgiliau sy'n 
bodoli eisoes, gan gyfeirio'n benodol at y llinellau gwariant y mae dyraniadau 
wedi cael eu trosglwyddo ohonynt.  

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 
O’r £20 miliwn a ddyrannwyd i raglen Her Ysgolion Cymru, cafodd y £7.9 
miliwn sy’n weddill ei ddynodi fel rhan o adolygiad ehangach o gyllidebau yn 
ystod y flwyddyn i gefnogi blaenoriaethau o fewn fy mhortffolio i ac yn 
ehangach o fewn Llywodraeth Cymru. Gan nad oedd perthynas un-i-un rhwng 
y pwysau, yr arbedion a’r toriadau fel rhan o’r ymarfer fesul llinell (er enghraifft 
bod toriad heb gael ei ddynodi i ariannu ymrwymiad penodol), cafodd yr holl 
arbedion a thoriadau eu trosglwyddo i’r Cam Gweithredu Cymorth Cyflawni o 
fewn y Prif Grŵp Gwariant Addysg a Sgiliau ac yna’u hailddosbarthu o’r Cam 
Gweithredu hwn i ariannu ymrwymiadau dynodedig, gan gynnwys yr 
ymrwymiad o £7.9m ar gyfer Her Ysgolion Cymru. 
 
Fodd bynnag, mae’n anorfod bod unrhyw benderfyniad i gynyddu gwariant 
mewn un maes wedi golygu bod angen gwneud penderfyniadau anodd mewn 
meysydd eraill. O ganlyniad, roedd gostyngiadau i gyllidebau mewn nifer o 
feysydd, gan gynnwys addysg ôl-16 (Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar 
Waith) a Gyrfa Cymru. 

   

 
Goblygiadau Ariannol: Nid oedd unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol 

mewn perthynas â’r £7.9 miliwn gan fod y cyllid wedi cael ei ganfod o 
ostyngiadau o fewn y Prif Grŵp Gwariant Addysg a Sgiliau. Cafodd y 
trosglwyddiadau cyllidebol fel rhan o’r adolygiad o’r gyllideb fesul llinell, gan 
gynnwys £7.9m i Her Ysgolion Cymru, eu ffurfioli yn yr Ail Gyllideb Atodol ar 
gyfer 2014-15, a gytunwyd gan y Cabinet ar 2 Chwefror ac a gyhoeddwyd ar 
10 Chwefror.  
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Argymhelliad 8. Dylai'r Gweinidog adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar y symiau o 

arian a'r defnydd a wneir o gyllid sydd wedi ei ddyrannu'n benodol i'r 
Consortia o gronfa Her Ysgolion Cymru. 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 
Mae ein holl Ysgolion Llwybrau Llwyddiant wedi cael dyraniad cyllid a 
ddarparwyd ar eu cyfer trwy’r consortia addysg rhanbarthol. Rwyf eisoes wedi 
ymrwymo i gyhoeddi dyraniadau cyllid terfynol blwyddyn gyntaf y rhaglen ar 
gyfer pob un o’r ysgolion erbyn diwedd tymor yr haf yn 2015. Fe wnaed hyn 
gan gydnabod yr angen i’r rhaglen barhau i fod yn hyblyg, gan ymateb i 
anghenion ychwanegol wrth iddynt godi neu pan fo angen camau gweithredu 
pellach. Er mwyn rheoli hyn, ac i sicrhau bod yr Her yn parhau i ymateb yn 
gyflym, mae’r modd y dyrennir cyllid wedi gorfod parhau i fod yn ddynamig. 
 

Cytunwyd ar y dyraniadau hyn yn dilyn cyfnod o ymgynghori a chraffu’n fanwl 
ar gynllun pob ysgol gan Hyrwyddwyr Her Ysgolion Cymru a’m swyddogion i. 
Mae’r dyraniadau’n seiliedig ar anghenion unigol pob ysgol ac yn helpu i 
weithredu pecyn pwrpasol o weithgarwch gwella.  
 
Yn ychwanegol at hyn, mae tua £3.9m wedi cael ei ddyrannu’n benodol i’r 
consortia at ddibenion meithrin gallu i wella ac ysgogi cydweithio o fewn y 
system. Mae’r mathau o weithgarwch a ariennir yn cynnwys buddsoddi mewn 
Canolfannau Gwella, datblygu partneriaethau rhwng ysgolion a datblygiad 
proffesiynol parhaus ar gyfer arweinwyr ac ymarferwyr. Mae’r buddsoddiad 
hwn wedi’i fwriadu i sicrhau y bydd Her Ysgolion Cymru yn cael effaith 
gadarnhaol ar y gyfundrefn addysg ehangach, gan arwain at bwyslais ar 
broses hunanwella a arweinir gan ysgolion. 
 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd cyllid a ddyrannwyd yn benodol i’r 
consortia’n dod o gronfa bresennol Her Ysgolion Cymru 
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Argymhelliad 9. Dylai'r Gweinidog gryfhau ac egluro canllawiau i ysgolion 
ynghylch codi tâl am weithgareddau sy'n ymwneud ag addysg. Os nad yw'r 
Gweinidog yn fodlon bod canllawiau presennol wedi cael yr effaith 
angenrheidiol, dylai gyflwyno canllawiau statudol.  

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

 
Mewn ysgolion heblaw am ysgolion annibynnol, mae’r addysg a ddarperir yn 
gyfan gwbl neu’n bennaf yn ystod oriau ysgol yn rhad ac am ddim. Mae hyn 
yn golygu na all penaethiaid godi tâl ar rieni am unrhyw ymweliad sy’n 
digwydd yn ystod oriau ysgol nac unrhyw gludiant sy’n gysylltiedig ag 
ymweliad o’r fath. Fodd bynnag, gall yr ysgol wahodd rhieni i wneud 
cyfraniadau gwirfoddol at gost gweithgareddau. Mae’n rhaid i’r ceisiadau hyn 
ei gwneud yn glir nad oes rhwymedigaeth gyfreithiol i wneud cyfraniad 
gwirfoddol, ac na fydd y disgyblion hynny nad yw eu rhieni wedi gwneud 
cyfraniad yn cael eu trin yn wahanol i’r rhai y mae eu rhieni wedi gwneud 
cyfraniad.  
 
Gall ysgolion godi am gost wirioneddol bwyd a llety ar gyfer teithiau preswyl. 
Fodd bynnag, mae rhieni a gofalwyr sy’n cael y budd-daliadau sydd wedi’u 
cynnwys yn y meini prawf cymhwystra ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim wedi’u 
heithrio rhag talu cost bwyd a llety.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Arweiniad i Gyrff Llywodraethu ynghylch 
Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol ac mae’r rhain ar gael yma 
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/fundingschools/sch
oolfunding/chargingforschoolactivities/?lang=cy. 
 
Cafodd yr arweiniad ei ddiweddaru yn 2011 a chafodd llythyrau enghreifftiol 
eu drafftio i bwysleisio’r pwynt hanfodol bod addysg a ddarperir yn gyfan gwbl 
neu’n bennaf yn ystod oriau ysgol yn rhad ac am ddim a bod yn rhaid i bob 
cais am gyfraniadau gwirfoddol gan rieni ei gwneud yn glir bod y cyfraniad yn 
wirfoddol ac na ellir atal yr un disgybl rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd 
am nad yw ei rieni’n gallu, neu am nad ydynt yn fodlon, gwneud cyfraniad.   
 
Cafodd yr arweiniad ei ddiweddaru ddiwethaf ym mis Tachwedd 2013 pan 
ddiwygiwyd Rheoliadau Addysg (Peidio â Chodi Tâl sy’n Ymwneud â 
Theithiau Preswyl) (Cymru) (Diwygio) 2003 i ganiatáu bwyd a llety am ddim ar 
daith breswyl i’r rhai sy’n cael Credyd Cynhwysol. 
 
Pan gaiff yr arweiniad ei ddiweddaru fe’i rhoddir ar wefan Llywodraeth Cymru 
ac ar wefan Llywodraethwyr Cymru; anfonir negeseuon e-bost at y 
swyddogion cymorth i lywodraethwyr ym mhob awdurdod lleol i dynnu sylw at 
y newid ynghyd â darparu dolen i’r arweiniad diweddaredig y dylent ei hanfon 
ymlaen at bob ysgol yn eu hawdurdod. Cyhoeddir erthygl am y newidiadau a 
dolen i’r arweiniad yn Dysg hefyd. Caiff ysgolion eu hysbysu yn y ffordd yma 
bob tro y ceir newid i ddeddfwriaeth neu y caiff yr arweiniad ei ddiweddaru. 
 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/fundingschools/schoolfunding/chargingforschoolactivities/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/schoolshome/fundingschools/schoolfunding/chargingforschoolactivities/?lang=cy
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Gallai swyddogion ysgrifennu at swyddogion cymorth i lywodraethwyr mewn 
awdurdodau lleol i ofyn iddynt gysylltu â’u hysgolion i dynnu sylw pellach at yr 
arweiniad. 
 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 

gyllidebau rhaglenni presennol.   
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Argymhelliad 10. Dylai'r Gweinidog gyhoeddi canllawiau i ysgolion er mwyn 
sicrhau eu bod yn ei gwneud yn glir i rieni beth yw dibenion addysgol teithiau 
ysgol arfaethedig.  

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

 
Mae safbwynt y Llywodraeth ar y mater hwn wedi cael ei nodi’n glir yn yr 
ymateb i Argymhelliad 9. Bydd diwygiadau yn y dyfodol i’r ‘Canllawiau i Gyrff 
Llywodraethu ynghylch Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol’ yn ystyried 
cynnwys cyngor penodol ynghylch diben addysgol gweithgareddau. 
 
Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch Dysgu y 
Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth. Mae’r canllawiau hyn yn nodi cod ymarfer ar 
gyfer ysgolion pan fônt yn cynllunio ac yn darparu gweithgareddau dysgu y tu 
allan i’r ystafell ddosbarth – gweler y ddolen ganlynol:   
 
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/outofclassroo
mlearning/?lang=cy 
 

Bydd unrhyw ddiwygiadau i ganllawiau cysylltiedig ynghylch y cwricwlwm ac 
asesu’n cael eu hystyried fel rhan o weithredu’r cwricwlwm a’r trefniadau 
asesu newydd. 
 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 
gyllidebau rhaglenni presennol. 
 

http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/outofclassroomlearning/?lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/outofclassroomlearning/?lang=cy
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Argymhelliad 11. Dylai'r Gweinidog adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar ei waith o 
werthuso'r defnydd o staff nad ydynt yn addysgu, fel swyddogion cyswllt 
ysgolion.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae llawer o staff nad ydynt yn addysgu sy’n gwneud y math yma o waith yn 
cael eu cyflogi trwy wahanol ddulliau ariannu, yn bennaf Cronfa Arian 
Cyfatebol y Grant Amddifadedd Disgyblion Cymunedau yn Gyntaf. Mae fy 
swyddogion i wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda swyddogion y Gweinidog 
Cymunedau a Threchu Tlodi ynghylch yr angen i sicrhau bod y gwerthusiad 
o’r grant hwnnw’n cynnwys asesiad o agweddau arbennig ar brosiectau a 
ariennir megis defnyddio swyddogion cymorth i deuluoedd. 
 
Fe gomisiynon ni Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg i gynnal 
adolygiad o arfer gorau ac i lunio astudiaethau achos. Mae un o’r rhain yn 
ymwneud â Strategaeth a Chynllun Cyflawni Magu Plant Sir y Fflint, sy’n 
cynnwys defnyddio Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd. Gellir gweld yr 
astudiaeth achos yma: 
http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/141219-case-
study-12.pdf 
 
Rydym wedi adnabod rhaglenni sy’n cynnwys helpu ysgolion i weithio gyda 
theuluoedd ac sydd wedi cael eu gwerthuso’n fanwl. Mae’r rhain yn cynnwys y 
rhaglen Three As gan yr elusen Achievement for All, a rhaglen Teuluoedd ac 
Ysgolion Ynghyd (FAST) gan Achub y Plant. Yng ngoleuni’r gwerthusiad 
cadarnhaol o’i rhaglen fe gomisiynon ni’r elusen Achievement for All i addasu 
ei rhaglen ar gyfer y cyd-destun Cymreig ac rydym wedi hyrwyddo’r rhaglen 
hon i ysgolion. Rydym hefyd wedi cynnwys y rhaglen FAST mewn catalog o 
raglenni wedi’u gwerthuso a rhaglenni addawol a gynigir gan y trydydd sector 
a’r sector preifat a fydd yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir ar gyfer ysgolion. 
 
Mae fy swyddogion wrthi ar hyn o bryd yn archwilio opsiynau ar gyfer adolygu 
staff nad ydynt yn addysgu er mwyn deall effeithiolrwydd swyddogion cymorth 
i deuluoedd ac i rannu arfer gorau fel rhan o waith parhaus i gefnogi ysgolion 
trwy ddarparu canllawiau, adnoddau ac enghreifftiau o arfer gorau. 
 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 

gyllidebau rhaglenni presennol.   

http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/141219-case-study-12.pdf
http://learning.wales.gov.uk/docs/learningwales/publications/141219-case-study-12.pdf
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Argymhelliad 12. Dylai'r Gweinidog adrodd yn ôl i'r Pwyllgor o fewn 6 mis ar 
gynnydd y mentrau i hyrwyddo ymgysylltiad rhieni, gan gynnwys y Pecyn 
Cymorth Ymgysylltu â'r Teulu a'r Gymuned.  

Ymateb: Derbyn 
 
Rydym wedi gwneud cynnydd da iawn gyda mentrau i hyrwyddo ymgysylltiad 
rhieni y byddwn yn adrodd arno’n fanwl yn ein Hadroddiad Blynyddol ar 
Ailysgrifennu’r Dyfodol ym mis Mehefin 2015. Mae ein Pecyn Cymorth a 
Chanllawiau drafft ar gyfer Ymgysylltu â Theuluoedd a’r Gymuned wedi cael 
adborth cadarnhaol gan Estyn a chan y grŵp o benaethiaid ysgolion cynradd, 
uwchradd ac arbennig ledled Cymru yr ymgynghoron ni â hwy. Maent hefyd 
wedi cael adolygiadau cymheiriaid cadarnhaol iawn gan ddau academydd 
blaenllaw yn y maes, sef yr Athro Charles Desforges a Dr Janet Goodall. Yn 
dilyn eu lansio, bwriedir cynnal gweminar a gweithdai wedi’u targedu gydag 
ysgolion yn ddiweddarach eleni. Bydd ein canllawiau’n cael eu cyhoeddi fel 
casgliad ar Dysgu Cymru yn ddiweddarach eleni a byddant yn cysylltu’n agos 
ag ymgyrch ‘Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref’ Llywodraeth Cymru. 
 
Fe sefydlon ni nifer o fesurau i adnabod cynnydd o ran ymgysylltu â 
theuluoedd a’r gymuned mewn ysgolion: 

- Offer diagnostig ar y wefan, sy’n tracio’r nifer sy’n edrych ar y pecyn 
cymorth ar gyfer ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned ac yn ei 
lawrlwytho. 

- Gwerthusiad Ipsos Mori o’r Grant Amddifadedd Disgyblion, a fydd yn 
canfod i ba raddau y mae ysgolion wedi defnyddio’r pecyn cymorth, 
a/neu’n gwario’r Grant Amddifadedd Disgyblion ar weithgareddau 
ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned. 

- Dangosyddion perfformiad ysgolion sy’n defnyddio data arolygu Estyn i 
dracio perfformiad ysgolion o ran gweithio mewn partneriaeth, ac sy’n 
tracio ymatebion i holiadur Estyn i rieni. 

- Pedwar grŵp ffocws gydag ymarferwyr addysgu, yr ydym wedi cwrdd â 
hwy yn barod i drafod mynd i’r afael ag effeithiau amddifadedd, gan 
gynnwys trwy ddulliau ymgysylltu â theuluoedd a’r gymuned, ac y 
byddwn yn cwrdd â hwy eto ymhen chwe mis. 

 
Goblygiadau Ariannol: Dim. Bydd unrhyw gostau ychwanegol yn dod o 

gyllidebau rhaglenni presennol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huw Lewis AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau. 
 


