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Ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru i Addysg Heblaw yn yr Ysgol   

 

Papur tystiolaeth gan y Gweinidog Addysg, Llywodraeth Cymru  

 

Cyflwyniad  

Rwy'n croesawu Ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i addysg heblaw 

yn yr ysgol (EOTAS) a'r cyfle i dynnu sylw at rai o'r profiadau a'r cyfleoedd 

cadarnhaol y mae EOTAS yn eu cynnig i'n dysgwyr mwyaf agored i niwed. Rwy'n 

parhau'n ymrwymedig i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn 

cael addysg ragorol, a'u bod yn cael cymorth i fanteisio ar yr addysg honno. 

Cenhadaeth ein Cenedl yw codi safonau, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau bod 

gennym system addysg sy'n destun balchder cenedlaethol ac y mae'r cyhoedd yn 

ymddiried ynddi. Mae ein system addysg yn seiliedig ar ddarparu amrywiaeth o 

ddewisiadau i ddiwallu anghenion a gallu dysgwyr o bob oed.  Credaf na ddylai 

amgylchiadau plentyn fod yn rhwystr i gyflawni deilliannau cadarnhaol, ac mae hyn 

yn arbennig o bwysig i blant sy'n cael anawsterau yn yr ysgol, sydd mewn perygl o 

gael eu gwahardd neu sy'n cael darpariaeth EOTAS.  

 
Nid yw EOTAS heb ei heriau, ac mae'r dysgwyr sy'n cael y ddarpariaeth hon yn 

cynnwys rhai o'n plant a'n pobl ifanc mwyaf agored i niwed. Mae gan nifer sylweddol 

ohonynt anghenion addysgol arbennig ac efallai eu bod yn dod o gefndiroedd heriol, 

a gwyddom fod amgylchiadau o'r fath yn gallu arwain at rwystrau i ddysgu, a bod 

disgyblion EOTAS yn llai tebygol o gyflawni deilliannau cadarnhaol o gymharu â'u 

cyfoedion.   

 
Fodd bynnag, mae darpariaeth EOTAS yn rhan integredig o'r ddarpariaeth sydd ar 

gael yng Nghymru. Rwy'n ymrwymedig i atgyfnerthu'r rhwydweithiau sy'n bodoli 

rhwng gwasanaethau EOTAS a'u hysgolion lleol, awdurdodau lleol a chonsortiwm 

rhanbarthol, er mwyn sicrhau bod y dysgwyr agored i niwed hyn yn cael pob cyfle i 

wireddu eu potensial.  
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Bydd bob amser angen am ddarpariaeth EOTAS, a dylem fod yn falch ein bod yn 

gallu cynnig darpariaeth addysgol amgen y gellir ei theilwra i ddiwallu anghenion 

dysgwyr. Ni fyddai hyn yn bosibl heb ymroddiad ac ymrwymiad y gweithlu EOTAS. 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i gydnabod yr effaith gadarnhaol y mae'r rhai hynny sy'n 

gweithio ym maes EOTAS yn ei chael ar ddysgwyr.   

 

Addysg heblaw yn yr ysgol  

Mae EOTAS yn ddarpariaeth a ddyluniwyd i ddiwallu anghenion penodol disgyblion 

na allant, am ba reswm bynnag, fynychu ysgol brif ffrwd neu arbennig. Mae Adran 

19(1) o Ddeddf Addysg 1996 yn gosod cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i drefnu 

darpariaeth EOTAS.  

 

Er nad yw'r gyfraith yn diffinio addysg amser llawn, credaf y dylai disgyblion EOTAS 

gael yr un faint o addysg ag y byddent yn ei chael mewn ysgol brif ffrwd. Rwyf am i 

ddysgwyr mewn lleoliadau EOTAS gael addysg eang a chytbwys sy'n briodol i'r 

dysgwr unigol. Ni ddylai hyn fod yn benderfyniad unochrol gan yr ALl, ond yn un a 

wneir mewn cytundeb â'r rhieni a'r dysgwyr.  

 

Yr union reswm dros fodolaeth EOTAS yw nad yw addysg brif ffrwd, am ba reswm 

bynnag, yn addas i bawb.  Mae angen i EOTAS fod yn hyblyg er mwyn diwallu 

anghenion a galluoedd gwahanol disgyblion, gan helpu i sicrhau bod pawb yn gallu 

manteisio ar addysg.  Mae hyn yn ategu'r gwaith rydym yn ei wneud o ran y 

cwricwlwm newydd, diwygio ADY a'r trefniadau gwerthuso a gwella newydd. Bydd 

hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i unedau cyfeirio disgyblion ac awdurdodau lleol 

sicrhau agweddau gorfodol ar y cwricwlwm ar gyfer disgyblion EOTAS, sicrhau 

darpariaeth ar gyfer elfennau eraill o'r cwricwlwm, a chefnogi dysgwyr EOTAS sydd 

ag ADY. Bydd hefyd yn golygu bod pob plentyn yn cyfrif ac y gellir nodi ac adrodd ar 

ddarpariaeth y tu allan i addysg brif ffrwd.    

 

Mae hyn yn symud i ffwrdd oddi wrth y sefyllfa bresennol lle nad oes unrhyw ofyniad 

i gyflwyno'r cwricwlwm cenedlaethol i ddisgyblion EOTAS.  Credaf y bydd hyn yn ei 

gwneud yn haws i ddysgwyr mewn lleoliadau EOTAS ailintegreiddio mewn addysg 

brif ffrwd, ac y bydd yn cael effaith gadarnhaol ar eu deilliannau.  
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Yn 2018/19, roedd 2,286 o ddisgyblion wedi'u cofrestru'n ddisgyblion a oedd yn cael 

darpariaeth EOTAS, gostyngiad o 3% ers 2013/141. O blith y rhain, roedd gan 1,259 

gofrestriad deuol (yn mynychu ysgol brif ffrwd a lleoliad addysg heblaw yn yr ysgol) 

ac roedd gan 1,027 gofrestriad sengl (yn mynychu lleoliad(au) EOTAS yn unig).  

 

Darpariaeth y tu allan i leoliadau prif ffrwd a drefnir gan ysgolion  

Mae Adran 19(1) o Ddeddf Addysg 1996 yn rhoi'r pŵer i ysgolion a gynhelir drefnu 

na chynnig darpariaeth EOTAS. Felly, lle y cyfeirir at EOTAS yn y ddogfen hon, 

mae'n golygu darpariaeth heblaw yn yr ysgol a ariennir ac a drefnir neu a ddarperir 

gan awdurdodau lleol.  Fodd bynnag, gall ysgolion prif ffrwd drefnu neu ddarparu 

addysg y tu allan i'r ysgol o dan Ddeddf Addysg 2002. Mae'r Ddeddf yn cynnwys tair 

darpariaeth alluogi o’r fath:  

• Mae Adran 116G o Ddeddf Addysg 2002 yn gosod dyletswydd ar gorff 

llywodraethu ysgol i sicrhau bod disgyblion yn gallu arfer eu hawliau i fanteisio 

ar y cwricwlwm lleol yn ystod Cyfnod Allweddol 4 (h.y. disgyblion 14-16 oed); 

• Mae Adran 29(3) o Ddeddf Addysg 2002 yn rhoi pŵer i ysgolion gyfarwyddo 

dysgwr i fynychu darpariaeth addysgol arall;   

• Mae Paragraff 3 o Atodlen 1 i Ddeddf Addysg 2002 yn galluogi cyrff 

llywodraethu i wneud unrhyw beth sy'n angenrheidiol neu'n fuddiol, yn eu barn 

nhw, at ddibenion rhedeg yr ysgol, neu mewn cysylltiad â hynny.  

 

Y gwahaniaeth rhwng EOTAS a darpariaeth y tu allan i leoliadau prif 

ffrwd a drefnir gan ysgolion 

Mae'r addysg a drefnir gan ysgolion gan ddefnyddio'r darpariaethau a bennir uchod 

yn wahanol mewn sawl ffordd i ddarpariaeth EOTAS, yn enwedig o ran y cwricwlwm. 

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i sicrhau bod disgyblion EOTAS yn cael 

addysg addas neu, os yw disgybl yn mynychu uned cyfeirio disgyblion, ei fod yn 

gallu manteisio ar gwricwlwm cytbwys ac eang. I'r gwrthwyneb, os yw ysgol yn 

ariannu ac yn trefnu neu'n darparu darpariaeth y tu allan i leoliadau prif ffrwd gan 

ddefnyddio'r pwerau a bennir yn Neddf Addysg 2002, mae gan yr ysgol ddyletswydd 
                                            

1 https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-

yn-yr-ysgol-medi-2018-i-awst-2019-190.pdf 

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/pupils-educated-other-school-september-2018-august-2019-644.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/pupils-educated-other-school-september-2018-august-2019-644.pdf
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i sicrhau bod disgyblion cofrestredig yn gallu manteisio ar y cwricwlwm sylfaenol a'r 

Cwricwlwm i Gymru (neu, yn CA4, y cwricwla lleol, gan gynnwys meysydd astudio 

gorfodol eraill), ac eithrio lle bo eithriadau'n gymwys2. 

 

 

                                            

2 Nid wyf wedi cynnwys gwybodaeth am ddarpariaeth y tu allan i addysg brif ffrwd a gomisiynwyd gan 

ysgolion yn y drafodaeth am EOTAS. Fodd bynnag, cyfeirir at ddarpariaeth o'r fath lle y bo hynny'n 
briodol.    
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Adran 1: rhesymau pam y mae plant a phobl ifanc mewn perygl o 

gael addysg heblaw yn yr ysgol, gan gynnwys drwy gael eu 

gwahardd o ddarpariaeth brif ffrwd, a'r cymorth sydd ar gael iddynt 

 

Mae nifer o resymau gwahanol pam nad yw plant yn mynychu ysgol brif ffrwd ac yn 

cael darpariaeth EOTAS. Mae'r rhain yn cynnwys salwch (corfforol a meddwl), 

gwrthod mynychu'r ysgol (ffobia o'r ysgol), ymddygiad heriol sy’n gysylltiedig ag 

anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol, a bod mewn perygl o gael eu 

gwahardd o'r ysgol3. I rai plant mewn lleoliadau EOTAS, nid yw strwythur yr ysgol 

brif ffrwd yn eu galluogi i gael eu haddysg yn y ffordd orau i ddiwallu eu hanghenion 

unigol.  

 

O ganlyniad i'r anawsterau y maent wedi'u cael mewn addysg brif ffrwd, mae 

disgyblion EOTAS yn aml wedi colli cyfnodau estynedig o addysg ac mae ganddynt 

fylchau yn eu haddysg. Mae'n bosibl bod ganddynt ddiffyg hunan-barch a hyder, ac 

mae gan lawer ohonynt ddyheadau isel ar gyfer y dyfodol.  

 

Mae'n bwysig pwysleisio bod gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl i gael addysg 

ragorol a'r hawl i gael cymorth i fanteisio ar yr addysg honno – ni ddylai 

amgylchiadau plentyn fod yn rhwystr i gyflawni deilliannau cadarnhaol. Dyna pam 

rwyf wedi rhoi nifer o bolisïau ar waith i sicrhau bod plant sy'n cael anawsterau yn yr 

ysgol yn cael cymorth i barhau mewn addysg.  

 

Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ysgolion i ddeall pam mae plant yn cael 

anawsterau a all arwain at ymddygiad sy'n golygu bod disgyblion mewn perygl o gael 

eu gwahardd, gan gynnwys ein gwaith i fynd i'r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod 

plentyndod.  

 

                                            

3 Yn 2018/2019, roedd gan tua hanner (1,014) y 2,026 o ddisgyblion mewn lleoliadau EOTAS 
anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol, ac roedd ychydig dros hanner (640) y 1,171 o 
ddisgyblion mewn darpariaeth EOTAS am y tro cyntaf wedi cael eu gwahardd yn 2017/18.  
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Gwnaethom gefnogi'r gwaith o greu Hwb Cymorth ACE i Gymru a, rhwng 2018/19 a 

2020/21, gwnaethom ddarparu gwerth £400,000 o gyllid y flwyddyn, y mae £100,000 

ohono wedi canolbwyntio'n benodol ar addysg ac, yn benodol, ar hyfforddiant i 

ysgolion ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.  Caiff yr hyfforddiant, sydd ar 

gael i bob lleoliad addysg, gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau 

EOTAS, ei gynnig gan yr Hwb drwy'r consortia rhanbarthol neu i awdurdodau lleol 

unigol, fel y bo angen. Er enghraifft, yn ardal consortia'r Gwasanaeth Cyflawni 

Addysg4, mae'r hwb wedi sicrhau bod unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau addysg 

heblaw yn yr ysgol wedi cael eu cynnwys mewn gwahoddiadau i fynychu sesiynau 

hyfforddi.  

 

Elfen allweddol o waith yr hwb i gefnogi addysg fu datblygu a darparu rhaglen o 

hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod, sydd wedi 

cael ei chyflwyno ledled Cymru. Mae'r hyfforddiant yn galluogi ysgolion i ddeall 

ymddygiad a rhoi arferion sy'n seiliedig ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar 

waith, er mwyn cefnogi plant sydd mewn perygl o gael eu gwahardd. Er bod yr 

hyfforddiant wedi cael ei ddatblygu i ysgolion, gellir ei drosglwyddo i leoliadau 

EOTAS, ac mae wedi cael ei groesawu gan staff unedau cyfeirio a lleoliadau addysg 

heblaw yn yr ysgol sydd wedi mynychu'r sesiynau hyfforddi.  

 

Erbyn diwedd 2019/20, bydd yr hyfforddiant wedi cael ei gynnal ym mhob un o 

ardaloedd y Consortia Addysg Rhanbarthol. Fodd bynnag, bydd yr hyfforddiant yn 

parhau i gael ei gynnal yn 2020/21 er mwyn ein galluogi i gyrraedd mwy o leoliadau 

gwaith ieuenctid a'i ymestyn i addysg bellach ac addysg uwch. Mae hyn wedi 

adeiladu ar raglenni hyfforddi blaenorol, gan alluogi'r Hwb i gwblhau hyfforddiant ar 

ymwybyddiaeth a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol i gymhwyso'r wybodaeth 

honno mewn ysgolion er mwyn helpu disgyblion i aros mewn addysg brif ffrwd a 

gwella eu deilliannau.  

 

Mae'r gweithgarwch yn ystod 2019/20 wedi canolbwyntio ar y canlynol: 

 parhau i ddarparu hyfforddiant i ysgolion cynradd ac uwchradd er mwyn 

sicrhau bod y rhai sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn ymwybodol o 

                                            

4 Sy'n cwmpasu de-ddwyrain Cymru. 
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brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac yn teimlo'n hyderus i roi arferion 

sy'n ystyriol o drawma ar waith; 

 gwerthuso'r gweithgarwch;  

 gweithio i ymgorffori hyfforddiant ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

mewn hyfforddiant cychwynnol athrawon;  

 helpu i greu gweithlu ieuenctid sy'n ymwybodol o brofiadau niweidiol yn ystod 

plentyndod;  

 datblygu dull integredig o ddarparu addysg uwch ac addysg bellach sy'n 

ystyriol o drawma;   

 cefnogi agenda'r dull gweithredu ysgol gyfan.  

 

Dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant 

Mae llesiant emosiynol, corfforol a meddyliol pob plentyn wrth wraidd ein system 

addysg. Bydd y dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant yn sicrhau bod 

iechyd meddwl a llesiant yn dod yn rhan greiddiol o waith yr ysgol. Agwedd bwysig 

ar y rhaglen waith yw datblygu Fframwaith er mwyn helpu ysgolion i ddatblygu eu 

dull gweithredu ysgol gyfan eu hunain. Bydd y fframwaith yn rhoi'r adnoddau i 

werthuso amgylchedd emosiynol yr ysgol a datblygu cynllun gweithredu i fynd i'r 

afael ag unrhyw faterion. Agwedd bwysig ar y fframwaith fydd y cymorth a roddwn i 

ysgolion i roi ymyriadau ar sail tystiolaeth ar waith gyda'r nod o gefnogi disgyblion ag 

iechyd meddwl gwael a'u helpu i feithrin gwydnwch.  Er bod y fframwaith yn 

canolbwyntio ar blant mewn ysgolion a gynhelir, gellir ei drosglwyddo i leoliadau 

eraill gan gynnwys EOTAS, unedau cyfeirio disgyblion, addysg bellach ac addysg 

uwch.  

 

Rydym yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu cronfa o ddeunydd 

sy'n seiliedig ar dystiolaeth y gall ysgolion ddewis ohoni, a hefyd gyda phrifysgolion 

yng Nghymru i ddatblygu modiwlau hyfforddiant i athrawon newydd ar ddatblygiad 

plant a llesiant emosiynol a meddyliol.  Wrth i'r gwaith ddatblygu, byddwn yn ystyried 

y potensial i gynnig y modiwlau i athrawon presennol fel rhan o'u datblygiad 

proffesiynol parhaus.  

 

Rwyf wedi dyrannu £2.5m yn ystod y flwyddyn ariannol hon i gefnogi'r gwaith o 

ddatblygu'r dull gweithredu ysgol gyfan. Mae £1.5m o'r arian hwn wedi cael ei 
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ddyrannu i awdurdodau lleol i gefnogi eu gweithgarwch lleol eu hunain, gan gynnwys 

gwella'r gwasanaeth cwnsela ysgolion drwy roi mentrau rhestrau aros ar waith; 

ariannu hyfforddiant i athrawon ar lesiant; a rhoi ymyriadau ar sail tystiolaeth ar waith 

mewn ysgolion i gefnogi disgyblion.  

 

Cwnsela mewn ysgolion  

Ers 2013, bu dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaeth cwnsela 

annibynnol mewn perthynas ag anghenion iechyd, emosiynol a chymdeithasol plant 

a phobl ifanc yn eu hardal. Ledled y DU, amcangyfrifir y bydd gan dri disgybl mewn 

ystafell ddosbarth o faint cyfartalog broblem iechyd meddwl.   

 

Yn 2017/18, yr union nifer oedd 11,365 o blant a phobl ifanc5. O blith y rhain, roedd 

37% yn fechgyn a 63% yn ferched. Materion teuluol oedd y mater mwyaf cyffredin yr 

atgyfeiriwyd disgyblion yn ei gylch, a gorbryder oedd y mater mwyaf cyffredin ond 

un.  

 

Rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 2019, ymgynghorais ar y Pecyn Cymorth 

Gweithredu Drafft ar gyfer Cwnsela mewn Ysgolion a Chymunedau.  Mae'r pecyn 

cymorth diwygiedig yn adlewyrchu amrywiaeth o newidiadau ers i'r canllawiau 

gwreiddiol gael eu cyhoeddi, fel newidiadau mewn cyfraith a pholisi, cynnydd yn y 

gwasanaethau cwnsela a ddarperir i blant a phobl ifanc mewn lleoliad cymunedol, a'r 

defnydd o gwnsela ar-lein. Mae'r pecyn cymorth diwygiedig yn nodi'n glir na ddylid 

defnyddio gwaharddiad fel rheswm dros atal sesiwn cwnsela plentyn. Os caiff 

plentyn neu berson ifanc sy'n cael gwasanaeth cwnsela ei wahardd dros dro, dylid 

trefnu iddo barhau i gael ei wasanaeth cwnsela naill ai ar safle'r ysgol neu mewn 

lleoliad arall yn y gymuned nes y gellir dod o hyd i leoliad addysg arall iddo.  

 

Yn yr un modd, os caiff plentyn neu berson ifanc ei wahardd yn barhaol, dylid trefnu 

iddo barhau i gael gwasanaeth cwnsela mewn lleoliad addas yn y gymuned.  

 

                                            

5 Llywodraeth Cymru (2019) Datganiad Ystadegol Cyntaf: cwnsela i Blant a Phobl Ifanc, 2017/18 
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-03/cwnsela-ar-gyfer-plant-a-phobl-
ifanc-medi-2017-i-awst-2018-783.pdf  

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-03/counselling-for-children-and-young-people-2017-18-494.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-03/counselling-for-children-and-young-people-2017-18-494.pdf
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Pan gaiff plentyn neu berson ifanc sy'n cael gwasanaeth cwnsela (neu sydd ar restr 

aros i gael darpariaeth o'r fath) ei wahardd dros dro neu'n barhaol, rhaid i berson 

cyswllt neu Bennaeth yr ysgol roi gwybod i'r gwasanaeth cwnsela er mwyn sicrhau 

bod y ddarpariaeth cwnsela yn parhau i fod ar gael iddo. Rwy'n gobeithio cyhoeddi 

fersiwn derfynol y pecyn cymorth yn ddiweddarach yn y gwanwyn.  

 

Fel rhan o'r £1.5m, mae £626,000 ar gael i awdurdodau lleol yn y flwyddyn ariannol 

hon i fynd i'r afael â'r rhestrau aros ar gyfer y gwasanaeth a gwneud trefniadau 

cydweithredol â darparwyr cwnsela eraill a gwasanaethau ategol eraill fel y rhai a 

gynigir gan y GIG.  

 

Mae awdurdodau lleol wedi mabwysiadu amrywiaeth o ddulliau gweithredu gan 

ddefnyddio'r cyllid ychwanegol. Mae llawer ohonynt wedi cytuno i ddefnyddio'r cyllid i 

dalu am sesiynau cwnsela ychwanegol er mwyn mynd i'r afael â'r rhestrau aros. Er 

enghraifft, ariannodd Cyngor Sir Ddinbych gwnselydd ychwanegol am 18 o 

wythnosau ysgol er mwyn darparu 360 o sesiynau ychwanegol ar gyfer 60 o 

ddisgyblion, yn seiliedig ar chwe sesiwn fesul disgybl.  

 

Mae rhai eraill wedi dewis canolbwyntio cyllid ar wella/ehangu gwasanaethau. Er 

enghraifft, roedd Cyngor Sir Casnewydd wedi cynnal adolygiad o ddata yn flaenorol 

a oedd wedi dangos mai nifer bach o ddisgyblion o unedau cyfeirio disgyblion a oedd 

yn mynychu ac yn cwblhau sesiynau cwnsela. Cafodd yr unedau cyfeirio disgyblion 

werth deuddydd o gwnsela yr wythnos yn 2019-20 ond gwelwyd lleihad yn nifer yr 

achosion a gwblhawyd o gymharu ࣚâ’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae cyllid 

wedi cael ei ddefnyddio i dreialu dull seicoaddysgol grŵp. Byddai'r cyllid hwn yn cael 

ei dargedu at ymyriadau Lefel 1 i ddechrau, er mwyn nodi disgyblion a oedd yn 

dymuno cael therapi un i un a/neu yr oedd angen cymorth ychwanegol neu fwy 

arbenigol arnynt. Byddai'r dull gweithredu hwn yn cynnig llwybr uniongyrchol i ofal a 

chymorth dwysach mewn perthynas â'r angen a nodwyd.  

 

Rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol   

Bydd y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn 

sicrhau bod pob dysgwr 0-25 oed ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael 

cymorth i oresgyn rhwystrau i ddysgu ac yn gallu gwireddu eu potensial yn llawn. 
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Bydd rheoliadau a chod statudol wrth wraidd y broses o gyflwyno'r system ADY 

newydd a'i rhoi ar waith. Caiff y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft a'r 

rheoliadau drafft eu cyflwyno gerbron y Senedd i'w cymeradwyo eleni, a byddant yn 

cael eu rhoi ar waith yn raddol o fis Medi 2021, gyda'r rolau statudol a grëir o dan y 

Ddeddf6 yn weithredol o fis Ionawr 2021. 

 

O dan y system newydd, bydd plant a phobl ifanc ag ADY, gan gynnwys y rhai hynny 

sy'n cael darpariaeth EOTAS, yn cael derbyn cynllun datblygu unigol sy'n nodi eu 

hanghenion a'r cymorth sydd ei angen arnynt i fynd i'r afael â'r anghenion hynny. 

 

Mae pum arweinydd trawsnewid ADY wedi bod mewn swydd ers mis Ebrill 2018. Eu 

rôl yw rhoi cyngor, cymorth a her i awdurdodau lleol, ysgolion, unedau cyfeirio 

disgyblion, lleoliadau blynyddoedd cynnar a sefydliadau addysg bellach, wrth iddynt 

baratoi i roi'r system ADY newydd ar waith.  

 

Mae Eliesha Cymru wedi cael ei gomisiynu i ddatblygu cyfres o hyfforddiant ar ADY 

a deunyddiau codi ymwybyddiaeth, sy'n targedu cynulleidfaoedd penodol. Mae hyn 

yn cynnwys:  

 pecyn e-ddysgu, a gaiff ei gyhoeddi ar Hwb, a fydd ar gael i bawb7;  

 cyfres o fideos byr wedi'u hanimeiddio a fydd yn anelu at godi 

ymwybyddiaeth. Cânt eu cyhoeddi ar Hwb a byddant wedi'u hanelu at 

arweinwyr sydd â chyfrifoldeb corfforaethol neu statudol mewn perthynas â'r 

Ddeddf ADY;  

 hyfforddiant i ymarferwyr â rolau statudol ac eraill yn y sector, gan gynnwys 

ymarferwyr â rolau statudol sy'n gweithio mewn lleoliadau EOTAS.  

 

Bydd y Ddeddf yn darparu system y mae disgyblion – gan gynnwys y rhai hynny 

mewn lleoliadau EOTAS – yn rhan greiddiol ohoni. Fe'i dyluniwyd i sicrhau bod 

anghenion disgyblion yn cael eu nodi, a bod y ddarpariaeth sydd ei hangen i 

ddiwallu'r anghenion hynny'n cael ei chynllunio mewn modd mwy amserol, 

                                            

6 Y Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol, Swyddog Arweinio y Blynyddoedd Cynnar a Swyddog 

Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig 
7 Mae hyn yn cynnwys ymarferwyr o bob lleoliad, dysgwyr a rhieni. Ni fydd angen cyfrif Hwb er mwyn 
cael gafael ar y wybodaeth.  
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cydweithredol, cyson a theg. Mae'r Ddeddf yn rhoi'r hawl i blant, eu rhieni a phobl 

ifanc fynnu bod eu safbwyntiau, eu dymuniadau a'u teimladau'n cael eu hystyried 

gan y rhai sy'n arfer swyddogaethau o dan y Ddeddf. Bydd hyn yn arwain at ddull 

mwy cydsyniol o wneud penderfyniadau a chynllunio er mwyn mynd i'r afael ag ADY 

y dysgwr, gan symud i ffwrdd oddi wrth natur wrthwynebol y system bresennol. Bydd 

gan bob disgybl sydd â chynllun datblygu unigol yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys 

Addysg.  

 

Anghenion gofal iechyd  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru, Cefnogi Dysgwyr ag Anghenion Gofal Iechyd8, yn 

rhoi cyngor i awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu, lleoliadau addysg, gweithwyr 

proffesiynol ym maes addysg ac iechyd a sefydliadau eraill er mwyn cefnogi dysgwyr 

ag anghenion gofal iechyd a sicrhau yr amherir cyn lleied â phosibl ar eu haddysg.  

 

Mae'r canllawiau'n rhoi cyngor ar gefnogi plant a phobl ifanc sy'n ei chael hi'n anodd 

mynychu ysgol neu leoliad EOTAS oherwydd anghenion gofal iechyd. Bydd y 

cymorth sydd ei angen yn dibynnu ar anghenion y disgybl. Mae Cynllun Gofal Iechyd 

Unigol, y cytunir arno ar y cyd â'r ymarferwyr, y rhieni a'r disgybl, yn nodi'r cymorth a 

gaiff ei roi ar waith.  

 

Gellir cefnogi disgyblion ag anghenion gofal iechyd drwy leoliadau EOTAS hefyd. 

Byddai hyn yn cynnwys, er enghraifft, disgyblion sy'n gleifion mewnol mewn ysbytai 

sy'n cael addysg drwy wasanaeth addysg yr ysbyty neu sy'n mynychu uned cyfeirio 

disgyblion ysbyty.  Pan fydd disgybl yn mynychu lleoliad EOTAS oherwydd 

anghenion gofal iechyd, dylid rhoi cynllun ailintegreiddio ar waith, lle y bo hynny'n 

briodol.  

 

Cefnogi disgyblion drwy symudiadau wedi'u rheoli  

Nod yr ymyriadau a amlinellir uchod yw cael effaith gadarnhaol ar y disgyblion hynny 

sydd fwyaf tebygol o gael eu gwahardd a lleihau'r angen i dynnu disgyblion o ysgol 

brif ffrwd. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod mai lleoliad amgen - mewn ysgol arall 

                                            

8 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/cefnogi-dysgwyr-ag-anghenion-gofal-
iechyd.pdf  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/supporting-learners-with-healthcare-needs.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-12/supporting-learners-with-healthcare-needs.pdf
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neu leoliad EOTAS - fydd y canlyniad gorau i rai disgyblion. Mae Llywodraeth Cymru 

wedi cyhoeddi canllawiau 9i helpu awdurdodau lleol i sefydlu protocolau effeithiol ar 

gyfer symudiadau wedi'u rheoli, a'u rhoi ar waith.  

 

Proses o drosglwyddo disgybl o un ysgol i’r llall fel rhan o gynllun gofalus yw 

symudiad wedi’i reoli.10 Nod symudiadau wedi'u rheoli yw rhoi'r cyfle i ddisgyblion 

ddechrau o'r newydd mewn ysgol newydd ac, mewn rhai achosion, gallant leihau'r 

angen am waharddiad parhaol. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi'n glir na 

ddylid defnyddio symudiadau rheoledig yn lle gwahardd disgyblion yn barhaol, gan y 

byddai hyn yn golygu na fyddai gan rieni a disgyblion yr hawl i apelio. Mae'r 

canllawiau hefyd yn nodi'n glir na ddylid cynnig symudiad rheoledig fel yr unig 

opsiwn sydd ar gael, na ddylid rhoi pwysau ar rieni i gytuno i symudiad rheoledig er 

mwyn osgoi gwaharddiad parhaol, na ddylid byth tynnu disgyblion oddi ar gofrestr yr 

ysgol er mwyn annog symudiad rheoledig, ac y gall rhieni wrthod symudiad 

rheoledig.  

 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi proses cam wrth gam ar gyfer trefnu 

symudiad wedi'i reoli a chefnogi disgyblion drwyddo. Mae hyn yn cynnwys rôl a 

chyfrifoldebau'r ysgol gartref (yr ysgol wreiddiol) a'r awdurdod lleol sy'n trosglwyddo. 

Y nod yw sicrhau bod y trosglwyddiad i'r ysgol newydd yn cael ei gynllunio'n ofalus a 

bod y disgybl yn cael ei gefnogi'n llawn yn ystod y broses.  

 

Canfu adolygiad11 diweddar gan Estyn o symudiadau wedi'u rheoli fod protocolau 

awdurdodau lleol, at ei gilydd, yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru a chyd-

destun lleol yr awdurdod lleol. Fodd bynnag, canfu hefyd fod awdurdodau lleol, dros 

amser, wedi cyflwyno arferion newydd ac ychwanegol nad ydynt yn adlewyrchu 

ethos nac athroniaeth symudiad wedi'i reoli yn ddigon da. Mewn ymateb i hynny, 

                                            

9 https://llyw.cymru/defnydd-effeithiol-o-symudiadau-wediu-rheoli-i-blant-phobl-ifanc-canllawiau-i-
awdurdodau-lleol?_ga=  
10 Llywodraeth Cymru (2011) Defnydd Effeithiol o Symudiadau wedi’u Rheoli:  cychwyn newydd i 
blant a phobl ifanc yn yr ysgol Ar gael ar: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-
03/defnydd-effeithiol-o-symudiadau-wediu-rheoli-cychwyn-newydd-i-blant-a-phobl-ifanc-yn-yr-
ysgol.pdf   
11 Estyn (2018) Defnydd effeithiol o symudiadau rheoledig gan awdurdodau lleol ac ysgolion. Ar gael 
ar:  
https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Managed%20moves%20-
%20how%20used%20by%20LAs%20and%20schools%20report%20cy.pdf  

https://gov.wales/effective-managed-moves-children-and-young-people-guidance-local-authorities
https://gov.wales/effective-managed-moves-children-and-young-people-guidance-local-authorities
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/effective-managed-moves-a-fresh-start-at-school-for-children-and-young-people.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/effective-managed-moves-a-fresh-start-at-school-for-children-and-young-people.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/effective-managed-moves-a-fresh-start-at-school-for-children-and-young-people.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Managed%20moves%20-%20how%20used%20by%20LAs%20and%20schools%20report%20%28003%29.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Managed%20moves%20-%20how%20used%20by%20LAs%20and%20schools%20report%20%28003%29.pdf
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rwyf wedi gofyn i'm swyddogion sicrhau bod ein canllawiau yn gyfredol fel y gellir rhoi 

sicrwydd i awdurdodau lleol, ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion eu bod yn dilyn y 

prosesau cywir.  

 

Bydd y canllawiau rydym yn eu datblygu ar atgyfeirio a chomisiynu ar gyfer EOTAS 

yn gyfle i egluro disgwyliadau mewn perthynas â chofrestru disgyblion, ymatebion 

graddedig i gefnogi dysgwyr sy'n cael anawsterau yn yr ysgol, symudiadau wedi'u 

rheoli, a'r defnydd o gynlluniau cymorth bugeiliol, gan gynnwys amserlenni llai.  

 

  

Cymorth i ddisgyblion sy'n cael eu gwahardd yn barhaol  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru, Gwahardd o Ysgolion ac Unedau Cyfeirio 

Disgyblion12, yn nodi'n glir mai dim ond fel dewis olaf y dylid gwahardd disgyblion yn 

barhaol. Mae gwaharddiad parhaol yn gydnabyddiaeth gan yr ysgol ei bod wedi 

defnyddio pob strategaeth arall sydd ar gael i gefnogi'r disgybl. Os yw'n amlwg bod 

disgybl yn parhau i gael anawsterau yn yr ysgol, er gwaetha'r cymorth a roddwyd ar 

waith, a'i fod mewn perygl o gael ei wahardd yn barhaol,  rydym yn disgwyl i'r ysgol 

weithio gyda'r awdurdod lleol er mwyn dod o hyd i ysgol arall neu leoliad amgen.  

 

Pan fydd disgybl yn cael ei wahardd yn barhaol o'r ysgol, bydd gan y rhieni a'r 

disgybl yr hawl i apelio.  

 

Os bydd pwyllgor disgyblu'r ysgol yn cynnal y gwaharddiad parhaol, cyfrifoldeb yr 

awdurdod lleol fydd asesu anghenion y disgybl a sut y gellir eu diwallu. 13 Bydd 

rhwymedigaeth yr ysgol i ddarparu addysg yn parhau tra bydd y disgybl ar gofrestr yr 

ysgol. 14 Rhaid i'r ysgol roi gwybod i'r rhieni am y trefniadau a wnaed i alluogi'r 

disgybl i barhau â'i addysg, gan gynnwys gosod a marcio gwaith.  

 

                                            

12 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-11/gwahardd-o-ysgolion-unedau-cyfeirio-
disgyblion.pdf  
13 Er y gallai'r gwaharddiad gael ei wrthdroi gan y panel apelio annibynnol.  
14 Bydd enw'r dysgwr a waharddwyd yn barhaol yn parhau ar gofrestr yr ysgol hyd nes y bydd y 
weithdrefn apelio wedi'i chwblhau neu nes y bydd y cyfnod ar gyfer apelio wedi dod i ben heb i apêl 
gael ei chofnodi.   

https://gov.wales/exclusion-schools-and-pupil-referral-units-pru
https://gov.wales/exclusion-schools-and-pupil-referral-units-pru
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Ar ôl tynnu enw disgybl oddi ar gofrestr yr ysgol, cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw 

sicrhau bod addysg addas ar gael i'r disgybl. Mae'r canllawiau'n nodi'n glir mai'r 

opsiwn gorau i'r mwyafrif o ddisgyblion sy'n cael eu gwahardd yn barhaol fydd 

ymuno ag ysgol brif ffrwd neu arbennig. Er mwyn cyflawni hyn, dylai awdurdodau 

lleol ystyried a oes angen staff arbenigol i gefnogi'r disgybl.  

 

Dim ond os oes problemau sylweddol y gellir mynd i'r afael â nhw'n well mewn 

amgylchedd gwahanol y dylid addysgu dysgwr a waharddwyd y tu allan i addysg brif 

ffrwd, neu os yw'r disgybl yn agosáu at ddiwedd addysg orfodol a byddai'n afrealistig 

disgwyl iddo ddychwelyd i'r ysgol yn llwyddiannus. Os oes gan ddisgybl broblemau 

sylweddol y gellir mynd i'r afael â nhw'n well mewn lleoliad EOTAS, dylai'r awdurdod 

lleol roi cynllun cymorth bugeiliol ar waith sy'n nodi'r camau a gymerir i fynd i'r afael â 

phroblemau'r dysgwr a sicrhau ei fod yn dychwelyd i ysgol brif ffrwd neu arbennig, 

neu'n pontio i addysg a hyfforddiant ôl-16.  
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Adran dau: Pa mor effeithiol y caiff rhieni eu cynnwys a'u cefnogi 

drwy gydol y broses EOTAS? 

 

Mae ein canllawiau, Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion15, yn nodi pwysigrwydd 

cynnwys rhieni, gofalwyr, plant a phobl ifanc ym mhob cam o addysg disgybl.  Hefyd, 

fel rhan o'r broses o roi'r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Darpariaeth Addysg 

Heblaw yn yr Ysgol16 ar waith, bydd ein canllawiau ar atgyfeirio a chomisiynu, yn 

nodi sut y dylai'r broses o atgyfeirio disgyblion i ddarparu addysg y tu allan i'r ysgol 

brif ffrwd weithio. Bydd hyn yn cynnwys cefnogi a chynnwys disgyblion a rhieni ar 

bob cam o'r broses. Bydd fersiwn i rieni a disgyblion hefyd yn cael ei chyhoeddi ochr 

yn ochr â'r canllawiau.  

 

Cefnogi rhieni  

Rwy'n ymrwymedig i gefnogi anghenion plant, rhieni a theuluoedd drwy fynd i'r afael 

ag anghydraddoldebau yn y blynyddoedd cynnar, gan sicrhau ymyriadau cynnar 

drwy gydol plentyndod er mwyn helpu plant i arfer eu hawliau a gwireddu eu 

potensial. Rydym yn gwneud hyn drwy alluogi, grymuso a hwyluso darpariaeth drwy 

gefnogi rhaglenni lleol (fel Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg), drwy 

ddeddfwriaeth (fel y Ddeddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol)), drwy 

ymgyrchoedd cyfathrebu (fel Magu plant. Rhowch amser iddo), a thrwy ddulliau 

gweithredu arloesol (fel Plant yn Gyntaf) o fynd i'r afael â phrofiadau niweidiol yn 

ystod plentyndod drwy liniaru ac atal profiadau o'r fath a helpu plant a phobl ifanc i 

ddod yn fwy gwydn.   

 

Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn darparu amrywiaeth o gymorth rhianta sy'n 

cynnwys gwybodaeth a chyngor sydd ar gael i bawb, grwpiau rhianta a chymorth 

dwys ac wedi'i dargedu. Cyfrifoldeb Awdurdodau Lleol yw pennu union natur y 

gwasanaethau lleol a ddarperir yn dibynnu ar amgylchiadau lleol a'r anghenion a 

nodwyd yn eu hardaloedd eu hunain. Er y gall gwasanaethau rhianta a chymorth i 

                                            

15 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/canllawiau-cynnwys-a-chynorthwyo-
disgyblion  
16 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-09/fframwaith-gweithredu-ar-gyfer-
darpariaeth-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-2019.pdf  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/guidance-inclusion-and-pupil-support_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/guidance-inclusion-and-pupil-support_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/education-otherwise-than-at-school-framework-for-action.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/education-otherwise-than-at-school-framework-for-action.pdf
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deuluoedd amrywio ychydig ym mhob ardal, mae ein canllawiau, Rhianta yng 

Nghymru: Canllawiau ar ymgysylltiad a chymorth17, yn nodi ein disgwyliadau o ran 

sut y dylent gael eu darparu.  

 

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ym mhob ardal awdurdod lleol hefyd yn 

rhoi cyngor diduedd am ddim ar ofal plant, addysg a hyfforddiant, iechyd, cyllid, 

hamdden a chymorth i rieni. Hefyd, rhaid i bob awdurdod lleol ddarparu gwasanaeth 

partneriaeth rhieni annibynnol a diduedd er mwyn helpu rhieni a gofalwyr plant ag 

AAA i ddeall y gweithdrefnau mewn perthynas â'u plentyn, sy'n eu helpu i wneud 

penderfyniadau ar sail gwybodaeth.  

 

Cynlluniau cymorth bugeiliol 

Caiff cynlluniau cymorth bugeiliol18 eu rhoi ar waith ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn 

ymateb i ddull cyffredinol ysgol i gefnogi disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio 

neu gael eu gwahardd ac y mae angen ymyriadau tymor hwy arnynt. Nod y 

cynlluniau yw helpu dysgwyr i reoli eu hymddygiad yn well, a chânt eu llunio ar y cyd 

â'r disgyblion a'r rhieni gan ddefnyddio dull amlasiantaeth, a'u hadolygu'n rheolaidd.  

 

Cynnwys a chefnogi rhieni a disgyblion EOTAS  

Canfu gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru19 fod lleoliadau 

EOTAS yn cynnwys ac yn cefnogi rhieni a disgyblion. Dywedodd rhieni eu bod yn 

aml wedi ofni cyswllt gan yr ysgol brif ffrwd gan ei fod yn amlach na pheidio wedi 

ymwneud â phroblemau o ran ymddygiad eu plentyn. I'r gwrthwyneb, mewn nifer o 

unedau cyfeirio disgyblion, roedd rhieni'n cael adborth dyddiol dros y ffôn, drwy 

neges destun neu drwy nodyn ysgrifenedig, ac roedd gan y rhan fwyaf o'r unedau 

gysylltiadau cryf iawn â'r cartref. Nododd rhieni y cymorth a roddwyd gan staff, hyd 

yn oed pan oedd ymddygiad y bobl ifanc ar ei fwyaf heriol, ac roedd disgyblion 

EOTAS yn teimlo bod y staff yn gymwynasgar ac ar gael i drafod materion 

academaidd a phersonol. Roedd ganddynt hefyd ymdeimlad o ymgysylltiad a 

                                            

17  https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-10/ymgysylltu-a-chymorth-wrth-rianta-
canllawiau-i-ddarparwyr.pdf 
18Cynlluniau cymorth bugeiliol yw'r brif ffordd y mae ysgolion ac awdurdodau lleol yn cynllunio ac yn 
adolygu addysg dysgwyr sydd mewn perygl o gael eu gwahardd, sydd eisoes wedi cael eu gwahardd 
neu sydd â lleoliad EOTAS. 
19 https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-
educated-outside-school-setting-en.pdf 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2019-10%2Fparenting-engagement-and-support-guidance-for-providers.pdf&data=02%7C01%7CHannah.Morgan2%40gov.wales%7Cb95a7e399d71474c646a08d7bf6ea193%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637188354178715512&sdata=tUZPBfD6kjS%2BUrvaIM1zvgRs%2FG3i9C5A7Yc%2BV%2FCpzyA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2019-10%2Fparenting-engagement-and-support-guidance-for-providers.pdf&data=02%7C01%7CHannah.Morgan2%40gov.wales%7Cb95a7e399d71474c646a08d7bf6ea193%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637188354178715512&sdata=tUZPBfD6kjS%2BUrvaIM1zvgRs%2FG3i9C5A7Yc%2BV%2FCpzyA%3D&reserved=0
https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-educated-outside-school-setting-en.pdf
https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-educated-outside-school-setting-en.pdf
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chysylltioldeb â'r ddarpariaeth EOTAS nad oeddent wedi ei deimlo mewn ysgol brif 

ffrwd.  

 

Cyn arolygiad, bydd Estyn yn dadansoddi canlyniadau holiaduron rhieni a disgyblion 

ac yn ystyried barn staff addysgu, staff cymorth a'r pwyllgor rheoli drwy eu 

hymatebion i'r holiadur.  Yn ystod arolygiad, bydd Estyn fel arfer yn cynnal cyfarfod â 

rhieni er mwyn clywed eu barn am yr uned cyfeirio disgyblion a'i heffeithiolrwydd.  

 

Hefyd, mae arolygiadau Estyn o unedau cyfeirio disgyblion wedi canfod cryfderau 

gwirioneddol wrth ymgysylltu â rhieni.  Isod amlinellir enghreifftiau o'r ffordd y mae 

unedau cyfeirio disgyblion wedi ymgysylltu a chyfathrebu â rhieni:  

 cyfathrebu rheolaidd ac effeithiol rhwng y rhieni a'r staff ynglŷn â 

chyflawniadau a datblygiad disgyblion unigol. Roedd hyn yn cael effaith 

gadarnhaol ar lesiant y disgyblion. Roedd y rhieni'n cael y wybodaeth 

ddiweddaraf am gynnydd, presenoldeb a chyflawniad disgyblion drwy 

adroddiadau rheolaidd llawn gwybodaeth ar bob agwedd ar waith yr uned 

cyfeirio disgyblion, gan gynnwys lleoliadau hyfforddiant galwedigaethol; 

 ffonio pob rhiant yn ddyddiol er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddo am 

gynnydd ei blentyn. Roedd hyn yn ychwanegol at arolwg blynyddol yr uned 

cyfeirio disgyblion o ddisgyblion a rhieni fel rhan o'i phrosesau gwerthuso. 

Roedd hyn yn arwain at broses hunanwerthuso ac ymgynghori drylwyr â'r 

disgyblion a phartneriaid, ac yn rhoi trosolwg mwy cywir i'r uwch-arweinwyr o 

gryfderau'r uned a'r hyn yr oedd angen iddi ei wella; 

 rhaglen rhianta werthfawr ar y safle i'w hannog i gymryd rhan yn addysg eu 

plentyn. Mae'r rhaglen hon, a gynhelir bob tymor, yn ffordd effeithiol iawn o 

wella cydberthnasau teuluol yn ogystal â rheoli ymddygiad yn y cartref. Mae 

pob rhiant yn cael neges destun neu alwad ffôn ddyddiol am gynnydd ei 

blentyn a'r meysydd perthnasol i'w gwella. 
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Disgyblion EOTAS sy'n dychwelyd i addysg brif ffrwd 

Bydd gan ddisgyblion EOTAS gynllun ailintegreiddio sy'n nodi'r camau i'w cymryd er 

mwyn ailintegreiddio mewn ysgol brif ffrwd neu bontio i addysg a hyfforddiant ôl-16. 

Mae'r cynllun yn nodi'r camau y dylai'r darparwr EOTAS eu cymryd i fynd i'r afael â 

materion y dysgwr a sicrhau ei fod yn dychwelyd yn hwylus i ysgol brif ffrwd neu 

arbennig, neu'n pontio'n hwylus i addysg a hyfforddiant ôl-16. Wrth ddatblygu’r 

cynllun, bydd yr awdurdod lleol yn ymgysylltu â'r rheini, y disgyblion a'r ysgol sy'n 

derbyn.  
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Adran tri: yr amrywiadau mewn cyfraddau EOTAS ar gyfer plant a 

phobl ifanc â nodweddion penodol (fel dysgwyr ag anghenion 

addysgol arbennig neu sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim) 

a chanlyniadau hyn  

 

Mae rhai grwpiau o ddisgyblion yn cael eu gorgynrychioli mewn lleoliadau EOTAS. 

Mae hyn yn cynnwys disgyblion ag AAA, y rhai sy'n gymwys i gael prydau ysgol am 

ddim (eFSM), bechgyn a disgyblion hŷn.  

 

Mae disgyblion ag AAA yn fwy tebygol o fod yn cael darpariaeth EOTAS na 

disgyblion heb AAA. Yn 2018/19, roedd gan 88% o'r disgyblion (1,571) a oedd yn 

cael EOTAS fel eu prif ddarpariaeth addysg AAA o gymharu â 12% (213) heb 

unrhyw AAA. O blith y 2,026 o fathau o AAA a gofnodwyd ar gyfer disgyblion a oedd 

yn cael EOTAS fel eu prif ddarpariaeth addysg yn 2018/19, roedd 50% (1,014) 

ohonynt yn anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.  

 

Fel y nodir uchod, mae disgyblion ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac 

ymddygiadol yn wynebu risg benodol o gael anawsterau mewn ysgol brif ffrwd. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi rhoi nifer o fentrau ar waith i helpu disgyblion ag AAA i aros 

mewn addysg brif ffrwd. Mae hyn yn cynnwys y Ddeddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg, a ddaw i rym o fis Medi 2021.  O dan y system 

newydd, bydd plant a phobl ifanc ag ADY, gan gynnwys y rhai hynny sy'n cael 

darpariaeth EOTAS, yn cael cynllun datblygu unigol (CDU) sy'n nodi eu hanghenion 

a'r cymorth sydd ei angen arnynt i fynd i'r afael â'r anghenion hynny,  a'r ysgol a 

enwir at ddiben derbyn y disgybl i sefydliad a enwir.  

 

O dan y Ddeddf, mae pob CDU yn statudol ac, felly, mae'r Ddeddf yn cyflwyno hawl i 

bob dysgwr â CDU apelio i Dribiwnlys Addysg. Mae hyn yn ymestyn yr hawl yn y 

system AAA lle dim ond y rhai hynny ag anghenion mwy difrifol a chymhleth sydd â 

datganiad a all apelio. Mae hyn yn cynnwys yr hawl i apelio yn erbyn y ddarpariaeth 

dysgu ychwanegol arfaethedig ac enwi/peidio ag enwi ysgol at ddiben sicrhau lle yn 

yr ysgol honno.  Hynny yw, lle y caiff lleoliad EOTAS, fel uned cyfeirio disgyblion, 

ysgol annibynnol neu ddarparwr hyfforddiant ei nodi, ai peidio, mewn CDU fel rhan 
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o'r ddarpariaeth dysgu ychwanegol, bydd gan y dysgwr (a/neu ei riant) yr hawl i 

apelio i'r Tribiwnlys Addysg.  

 

Mae disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (eFSM) yn fwy tebygol o 

fod yn cael darpariaeth EOTAS na disgyblion nad ydynt yn eFSM. Yn 2018/19, 

roedd 18% o ddisgyblion 5-15 oed yn cael eu nodi'n eFSM20, o gymharu â 36% o 

ddisgyblion a oedd yn cael EOTAS fel eu prif ddarpariaeth addysg a oedd yn 

gymwys i gael prydau ysgol am ddim.   

 

Fodd bynnag, dylid nodi, er i nifer y disgyblion a oedd yn gymwys i gael prydau ysgol 

am ddim gynyddu o 17% i 18% rhwng 2017/2018 a 2018/19, gostyngodd y ganran o 

ddisgyblion a oedd yn cael addysg heblaw yn yr ysgol fel eu prif ddarpariaeth addysg 

a oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim rhwng 2017/18 a 2018/19, o 39% i 

36%.  Fel y nodir yn adran pedwar isod, mae'r Grant Datblygu Disgyblion, sydd â'r 

nod o wella cyrhaeddiad addysgol a chyflawniadau disgyblion eFSM, wrth wraidd yr 

ymdrech i dorri'r cylch tlodi.  

 

Mae disgyblion hŷn yn fwy tebygol o fod yn cael darpariaeth EOTAS na disgyblion 

iau. Mae 60% o'r disgyblion sydd wedi'u cofrestru'n ddisgyblion sy'n cael EOTAS fel 

eu prif ddarpariaeth yn 14 neu 15 oed. Un o'r rhesymau dros hyn yw'r 

cymhlethdodau y maent yn eu hwynebu wrth ailintegreiddio mewn ysgol brif ffrwd ar 

ôl i flwyddyn 10 ddechrau. Efallai na fydd yn briodol symud disgyblion sydd wedi 

dechrau cyrsiau galwedigaethol gan y byddai hynny'n amharu ar eu haddysg. Mae 

bechgyn yn fwy tebygol o fod yn cael darpariaeth EOTAS na merched, gyda 70% o'r 

disgyblion sydd wedi'u cofrestru'n ddisgyblion sy'n cael EOTAS fel eu prif 

ddarpariaeth yn fechgyn.  

 

O ran ethnigrwydd, mae disgyblion gwyn yn fwy tebygol o gael eu gwahardd nag 

unrhyw grŵp ethnig arall. Yn 2018/19, cafodd 4.5 fesul 1,000 o ddisgyblion gwyn 

Prydeinig ddarpariaeth EOTAS, o gymharu â 3.6 fesul 1,000 o ddisgyblion o grwpiau 

                                            

20 https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/canlyniadaur-cyfrifiad-ysgolion-
737.pdf  

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/school-census-results-2019-764.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/school-census-results-2019-764.pdf
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aml-ethnig, 1.1 fesul 1,000 o ddisgyblion Asiaidd ac 1.9 fesul 1,000 o ddisgyblion 

Duon21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

21 https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-
heblaw-yn-yr-ysgol-medi-2018-i-awst-2019-190.pdf  

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/pupils-educated-other-school-september-2018-august-2019-644.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/pupils-educated-other-school-september-2018-august-2019-644.pdf


Dogfen 1 

26 
 

Adran pedwar: lefelau'r cymorth ariannol sydd ar gael i gefnogi 

EOTAS a phlant a phobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu symud i 

ddarpariaeth EOTAS, ac a yw hyn yn cynrychioli gwerth am arian  

 

Grant Cynnal Refeniw 

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer darpariaeth 

cyn-16 mewn ysgolion yng Nghymru yn bennaf drwy'r setliad refeniw llywodraeth 

leol, a hynny ar ffurf y Grant Cynnal Refeniw. Trethi lleol yw'r brif ffynhonnell arall o 

gyllid ar gyfer cyllidebau addysg awdurdodau lleol.  

 

Nid yw'r setliad refeniw llywodraeth leol wedi'i neilltuo ac, o ganlyniad, mater i 

awdurdodau lleol yw penderfynu sut y caiff cyllid ei ddyrannu i'r gwasanaethau y 

maent yn gyfrifol amdanynt, gan gynnwys addysg. Nid yw Llywodraeth Cymru yn 

gosod targed ar gyfer gwariant ar EOTAS. Yn lle hynny, mae awdurdodau lleol yn 

defnyddio fformiwla cyllido lleol i ddyrannu cyllid i EOTAS a gwasanaethau er mwyn 

helpu disgyblion i aros mewn addysg brif ffrwd. Mae awdurdodau lleol yn atebol i'w 

hetholwyr am y penderfyniadau y maent yn eu gwneud am gyllid.  

 

Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif 

Caiff cyllid cyfalaf hefyd ei ddarparu drwy'r Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac 

Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, sef y buddsoddiad strategol mwyaf yn seilwaith 

addysg Cymru ers y 1960au.  

 

Fel rhan o don gyntaf y rhaglen (band A), a gynhaliwyd rhwng 2014 a 2019, 

buddsoddwyd dros £1.4 biliwn ym mhob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru.  

Mae band A wedi cefnogi 170 o brosiectau ailadeiladu neu adnewyddu ysgolion a 

cholegau. Hyd yma, mae 160 o'r rhain wedi'u cwblhau, gyda'r gweddill wrthi'n cael 

eu hadeiladu neu yn yr arfaeth.  

 

Dechreuodd ail don y rhaglen (band B) ym mis Ebrill 2019 a bydd yn cynnwys 

buddsoddiad disgwyliedig o £2.3 biliwn, gan gefnogi tua 2000 o brosiectau i 

ailadeiladu neu adnewyddu ysgolion a cholegau ledled Cymru. Mae 27 o brosiectau 

eisoes wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid. Ym mis Chwefror 2020, mae 31 o 
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achosion busnes band B, sydd â gwerth cyfalaf cyfunol o £248.6 miliwn, wedi'u 

cymeradwyo, ac mae 30 o brosiectau eraill yn mynd drwy'r broses achos busnes ar 

hyn o bryd. O blith y 31 o achosion busnes a gymeradwywyd hyd yma, dim ond un 

sy'n uned cyfeirio disgyblion.  

 

Lefel wreiddiol y cymorth grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau cyfalaf 

oedd 50%. Fodd bynnag, ym mis Tachwedd y llynedd, cyhoeddais gynnydd ar gyfer 

cynlluniau cyfalaf o 50% i 65% o'u cost. Ar yr un pryd, cyhoeddais gynnydd i 75% ar 

gyfer cynlluniau sy'n cefnogi disgyblion sy'n agored i niwed mewn cyfleusterau i'r rhai 

ag ADY a'r rhai mewn unedau cyfeirio disgyblion.  Y gobaith yw y bydd hyn yn 

cynyddu nifer y prosiectau unedau cyfeirio disgyblion a gyflwynir.  

 

Cyllid penodol  

Yn ogystal â'r Grant Cynnal Refeniw ac Ysgolion yr 21ain ganrif, mae Llywodraeth 

Cymru yn darparu cyllid a grantiau penodol i gefnogi darpariaeth EOTAS. Mae hyn 

yn cynnwys cynllun Prentisiaeth Iau, y Grant Datblygu Disgyblion a chyllid ar gyfer 

dysgu proffesiynol.  

 

Cynllun Prentisiaeth Iau 

Mae'r cynllun Prentisiaeth Iau yn fath penodol o ddarpariaeth i ddysgwyr ym 

mlwyddyn 10 a blwyddyn 11. Mae'r cynllun yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr 14 oed a 

throsodd astudio'n llawn amser ar gyfer gyrfa yn y dyfodol. Mae'r cynllun yn arbennig 

o berthnasol i ddisgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio o addysg brif ffrwd.  

 

Mae'r cynllun yn cynnig rhaglen ddwy flynedd o addysg gysylltiedig â gwaith sy'n 

cynnwys profiad gwaith, ochr yn ochr â chwrs Lefel 2 sy'n cyfateb i bedwar neu bum 

TGAU, mewn amrywiaeth o lwybrau galwedigaethol.  Mae pob prentis hefyd yn 

astudio TGAU mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg ochr yn ochr â'u dewis faes. 

 

Mae pob Prentis Iau yn cael cymorth ar gyfer dysgu a rheoli ymddygiad ac mae 

ganddo Swyddog Lles dynodedig i ddarparu gofal bugeiliol a chymorth gyda 

materion o ddydd i ddydd. Nod y cynllun Prentisiaeth Iau yw gwella cyrchfannau 

dysgwyr yn 16 oed, naill ai drwy ddod yn gyflogadwy neu'n barod i symud ymlaen i 

brentisiaeth neu gwrs galwedigaethol lefel uwch.  
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Ariennir y rhaglen yn bennaf drwy drosglwyddiad gan awdurdod lleol i goleg, ond 

mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r rhaglen drwy gyfrannu £2,000 y flwyddyn am 

bob lleoliad.  

 

Sefydlwyd y cynllun Prentisiaeth Iau yn wreiddiol yn 2016, a chafodd ei gynnal am 

flwyddyn fel cynllun peilot yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Yn ystod cyfnod y cynllun 

peilot, darparodd Llywodraeth Cymru £200,000 o gyllid a chymerodd 105 o ddysgwyr 

ran yn y rhaglen, gyda bron pob un ohonynt yn graddio.22 O blith y 36 o ddysgwyr a 

gwblhaodd y rhaglen ddwy flynedd lawn, aeth 33 ohonynt ymlaen i brentisiaethau 

neu gyrsiau a/neu gyflogaeth llawn amser. 23  

 

Cafodd y rhaglen ei hymestyn yn 2017/18 oherwydd llwyddiant y cynllun. Yn 

2017/18, helpodd y rhaglen 168 o ddysgwyr i gofrestru â'r cynllun Prentisiaeth Iau 

ac, yn 2018/19, helpodd 237 o ddysgwyr i wneud hynny. Ar hyn o bryd mae 196 o 

ddysgwyr wedi'u cofrestru â'r cynllun. Disgwylir i'r rhaglen gael ei gwerthuso er mwyn 

nodi deilliannau a chynnydd y dysgwyr hynny a gofrestrwyd ers 2017/18 (gan y bydd 

y dysgwyr hyn newydd orffen eu rhaglen ddwy flynedd). 

 

Un o gryfderau'r cynllun yw helpu i ddatblygu talentau a galluoedd ein pobl ifanc 

mewn partneriaeth â busnesau a diwydiant, fel bod ein pobl ifanc yn barod i wneud 

swyddi'r dyfodol. Mae gan y cynllun y gallu i gynnwys pobl ifanc nad ydynt o bosibl, 

am amrywiaeth o resymau, yn rhan o'r system addysg brif ffrwd, neu nad yw'r 

system honno'n diwallu eu hanghenion. Mae'r cynllun o fudd i bobl ifanc sydd am 

ddilyn llwybr mwy galwedigaethol gan barhau i astudio ar gyfer TGAU mewn 

Mathemateg a Saesneg a manteisio ar brofiad gwaith ar yr un pryd.  

 

Y Grant Datblygu Disgyblion  

Rwy'n ymrwymedig i dorri cylch tlodi. Nod y Grant Datblygu Disgyblion (PDG) yw 

gwella cyrhaeddiad addysgol a chyflawniadau disgyblion sy'n gymwys i gael prydau 

ysgol am ddim. Mae'n un o nifer o raglenni a luniwyd i drechu tlodi. Rwyf hefyd wedi 

                                            

22 Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr blwyddyn 11 a astudiodd am flwyddyn.  
23 Roedd gan y tri dysgwr nad aethant ymlaen i brentisiaethau neu gyrsiau a/neu gyflogaeth 
broblemau iechyd difrifol, ond gwnaethant barhau i gael eu cefnogi gan y coleg.  



Dogfen 1 

29 
 

ymestyn y PDG i gefnogi hyd yn oed fwy o ddysgwyr agored i niwed ac, yn ogystal 

â'r elfen prydau ysgol am ddim, mae'r PDG bellach yn cynnwys plant sy'n derbyn 

gofal, plant yn y blynyddoedd cynnar ac EOTAS. 24 Er mwyn gwella deilliannau ein 

dysgwyr difreintiedig, rydym wedi darparu dros £190m dros y ddwy flynedd o 

2018/19 i 2019/20. Ar gyfer 2019/20, darparwyd bron £700,000 o gyllid ar gyfer elfen 

EOTAS y PDG, gyda dyraniad o £1,150 fesul disgybl (gweler atodiad A, Tabl 1, am 

ddadansoddiad fesul awdurdod lleol).25  

 

Codi tâl ar ysgolion am EOTAS  

Yn ogystal â'r cyllid sydd ar gael i awdurdodau lleol i ddarparu EOTAS, gall 

awdurdodau lleol adennill costau lleoliadau EOTAS gan ysgolion. Canfu ymchwil 

ddiweddar26 fod gan awdurdodau lleol ddulliau amrywiol o godi tâl, gan gynnwys codi 

canran o'r gost wirioneddol, cost yn seiliedig ar uned a bwysolwyd ar sail oedran y 

disgybl, a chyfraniadau cyfradd safonol.   

 

Asesu gwerth am arian  

 

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20, gwnaethom atgyfnerthu'r telerau ac amodau ar 

gyfer elfen EOTAS y PDG drwy gynnwys dau ofyniad ychwanegol yn y cynlluniau a 

gyflwynwyd gan gonsortia rhanbarthol. O ran cynllunio'r ddarpariaeth, mae bellach 

yn ofynnol i gonsortia rhanbarthol nodi sut y byddant yn sicrhau bod ymarferwyr yn 

monitro ac yn gwerthuso effeithiolrwydd y ffordd y maent yn gwella deilliannau 

disgyblion mewn unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau EOTAS, a sut y byddant yn 

sicrhau bod targedau ymarferol ond heriol yn cael eu gosod ar gyfer unedau cyfeirio 

disgyblion a darparwyr EOTAS, gan gynnwys targedau ar gyfer deilliannau 

disgyblion.  

 

                                            

24 Yn 2016/17, ymestynnodd Llywodraeth Cymru y PDG i ddisgyblion EOTAS - disgyblion 5-15 oed 
(£1,150 fesul disgybl) a disgyblion y blynyddoedd cynnar (£600 yn 2017/18, gan gynyddu i £700 yn 
2018/19).  Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bwriad i gynyddu elfen blynyddoedd 
cynnar y PDG i'r un gyfradd, sef £1,150 fesul dysgwr. 
25 Caiff elfen EOTAS y PDG ei dyrannu i gonsortia ar sail nifer y disgyblion EOTAS â chofrestriad 
sengl a oedd yn eFSM ar adeg cyfrifiad 2016. Ar gyfer dysgwyr â chofrestriad deuol, telir y grant i'r 
ysgol neu'r lleoliad sydd wedi'i gofrestru fel y prif ddarparwr.  
26 Adolygiad Llywodraeth Cymru (sydd ar y gweill) o Drefniadau Comisiynu Awdurdodau Lleol ar gyfer 
Darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol.  
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Fel y nodir yn adran pump, bydd trefniadau hunanwerthuso, cynllunio ar gyfer gwella 

ac atebolrwydd ysgolion yn berthnasol i EOTAS, fel sy'n briodol i'r ddarpariaeth. Mae 

opsiynau hefyd yn cael eu hystyried i ehangu cwmpas y blaenoriaethau ar gyfer 

gwella (y tu hwnt i gyrhaeddiad/perfformiad disgyblion) y mae ysgolion a lleoliadau 

eraill, gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion, yn eu pennu drwy eu gwaith 

hunanwerthuso a chynllunio gwelliant parhaus, ac yn adrodd ar gynnydd yn eu 

herbyn.  Fel rhan o'r gwaith o roi'r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Darpariaeth 

Addysg Heblaw yn yr Ysgol27 ar waith, rydym yn ystyried opsiynau ar gyfer casglu 

data am gyrchfannau disgyblion EOTAS.  

 

Rydym hefyd yn ystyried opsiynau ar gyfer casglu data am ddarpariaeth y tu hwnt i 

addysg brif ffrwd a gomisiynir gan ysgolion. Gan nad yw EOTAS yn ddarpariaeth a 

gomisiynir gan ysgolion, nid yw'r cyfrifiad EOTAS yn casglu data am ddarpariaeth o'r 

fath. Fodd bynnag, rydym yn gweithio i wella'r data am EOTAS sydd ar gael ar hyn o 

bryd (gweler adran 5).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

27 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-09/fframwaith-gweithredu-ar-gyfer-
darpariaeth-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-2019.pdf 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/education-otherwise-than-at-school-framework-for-action.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-03/education-otherwise-than-at-school-framework-for-action.pdf
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Adran pump: cyfrifoldeb ac atebolrwydd am addysg disgyblion sy'n 

cael eu trosglwyddo i ddarpariaeth EOTAS 

 

Yr awdurdod lleol a'r lleoliad EOTAS sy'n gyfrifol ac yn atebol am addysg disgyblion 

sy'n cael eu trosglwyddo i ddarpariaeth EOTAS.  

 

Fel y nodir uchod, awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am ddarparu EOTAS i ddysgwyr o 

oedran ysgol orfodol ac sy'n atebol am addasrwydd y ddarpariaeth honno. Caiff 

awdurdodau lleol eu dwyn i gyfrif yn lleol gan bwyllgorau craffu, ac yn genedlaethol 

drwy arolygiadau Estyn a data'r cyfrifiad EOTAS.  

 

Caiff lleoliadau eu dwyn i gyfrif am eu darpariaeth mewn nifer o ffyrdd. Pan fydd 

awdurdod lleol yn comisiynu darpariaeth gan ddarparwyr allanol, yr awdurdod lleol 

fydd yn gyfrifol am ddwyn y lleoliadau i gyfrif. Gallai wneud hyn drwy fonitro'r 

ddarpariaeth yn erbyn gofynion a nodwyd mewn contractau neu gytundebau lefel 

gwasanaeth. Hefyd, mae Estyn yn arolygu unedau cyfeirio disgyblion, ysgolion 

annibynnol, gan gynnwys darparwyr hyfforddiant sydd wedi'u cofrestru'n ysgolion 

annibynnol, a sefydliadau addysg bellach.  

 

Rwy'n benderfynol o sicrhau yr eir i'r afael â gwendidau yn y fframwaith atebolrwydd 

ac y gallwn ddwyn lleoliadau i gyfrif yn effeithiol, ac er mwyn gwneud hynny, mae'n 

rhaid i ni sicrhau bod gennym ddata cywir a chadarn.  Eir i'r afael â hyn o'r broses o 

roi'r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol ar 

waith. Yn benodol, byddaf yn egluro ac yn gwella data ar y canlynol: 

 gwahanol ddehongliadau o EOTAS;  

 gwahanol ddulliau o gofrestru disgyblion EOTAS;  

 disgyblion sy'n cael darpariaeth addysg y tu allan i leoliadau prif ffrwd a drefnir 

gan ysgolion.  

 

Gwahanol ddehongliadau o addysg heblaw yn yr ysgol  

Rwy'n pryderu bod awdurdodau lleol yn defnyddio dehongliadau gwahanol o 

EOTAS. Er bod y diffiniad o EOTAS a amlinellir yn adran un wedi cael ei ddefnyddio 
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gan rai awdurdodau lleol, mae'r dehongliadau eraill rydym yn ymwybodol ohonynt yn 

cynnwys: 

 darpariaeth EOTAS amser llawn yn unig, lle nad yw disgyblion ar gofrestr 

ysgol;  

 darpariaeth unedau cyfeirio disgyblion yn unig, gyda darpariaeth EOTAS arall 

yn cael ei hystyried yn 'ddarpariaeth amgen';  

 darpariaeth y tu allan i addysg brif ffrwd sy'n cael ei threfnu a'i hariannu gan 

ysgolion.  

 

Eir i'r afael â hyn ac rwyf wrthi'n llunio canllawiau ar atgyfeirio a chomisiynu.  Bydd y 

canllawiau hyn yn nodi'n glir beth yw darpariaeth EOTAS, gan gynnwys nodi'r 

gwahaniaethau rhwng darpariaeth EOTAS a darpariaeth y tu allan i addysg brif ffrwd 

sy'n cael ei threfnu a'i hariannu gan ysgolion.  

 

Gwahanol ddulliau o gofrestru disgyblion EOTAS  

Er mwyn llywio'r gwaith o ddatblygu polisïau, gwnaethom gomisiynu ymchwil sy'n 

awgrymu nad yw codau data bob amser yn cael eu defnyddio yn ôl y bwriad.28 Yn 

benodol, wrth ddefnyddio statws cofrestru sengl/deuol a statws prif sefydliad ac is-

ysgol.  Mae nifer o resymau pam mae hyn yn digwydd, gan gynnwys:  

 diffyg eglurder ynghylch arferion priodol; 

 defnyddio statws cofrestru i annog arferion da ac atal ysgolion rhag rhoi 

pwysau ar rieni i dynnu eu plant oddi ar gofrestr yr ysgol; cymell ysgolion i 

drefnu darpariaeth y tu allan i addysg brif ffrwd;  

 defnyddio statws cofrestru i wella perfformiad yr ysgol. 

 

O ran defnyddio cofrestriad i gael effaith gadarnhaol ar ddata perfformiad ysgol, 

canfu adolygiad ESTYN o arferion cofrestru disgyblion29 fod ysgolion yn newid 

statws cofrestru disgyblion ym Mlwyddyn 11 (mewn rhai achosion mae ysgolion yn 

                                            

28 Adolygiad Llywodraeth Cymru (sydd ar y gweill) o Drefniadau Comisiynu Awdurdodau Lleol ar gyfer 
Darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol; Estyn (2019) Arferion cofrestru disgyblion. Ar gael ar: 
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Pupil%20registration%20pra
ctices%20cy.pdf 
29 
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Pupil%20registration%20pra
ctices%20cy.pdf. 

https://www.estyn.gov.wales/thematic-reports/pupil-registration-practices
https://www.estyn.gov.wales/thematic-reports/pupil-registration-practices
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rhoi pwysau ar rieni i dynnu eu plant oddi ar y gofrestr); rwy'n cydnabod bod y 

mwyafrif o ysgolion yng Nghymru yn gweithio'n galed i fod yn gynhwysol. Fodd 

bynnag, yn amlwg, nid yw'n dderbyniol i ysgolion roi pwysau ar rieni i dynnu eu plant 

oddi ar y gofrestr na defnyddio statws cofrestru disgyblion EOTAS i wella eu data 

perfformiad yng nghyfnod allweddol 4.  Rhaid i benderfyniadau ysgolion gynnal 

hawliau plant i addysg a dylent gael eu gwneud er budd gorau'r dysgwyr.  Byddwn 

yn annog awdurdodau lleol yn gryf i ddefnyddio'r data sydd ar gael i nodi tueddiadau 

o ran dadgofrestru er mwyn gwella canlyniadau perfformiad ysgol. Os oes tystiolaeth 

i ddangos bod ysgolion yn datgofrestru er mwyn gwella canlyniadau perfformiad, 

rwy'n disgwyl i awdurdodau lleol herio'r ysgolion hynny ac ystyried arfer eu pwerau 

statudol i ymyrryd.   

 

Rydym wrthi'n cymryd nifer o gamau (a drafodir isod) i wella cywirdeb data EOTAS, 

er mwyn sicrhau bod statws cofrestru disgybl yn adlewyrchiad cywir o'r math o 

ddarpariaeth y mae'n ei chael a'r lleoliad(au) y mae'n eu mynychu yn ymarferol. 

Bydd y camau hyn yn darparu data cywir a llinellau atebolrwydd clir a fydd yn helpu i 

ddwyn lleoliadau i gyfrif am ddeilliannau disgyblion.  

 

Gwiriadau dilysu i sicrhau cywirdeb y flwyddyn ysgol y caiff disgybl ei 

chofnodi ynddi 

Mae gwiriadau llymach wedi cael eu cyflwyno i ddilysu'r data a gyflwynir gan 

ysgolion ar gyfer y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion Bydd hyn yn 

sicrhau bod disgyblion yn cael eu cofnodi yn y flwyddyn ysgol briodol, yn enwedig 

ym Mlwyddyn 10 a Blwyddyn 11. Canfu adolygiad Estyn o arferion cofrestru 

disgyblion30 y bu gostyngiad yn 2018-2019 yng nghanran y disgyblion a oedd yn 

ailsefyll Blwyddyn 10 – newid sydd, ym marn Estyn, yn debygol o fod i'w briodoli i'r 

gwiriadau llymach hyn. 

 

                                            

30 
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Pupil%20registration%20pra
ctices%20cy.pdf  

https://www.estyn.gov.wales/thematic-reports/pupil-registration-practices
https://www.estyn.gov.wales/thematic-reports/pupil-registration-practices
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Lleihau cymhellion i ddefnyddio statws cofrestri i effeithio ar ddata 

perfformiad ysgolion  

Rydym wrthi'n datblygu trefniadau gwerthuso a gwella newydd i'w cyflwyno yn lle 

rhannau o'r system atebolrwydd bresennol.  Fel rhan o'r system ddiwygiedig, bydd 

pob plentyn yn cyfrif a bydd ysgolion yn cael eu gwerthuso ar sail y gwahaniaeth y 

maent yn ei wneud i gynnydd pob plentyn. Gwelwyd mesurau perfformiad dros dro 

newydd a gyflwynwyd ar gyfer 2019 yn symud y pwyslais oddi ar nifer bach o 

ddangosyddion trothwy cul (fel y ffocws ar y ffin rhwng C a D) tuag at gyfres o 

fesurau sy'n nodi cyflawniadau pob dysgwr.  

 

Byddaf hefyd yn comisiynu ymchwil i lywio'r trefniadau newydd o ran pa wybodaeth y 

dylid ei chasglu, sut y caiff y wybodaeth ei defnyddio a sut yr adroddir arni.  

 

Bydd trefniadau hunanwerthuso, cynllunio ar gyfer gwella ac atebolrwydd ysgolion 

yn berthnasol i EOTAS. Rydym hefyd yn ystyried opsiynau i ehangu cwmpas y 

blaenoriaethau ar gyfer gwella (y tu hwnt i gyrhaeddiad/perfformiad disgyblion) y 

mae ysgolion a lleoliadau eraill, gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion, yn eu 

pennu drwy eu gwaith hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwelliant parhaus, ac yn 

adrodd ar gynnydd yn eu herbyn. 

 

Canllawiau ar ystyr EOTAS, cofrestru disgyblion EOTAS, cyfrifoldeb am 

ddisgyblion EOTAS a rôl barhaus yr ysgol 

Rwyf wedi comisiynu ymchwil i baneli EOTAS ac arferion atgyfeirio EOTAS31, yn 

ogystal ag adolygiad o'r dulliau a ddefnyddir gan awdurdodau lleol ac ysgolion i 

gomisiynu EOTAS a darpariaeth y tu allan i leoliadau prif ffrwd. Defnyddir 

canfyddiadau'r ymchwil i ddatblygu'r canllawiau ar gyfeirio a chomisiynu. Disgwylir i'r 

ymchwil gael ei chyhoeddi ddiwedd mis Ebrill.  

 

 

 

                                            

31 Dadansoddiad o Baneli Atgyfeirio awdurdod lleol a/neu ymarferion i ddysgwyr sy’n cael mynediad 
at ddarpariaeth EOTAS https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-10/dadansoddiad-o-
baneli-atgyfeirio-awdurdod-lleol-aneu-ymarferion-i-ddysgwyr-syn-cael-mynediad-at-ddarpariaeth-
eotas.pdf  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/an-analysis-of-local-authority-referral-panels-andor-practices-for-learners-accessing-eotas-provision.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/an-analysis-of-local-authority-referral-panels-andor-practices-for-learners-accessing-eotas-provision.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/an-analysis-of-local-authority-referral-panels-andor-practices-for-learners-accessing-eotas-provision.pdf
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Adran chwech: cyrhaeddiad plant a phobl ifanc EOTAS 

Er bod cyrhaeddiad academaidd disgyblion sy'n cael EOTAS fel eu prif ddarpariaeth 

addysg wedi gwella yn gyffredinol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ni fu gystal â 

disgyblion sy'n cael addysg brif ffrwd.  

 

Mae graff 1 yn dangos bod 31.4% o'r disgyblion a oedd yn cael eu prif ddarpariaeth 

addysg mewn uned cyfeirio disgyblion yn 2019 wedi cyflawni Lefel 1 a 4.1% wedi 

cyflawni Lefel 232. Mae hyn yn cymharu â 30% yn cyflawni Lefel 1 a 2.5% yn cyflawni 

Lefel 2 yn 2018.   

 

Mae hefyd yn dangos bod 92.8% o ddisgyblion Blwyddyn 11 wedi cyflawni Lefel 1 a 

53.8% wedi cyflawni Lefel 2 yn 2018/19.  

Graff 1 

 

% Y DISGYBLION SY’N CYFLAWNI LEFEL 1 A LEFEL 2 

LEFEL 1 

LEFEL 2 

Unedau Cyfeirio Disgyblion – 2019 

                                            

32 Lefel 1: mae disgybl yn cyflawni'r lefel hon os yw'n ennill pum TGAU A*-G neu gymhwyster 
cyfatebol; Lefel 2: mae disgybl yn cyflawni'r lefel hon os yw'n ennill pum TGAU A*-C neu gymhwyster 
cyfatebol; Lefel 2 cynhwysol: mae disgybl yn cyflawni'r lefel hon os yw'n ennill pum TGAU A*-C neu 
gymhwyster cyfatebol, gan gynnwys cymhwyster mewn Cymraeg/Saesneg (iaith gyntaf) a 
Mathemateg;  
Nodwch: mae cap o 40% ar gymwysterau galwedigaethol, felly mae'n rhaid i ddisgyblion ennill o leiaf 
dri TGAU er mwyn bodloni'r mesurau hyn (gall y ddau arall fod yn TGAU, BTEC neu'n fathau eraill o 
gymwysterau). 
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Unedau Cyfeirio Disgyblion – 2018 

Disgyblion Blwyddyn 11 18/19 

 

Fel y gwelir yng Ngraff 2, bu cynnydd yn sgôr pwyntiau'r Dystysgrif Her Sgiliau, a 

gynyddodd o 2.4 yn 2018 i 4.8 yn 2019. 36.4 oedd sgôr pwyntiau'r Dystysgrif Her 

Sgiliau33 yn 2018/19.  

 

Graff 2 

 

PWYNTIAU’R DYSTYSGRIF HER SGILIAU  

Unedau Cyfeirio Disgyblion – 2019 

Unedau Cyfeirio Disgyblion – 2018 

Disgyblion Blwyddyn 11 18/19 

 

Yn ogystal â'r wybodaeth am gyrhaeddiad a geir, mae'n bwysig ein bod yn creu 

system sy'n mesur cynnydd a chyrchfannau disgyblion EOTAS. Credaf y bydd hyn 

yn ffordd decach a mwy cynrychioliadol o werthuso cyflawniadau disgyblion EOTAS 

(gweler adran pedwar i gael gwybodaeth am drefniadau hunanwerthuso, cynllunio ar 

gyfer gwella ac atebolrwydd ysgolion.  

 

                                            

33 Pennir sgôr pwyntiau'r Dystysgrif Her Sgiliau drwy ddefnyddio cymhwyster "Tystysgrif Her Sgiliau 
Cenedlaethol/Sylfaen (Bagloriaeth Cymru) CBAC" neu gymhwyster tebyg. Mae'r cymhwyster hwn yn 
rhan o Fagloriaeth Cymru.   
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Cynyddu cyfleoedd i fanteisio ar y cwricwlwm 

Rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau bod y Fframwaith Gweithredu a'r Cwricwlwm 

yn gyson â'i gilydd. Felly, byddwn yn cynyddu cyfleoedd disgyblion EOTAS i fanteisio 

ar y cwricwlwm newydd.  

 

Ar gyfer y Cwricwlwm newydd, rydym yn cynnig gosod dyletswyddau ar unedau 

cyfeirio disgyblon ac awdurdodau lleol i sicrhau darpariaeth EOTAS arall. Ni fydd yn 

ofynnol i unedau cyfeirio disgyblion na'r rhai sy'n gyfrifol am sicrhau darpariaeth 

EOTAS ddylunio cwricwlwm yn yr un ffordd ag ysgol a gynhelir. Cynigir bod yn rhaid 

i unedau cyfeirio disgyblion ddarparu dysgu:  

 sy'n galluogi'r dysgwyr i ddatblygu yn y ffyrdd a ddisgrifir gan y pedwar diben34  

 y'n addas i'w hoedran, eu gallu a'u doniau.  

 sy'n cynnig dilyniant priodol; 

 sy'n eang ac yn gytbwys; 

 rhaid iddo hefyd ddarparu ar gyfer addysgu a dysgu sydd: 

- yn cwmpasu maes dysgu a phrofiad iechyd a lles 35 (AoLE); 

- yn cwmpasu elfennau gorfodol addysg, perthynas a rhywioldeb; ac 

- yn datblygu'r sgiliau trawsgwricwlaidd gorfodol. 

 Fydd yn ystyried elfennau eraill y cwricwlwm, sy'n cynnwys y pum maes 

dysgu a phrofiad arall ac elfennau gorfodol eraill y cwricwlwm (Cymraeg, 

Saesneg, a chrefydd, gwerthoedd a moeseg) ac yn sicrhau darpariaeth mewn 

perthynas â nhw, cyn belled ag y bo hynny'n briodol i'r dysgwr unigol. 

 

Pan fydd awdurdodau lleol yn trefnu darpariaeth EOTAS, bydd yn ofynnol iddynt 

sicrhau darpariaeth:  

 sy'n galluogi'r dysgwyr i ddatblygu yn y ffyrdd a ddisgrifir yn y pedwar diben; 

 sy'n eang ac yn gytbwys;   

 sy'n addas i oedran, gallu a doniau'r dysgwyr ac yn cynnwys dilyniant priodol.  

 

                                            

34 Mae gwybodaeth am y pedwar diben ar gael ar https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cynllunio-eich-

cwricwlwm/datblygu-gweledigaeth-ar-gyfer-dylunio-cwricwlwm/#curriculum-design-and-the-four-purposes  
35 Bydd y Cwricwlwm newydd i Gymru yn cynnwys Chwe Maes Dysgu a Phrofiad, sef: y celfyddydau 

mynegiannol; iechyd a lles; y dyniaethau; ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; mathemateg a rhifedd; a 

gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae rhagor o wybodaeth am y Meysydd Dysgu a Phrofiad ar gael ar 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/  

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/developing-a-vision-for-curriculum-design/#curriculum-design-and-the-four-purposes
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/developing-a-vision-for-curriculum-design/#curriculum-design-and-the-four-purposes
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/
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Hefyd, bydd angen iddynt:  

 sicrhau, cyn belled ag y bo hynny'n briodol i'r dysgwr unigol, dysgu mewn 

perthynas â'r sgiliau trawsgwricwlaidd, addysg cydberthynas a rhywioldeb, a 

maes dysgu a phrofiad iechyd a lles;  

 ystyried elfennau eraill y cwricwlwm, sy'n cynnwys y meysydd dysgu a 

phrofiad ac elfennau gorfodol y cwricwlwm a sicrhau darpariaeth mewn 

perthynas â nhw, cyn belled ag y bo hynny'n briodol i'r dysgwr unigol.  

 

Er mwyn cefnogi'r broses o'i rhoi ar waith, bydd canllawiau penodol ar gael ar gyfer 

meysydd blaenoriaeth allweddol, gan gynnwys unedau cyfeirio dysgwyr ac EOTAS. 

Caiff y canllawiau hyn eu datblygu ar y cyd â rhanddeiliaid yn ddiweddarach eleni.  

 

Y Gyfnewidfa Addysg Busnes  

Cronfa ddata yw'r Gyfnewidfa Addysg Busnes, a hwylusir gan Gyrfa Cymru ac sydd 

wedi'i dylunio i roi'r cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion (ysgolion prif ffrwd, 

ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion) i ddatblygu rhaglenni i ddysgwyr 

sy'n uniongyrchol gysylltiedig â busnes, cyflogwyr a phrofiad gwaith. Nod y gronfa 

ddata yw rhoi'r rhyddid a'r hyder i ysgolion ddatblygu rhaglenni i ddysgwyr a gefnogir 

gan gyflogwyr ac sy'n ategu'r cwricwlwm. Mae'r Gyfnewidfa Addysg Busnes yn helpu 

pobl ifanc i ddatblygu eu gyrfaoedd drwy amrywiaeth o weithgareddau, gan 

gynnwys:  

 ymweliadau â diwydiant sy'n canolbwyntio ar y cwricwlwm;  

 gwaith neu efelychiadau busnes sy'n cynnwys gweithdai â chyflogwyr;  

 cyfranogiad cymunedol sy'n gysylltiedig â gwaith drwy wirfoddoli;  

 diwrnodau diwydiant neu ffeiriau gyrfaoedd;  

 lleoliadau gwaith estynedig ar gyfer dysgwyr a nodwyd.  

 

Cyflwynwyd y prosiect yn 2017/18. Erbyn mis Ionawr 2020, roedd dros 13,500 o 

gyflogwyr wedi cofrestru â'r Gyfnewidfa, ac roedd Gyrfa Cymru wedi hyfforddi 233 o 

ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion ledled Cymru i'w defnyddio.  
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Adrannau saith a deg: deilliannau, llesiant, risgiau posibl i blant a 

phobl ifanc EOTAS fel rhwystrau cynyddol i gymorth iechyd 

meddwl, mwy o risg y byddant yn cymryd rhan mewn troseddau, er 

enghraifft 'llinellau cyffuriau', a'r system cyfiawnder troseddol  

 

Dengys tystiolaeth fod darpariaeth EOTAS yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant 

disgyblion.  Canfu ymchwil a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 201336 fod 

disgyblion yn teimlo bod EOTAS yn cael effaith gadarnhaol ar eu hunan-barch, yn 

ogystal ag effaith gadarnhaol ar eu cydberthnasau â'u hysgol, eu hathrawon a'u 

teulu. Nododd Estyn37 yn ddiweddar fod llawer o unedau cyfeirio disgyblion yn 

darparu rhaglenni addysg bersonol a chymdeithasol cynhwysfawr i helpu ac annog 

disgyblion i ddatblygu ymddygiadau a ffyrdd iach o fyw.   

 

Gwella deilliannau i blant a phobl ifanc 

Mae'r Fframwaith Gweithredu ar gyfer Darpariaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol yn 

nodi ein rhaglen waith i wella deilliannau i ddisgyblion EOTAS. Gyda'r dystiolaeth a'r 

gwaith sylfaenol bellach wedi'u cwblhau, mae gwaith yn mynd rhagddo i roi camau 

gweithredu canolig a hirdymor y Fframwaith ar waith. Ar hyn o bryd, mae sylw'n cael 

ei roi i'r meysydd allweddol canlynol: 

 cynyddu cyfleoedd i ddisgyblion EOTAS fanteisio ar y cwricwlwm (gweler 

adran 6); 

 gwella arferion atgyfeirio a chomisiynu mewn perthynas â darpariaeth EOTAS 

(gweler adran 5);   

 safoni arferion cofrestru disgyblion EOTAS (gweler adran 5 uchod). 

 

Mae'r camau hyn yn cael eu cymryd ar yr un pryd er mwyn sicrhau eu bod yn 

atgyfnerthu ei gilydd; ac maent yn cael eu datblygu ar y cyd ag agendâu diwygio 

addysg allweddol ehangach, gan gynnwys y cwricwlwm newydd a'r dull newydd o 

                                            

36 https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-
educated-outside-school-setting-en.pdf  
37 Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i addysg heblaw yn yr ysgol  

https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-educated-outside-school-setting-en.pdf
https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-educated-outside-school-setting-en.pdf
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werthuso a gwella, gan gydnabod bod EPTAS yn rhan annatod o'r system addysg ac 

nad yw'n wasanaeth addysg annibynnol.  

 

Mae'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid38, sydd wedi'i anelu at bobl ifanc 

11-25 oed, yn ffordd arall o wella deilliannau i bobl ifanc, drwy eu cefnogi i aros 

mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae'r Fframwaith yn ffordd o nodi pobl 

ifanc sy'n agored i niwed a allai ymddieithrio, neu nad ydynt mewn addysg, 

cyflogaeth na hyfforddiant, gan nodi'r cymorth sydd ei angen arnynt, rhoi'r cymorth 

angenrheidiol ar waith ac olrhain eu cynnydd wrth iddynt symud ymlaen i addysg 

bellach, cyflogaeth nau hyfforddiant.  

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar nodi'n gynnar39, sy'n 

gysylltiedig â'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, sy'n nodi'n glir y dylai 

dangosyddion allweddol presenoldeb, ymddygiad a chyflawniad fod wrth wraidd y 

broses o nodi pobl ifanc y mae angen cymorth ychwanegol arnynt. O dan y 

Fframwaith, dyrennir gweithiwr allweddol i bobl ifanc sydd mewn perygl o 

ymddieithrio, neu sydd wedi ymddieithrio, a all helpu i sicrhau bod y cymorth y maent 

yn ei gael yn cael ei gydgysylltu'n dda ac yn diwallu eu hanghenion. Yn ystod 2019-

20, dyrannwyd £1.1m o'r £10m o gyllid grant cymorth ieuenctid i ariannu 

gweithgarwch a oedd yn gysylltiedig â'r Fframwaith.  

 

Llesiant 

Gall pob plentyn a pherson ifanc rhwng 11 a 18 oed a dysgwyr ym Mlwyddyn 6 yn yr 

ysgol gynradd gael gwasanaethau cwnsela yn yr ysgol neu wasanaethau cwnsela 

awdurdod lleol yn y gymuned. Mae gwasanaethau cwnsela ar gael i blant a phobl 

ifanc mewn lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol. Mae'r llwybr atgyfeirio ar-lein yn 

union yr un peth ar gyfer lleoliadau y tu allan i'r ysgol ag y mae ar gyfer ysgolion 

uwchradd. Er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar y ddarpariaeth, mae'n 

bwysig bod awdurdodau lleol yn pwysleisio bod gwasanaethau cwnsela ar gael i bob 

plentyn a pherson ifanc.  

 

                                            

38 https://llyw.cymru/fframwaith-ymgysylltu-datblygu-ieuenctid-cynllun-gweithredu  
39 https://llyw.cymru/fframwaith-ymgysylltu-datblygu-ieuenctid-nodin-gynnar  

https://gov.wales/youth-engagement-and-progression-framework-implementation-plan
https://gov.wales/youth-engagement-and-progression-framework-early-identification
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Hefyd, mae ein dull gweithredu ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol yn 

cynnwys ymagwedd ataliol at wella iechyd meddwl a gwydnwch ein plant a'n pobl 

ifanc; ac yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru40 i helpu ymarferwyr sy'n gweithio 

gyda phlant a phobl ifanc i ymateb i faterion yn ymwneud â hunanladdiad a hunan-

niwed.  

 

Er mwyn gwella ein tystiolaeth am iechyd meddwl disgyblion EOTAS a'r rhai sydd 

wedi cael eu gwahardd, mae prosiect ymchwil wrthi'n cael ei lunio gan 

academyddion yn seiliedig ar Ymchwil Data Gweinyddol – Cymru, a fydd yn cysylltu 

data addysg ac iechyd gyda'r nod o bennu a oes gan ddisgyblion sy'n cael eu 

gwahardd a/neu sy'n cael darpariaeth EOTAS iechyd meddwl gwaeth na disgyblion 

sy'n cael darpariaeth brif ffrwd.  

 

Risg o gamfanteisio  

Ym mis Gorffennaf 2019, cyfarfûm â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu Dyfed 

Powys Gwent er mwyn trafod y mater yn ymwneud â phlant a phobl ifanc y gallai 

rhywun gam-fanteisio arnynt neu eu gorfodi i ymwneud â throseddu. Gan gydnabod 

bod llawer o'r dystiolaeth yn anecdotaidd, mae fy swyddogion yn y Gwasanaethau 

Gwybodaeth a Dadansoddi yn mynd ar drywydd ymchwil, sydd wrthi'n cael ei llunio 

gan academyddion yn Uned Ymchwil Data Gweinyddol Cymru, a fydd yn cysylltu 

data addysg, troseddu a damweiniau ac achosion brys â newidynnau a all ddangos 

bod perygl y bydd rhywun yn cam-fanteisio ar blentyn neu berson ifanc neu y bydd 

yn ymwneud â throseddu. 

 

Mae'r swyddogion yn y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi hefyd yn gweithio 

gyda'r Swyddfa Gartref, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Adran Addysg er mwyn 

ehangu eu gwaith ar gysylltu data troseddu ac addysg i gynnwys Cymru, ond megis 

dechrau y mae'r gwaith hwn o hyd.  

 

 

 

                                            

40 Llywodraeth Cymru (2019) Ymateb i Faterion Hunan-niweidio a Theimladau Hunanladdol ymhlith 
Pobl Ifanc. Ar gael ar https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-08/ymateb-i-faterion-
hunan-niweidio-a-theimladau-hunanladdol-ymhlith-pobl-ifanc-canllawiau.pdf  

https://gov.wales/responding-issues-self-harm-and-thoughts-suicide-young-people
https://gov.wales/responding-issues-self-harm-and-thoughts-suicide-young-people


Dogfen 1 

42 
 

Adran wyth: ansawdd y cymorth a roddir i blant a phobl ifanc yn yr 

amrywiaeth o ddarpariaeth EOTAS  

 

Canfu ymchwil41 fod y cymorth a roddir mewn darpariaeth EOTAS yn dda ar y cyfan, 

ac yn cael ei groesawu gan ddisgyblion.  

 

Yn 2016, nododd Estyn42 fod EOTAS yn cynnig ail gyfle i lawer o ddisgyblion lwyddo. 

Mae presenoldeb llawer o ddisgyblion yn gwella ac maent yn cael eu cymell i ddysgu 

am eu bod yn cael profiadau dysgu diddorol, gan gynnwys astudio cyrsiau 

galwedigaethol. Mae'r profiadau hyn yn aml yn cymell disgyblion i wneud yn dda, ac 

maent yn dysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fanteisio ar hyfforddiant neu waith 

ac ennill y cymwysterau perthnasol ar gyfer y maes gwaith y maent yn dymuno ei 

ddilyn.  Mae llawer o ddisgyblion yn meithrin cydberthnasau da, sy'n helpu disgyblion 

i wella eu hymddygiad dros amser43.  

 

Hefyd, canfu adroddiad 2016 fod llawer o unedau cyfeirio disgyblion yn gweithio'n 

effeithiol gyda gwasanaethau cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd 

a'u bod yn gwneud defnydd effeithiol o bartneriaethau ag amrywiaeth o weithwyr 

proffesiynol a gwasanaethau amlasiantaeth, gan gynnwys gwasanaethau iechyd 

meddwl, athrawon ymgynghorol, seicolegwyr addysgol ac asiantaethau fel NSPCC a 

Barnardo's, er mwyn diwallu anghenion disgyblion mewn modd cyfannol. Mae'r 

partneriaethau'n aml yn darparu hyfforddiant i'r staff er mwyn eu helpu i ddiwallu 

anghenion disgyblion yn well.  

 

Dengys tystiolaeth fod darpariaeth unedau cyfeirio disgyblion yn gwella. Yn 2018/19, 

arolygodd Estyn bedair uned cyfeirio disgyblion. O blith yr unedau hyn, cafodd dwy 

radd Rhagorol dros bum maes yr arolygiad, cafodd un radd Da dros y pum maes a 

chafodd un ei raddio rhwng Da a Digonol. Nid oedd unrhyw achos o ddarpariaeth 

anfoddhaol (gweler Atodiad A, Tabl 3)  

                                            

41 https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-
educated-outside-school-setting-en.pdf  
42 https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/EOTAS%20cy.pdf  
43 Ailbwysleisiodd Estyn y canfyddiadau hyn yn 2019 yn ei thystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor Plant, 
Pobl Ifanc ac Addysg i addysg heblaw yn yr ysgol.  

https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-educated-outside-school-setting-en.pdf
https://dera.ioe.ac.uk/18415/1/130624-evaluation-education-provision-children-young-people-educated-outside-school-setting-en.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/EOTAS%20remit%20report.pdf
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Adran naw: cymorth datblygiad proffesiynol i staff Unedau Cyfeirio 

Disgyblion, gan gynnwys rhai sy'n darparu addysg yn y cartref 

 

Mae amrywiaeth o gyfleoedd datblygiad proffesiynol ar gael i athrawon a staff sy'n 

gweithio mewn unedau cyfeirio disgyblion neu'n darparu addysg yn y cartref. Mae'r 

rhain wedi'u nodi isod.  

 

Y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol  

Mae'r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol44 ar gael i'r sector addysg cyfan, 

gan gynnwys pob uned cyfeirio disgyblion ac athro sy'n darparu addysg yn y cartref 

(os yw'n cael ei gyflogi gan yr awdurdod lleol), drwy gonsortia rhanbarthol. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £24m i ysgolion rhwng 2018/19 a 2019/20 er 

mwyn ariannu cyfleoedd dysgu proffesiynol. Yng ngoleuni'r cyllid a ddyrannwyd i 

ysgolion, dyrannwyd £180,000 i unedau cyfeirio disgyblion yn 2019/20 (gweler 

Atodiad A, Tabl 2 am ddadansoddiad o'r cyllid a ddyrannwyd i unedau cyfeirio 

disgyblion gan awdurdodau lleol). Bydd £12m ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol 

ar gyfer 2020/2021, i'w dosbarthu i ysgolion a phob uned cyfeirio disgyblion.  

 

Mae'r Dull Cenedlaethol, a lansiwyd yn swyddogol yn 2018, yn gydnaws â'r safonau 

proffesiynol newydd (gweler isod), y dull gweithredu ysgolion fel sefydliadau sy'n 

dysgu a'r model dysgu proffesiynol, i greu gweledigaeth sy'n addas ar gyfer y system 

addysg sy'n esblygu yng Nghymru i bob ymarferydd addysgol, nid dim ond athrawon.  

 

Rwy'n disgwyl y bydd y ffordd y mae ein hymarferwyr a'n harweinwyr yn meddwl am 

eu dysgu proffesiynol yng ngoleuni'r cwricwlwm newydd yn newid yn sylweddol. 

Rwy'n ymrwymedig i sicrhau bod pob ymarferydd yn cael y cymorth sydd ei angen 

arno i gyflwyno ein cwricwlwm gweddnewidiol newydd. Rhan allweddol o'n dull 

gweithredu cenedlaethol fydd set newydd o Rwydweithiau Cenedlaethol sy'n cyd-

fynd â phob un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad, ynghyd â rhwydwaith sy'n 

canolbwyntio'n benodol ar addysgeg. Bydd y rhwydweithiau hyn yn fodd i ymgysylltu 

â'r sector ehangach er mwyn sicrhau bod pob ymarferydd yn cael y cymorth i feithrin 

                                            

44 https://llyw.cymru/y-dull-cenedlaethol-ar-gyfer-dysgu-proffesiynol 
 

https://gov.wales/national-approach-professional-learning-napl
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ei sgiliau a'i wybodaeth ymhellach i gyflwyno'r cwricwlwm newydd. Caiff 

cynrychiolwyr o unedau cyfeirio disgyblion eu gwahodd i'r Rhwydweithiau 

Cenedlaethol ar gyfer Gwireddu'r Cwricwlwm – bydd pob rhwydwaith yn gyfrifol am 

sicrhau bod datblygiadau'n cael eu cyfleu'n eang ym mhob rhan o'r sector. Byddwn 

hefyd yn cefnogi'r maes gwaith hwn er mwyn sicrhau y caiff y broses o wireddu'r 

cwricwlwm ei chyfleu'n eang.  

 

Gweithlu Ehangach, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion  

Mae cynorthwywyr addysgu yn rhan annatod o'n system addysg. Y llynedd, 

cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Cynorthwywyr 

Addysgu, a chyflwynwyd safonau newydd ym mis Medi 2019. Mae'r safonau'n rhoi 

fframwaith i staff cymorth mewn perthynas â myfyrio a dysgu proffesiynol, ynghyd â 

llwybr cliriach i gynorthwywyr addysgu sy'n dymuno dilyn Llwybr Cynorthwyydd 

Addysgu Lefel Uwch (CALU). Mae gwaith ar y cyd i ddatblygu Llwybr CALU a 

Llwybrau Dysgu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu yn parhau er mwyn sicrhau bod 

statws Llwybrau Dysgu ar gyfer Cynorthwywyr  a Llwybr CALU yn gyson â'r Safonau 

Proffesiynol newydd ac yn unol â'r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol.  

 

Arweinyddiaeth ar gyfer y sector addysg cyfan  

Mae'r amrywiaeth bresennol o ddiwygiadau i'r system addysg yng Nghymru yn 

cynyddu'r angen i sicrhau bod arweinwyr ysgolion yn cael eu paratoi a'u cefnogi'n 

dda i arwain eu sefydliadau drwy'r newidiadau hyn.  Mae Cenhadaeth ein Cenedl yn 

rhoi arweinyddiaeth wrth wraidd y diwygiadau ac mae 'Arweinyddiaeth Ysbrydoledig' 

yn amcan galluogi allweddol. Er mwyn cefnogi'r maes gwaith hwn, mae Llywodraeth 

Cymru wedi sefydlu Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol (am ragor o 

wybodaeth, gweler Atodiad B).  

 

Safonau proffesiynol  

Mae safonau proffesiynol i bob ymarferydd, gan gynnwys y rhai sy'n addysgu mewn 

unedau cyfeirio disgyblion, wedi cael eu cyflwyno. Gall ymarferwyr weld y safonau 

drwy'r Pasbort Dysgu Proffesiynol ar-lein neu drwy ddefnyddio'r ap, er mwyn myfyrio 

ar eu hymarfer a nodi meysydd o ddatblygiad proffesiynol. Nod y safonau yw 

ysbrydoli'r gweithlu addysgu cyfan, ni waeth beth yw dyheadau'r unigolyn nac ar ba 

gam y mae yn ei yrfa.  
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Rwyf wedi comisiynu rhaglen ymchwil i werthuso'r broses o roi'r safonau ar waith, y 

defnydd a wneir ohonynt a'u heffaith ar ymarfer yn yr ystafell ddosbarth. Bydd yr 

ymchwilwyr yn rhoi sylw i bob rhan o'r system addysg – athrawon ac arweinwyr (gan 

gynnwys y rhai hynny mewn unedau cyfeirio disgyblion), consortia rhanbarthol a 

phartneriaid eraill fel Cyngor y Gweithlu Addysg, undebau gweithlu ac Estyn.  Bydd 

yr adroddiad yn ein helpu i ddeall safbwyntiau grwpiau penodol o ymarferwyr (gan 

gynnwys y rhai hynny mewn unedau cyfeirio disgyblion) a sefydliadau cysylltiedig am 

y safonau a'r ffordd y maent yn eu defnyddio dros amser, a bydd yn llywio 

gweithgarwch parhaus i ddiwallu anghenion dysgu proffesiynol ymarferwyr.  

Disgwylir canfyddiadau cychwynnol yr adolygiad ym mis Ionawr 2021. 

 
Hyfforddiant ymsefydlu statudol i athrawon newydd gymhwyso 

Mae hyfforddiant ymsefydlu yn rhan hollbwysig o ddatblygiad proffesiynol athro 

newydd, ac mae'n hanfodol bod athrawon newydd gymhwyso (ANGau) yn cael y 

cymorth a'r profiadau proffesiynol sydd eu hangen arnynt i dyfu a datblygu'n 

broffesiynol. Ar hyn o bryd, nid yw'r trefniadau ymsefydlu statudol yn caniatáu i 

ANGau ymgymryd â hyfforddiant ymsefydlu mewn uned cyfeirio disgyblion. Fodd 

bynnag, mae trefniadau ymsefydlu statudol yng Nghymru yn destun adolygiad, ac fel 

rhan o'r adolygiad hwnnw, rwyf wedi gofyn i'm swyddogion ystyried dichonoldeb 

caniatáu i ANGau ymgymryd â hyfforddiant ymsefydlu mewn uned cyfeirio 

disgyblion.  

 

Hyfforddiant i helpu athrawon i wella cyrhaeddiad disgyblion dan anfantais  

Mae Pecyn Cymorth Addysgu a Dysgu Ymddiriedolaeth Sutton a'r Sefydliad 

Gwaddol Addysgol45 yn grynodeb hygyrch o ymchwil addysgol. Mae'n rhoi 

canllawiau i athrawon ac ysgolion ar sut i ddefnyddio eu hadnoddau i wella 

cyrhaeddiad disgyblion dan anfantais. Ar hyn o bryd, mae'r pecyn cymorth46 yn 

ymdrin â 34 o destunau, pob un ohonynt wedi'i grynhoi yn nhermau'r effaith 

gyfartalog ar gyrhaeddiad, cryfder y dystiolaeth ategol a'r gost. Mae'r pecyn cymorth 

yn adnodd byw sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd wrth i ganfyddiadau prosiectau a 

                                            

45 Pecyn Cymorth Addysgu a Dysgu Ymddiriedolaeth Sutton a'r Sefydliad Gwaddol Addysgol (2016). 
Ar gael ar: http://dro.dur.ac.uk/20987/1/20987.pdf?DDD29+hsmz78+d700tmt  
46 https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/  

http://dro.dur.ac.uk/20987/1/20987.pdf?DDD29+hsmz78+d700tmt
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
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ariennir gan y Sefydliad Gwaddol Addysgol a phrosiectau ymchwil o ansawdd uchel 

eraill gael eu cyhoeddi. Mae'r pecyn cymorth yn cyflwyno dulliau o wella addysgu a 

dysgu, pob un wedi'i grynhoi yn nhermau:  

 ei effaith gyfartalog ar gyrhaeddiad 

 ei gost  

 cryfder y dystiolaeth sy'n ei gefnogi.  

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu dysgu proffesiynol ar Becyn Cymorth Addysgu 

a Dysgu Ymddiriedolaeth Sutton a'r Sefydliad Gwaddol Addysgol. Mae seminarau 

wedi cael eu cynnal ym mhob rhanbarth yng Nghymru, gan gynnwys ymarferwyr o 

unedau cyfeirio disgyblion.  

 

Datblygiad proffesiynol a'r rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol  

Yn ystod tymor presennol y Senedd, rwyf wedi buddsoddi £20m yn y rhaglen 

trawsnewid ADY er mwyn helpu i roi'r system ADY newydd ar waith a'i chyflwyno'n 

llwyddiannus. Bydd cyfran fawr o'r cyllid hwn yn cael ei defnyddio i gefnogi 

gweithgarwch i feithrin sgiliau'r gweithlu addysg – gan gynnwys y rhai hynny mewn 

unedau cyfeirio disgyblion – er mwyn helpu i feithrin gallu yn y system a gwella 

deilliannau dysgwyr ag ADY47. Yn ogystal, rydym yn parhau i weithio i wella 

gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymhlith y rhai sy'n gweithio ym maes 

addysg drwy ddatblygu canllawiau a phecynnau hyfforddi arbenigol.  

 

                                            

47 Caiff cyllid ei ddyrannu i ffrydiau gwaith yn hytrach nag ar sail lleoliadau.  
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Atodiad A: Tablau  

 

Tabl 1: Dyraniadau PDG 2018-19 fesul awdurdod lleol  

Consortia Enw 

Disgyblion yng ngrwpiau 

blwyddyn 1-11 a 

disgyblion eFSM Ionawr 

2016 

Dyraniad PDG 

2018-19 

GwE Ynys Môn 9 10,350 

GwE Gwynedd 18 20,700 

GwE Conwy 25 28,750 

GwE Sir Ddinbych 36 41,400 

GwE Sir y Fflint 71 81,650 

GwE Wrecsam 18 20,700 

ERW Powys 12 13,800 

ERW Ceredigion 13 14,950 

ERW Sir Benfro 5 5,750 

ERW Sir Gaerfyrddin 13 14,950 

ERW Abertawe 94 108,100 

ERW 

Castell-nedd Port 

Talbot 13 14,950 

CSC Pen-y-pont ar Ogwr 22 25,300 

CSC Bro Morgannwg 44 50,600 

CSC Rhondda Cynon Taf 73 83,950 

CSC Merthyr Tudful 16 18,400 

GCA Caerffili 38 43,700 

GCA Blaenau Gwent 24 27,600 

GCA Torfaen * * 

GCA Casnewydd 22 25,300 

CSC Caerdydd 39 44,850 

   
698,050 

 

Tabl 2: Cyllid ar gyfer dysgu proffesiynol mewn unedau cyfeirio disgyblion yn 
2019/20, fesul awdurdod lleol  
 
Awdurdod Lleol  Dyraniad (£oedd) 

Ynys Môn 0 

Gwynedd 3,768 

Conwy 14,632 

Sir Ddinbych 7,536 

Sir y Fflint 12,089 

Wrecsam 6,468 

Powys 6,531 

Ceredigion 3,140 
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Sir Benfro 11,932 

Sir Gaerfyrddin 10,802 

Abertawe 23,550 

Castell-nedd Port Talbot 0 

Pen-y-pont ar Ogwr 9,106 

Bro Morgannwg 4,396 

Rhondda Cynon Taf 10,676 

Merthyr Tudful 3,768 

Caerffili 3,768 

Blaenau Gwent 0 

Torfaen 4,270 

Sir Fynwy 4,145 

Casnewydd 5,024 

Caerdydd 7,285 

Cymru Gyfan  152,887 

 

 
Tabl 3: Arolygiadau Estyn o Unedau Cyfeirio Disgyblion, 2018/19 a 2017/18  

Blwyddyn Safonau 

Lles ac 

agweddau at 

ddysgu 

Profiadau 

addysgu a 

dysgu 

Gofal, 

cymorth ac 

arweiniad 

Arwain a 

rheoli 

2018/ 

2019 

Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol 

Da Da Da Da Da 

Digonol Da Digonol Da Digonol 

Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol Rhagorol 

2017/ 

2018 

Digonol Digonol Anfoddhaol Anfoddhaol Digonol 

Da Digonol Da Da Digonol 

Anfoddhaol Anfoddhaol Digonol Anfoddhaol Anfoddhaol 

Ffynhonnell: http://data.estyn.llyw.cymru/  

 

Allwedd  

Rhagorol  Rhagorol  

Da Da  

Digonol Digonol  

Anfoddhaol Anfoddhaol  

http://data.estyn.gov.wales/
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Atodiad B: Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol 

Mae Rhaglen Aelodau Cyswllt yr Academi hefyd wedi cael ei datblygu sy'n cefnogi 

arweinwyr y system mewn lleoliadau. Mae'r Academi yn ymrwymedig i fanteisio ar 

arbenigedd arweinwyr presennol a datblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr yng 

Nghymru drwy wella statws, moral a balchder arweinwyr yn y system addysg yng 

Nghymru. Nod ei gwaith i ddatblygu arweinyddiaeth fydd grymuso arweinwyr i arwain 

y system drwy feithrin ac atgyfnerthu gwaith partneriaeth ym mhob rhan o'r sector a 

rhyngddynt.  

 

Hefyd, un o uchelgeisiau Cymru yw bod pob ysgol yn datblygu'n sefydliadau sy'n 

dysgu, yn unol ag egwyddorion OECD. Mae gan ysgolion sy'n sefydliadau sy'n 

dysgu y gallu i addasu'n gynt ac archwilio dulliau gweithredu newydd, er mwyn 

gwella dysgu a deilliannau pob dysgwr.  

 

Rydym yn benderfynol o ddefnyddio strwythur llywodraethu'r rhaglen i fonitro 

cynnydd o ran gallu ein hathrawon a'n harweinwyr i fanteisio ar ddysgu proffesiynol, 

a sicrhau bod ysgolion yn barod i wireddu'r cwricwlwm newydd ar yr adeg gywir. Er 

mwyn gwneud hyn, rydym yn: 

 

 Cael adroddiadau tymhorol gan y rhanbarthau ar y nifer sy'n manteisio ar eu 

rhaglen genedlaethol o gyfleoedd dysgu proffesiynol  

 

 Sicrhau bod cynlluniau Dysgu Proffesiynol ysgolion yn cael eu cymeradwyo 

gan eu Cynghorwyr Herio gan ddefnyddio meini prawf ansawdd heriol 

 

 Sicrhau bod ysgolion yn cyhoeddi eu cynlluniau Dysgu Proffesiynol fel y gall y 

cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac arbenigwyr yn y maes graffu 

arnynt.  

 




