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Forthcoming items for next meeting –  
Monday 21st November 2016  

 
 

 
Discussion Topic 
 

 
Background 

 
Task & Finish Group 
Final Report – Attainment 
Gap and eFSM Learners  
 

 
The Committee established a task and finish group in 2015 
in order to investigate the attainment gap between those 
learners who are eligible for free school meals and those 
who are not. This item will provide the Committee with an 
opportunity to consider the Group’s findings and 
recommendations.  
 

 
Additional Learning 
Needs (ALN) Reform –  
A Carmarthenshire 
response 
 

 
This item will provide the Committee with an opportunity to 
comment and make recommendations in relation to 
Carmarthenshire’s response to the reform of Additional 
Learning Needs provision. New legislation is expected 
during 2016/17.   
 

 
Behaviour Services 
Review 
 

 
This item will provide the Committee with an opportunity to 
comment and make recommendations in relation to the 
review of Behaviour Services.  
 

 
Budget Monitoring 
2016/17  

 
This is a standard quarterly item which enables members to 
undertake their monitoring role of revenue and capital 
budgets in relation to the Education & Children Department. 
 

 
Actions & Referrals 
Update 
 

 
This quarterly report provides an update on progress made 
in relation to actions and requests from previous meetings. 
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Rhaglen Trawsnewid i Wneud Cynnydd (TIC) –  
Y newyddion diweddaraf  

 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt: 
 

• Ystyried a chyflwyno sylwadau ar newyddion diweddaraf y Rhaglen TIC a’r prosiectau 
arbennig a gefnogwyd gan y Tîm TIC yn y gwasanaethau o fewn cylch gwaith y 
Pwyllgor.   
 

Rhesymau:  
 

• Mae'r eitem yma’n rhoi cyfle i gloriannu gwaith y Rhaglen TIC dros y flwyddyn 
ddiwethaf ac i adrodd ar y canlyniadau a gyflawnwyd hyd yn hyn yn y gwasanaethau 
hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.  
   

• Bydd y newyddion diweddaraf perthnasol yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfodydd y 
pwyllgorau craffu eraill yn ystod yr hydref.    

 

 
Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol / Cyngor er mwyn gwneud 
penderfyniad: NAC OES 
 

 

 
Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio: 
Cyng. Mair Stephens (Adnoddau Dynol, Effeithlonrwydd a Chydweithio) 
 

 
 
Y Gyfarwyddiaeth: 
Cymunedau  
 
Enw Pennaeth y Gwasanaeth: 
Robin Staines  
 
 
 
Awdur yr Adroddiad: 
Jon Owen  
 

 
Swyddi: 
 
 
 
Pennaeth Tai a Diogelu’r 
Cyhoedd (Pennaeth 
Gwasanaeth Arweiniol TIC)  
 
 
Rheolwr Rhaglen TIC 

 
Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-Bost: 
 
 
 
01267 222960 
rstaines@sirgar.gov.uk  
 
 
 
01267 224522 
jowen@sirgar.gov.uk  
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10
th

 OCTOBER 2016 
 
 

Transform, Innovate & Change (TIC)  
Programme Update  

  

 

 
The ‘Transform, Innovate and Change’ programme was launched in response to the 
significant financial challenges being faced by the Council. A dedicated team has been 
established to support a programme of radical and transformational change across the 
Council, and to seek opportunities to drive out waste and inefficiency by delivering more 
purposeful services.  
 
The benefits of the TIC approach are being realised as many of the projects have 
started to deliver significant improvements in terms of service quality, customer 
experience and financial efficiencies. To date, the TIC approach has assisted in 
identifying or is helping to deliver approximately £6.4m of efficiency savings. 
 
A short presentation will be provided at the meeting with examples of projects that the 
Team has supported in services that are within the Committee’s remit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETAILED REPORT ATTACHED? 

 
NO 
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IMPLICATIONS 

 
I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / 
Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with 
this report.  
  
Signed:   Robin Staines         Head of Housing & Public Protection (TIC Head of Service Lead) 
 

Policy, 
Crime & 
Disorder and 
Equalities 

Legal Finance ICT Risk 
Management 
Issues 

Staffing 
Implications 

Physical 
Assets  

NONE NONE YES  NONE NONE NONE NONE 

 

 
3. Finance – The benefits of the TIC approach are being realised as many of the 
projects have started to deliver significant improvements in terms of service quality, 
customer experience and financial efficiencies.  To date, the TIC approach has assisted 
in identifying, or is helping to deliver, approximately £6.4m of efficiency savings.   
     

 
 
 

CONSULTATIONS 

 
I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed 
below: 
 
Signed:   Robin Staines         Head of Housing & Public Protection (TIC Head of Service Lead) 
 

 
1. Local Member(s) – N/A 
2. Community / Town Council – N/A 
3. Relevant Partners – N/A 
4. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A 
 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 
List of Background Papers used in the preparation of this report: 
 
THESE ARE DETAILED BELOW:  
 
Title of Document 
 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public 
inspection 

 
Transform, Innovate & Change 
(TIC) Programme Annual 
Report 2015/16 and Business 
Plan 2016/17 (Policy & 
Resources Scrutiny Committee 
– 14th July 2016)  

 
Summary: 
http://democracy.carmarthenshire.gov.wales/documents/s7388/Summ
ary.pdf  
 
Report: 
http://democracy.carmarthenshire.gov.wales/documents/s7385/Report.
pdf   
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Cynllun Busnes ERW 2016/19  
 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt: 
 
Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn cynnig sylwadau ar:  
 

• Swyddogaethau ERW 

• Parhad y cyfrifoldebau statudol o fewn pob awdurdod lleol 

• Gweithio ar y cyd ar draws y rhanbarth a diweddariad ar y Cynllun Busnes 
 

Rhesymau:  
 

• Er mwyn i’r Pwyllgor gael gwell dealltwriaeth o’r Model Cenedlaethol a chynnydd yn 
erbyn y blaenoriaethau  

 

• Er mwyn i’r aelodau gyflawni eu dyletswyddau craffu mewn perthynas â monitro 
perfformiad ERW. 

 

 
Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad: NAC 
OES 
 

 

 
Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:  
Cyng. Gareth Jones (Addysg a Phlant)  
 

 
 
Y Gyfarwyddiaeth:  
Addysg a Phlant  
 
Enw Pennaeth y Gwasanaeth: 
Gareth Morgans 
 
 
Awdur yr adroddiad: 
Betsan O’Connor  
 
  

 
Swyddi:  
 
 
 
Prif Swyddog Addysg 
  
 
 
Rheolwr Gyfarwyddwr ERW 

 
Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost: 
 
 
 
01267 246450 
edgmorgans@sirgar.gov.uk  
 
 
01267 676840 
betsan.oconnor@erw.org.uk    
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ERW Business Plan 2016/19 
 

 

 
Mae pedair blaenoriaeth y cynllun: 
 
1. Dysgu Arwain 
 
2. Addysgu a Dysgu 
 
3. Cefnogaeth ar gyfer Dysgu 
 
4. Gwelliant mewnol 
 
Caiff y gwaith ei gyflwyno mewn un ar 
bymtheg o ffrydiau gwaith. 
 
Mae’r cynllun yn cydweddu â chynlluniau 
mewnol pob awdurdod lleol yn dda. Mae 
dangosfwrdd canlyniadau ar gyfer pob 
blaenoriaeth. 

The plan has four priorities: 
 
1. Leading Learning 

 
2. Teaching and Learning  
 
3. Support for Learning  

 
4. Internal Improvement Priorities 
 
The work is delivered in sixteen work 
streams.   
 
The plan dovetails with each local 
authority’s internal plans well. There is an 
outcomes dashboard for each priority. 
 

 
 

 
DETAILED REPORT ATTACHED? 
 

 
YES – ERW Regional Business Plan 2016-19   
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IMPLICATIONS 

 
I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate 
Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications 
associated with this report.  
 
Signed:  Gareth Morgans              Chief Education Officer      
 

Policy, 
Crime & 
Disorder 
and 
Equalities 

Legal Finance ICT Risk 
Management 
Issues 

Staffing 
Implications 

Physical 
Assets  

NONE NONE NONE NONE NONE NONE NONE 

 
 
 

CONSULTATIONS 

 
I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed 
below: 
 
Signed:  Gareth Morgans              Chief Education Officer      
 

 
1. Local Member(s) – N/A 
 
2. Community / Town Council – N/A 
 
3. Relevant Partners – Betsan O’Connor (Managing Director of ERW) / Andi Morgan 
(Head of School Effectiveness)   
 
4. Staff Side Representatives and other Organisations – N/A 
 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 
List of Background Papers used in the preparation of this report: 
 
THESE ARE DETAILED BELOW: 
 
Title of Document 
 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public 
inspection 

 
Cynlluniau Busnes ERW 
 
ERW Business Plans  

 
Cymraeg  
http://www.erw.cymru/cynlluniau-a-strategaethau/cynlluniau-busnes/ 
 
English 
http://www.erw.wales/plans-and-strategies/business-plans 
 

 
A report on the quality of 
the school improvement 
services provided by the 
ERW Consortium – 
ESTYN, June 2016 
 

 
Cymraeg  
https://www.estyn.llyw.cymru/sites/default/files/documents/ERW%20Cy_0.pdf 
 
English  
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/ERW%20Eng.pdf 
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Mae hon yn ddogfen fyw ac mae’n bosibl y caiff ei diwygio fel y bo angen er mwyn cwrdd â’n 

blaenoriaethau. Yn benodol, ceir diweddariadau blynyddol; diweddariadau ariannol chwarterol; a 

diweddariadau cynnydd ar weithredoedd.  
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Rhagair 

Cyflwyniad   

Gweledigaeth        

Datganiad cenhadaeth 

Llywodraethu 
 

 Strwythur cynllunio ac atebolrwydd 

 Fframwaith atebolrwydd democrataidd 

 Cynllun Sefydliadol 

 Cofrestr Risg 

 Fframwaith Gwerth am Arian  

 Rolau a chyfrifoldebau      

Blaenoriaethau ar gyfer 2016 – 2019  

        

 Arwain dysgu 

 Dysgu ac addsygu  

 Cynorthwyo dysgu 

Blaenoriaethau Gwelliant Mewnol  

 

Canlyniadau 
 

Dangosfyrddau data 

Meini prawf llwyddiant 

Atodiad 
 

1. Geirfa 

2. Calendr Ansawdd  

3. Trosolwg Blynyddol 

4. Cyllid      

5. Trosolwg o Gategoreiddio      

6. Data Perfformiad        

CYNNWYS 
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Mae’r Rhagair gan y Cyd-bwyllgor yn amlinellu ymrwymiad ERW i gyflawni ei Gynllun Busnes 

2016 – 2019 

Fel Cyd-bwyllgor, rydym yn llwyr gefnogi’r blaenoriaethau a’r gweithredoedd sydd wedi’u nodi yn y 

ddogfen hon. Rydym yn cydnabod cyfraniad arweinwyr ysgolion ac athrawon ar draws y rhanbarth 

wrth gynnal a gwella deilliannau dysgwyr.   

Rydym yn cydnabod y bydd yn rhaid i ni ddal ati i wneud penderfyniadau anodd yn rhanbarthol ac 

yn lleol er mwyn gweithredu rhai o’r dyheadau uchel. Yn dilyn ein gwelliannau cyson ond cynaliadwy 

dros y ddwy flynedd ddiwethaf, teimlwn fod gennym dîm cryf, medrus a llawn ysgogiad ar draws y 

rhanbarth sy’n barod i rymuso dysgwyr i gyflawni orau y gallant.  

Gwyddom fod ein hysgolion sy’n perfformio orau yn parhau i wella. Wrth inni weithio i gryfhau 

cadernid yr holl ysgolion a chapasiti ysgolion i’w gwella eu hunain, rydym yn creu system hunanwella 

ac yn creu’r hinsawdd ar gyfer cydweithredu a chydweithio pellach rhwng ysgolion.  

Byddwn yn cefnogi arweinyddiaeth ar bob lefel o fewn ysgolion ac yn datblygu rhagor o arbenigedd 

a chapasiti lle a phryd y mae gofyn amdanynt. Fel rhanbarth, byddwn yn galluogi ac yn annog 

ysgolion i gydweithredu yn effeithiol er mwyn cynnal a gwella gwelliant ysgolion a pherfformiad 

disgyblion.  

Rydym wedi ymrwymo i gydweithredu â rhanbarthau eraill. Yn y flwyddyn ddiwethaf rydym yn falch 

o’r gwaith yr ydym wedi’i wneud ar y cyd ar ddilysu asesu athrawon, y Grant Gwella Addysg a 

chategoreiddio.  

Rydym yn awyddus i fod ar flaen y gad o ran newid. Bydd y tair blynedd nesaf hyn yn gyffrous ac yn 

arloesol ar gyfer addysg wrth inni roi newidiadau sylweddol i’r cwricwlwm ar waith, a bydd angen 

i’n staff mewn ysgolion fod yn fedrus a deheuig er mwyn ymateb i heriau’r gweithredu.  

Gwyddom fod yn rhaid inni barhau i wella amrywiaeth o fewn ysgolion, gwella cymhwysedd digidol 

a darparu dewislen o gefnogaeth i ysgolion sydd yn gyson o ansawdd uchel. 

Fel aelodau o’r Cyd-bwyllgor a chynrychiolwyr ein hawdurdodau lleol ein hunain, rydym ni sydd wedi 

llofnodi isod yn cymeradwyo’r cynllun hwn fel datganiad ar y cyd o fwriad ar gyfer y tair blynedd 

sydd i ddod.   

Y Cynghorydd Ali Thomas, Arweinydd,  

Cadeirydd y Cyd-bwyllgor  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 

Talbot  
Electronic signatures 

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd,  

Is-gadeirydd y Cyd-bwyllgor 
Cyngor Sir Ceredigion  Electronic signatures 

Y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Gâr  Electronic signatures 

Y Cynghorydd Jamie Adams, Arweinydd Cyngor Sir Penfro  Electronic signatures 

Y Cynghorydd Barry Thomas, Arweinydd Cyngor Sir Powys  Electronic signatures 
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Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Sir Abertawe  Electronic signatures 

Tudalen 19



 

 

6 

CYFLWYNIAD  

 

 

Mae’r adran hon yn cyflwyno’r rhanbarth ac yn amlinellu gweledigaeth ERW ar gyfer 

gwelliant. Mae’n rhannu’r datganiad cenhadaeth rhanbarthol ac yn esbonio sut y 

bydd yn gwella ac yn datblygu’r Model Cenedlaethol Gwella Ysgolion, cyflawni 

blaenoriaethau’r Gweinidog yn Cymwys am Oes:   

http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/qualified-for-life-an-

educational-improvement-plan/?lang=cy 

Model Cenedlaethol: http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/140217-national-

model-for-regional-working-cy.pdf a’n Strategaeth ni ein hunain    

Mae’r modiwl hwn o strategaeth ranbarthol wedi’i chyflwyno’n strategol drwy’r tri 

hwb wedi ei dreialu’n llwyddiannus a’i atgyfnerthu er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei 

gyflawni’n effeithiol ar draws yr ardal ddaearyddol fawr a’r ystod amrywiol lawn o 

ysgolion sy’n adlewyrchu’r sefyllfa yng Nghymru a natur ddwyieithog y rhanbarth.  
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ERW 

Mae ERW yn un gwasanaeth effeithiolrwydd ysgolion proffesiynol rhanbarthol integredig sy’n 

hyrwyddo gwelliant ysgolion a chyflawniad dysgwyr ar draws ardal gyfun chwe awdurdod lleol 

rhanbarth y De-orllewin a’r Canolbarth o fewn tri hwb:-  

· Sir Gâr / Sir Benfro  

· Ceredigion / Powys 

· Castell-nedd Port Talbot / Abertawe 

Mae strategaeth ERW yn amlinellu’r disgwyliadau a’r heriau canlynol:  

· sicrhau perfformiad effeithiol ym mhob ysgol 

· mynd ati yn gadarn ac yn gyson i herio perfformiad ysgolion a’r deilliannau y mae dysgwyr yn eu 

cyflawni  

· defnyddio system wahaniaethol o gefnogaeth broffesiynol i ysgolion yn gymesur â’r angen drwy 

fframwaith categoreiddio y cytunwyd arno’n genedlaethol  

· cefnogi strategaethau i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd dysgwyr  

· gwella canlyniadau dysgwyr difreintiedig 

· hwyluso cefnogaeth effeithiol rhwng ysgolion er mwyn gwella perfformiad a deilliannau 

· rheoli a defnyddio ymgynghorwyr her sydd wedi’u hyfforddi’n dda i herio perfformiad a chynnig 

cefnogaeth wedi’i theilwra  

Gweledigaeth  

 

 “cael rhwydwaith o ysgolion sy'n perfformio'n dda yn gyson ar draws y 

rhanbarth lle mae pob ysgol yn ysgol dda ac yn cynnig safonau 

addysgu uchel dan arweinyddiaeth dda, gyda'r holl ddysgwyr yn 

cyrraedd eu llawn botensial.” 
 

Gweledigaeth ERW yw cael rhwydwaith o ysgolion sy'n perfformio'n dda yn gyson ar draws y 

rhanbarth lle mae pob ysgol yn ysgol dda ac yn cynnig safonau addysgu uchel dan 

arweinyddiaeth dda, gyda'r holl ddysgwyr yn cyrraedd eu llawn botensial. Er mwyn gwireddu’r 

weledigaeth hon byddwn yn cynyddu capasiti ysgolion – drwy gefnogi, herio ac ymyrryd – i ddod 

yn sefydliadau cydnerth sy’n gwella eu hunain ac sy’n gwella deilliannau yn barhaus ar gyfer pob 

dysgwr.  
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Datganiad Cenhadaeth 

Cenhadaeth ERW yw: 

 

“cynyddu capasiti ysgolion drwy gefnogi, herio ac ymyrryd i ddod 

yn sefydliadau cydnerth sy’n gwella eu hunain ac sy’n gwella 

deilliannau dysgwyr yn barhaus”  

 
drwy sicrhau perfformiad effeithiol ym mhob ysgol ar draws y rhanbarth drwy:  

· herio perfformiad ysgolion yn gadarn ac yn gyson, ynghyd â deilliannau pob un o’u 

dysgwyr 
 

· rhoi ar waith system wahaniaethol o gymorth proffesiynol i ysgolion yn gymesur â’r angen 

a nodwyd drwy fframwaith categoreiddio ac asesu y cytunwyd arno’n genedlaethol sy’n 

cael ei roi ar waith yn gyson ledled y rhanbarth 
 

· cefnogi’r gwaith o weithredu strategaethau cenedlaethol a rhanbarthol i ddatblygu 

llythrennedd a rhifedd a sgiliau digidol dysgwyr ac i wella deilliannau dysgwyr sydd dan 

anfantais 
 

· hwyluso a datblygu cymorth effeithiol rhwng ysgolion a’i gilydd er mwyn gwella perfformiad 

a deilliannau drwy ddefnyddio ymarferwyr arweiniol profiadol a llwyddiannus 
 

· rheoli a defnyddio ymgynghorwyr her sydd wedi’u hyfforddi’n dda ledled y rhanbarth ac yn 

yr hybiau i herio perfformiad a chyfeirio pobl at gymorth perthnasol priodol  
 

· ysgogi ymyriadau ffurfiol mewn ysgolion sy’n methu perfformio at y safon ofynnol  
 

· adeiladu capasiti a chadernid o fewn ysgolion fel y byddwn yn galluogi system 

hunanwella o fewn y rhanbarth  

 

 Datblygu a darparu’r Model Cenedlaethol Gwella Ysgolion yn ERW 

Mae’r rhanbarth wedi ymrwymo i weithio o fewn y Model Cenedlaethol a grëwyd ar y cyd, ac i ymateb i’r 

diwygiadau diweddaraf.  

Mae ein cydweithredu lleol yng ngwasanaethau addysg y chwe awdurdod lleol dros y pum mlynedd 

diwethaf wedi arwain at welliannau sylweddol yn y ffordd yr ydym yn gweithio ac mae datblygu trefn yr 

hybiau i gyflawni blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol yn cael effaith gadarnhaol sylweddol. Mae’r 

rhanbarth yn awyddus i hybu ymhellach ein mantais gydweithredol er mwyn defnyddio ein hadnoddau 

yn y ffordd orau i ddylanwadu ar ddeilliannau’r dysgwyr.  
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Mae cryfhau ein trefniadau llywodraethu a herio ein gilydd ar lefel awdurdod lleol wedi bod yn 

nodweddion allweddol o’n gwaith dros y blynyddoedd diwethaf. Yn sgil y drafodaeth gref hon rydym wedi 

llunio consensws am y nodau a’r trefniadau ar gyfer y dyfodol. Mae’r rhanddeiliaid i gyd yn gwybod beth 

y mae angen iddynt ei gyfrannu er mwyn gweld gwelliannau parhaus yn lleol. Mae’r rhanddeiliaid 

i gyd yn cydnabod siwrnai ein datblygiad ac yn gallu gweld gwelliannau 

amlwg. 

Mae gwell seilwaith digidol i weithio o’i fewn wedi gwneud ein gwaith yn fwyfwy effeithlon. Mae’r 

defnydd manwl o ddata a’i ddadansoddi yn ein galluogi i dargedu deilliannau yn well a chael gwell effaith 

arnynt. Dengys ein tystiolaeth yn glir beth yw effaith gwaith amlasiantaeth ar bresenoldeb a deilliannau 

ym mhob cyfnod allweddol ac ar ôl 16. Amlygir hynny’n glir yn ein strategaeth ranbarthol. Eleni byddwn 

yn cryfhau seilwaith y rhanbarth er mwyn rhannu gwybodaeth yn rhwyddach a fydd yn golygu y gallwn 

gofnodi a chynllunio ein dadansoddiad o anghenion penodol ysgolion yn well. Bydd hyn yn ein galluogi i 

sbarduno cydweithredu gwell rhwng ysgolion ac yn golygu y gall ysgolion gyflawni rhai swyddogaethau a 

fyddai, yn draddodiadol, wedi eu harwain a’u cyflawni o’r canol. Mae defnyddio seilwaith Hwb 

Llywodraeth Cymru i alluogi i ysgolion ymwneud yn well â ni yn rhan o’n strategaeth. 

Fodd bynnag, er gwaetha’r ffaith bod deilliannau CA4 y rhanbarth wedi bod yn uwch na chyfartaledd 

Cymru am dros bum mlynedd, rydym yn cydnabod nad yw cyflymder y gwelliant o ran y dangosyddion 

mwyaf arwyddocaol ym mhob cyfnod allweddol yn gyson ledled y rhanbarth ac nad yw hynny felly’n 

ddigon da. Mae’r cymorth a’r ymyrraeth yr ydym wedi gallu eu cynnig i’n gilydd yn yr awdurdodau lleol ac 

ar eu traws yn golygu nad oes yr un awdurdod lleol yn ein rhanbarth yn gorfod cymryd camau dilynol. 

Mae’r ffordd hon o weithio yn cael effaith gadarnhaol iawn ac mae gwelliannau sylweddol wedi eu 

gwneud. Wrth i’r awdurdodau lleol hyn wella eu gwasanaethau, mae gallu’r Hwb i gyflawni’r 

blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol yn cynyddu. Gan nad oes gennym yn awr yr un awdurdod 

lleol yn cymryd camau dilynol, gallwn ganolbwyntio ar welliannau allweddol â’r nod o gael gwared ar yr 

amrywiadau a erys rhwng awdurdodau lleol o ran deilliannau.  

Mae ein gwaith hunanwerthuso yn dweud wrthym ein bod wedi bod yn 

gweithredu’r system categoreiddio ysgolion yn fwy cadarn a thrwyadl. Mae’r 

trefniadau ar gyfer ein hymweliadau craidd yn yr hydref a’r gwanwyn yn fwy clir ac yn cael eu rhoi ar waith 

yn fwy cyson. Mae gennym wybodaeth fwy cyson am ysgolion ledled y rhanbarth ac o’r herwydd gallwn 

gynnig cymorth o ansawdd gwell a mwy penodol ei bwyslais, a gallwn herio ac ymyrryd yn gynt yn yr 

ysgolion hynny sy’n tanberfformio, a gwneud hynny’n fwy effeithiol. Mae’r ysgolion yn dweud wrthym 

fod y cymorth yn fwy penodol ac wedi’i dargedu’n well at eu hanghenion. Byddwn yn canolbwyntio hefyd 

ar wobrwyo ein hathrawon gorau a mynd i’r afael ar yr un pryd â thanberfformio er mwyn i’r dysgwyr gael 

eu dysgu’n dda bob dydd. Bydd cynorthwyo ysgolion yn flaenoriaeth allweddol i ni, 

a byddwn yn defnyddio ein gallu i roi offer ac adnoddau defnyddiol i 

athrawon, fel y gallant ganolbwyntio’n well ar anghenion dysgwyr. Mae hyn 

yn arbennig o bwysig wrth inni fynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a 
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chyrhaeddiad addysgol, a chanolbwyntio ar gynorthwyo bechgyn i elwa’n 

gyson o system addysg o ansawdd da.  

Byddwn yn parhau i weithio’n gynhyrchiol â phartneriaid allanol i sicrhau gwelliannau. Rydym yn 

gweithio’n dda â phartneriaid addysg uwch i gynnal y gwelliannau i hyfforddiant cychwynnol i athrawon 

a chymorth cynnar i athrawon yn eu gyrfaoedd. Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi 

Sant eisoes yn goresgyn rhai o’r ffiniau sectoraidd a fu’n faen tramgwydd yn y gorffennol i bontio’n 

effeithiol rhwng profiad y myfyriwr a’r ystafell ddosbarth. Rydym yn cydblethu adnoddau ac 

yn osgoi dyblygu diangen fel bod yr ysgolion yn cael adnoddau defnyddiol pan 

fo’u hangen arnynt.  Caiff camau gweithredu a mentrau llwyddiannus sy’n arwain at welliannau 

eu rhannu ledled Cymru a rhanbarthau eraill er mwyn ceisio rhagor o welliannau drwy rannu a gweithio 

ag eraill. 

 Blaenoriaethau Rhanbarthol a Blaenoriaethau Cenedlaethol 

Mae ERW yn hyderus wrth ymdrin â heriau cydnabyddedig ac adeiladu ar ein cryfderau. Er mwyn gwneud 

hyn, mae’n rhaid blaenoriaethu agweddau pwysicaf ein gwaith a thargedu’r cymorth sydd ei angen at yr 

ysgolion a’r dysgwyr mewn modd amserol. Bydd yn rhaid rhoi cryn dipyn o bwyslais ar gynorthwyo a 

datblygu’r gweithlu er mwyn ymateb yn rhagweithiol i’r amcanion a nodir yn Cymwys am Oes 1  a’r 

newidiadau i’r cwricwlwm a ddaw yn sgil Donaldson. Croesewir y Fargen Newydd ac argymhellion Furlong. 

Mae’r ysgogwyr allweddol hyn ym myd addysg yng Nghymru ar hyn o bryd yn adlewyrchiad da o’r cyfeiriad 

y llywiwyd ERW iddo dros y blynyddoedd diwethaf. Rydym yn cryfhau ein partneriaethau presennol ag 

addysg uwch yn y rhanbarth ac yn cynorthwyo staff yr ysgolion i adfer eu hyder a’u morâl yn ogystal â 

dysgu sgiliau newydd ar gyfer dyfodol digidol. 

 

Bydd yn rhaid i’r partneriaethau strategol hyn weithio’n greadigol gyda’i gilydd er mwyn i’r system 

hunanwella ar gyfer addysg ffurfio ei gweithlu deheuig ei hun. Rydym eisoes yn gweithio gyda 

rhanbarthau eraill a CCAC/ADEW i ffurfio naratif a system genedlaethol i’n helpu ni ein hunain. Mae ein 

hymchwil gweithlu eisoes yn llywio’r modd yr ydym yn bwriadu cefnogi athrawon drwy’r Fargen 

Newydd. 

 

Bydd codi safonau addysgu i bawb yn flaenoriaeth allweddol i’r rhanbarth. Ein nod yw i bob athro neu 

athrawes fod yn athro neu athrawes dda dros amser, ac i’r disgyblion gael eu dysgu’n dda neu’n well 

bob dydd ac ym mhob gwers. 

“Mae ansawdd yr addysgu mewn ysgol yn cael effaith uniongyrchol ar y 

safonau y bydd disgyblion yn eu cyflawni. Hwn yw’r ffactor unigol pwysicaf 

o ran helpu disgyblion i gyflawni’u potensial.”   

Adroddiad Blynyddol Estyn 2013-14 

                                                           
1 http://gov.wales/docs/dcells/publications/141001-qualified-for-life-cy.pdf 
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Mae angen felly i ni fynd ati mewn modd cyson a chyffredin i gydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth gynyddol 

rhai athrawon, yn ogystal ag ymdrin â thanberfformio, ar draws ein chwe awdurdod lleol. Mae cyfran yr 

addysgu digonol neu anfoddhaol yn cynyddu’n gynt na chyfran yr addysgu rhagorol. Mae hynny’n golygu 

bod yn rhaid i ni ymdrin â’r mater hwn yn awr. Dywed Estyn hefyd fod gwella’r addysgu yn un o 

argymhellion mwyaf cyffredin arolygiadau ysgolion. Mae hyn wedi ei argymell i bron i 10% o ysgolion ERW. 

Mae hon yn agwedd bwysig i ni ei hystyried, hyd yn oed yn yr ysgolion da neu well, lle mae amrywiadau 

rhwng adrannau a rhwng ysgolion yn effeithio ar safon yr addysgu. 

Bydd cefnogi a gweithredu Bargen Newydd y Gweinidog i gynorthwyo athrawon ac arweinwyr ysgolion 

yn cydblethu â’n gwaith i wella’r addysgu. Bydd ERW yn cynorthwyo’r athrawon i ymgyrraedd at 

ragoriaeth ac yn eu cynorthwyo hefyd â meysydd gwaith newydd ac â newidiadau i’r cwricwlwm. 

Gwyddom fod y rhan fwyaf o’n hathrawon yn dda, ac yn addysgu’n dda yn gyson. Rhaid i ni gynorthwyo 

athrawon i fod yn gyson dda ac yn well. 

Rydym wedi ymrwymo i arwain hinsawdd sy’n newid ym myd addysg, yn sgil 

adolygiad Donaldson o’r cwricwlwm ac wrth i rôl technoleg mewn addysgeg 

ddod yn fwyfwy hanfodol. Mae gwella ein cymhwysedd digidol ym mhob 

maes darpariaeth yn allweddol er mwyn gallu gweithio’n fwy effeithlon ac 

effeithiol.   

Byddwn yn gweithio i ddangos bod sgiliau’n cael eu defnyddio’n well yn unol â gofynion y TGAU newydd a PISA. 

Byddwn yn ymgysylltu ag ysgolion drwy raglenni a ariennir drwy’r Grant Gwella Addysg i flaenoriaethu a 

chanolbwyntio ein gwaith yn y mannau iawn. 

Er mwyn cynyddu ein gallu i arwain yr adrannau a’r meysydd pwnc mwyaf effeithiol bydd yn rhaid wrth gymorth 

ychwanegol lle rydym wedi nodi meysydd y mae angen eu datblygu. Bydd y newidiadau i wyddoniaeth er enghraifft 

yn arwain at raglen ailhyfforddi mewn rhai ysgolion, er mwyn sicrhau bod gan yr holl staff y sgiliau sydd eu hangen 

i gyflwyno’r cwricwlwm yn y dyfodol.  

Mae angen i ni fel rhanbarth fanteisio ar y seilwaith dysgu digidol sydd ar gael ar hyn o bryd er mwyn annog 

disgyblion ac athrawon i ymgysylltu â chyfleoedd dysgu. Fe weithiwn i ddefnyddio cymaint ag y gallwn ar y 

dechnoleg a’r sgiliau sydd ar gael i hybu addysgeg a gwella ysgolion. 

Eleni fe wnaethom godi cyflymder y gwelliant ar gyfer dysgwyr e-fsm yn sylweddol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod 

bod angen gwella cyrhaeddiad grwpiau penodol o ddysgwyr. Ar gyfer y rhai sy’n cael prydau ysgol am ddim fe 

gynorthwywn yr ysgolion i ddefnyddio’r adnoddau ychwanegol ar gyfer y disgyblion hyn yn y ffordd orau ac mewn 

ffordd sydd wedi’i thargedu.  Yn ogystal, byddwn yn annog ysgolion lle mae 

ymyriadau i leihau effaith tlodi ar ganlyniadau addysgol yn 

gweithio’n dda, ac yn manteisio ar eu profiadau i helpu eraill. Ceisiwn 

hefyd godi safonau a mynd i’r afael â pherygl tangyflawni ymhlith 

disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig ac yn arbennig y rhai 

sy’n dysgu Saesneg (a/neu Gymraeg) fel iaith ychwanegol. Mae cyngor, 
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cymorth ac arweiniad arbenigol, ynghyd â hyfforddiant a datblygu proffesiynol parhaus yn elfen hollbwysig o’r 

gwaith hwn er mwyn sicrhau bod disgyblion o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig: yn cael eu cynnwys yn llawn ac yn 

hapus yn yr ysgol; yn mynd i’r ysgol yn rheolaidd; yn cael asesiad priodol o’u hanghenion o ran iaith a dysgu a bod 

yr anghenion hynny’n cael eu bodloni; yn cyflawni yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefelau sy’n cyd-fynd â’u man 

cychwyn/rhuglder yn y Saesneg; ac yn cyflawni eu potensial academaidd unigol. Er mwyn gwneud hynny, mae’n 

rhaid inni sicrhau bod pob ysgol yn adnabod ei disgyblion yn dda a’u cynorthwyo’n briodol. 

Mae angen rhoi sylw i ddysgu ac addysgu bechgyn yn y rhanbarth. Ar hyn o bryd mae eu perfformiad ychydig yn 

wannach nag mewn rhanbarthau eraill. Mae angen gwneud dadansoddiad clir a chanolbwyntio hefyd ar 

strategaethau llwyddiannus. Rydym eisoes wedi pennu blaenoriaethau i sicrhau ein bod, wrth ddatblygu ein 

hadnoddau, yn rhoi ystyriaeth lawn i’w hanghenion ac y gallwn adeiladu ar arfer gorau ysgolion. Dengys ein gwaith 

gwerthuso ar strategaethau llwyddiannus fod gwahaniaethu mewn addysgu yn amrywiol a bod angen inni 

ganolbwyntio ar wella hyn fel bod pob dysgwr yn perfformio’n dda. Nid yw ein disgyblion mwy abl a thalentog yn 

gyson yn cael mynediad i’r gefnogaeth gywir i alluogi i hyn ffynnu.  

Bydd cynorthwyo i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg a sicrhau bod dulliau dadansoddi data pwrpasol ar gael yn 

briodol ar gyfer ymweliadau craidd ac adnoddau o safon uchel ym mhob cyfnod allweddol yn flaenoriaeth yn gynnar 

yn y flwyddyn. Drwy hynny, bydd yr adnoddau sydd eu hangen ar ein hathrawon i gynorthwyo’r dysgwyr ar gael yn 

rhwyddach ac yn fwy cyson iddynt. 

Croesewir ein gwaith i ymgorffori’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn llawn ar draws pob cyfnod allweddol a 

chaiff ei gynllunio’n unol â’r gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo ar lefel ranbarthol. Rhoddir blaenoriaeth i sicrhau 

sylfaen dda i ddysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen feithrin sgiliau llythrennedd a rhifedd. Gwyddom fod ein gwaith yn y 

maes hwn wedi cael effaith ar ymgysylltiad disgyblion â dysgu ac wedi codi dyheadau.  

Yn flynyddol, tua diwedd Mai 2016, bydd ERW yn diweddaru ei adroddiad hunanwerthuso. Mae hwn yn 

rhoi ystyriaeth i argymhellion yr adolygiadau allweddol ac adborth defnyddiol gan gyrff arolygu, archwilio a 

rheoleiddio yn ogystal â chanfyddiadau ein cylch ansawdd a’n gwaith dadansoddi data ein hun. 

O fis Medi 2015, byddwn yn rhoi ein strategaeth ranbarthol ar gyfer 

system hunanwella ar waith yn ffurfiol, gan adeiladu ar waith sy’n 

mynd rhagddo i gryfhau cymorth rhwng ysgolion a gwaith rhwng 

ysgolion a’i gilydd. Bydd hwn yn gam allweddol ymlaen yng ngwaith y rhanbarth tuag at system 

hunanwella.  

Mae cynllunio a gwella parhaus dros dair blynedd yn nod yr ydym yn anelu at ei gyrraedd yn ail ran y cynllun. Mae’r 

adran hon yn amlinellu’r ffyrdd mewnol a sefydliadol y mae’n rhaid i ERW gryfhau ei atebolrwydd, cyfathrebu, 

systemau a phrosesau er mwyn sicrhau bod gwaith mwy effeithlon a chynhyrchiol o ran deilliannau dysgwyr. Mae 

nodi sut rydym yn sicrhau gwerth am arian wrth wella’r deilliannau i’r dysgwr yn allweddol i bartneriaeth 

lwyddiannus ag ysgolion ac eraill. 

Mae Cymwys am Oes hefyd yn nodi’r heriau allweddol, sy’n dod yn fwyfwy perthnasol wrth i ni ymateb yn 

gadarnhaol i argymhellion Furlong a Donaldson. Yn ERW, mae’r heriau cenedlaethol hynny hefyd yn berthnasol ac 

rydym eisoes wedi ymateb yn gadarnhaol i sawl un. Yn rhanbarthol, mae ein trefniadau i gymedroli a safoni 

asesiadau athrawon yn dda ac maent wedi eu rhannu’n genedlaethol. Mae ein camau i sicrhau cymorth cadarn i 

weithlu’r ysgolion wrth iddynt ddygymod â newid mawr yn mynd rhagddynt. 
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Mae’r Gweinidog wedi nodi’n glir ei weledigaeth ar gyfer Cymru yn Cymwys am Oes, ac mae ERW yn y ddogfen hon 

yn nodi sut y byddwn yn cynorthwyo ac yn ymgysylltu â gweithredu polisïau allweddol y llywodraeth.  Rydym 

am gynorthwyo ein gweithlu yn y rhanbarth, er mwyn adfer ffydd yn 

y proffesiwn dysgu drwy gynorthwyo a herio’n effeithiol; rydym am 

feithrin gallu i arwain o’r tu mewn allan a gweithio gyda’n gilydd i 

fanteisio ar gryfderau’r rhanbarth a rhannu hyn gyda’n gilydd; ein 

nod yw sicrhau cwricwlwm cyfoethog a deilliannau a werthfawrogir 

i bawb. Bydd y darlun hwn yn newid, wrth i ni ddisgwyl am ymateb y Gweinidog i adolygiadau diweddar, ac 

rydym wedi ymrwymo i newid pethau er mwyn gwella. 

Gweithredu 

Bydd y Cynllun Busnes yn amlygu’r pwysau ac yn cymryd camau i’w lliniaru, ynghyd â blaenoriaethau cenedlaethol 

a lleol, y risgiau a meysydd i’w datblygu. Byddwn yn adeiladu ar gryfderau allweddol 

ac arfer effeithiol.  

Mae’r diagram isod yn dangos rhai o’r pwysau sy’n cystadlu â’i gilydd, y newidiadau a’r heriau sy’n wynebu’r system 

ranbarthol i wella ysgolion. Mae ein blaenoriaethau mewnol fel sefydliad ar gyfer gwella yn canolbwyntio ar 

gysondeb, cyfathrebu a sicrhau gwerth am arian, a gwella’r safonau i ddysgwyr ar yr un pryd. Eleni byddwn yn 

canolbwyntio ar ddefnyddio ein gallu cynyddol i gyfathrebu a marchnata i sicrhau bod pwyslais penodol i’n 

negeseuon o ran cynorthwyo, gwella a strategaeth a’u bod yn gyson glir. 

Mae’r hinsawdd o gydweithredu a bwysleisiwyd eto yn Neddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn cefnogi 

agwedd ERW tuag at bartneriaethau cryf. Mae ein model llywodraethu a darparu yn canolbwyntio ar 

gryfhau parneriaethau. Bydd cydweithio go iawn gan Lywodraeth Cymru yn ein galluogi i fod yn fwy 

effeithiol wrth gyflawni ein blaenoriaethau allweddol.  

Rydym wedi gweithio’n dda gyda rhanbarthau eraill i ymdrin â materion anodd. Rhagwelir y gallwn 

gydweithio ymhellach i oresgyn heriau sy’n gyffredin i ni gyd.  
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LLYWODRAETHU 

 

 

Mae’r adran hon yn egluro sut mae llywodraethu yn gweithredu o fewn ERW a sut bydd 

y gwaith o gyflawni’r Cynllun Busnes yn cael ei lywodraethu. Mae hefyd yn cynnwys y 

diweddariad diweddaraf i fframwaith gwerth am arian y rhanbarth. Mae’r adran hon 

hefyd yn amlinellu’r trefniadau atebolrwydd gan gynnwys rheoli risg a chraffu.  
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“Cynghrair o chwe awdurdod lleol yw ERW a reolir gan gydbwyllgor cyfansoddiadol-

gyfreithiol. Y nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes y 

cytunwyd arnynt er mwyn cefnogi gwelliant ysgolion.” 

Ailsefydlwyd Consortiwm ERW ar ôl rhyddhau’r Model Cenedlaethol ar gyfer Gwella Ysgolion 

(Llywodraeth Cymru, Chwefror 2014). Mae’r Model Cenedlaethol yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth 

Cymru ar gyfer consortia rhanbarthol i wella ysgolion. Cafodd Consortiwm ERW ei ailffurfio ym mis Ebrill 

2014, a dechreuodd y Rheolwr Gyfarwyddwr ar ei waith ym mis Mai 2014. Mae Cabinet pob awdurdod 

lleol perthnasol yn y rhanbarth wedi mabwysiadu’r Cytundeb Cyfreithiol ar gyfer gweithredu a 

llywodraethu ERW. 

Mae chwe awdurdod lleol yn aelodau o’r Consortiwm: Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro, Powys, Bwrdeistref 

Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe. Diben ERW yw darparu un gwasanaeth proffesiynol, 

cyson ac integredig ar gyfer gwella ysgolion i blant a phobl ifanc mewn ystod o leoliadau yn y chwe 

awdurdod lleol. 

Rheolir ERW gan gydbwyllgor cyfansoddiadol-gyfreithiol. 

Aelodau’r Cyd-bwyllgor yw arweinyddion pob un o’r chwe awdurdod lleol. 

Y Bwrdd Gweithredol sy’n cynghori Cyd-bwyllgor ERW. Mae’r Bwrdd yn cynnwys Cyfarwyddwyr y chwe 

ALl, arbenigwyr allanol ar wella ysgolion, cynrychiolwyr Penaethiaid a’r Rheolwr Gyfarwyddwr. Bwrdd 

Cyflawni Strategaeth ERW sy’n gyfrifol am roi Cynllun Busnes ERW ar waith yn weithredol. Dyma Dîm 

Arwain y rhanbarth a’r Rheolwr Gyfarwyddwr yw’r cadeirydd. Mae Prif Swyddog Addysg pob un o’r 

awdurdodau lleol yn eistedd ar y bwrdd neu’n cael eu cynrychioli ar y lefel hon. 

Bydd cynrychiolwyr o’r sector ffydd yn cwrdd â’r Rheolwr Gyfarwyddwr bob tymor ac yn cyfrannu at y 

Bwrdd Gweithredol pan fo’n berthnasol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen 29



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A
L
L
A

N
O

L

M
E

W
N

O
L

Gwelliant 

Technoleg 

Blaenoriaethau

Gwleidyddol Disgwyliad

E
c
o
n
o
m

i 

A
d
n
o
d
d
a
u

D
y
n
o
l

Deddfwriaeth 

Polisi 

Adnoddau 

Cyfath
re

bu 

P
o
li
s
i

C
e
n
e
d
la

e
th

o
l 

A
d
n
o
d
d
a
u
 

ERW
Ein Rhanbarth ar Waith

Education through Regional Working

Tudalen 30



 

 

17 

 

 

Cydnabyddir fod yn rhaid i ERW gydbwyso a rheoli ystod o ddibyniaethau sy’n gwrthdaro â’i gilydd 

o ran yr hyn yr ydym yn ei gyflawni yng Nghynllun Busnes 2016 – 2019. 
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Trefniadaeth ERW fel Sefydliad 
 

 Mae Cynllun Busnes ERW yn cynnwys ffrydiau gwaith ar gyfer cyflawni ei dair blaenoriaeth.  

Dangosir y ffrydiau gwaith hefyd yn nhrefniadaeth y sefydliad.  

Partneriaeth yw ERW a reolir drwy system rheoli matrics tri dimensiwn fel y dangosir isod. 
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Cofrestr Risg ERW 
 

Mae cofrestr risgiau ERW wedi esblygu yn unol â disgwyliadau Archwilio Mewnol ac adborth gan Estyn a 

Swyddfa Archwilio Cymru. O fis Ebrill 2015, bydd y gofrestr yn rhan o gylch y Cynllun Busnes fel y nodir yn 

y trosolwg yn y cyflwyniad. Bydd yn llywio’r broses hunanwerthuso a diweddariad blynyddol y Cynllun 

Busnes.   

Y Rheolwr Gyfarwyddwr sy’n gyfrifol am gydlynu a rheoli’r gofrestr risgiau, ond caiff ALlau penodol neu 

unigolion eu henwi fel perchnogion, a byddant yn gyfrifol am gamau lliniarol ar y cyd â thîm canolog ERW. 

Bydd y Rheolwr Gweithredol yn monitro’r gofrestr yn chwarterol. Rhaid i bob Hwb SA fod yn gyfrifol am 

gywirdeb a pherchnogaeth risgiau lleol. 

Mae ERW wedi nodi bod y broses o gymryd camau i liniaru risg a rheoli risg rhwng yr ALl a’r rhanbarth yn 

faes allweddol er mwyn cryfhau ac adeiladu ar y sefyllfa sydd ohoni. Ceir diweddariadau chwarterol sy’n 

dwyn ynghyd risgiau’r chwe ALl ac ERW er mwyn gwneud yn siŵr bod y prosesau’n gweithio’n effeithiol 

gyda’i gilydd yn hytrach na’u bod yn osgoi neu’n methu materion. 

Mae’r gofrestr risgiau yn eitem sefydlog ar agendâu’r Bwrdd Gweithredol a’r Cyd-bwyllgor.  

Bydd ffurf y gofrestr yn caniatáu i’r camau canlynol ddigwydd o ran lliniaru. 

· Terfynu 

· Goddef – derbyn e.e. defnydd Llywodraeth Cymru o grantiau 

· Trosglwyddo i 3ydd parti / ALl 

·       Trin – lliniaru, lleihau i lefel dderbyniol. 

 

Mae cofrestr ERW wedi’i rhannu’n dair rhan  

1. Risgiau corfforaethol  

2. Risgiau gweithredol gwella ysgolion, fesul ALl 

3. Risg ariannol 

Drwy reoli risg y rhanbarth yn effeithiol bydd modd i ni gefnogi amcanion y sefydliad, defnyddio 

adnoddau’n effeithiol a chyflawni’r deilliannau a fwriadwyd. Drwy gynllunio’n effeithiol i liniaru risgiau 

gallwn wneud yn fawr o’r cyfleoedd a gwarchod enw da ac asedau ERW. 

Mae’r broses wedi’i chefnogi gan Gastell-nedd Port Talbot ac mae wedi cael adborth cadarnhaol yn sgil 

archwilio mewnol.  
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Atebolrwydd Democrataidd a Fframwaith Craffu  
 

Mae’r flaenraglen waith ar draws y rhanbarth ar gyfer 2014 – 2015 wedi galluogi’r rhanbarth i adeiladu ar 

yr arferion craffu mwyaf effeithiol ledled y chwe awdurdod lleol. O Ebrill 2015, bydd fframwaith 

strwythuredig yn cael ei sefydlu er mwyn cryfhau’r trefniadau.  

Mae Atebolrwydd Democrataidd a Chraffu Lleol yn ganolog i drefniadaeth ERW. Mae pob ffrwd waith a 

gweithgaredd lleol a rhanbarthol yn digwydd dan arweiniad y Cyd-bwyllgor ac maent yn atebol yn lleol. 

Credwn fod hyn yn hollbwysig oherwydd o fewn yr ALl y mae’r adnoddau a’r dyletswyddau statudol. 

Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf sefydlwyd Blaenraglen Waith Ranbarthol ar gyfer craffu – roedd hyn 

yn cynnwys data heb ei ddilysu am berfformiad disgyblion mor gynnar â phosib; data wedi’i ddilysu cyn 

gynted ag y bo ar gael; cynnydd Cynllun Busnes ERW; llywodraethu ERW a chategoreiddio. 

Yn sgil adborth cadarnhaol ar y flaenraglen waith ranbarthol a oedd ar waith yn 2014–2015, cytunodd y 

Cyd-bwyllgor i adeiladu ar y model hwn dros y tair blynedd nesaf. Caiff y flaenraglen waith ranbarthol ei 

chydlynu’n ganolog gan y Rheolwr Gweithredol, a’i goruchwylio gan y Rheolwr Gyfarwyddwr a grŵp o 

swyddogion craffu o’r chwe ALl. Mae’r Cyd-bwyllgor, y Bwrdd Gweithredol a’r Swyddogion Craffu wedi 

cytuno i weithio tuag at strategaeth, ymagwedd a chynllun cyffredin a pharhau i weithio ar yr un pryd yn 

unol â threfniadau ac amserlenni lleol. 

Rydym fel rhanbarth wedi adolygu trefniadau Cyd-bwyllgorau eraill yr ydym wedi’u sefydlu, e.e. priffyrdd, 

wedi adolygu arfer gorau cyfredol ac wedi cael cyngor gan y CFPS (y Ganolfan Craffu Cyhoeddus a ariennir 

ac a gomisiynir gan Lywodraeth Cymru) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ynglŷn â’r model gorau. 

Ar gyfer 2016–2019, mae’r chwe awdurdod lleol sy’n rhan o ERW wedi cytuno ar Flaenraglen Waith 

Ranbarthol ac ar ystod o gamau gweithredu cyffredin o safbwynt gweithgarwch craffu ac ymgysylltu a 

datblygu mwy cyffredinol ymhlith yr aelodau ynglŷn â’r gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol. Cytunir 

y bydd Blaenraglen Waith Ranbarthol â gallu ychwanegol y gellir ei ychwanegu ati yn ôl y galw yn: 

· cynnig yr oruchwyliaeth a’r craffu angenrheidiol i aelodau etholedig yn lleol; 

· sicrhau bod gwaith rhanbarthol yn cael ei gydlynu’n effeithiol; 

· sicrhau goruchwyliaeth leol ar y cyfrifoldeb statudol lleol dros wella ysgolion, a gwaith swyddogion 

a gyflogir yn lleol; 

· peidio ag ychwanegu at y baich biwrocrataidd a gwaith y swyddogion a’r aelodau, ac yn lleihau’r 

risg y caiff swyddogaethau eu dyblygu; 

· gwella gwybodaeth yr holl aelodau am waith y rhanbarth; 

· caniatáu herio o safon uchel ac atebolrwydd â phwyslais penodol i waith y rhanbarth ac 
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·  adeiladu ar arfer gorau. 

Yn ogystal, cydnabyddir mai’r swyddogaeth sy’n bwysig yn hytrach na’r model, ac y gallwn rannu mwy a 

mwy o’r arfer craffu mwyaf effeithiol rhwng y chwe awdurdod lleol. Mae cyfansoddiad pob ALl ychydig yn 

wahanol ac nid ydym am grwydro’n ddiangen i’r meysydd hyn. Nid yw ystyriaethau daearyddol yn cefnogi 

gweithio’n unigol i ystyried cyfrifoldebau lleol. Yn y Cytundeb Cyfreithiol sy’n sefydlu Cyd-bwyllgor ERW, 

nodir nad oes angen rhoi baich craffu ar y staff yn ddiangen. 

Mae rôl a swyddogaeth glir i’r seminar a gynhelir ddwywaith y flwyddyn ar gyfer Cadeiryddion ac Is-

gadeiryddion. Cydlynir y gwaith gan Ddinas a Sir Abertawe.  

Nod rhaglen waith 2016 – 2019 yw: 

· adeiladu ar yr arfer effeithiol sy’n digwydd ar hyn o bryd ar draws y chwe awdurdod; 

· cynorthwyo’r aelodau drwy ddarparu gwybodaeth gywir a chyson o safon uchel ar berfformiad ysgolion yn 

ogystal ag ar berfformiad ERW; 

· galluogi’r aelodau i gael gwybodaeth lawn a bod mewn sefyllfa well felly i herio a chwestiynu perfformiad 

y rhanbarth yn ogystal â chanolbwyntio ar eu hawdurdod unigol; 

· darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu ymagwedd fwyfwy cyffredin ledled y rhanbarth; 

· darparu blaenraglen waith glir o ran gwybodaeth i’r aelodau a phynciau craffu; a 

· defnyddio model arfer gorau i nodi’r disgwyliadau o ran craffu ar waith ERW. 

Bydd gwaith eleni’n canolbwyntio yn anad dim ar yr agweddau isod – rhoi gwybodaeth a 

gweithgarwch craffu. 

· Eleni, ar gais yr aelodau, rydym wedi ychwanegu cyfansoddiad a pherfformiad tîm yr 

ymgynghorwyr her.  

· Rydym hefyd yn rhannu arfer gorau – yn galw am graffu ar yr ysgolion pan fo angen hynny; 

ymchwiliadau wedi’u targedu ar faterion allweddol. 

· Mae’r chwe chadeirydd craffu hefyd yn cwrdd bob chwe mis (CNPT sy’n cynnal y cyfarfodydd yn 

2015) ac mae’r swyddogion yn gweithio’n dda gyda’i gilydd (Abertawe a Sir Gâr sy’n cynnal y 

cyfarfodydd yn 2016).  

· Byddwn hefyd yn darparu seminar flynyddol i holl aelodau etholedig y rhanbarth ar waith ERW, 

gan roi sylw i’r cyd-destun ym mhob awdurdod lleol 

· Data perfformiad, categoreiddio a chynnydd Cynllun Busnes ERW fydd meysydd cyffredin y 

Flaenraglen Waith. 

· Ardal a rennir ar fewnrwyd ERW er mwyn rhannu arferion ac adnoddau. Yn benodol, rhennir 

ymchwiliadau a chanddynt effaith ar draws awdurdodau lleol.  
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Fframwaith Gwerth am Arian 
 

Yn dilyn sefydlu fframwaith drafft ar gyfer mesur gwerth am arian yn ystod 2014–15, mae ERW wedi 

adolygu ei drefniadau gweithio ac wedi ceisio rhoi gwerth ar yr arbedion effeithlonrwydd a wnaed 

yn ogystal â mesur yr effaith ar ganlyniadau i bawb. Mae’r fframwaith wedi cael ei fireinio, gan 

ychwanegu mwy o feysydd a rhagor o wybodaeth.  

Mae gwerthuso ystod o wybodaeth a thystiolaeth yn ein galluogi i ddod i benderfyniad ynghylch 

effeithiolrwydd ERW a’r gwerth y mae yn ei roi am arian. Mae hyn yn golygu bod angen inni asesu 

a ydym wedi cael y budd mwyaf posibl o’r nwyddau a’r gwasanaethau a brynwyd ac a ddarparwyd 

o fewn yr adnoddau oedd ar gael i ni. Hefyd, mae angen inni benderfynu a yw strategaethau ac 

ymyriadau wedi bod yn fwy effeithiol na phe byddent wedi cael eu gweithredu mewn ffordd arall.  

 Mae amryw o agweddau sy’n cyfrannu at y penderfyniadau hyn. Mae saith agwedd ar y fframwaith 

sy’n cyfrannu at y penderfyniad: darbodusrwydd, effeithlonrwydd, ychwanegu gwerth, mantais 

gydweithredol, effeithiolrwydd, cynaliadwyedd ac ansawdd. 

Darbodusrwydd – lleihau cymaint â phosibl ar yr adnoddau a ddefnyddir 

Effeithlonrwydd – y berthynas rhwng allbwn gwasanaethau a’r adnoddau a ddefnyddiwyd i’w 

cynhyrchu 

Effeithiolrwydd – y berthynas rhwng canlyniadau a’u heffaith  

Cynaliadwyedd – gan gynnwys cynllunio dilyniant a datblygu a meithrin gallu proffesiynol  

Mantais gydweithredol – manteisio i’r eithaf ar ein galluoedd cyfun ein gilydd  

Ychwanegu gwerth – rhagori ar y disgwyliadau uchaf 

Ansawdd – Sicrhau gwell ansawdd a chanolbwyntio ar wella. 

Mae’r holl adroddiadau Gwerth am Arian yn cael eu cynhyrchu o fewn strwythur llywodraethu ERW 

ac maent yn llywio’r hunanwerthusiad, y gofrestr risg a’r broses o gynllunio ariannol. Er hwylustod, 

dyma rai o’r argymhellion mwyaf diweddar ar gyfer diwedd 2015–16.  

Argymhellion 

1. Mae pob penderfyniad ac achos busnes yn cyfeirio’n uniongyrchol at yr agweddau gwerth 

am arian ar y penderfyniad, yn ogystal â manteision posibl y newid a’r gwerth ychwanegol 

neu’r gwelliant posibl a allai ddilyn. Bydd hyn yn caniatáu inni fesur ymyriadau yn erbyn y 7 

maen prawf hyn bob blwyddyn.  

2. Cael sicrwydd / eglurhad gan bob ALl bod pob risg a nodwyd ac a dadogir i awdurdodau yn 

hysbys ac wedi eu lliniaru. Er enghraifft, tynnu sylw drwy SA Hwb at feysydd lle nodir bod 

dyblygu gwaith yn digwydd, neu lle mae risg y bydd gwaith yn cael ei ddyblygu. 

3. Cynnal Adolygiad Effaith blynyddol o waith ERW ar gyfer y flwyddyn academaidd.  
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4. Cynnwys adolygiad blynyddol o werth am arian yn y Calendr Ansawdd Blynyddol, ar ôl 

cyflwyno’r Datganiad Llywodraethiant Blynyddol (AGS) a’r datganiadau ariannol.  
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Rolau a Chyfrifoldebau 
 

Mae’r adran hon yn cynnwys gweithdrefnau gweithredu ERW ac yn amlinellu rolau a chyfrifoldebau 

unigolion a grwpiau allweddol o ran rhoi strategaeth ERW ar waith. Mae’r grwpiau hyn yn cael eu 

hadolygu yn unol ag anghenion busnes ERW, cynlluniau a blaenoriaethau cenedlaethol.  

Gallwch weld y manylion gweithredol ac aelodaeth pob grŵp drwy ddilyn y ddolen hon:  

http://www.erw.cymru/amdanom-ni/aelodaeth-y-gr%C5%B5p/ 
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Er mwyn gweithredu ffrydiau gwaith ERW dros y tair blynedd nesaf bydd yn rhaid i bob Awdurdod 

Lleol gynnal ei ymrwymiad i ERW i sicrhau cyflenwad llawn2 o Ymgynghorwyr Her sy’n bodloni’r 

Safonau Cenedlaethol angenrheidiol ac yn cadw at God Ymddygiad ERW. 

Er mwyn cyflawni’r blaenoriaethau a nodir yn ei Gynllun Busnes a’i Strategaeth, mae ERW a’r chwe 

awdurdod lleol cyfansoddol wedi sefydlu nifer fach o weithgorau i helpu i’w rhoi ar waith.  

Y nod yw dangos sut mae’r strwythur hwn yn cynorthwyo i gyflawni gwaith y rhanbarth ac 

atebolrwydd yn effeithiol ac yn cefnogi atebolrwydd deublyg pob unigolyn i Gyfarwyddwr yr 

Awdurdod Lleol ac i’r Rheolwr Gyfarwyddwr. Dylid adlewyrchu’r cyfrifoldebau a nodir yma yn 

systemau rheoli perfformiad ac arfarnu pob Awdurdod Lleol sy’n cyflogi. 

Y Cyd-bwyllgor sy’n arwain y rhanbarth, gyda chyngor a chymorth y Bwrdd Gweithredol. Y Bwrdd 

Cyflawni Strategaeth sy’n goruchwylio’n weithredol ffrydiau gwaith y Cynllun Busnes yn ogystal â’r 

gwaith o gyflawni ein strategaethau drwy’r Byrddau Blaenoriaethau Strategol. 

Mae pedwar grŵp galluogi arall sy’n cefnogi seilwaith ERW:  

· Y Bwrdd Ymgynghorol  

· Y Grŵp Data  

· Swyddogion Craffu  

· Swyddogion AD  

· Swyddogion Cyllid 

Mae gan y rhanbarth hefyd ddau arweinydd strategol ar gyfer themâu trawsbynciol:  

 

· Arweinydd Strategol ar gyfer datblygu System Hunanwella (Ian Roberts, Powys) 

 

· Arweinydd Strategol ar gyfer Lleihau Effaith Tlodi ar Gyrhaeddiad (Chris Millis, Castell-nedd Port 

Talbot) 

 

                                                           
2 Fel yr amlinellwyd yn y cytundeb rhwng yr awdurdodau lleol yn 2013 a’i ddiweddaru yn 2015  

Tudalen 41



 

 

28 

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau 

Cadeiryddion Grwpiau: 

· Cytuno ar restr o ddyddiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd gyda’r grŵp.  

 

· Cyfathrebu â’r swyddog cymorth gweinyddol er mwyn archebu ystafelloedd, trefnu 

agendâu, cylchredeg dogfennau ac ati.  

 

· Holl bapurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg wythnos cyn y cyfarfodydd drwy eich swyddog 

cymorth gweinyddol ac ni ddylid dosbarthu papurau atodol ar y diwrnod.  

 

· Cofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cwblhau a’u hanfon at y cadeirydd i’w cymeradwyo a’u 

cadarnhau ymhen pum diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod.  

 

· Bydd y cadeirydd a’r swyddog cymorth gweinyddol yn gyfrifol am sicrhau bod yr holl gamau 

wedi’u cymryd a’u cwblhau cyn y cyfarfod nesaf.  

 

· Dylid adolygu a chofnodi’r holl gamau ar ddiwedd pob cyfarfod.  

 

· Bydd y Rheolwr Gweithredol yn cwrdd bob tymor â Chadeiryddion y Byrddau Blaenoriaeth 

a’r Gweithgorau i werthuso a monitro’r broses a’i heffeithiolrwydd yn eu swyddogaethau 

a’u cyfrifoldebau.  

 

· Cadw at y Cylch Gorchwyl Byr.  

 

· Dylai’r aelodaeth fod yn gyson a phresenoldeb yn dda. 

 

Cyfarwyddwyr:  
· Gwneud yn siŵr bod yr unigolion iawn yn cynrychioli’r awdurdodau a’u bod yn cyfrannu’n 

llawn i waith y grŵp.  

 

· Defnyddio trefniadau rheoli perfformiad mewnol i ddwyn staff i gyfrif o ran swyddogaethau 

a chyfrifoldebau rhanbarthol.  

 

Y Tîm Gweinyddol:  
· Sicrhau bod cofnodion cyfarfodydd a’r papurau’n cael eu cylchredeg yn brydlon a bod eu 

safon yn uchel.  

 

· Monitro pob cam gweithredu a llunio adroddiadau uwchgyfeirio yn ôl y galw 
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Enw’r grŵp: Bwrdd Cyflawni Strategaeth  

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben / swyddogaeth y grŵp:  

· Trosolwg cyffredinol a chyflawni’r ffrydiau gwaith rhanbarthol  

· Sicrhau cysondeb ac ansawdd 

· Trosolwg ar strategaeth  

· Meithrin gallu 

· Herio cymheiriaid  

· Blaengynllunio a gweithredol  

· Gwneud penderfyniadau  

· Y Tîm Uwch-reolwyr Rhanbarthol 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd:  

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y gadeiryddiaeth yn cylchdroi. 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau 

er mwyn darparu gwybodaeth am hynt prosiectau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 
· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Bwrdd Cynrychioli’r Penaethiaid 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

Bod yn fan cyfeirio i ERW o ran ei ryngwyneb ag arweinwyr ysgolion:  

· Galluogi ERW i brofi syniadau ac egwyddorion cyn ffurfio polisïau ac wrth ddatblygu polisïau.   

· Cynghori ERW ar gryfderau a gwendidau posib polisïau a strategaethau arfaethedig.  

· Cofleidio a hyrwyddo dull rhanbarthol o ddatrys problemau.  

· Bod yn gyfrwng cyffredinol i gyfleu gwybodaeth, gan ddefnyddio’r aide memoire.  

· Rhoi adborth i grwpiau penaethiaid perthnasol ar sail reolaidd y cytunwyd arni.  

· Clywed barn penaethiaid eraill am eitemau y cytunwyd arnynt.  

· Peidio â thrafod pob mater sy’n wynebu’r rhanbarth â phob cyd-weithiwr. 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd:  

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Mike 

Gibbon. 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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31 

Enw’r grŵp: Bwrdd Blaenoriaeth Arwain Dysgu 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Dysgu proffesiynol.  

· Goruchwylio ac arwain yr holl hyfforddiant a DPP.  

· Rheoli perfformiad ac arfarnu penaethiaid / athrawon.  

· Meithrin gallu.  

· Goruchwylio ac arwain Strategaeth Arwain Dysgu ERW.  

· Monitro camau gweithredu’r gweithgorau gweithredol.  

· Pennu pwyslais is-grwpiau a’u dwyn i gyfrif.  

· Cymryd cyfrifoldeb am y camau a nodwyd yn y Cynllun Busnes.  

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth  

Atebolrwydd:  

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau, ALlau unigol a’r Bwrdd Cyflawni.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Kate 

Evan-Hughes (Sir Benfro). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau (gan gynnwys deunyddiau cyfrinachol): 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Bwrdd Blaenoriaeth Dysgu ac Addysgu 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· TGAU / PISA.  

· 50 – 90. 

· Llythrennedd a Rhifedd.  

· Newidiadau i’r cwricwlwm.  

· Y Cyfnod Sylfaen.  

· TG ar gyfer Dysgu.  

· Cymryd cyfrifoldeb am y camau a nodwyd yn y Cynllun Busnes. 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd:  

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau mewn ALlau, i’r bwrdd cyflawni ac i randdeiliaid eraill.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Barry 

Rees (Ceredigion). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau (gan gynnwys deunyddiau cyfrinachol): 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Bwrdd Blaenoriaeth Cynorthwyo Dysgu 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Defnyddio’r Archwiliad Iechyd Diogelu yn gyson yn y rhanbarth.  

· System fonitro.  

·     Goruchwylio’r gweithgorau a’r camau gweithredu.  

· Gosod strategaeth a chwmpas cam nesaf gweithio rhanbarthol, e.e. addysg heblaw yn yr ysgol, 

plant sy’n derbyn gofal.  

· Pennu pwyslais is-grwpiau a’u dwyn i gyfrif.  

· Cymryd cyfrifoldeb am y camau a nodwyd yn y Cynllun Busnes. 

 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Gareth 

Morgans (Sir Gâr). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Arwain Dysgu – Gweithgorau 

Enw’r grŵp: Grŵp Cyfeirio’r Llywodraethwyr 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Goruchwylio cynnydd a blaenoriaethau ERW a chael gwybod amdanynt.  

· Statudol.  

· Atebion cyflym – agendâu / cyffredinol.  

· Adroddiadau, hyfforddiant a thaflenni ffeithiau.  

· Strategol / arolygu ysgolion.  

· Gwirio agwedd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg.  

· Copïo’r holl hyfforddiant i Helen Morgan Rees.  

Aelodaeth: Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Betsan O’Connor. 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Gweithgor Adnoddau Dynol 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Cynllunio strategol – AD.  

· Cyflwyno’r Rhaglen Gwobrwyo Rhagoriaeth.  

· Galluogi ymgysylltu â’r Undebau Llafur.  

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau, y bwrdd cyflawni ac ALlau.  

 

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Ceri 

Davies (Sir Benfro). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Gweithgor 14 – 19  

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Rhoi cyfeiriad strategol unedig i’r rhanbarth er mwyn gwella’r deilliannau yn y cyfnod 14–

19 a dilyniant i’r dysgwyr yn unol â’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.  

· Cadw trosolwg strategol ar waith Rhwydweithiau 14–19 yr Awdurdodau Lleol a’r Hybiau a 

monitro eu cynnydd.  

· Datblygu a chynorthwyo gwaith partneriaeth rhwng addysg, hyfforddiant, iechyd, gofal 

cymdeithasol, y sector gwirfoddol a darparwyr cymorth ieuenctid yn y cyfnod 14–19 a’r 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid.  

· Bod yn atebol am raglenni penodol a ariennir drwy grant Cynllun Datblygu’r Rhwydwaith 

Rhanbarthol 14–19 presennol a’r Grant Gwella Addysg yn y dyfodol.  

· Hwyluso rhannu arfer effeithiol ledled y rhanbarth.  

· Sefydlu grwpiau gorffen a gorchwyl fel y bo’n briodol. Bydd y grŵp llawn yn penderfynu ar 

gyfansoddiad a Chadeirydd (os oes un) y grwpiau gorchwyl a gorffen hyn.  

 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau, y bwrdd cyflawni ac ALlau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Elen 

James (Ceredigion). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Gweithgor Dysgu Digidol 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Meithrin gallu.  

· Cynorthwyo i feithrin gallu o ran llythrennedd digidol.  

· Datblygu cymorth i ysgolion o ran y cwricwlwm newydd.  

Membership:  Gweler y daenlen aelodaeth. 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau, y bwrdd cyflawni ac ALlau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Ann 

Stoker (CNPT). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Gweithgor Llythrennedd a Rhifedd 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Cysondeb gweithredol.  

· Hyfforddi a datblygu.  

· Gweithredu strategaethau 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth. 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau, y bwrdd cyflawni ac ALlau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Alan 

Edwards. 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Cynorthwyo Dysgu – Gweithgorau 

Enw’r grŵp: Gweithgor Presenoldeb 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Hysbysiadau cosb.  

· Hwyluso grantiau.  

· Arfer gorau.  

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth. 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau, y bwrdd cyflawni ac ALlau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu llunio yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Stuart 

Bradley (Ceredigion). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau (gan gynnwys deunyddiau cyfrinachol): 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Diwygio ADY 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Dod ag arweinwyr ADY ynghyd i ddatblygu ymagwedd ERW tuag at gynorthwyo i 

weithredu’r diwygiadau i ADY  

· Cynorthwyo ein hysgolion a’n gwasanaethau i weithredu’r diwygiadau i ADY.  

· Datblygu ymagwedd tuag at gyflwyno /cynorthwyo /cynnal hyfforddiant PCP yn nhri Hwb 

ERW.  

· Ystyried data perfformiad grwpiau agored i niwed (anghenion addysgol arbennig, plant 

sy’n derbyn gofal, Saesneg fel iaith ychwanegol) a darparu adroddiad ar ddeilliannau, 

tueddiadau, materion.  

· Ystyried datblygu rhaglen hyfforddi ERW ar faterion AAA.  

· Nodi a rhannu arfer da.  

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau, y bwrdd cyflawni ac ALlau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Nichola 

Jones (Sir Benfro). 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Gweithgor Addysg PDG  

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Hydref 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Monitro’r defnydd o’r GAD/grantPDG ar draws y rhanbarth     

· Cofnodi effaith y GAD/grant PDG ar draws y rhanbarth     

· Rhannu arfer gorau ar draws y rhanbarth                                                                                                                                                                                                                            

Aelodaeth: Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w timau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Cressy 

Morgan. 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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ARALL 

Enw’r grŵp: Grŵp Ymgynghorol 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Creu seilwaith diogel i ERW a’r tîm canolog.  

· Darparu cyngor rhagweithiol wrth i ERW gynllunio ei waith gweithredol. 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau.  

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd yw Bethan O’Connor. 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Grŵp Data 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Cydlynu ceisiadau am ddata gan ysgolion.  

· Gwella’r ffordd y defnyddiwn wybodaeth a lleihau’r baich ar ysgolion.  

· Nodi’n flynyddol:  - Y data y mae angen i ysgolion ei gasglu  
- Dileu dyblygu  

- Y ffordd y gellir cyflwyno data 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau a’r cadeirydd i adrodd i HAM a BOC. 

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  

· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  

· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Gwion 

Dafydd. 

· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Grŵp Cyllid 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Cydlynu ceisiadau cyllid gan ysgolion / ALlau.  

· Gwella’r ffordd yr ydym yn rheoli cyfathrebu a lleihau’r baich ar ysgolion.  

· Nodi’n flynyddol:  
- Ceisiadau atebolrwydd / adroddiadau  

- Amserlenni  

· Cydlynu ceisiadau ac atebolrwydd  

· Nid gwneud penderfyniadau ond rhoi gwybodaeth i swyddogion sy’n cynghori’r Cyfarwyddwyr  

· Galluogi a hwyluso cyngor a thrafodaethau  

· Rhannu arfer gorau  

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau a’r cadeirydd i adrodd i HAM a BOC. 

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  
· Caiff is-grwpiau eu llunio yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  
· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw 

Matthew Holder. 
· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Grŵp Cyfreithiol 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Mawrth 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Cydlynu a gweithredu ceisiadau cyfreithiol a wneir ledled y chwe ALl  

· Gwella’r ffordd yr ydym yn rheoli cyfathrebu.  

· Nodi’n flynyddol:  
- Ceisiadau atebolrwydd / adroddiadau  

- Amserlenni  

· Cydlynu ceisiadau ac atebolrwydd  

· Nid gwneud penderfyniadau ond rhoi gwybodaeth i swyddogion sy’n cynghori’r Cyfarwyddwyr  

· Galluogi a hwyluso cyngor a thrafodaethau  

· Rhannu arfer gorau  

· Lleihau’r baich  

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth. 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau a’r cadeirydd i adrodd drwy eithriad i MD. 

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  
· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  
· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw 

Stephanie Williams (Abertawe). 
· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp: Grŵp Craffu 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Mawrth 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Cydlynu a hwyluso craffu rhanbarthol ar y cyd ar y Flaenraglen Waith  

· Gwella’r ffordd yr ydym yn rheoli cyfathrebu ac atebolrwydd.  

· Nodi’n flynyddol:  
- Cynllun gwaith ac ymateb i geisiadau ychwanegol  

· Cydlynu ceisiadau ac atebolrwydd  

· Nid gwneud penderfyniadau ond rhoi gwybodaeth i swyddogion sy’n cynghori’r Cyfarwyddwyr  

· Galluogi a hwyluso cyngor a thrafodaethau  

· Rhannu arfer gorau  

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth. 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau a’r cadeirydd i adrodd drwy eithriad i MD. 

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  
· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  
· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Dave 

Mckenna (Abertawe). 
· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Enw’r grŵp:  Grŵp Cyfeirio’r Undebau Llafur 

Teitl: Cylch gorchwyl – ysgrifennwyd ym mis Ionawr 2015 

Diben/swyddogaeth y grŵp:  

· Fforwm i ERW, yr awdurdod lleol, cynrychiolwyr cymdeithasau athrawon ac undebau llafur eraill i 

drafod ac ymdrin â materion strategol a materion eraill ynglŷn â’r gweithlu ar draws y rhanbarth 

sy’n gysylltiedig ag athrawon, arweinwyr ysgolion a staff cymorth.  

· Cyfle ffurfiol i’r holl undebau llafur gynrychioli barn eu haelodau o ran goblygiadau gweithgareddau 

gwella ysgolion ledled y rhanbarth i’r gweithlu.  

· Y rhai sy’n cymryd rhan yn y fforwm yn ceisio gweithio mewn partneriaeth i ategu pwysigrwydd 

ymgysylltu’n gadarnhaol ac yn effeithiol â’r gweithlu er mwyn codi safonau mewn ysgolion.  

· Cynrychiolwyr chwe awdurdod lleol cyfansoddol ERW’n cydweithio â’r undebau llafur yng nghyd-

destun y Fforwm; caiff yr holl benderfyniadau angenrheidiol sy’n gysylltiedig â chyflogwyr eu 

gwneud wedi hynny ar lefel pob awdurdod lleol unigol, gan gydnabod nad oes gan ERW statws 

cyflogwr mewn perthynas â gweithlu’r ysgolion 

Aelodaeth:  Gweler y daenlen aelodaeth 

Atebolrwydd: 

· Mae aelodau unigol o’r grŵp yn gyfrifol am adrodd yn ôl ar weithgareddau’r grŵp i’w 

timau ac ALl. 

Adolygu:  

· Yn rhan o adolygiad blynyddol ERW, caiff y grŵp hwn ei adolygu bob blwyddyn o ran ei 

berthnasedd a gwerth ei waith a’r cylch gorchwyl. 

Dulliau gweithio/ffyrdd o weithio:  

· Arferir ymagwedd dysgu ar y cyd a gwneud penderfyniadau ar y cyd.  
· Caiff is-grwpiau eu cynnull yn ôl y galw i gyflawni ffrydiau gwaith penodol.  

· Cyfarfodydd yw’r dull dewisol ar gyfer y gwaith ymarferol:- 

· Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith y tymor.  
· Bydd cadeirydd enwebedig o’r grŵp yn cadeirio’r cyfarfod. Y cadeirydd ar hyn o bryd yw Aled 

Evans. 
· Bydd pynciau’r agenda’n deillio o’r cynllun busnes a’r ffrydiau gwaith.  

· Papurau’r cyfarfodydd i’w cylchredeg drwy e-bost wythnos cyn dyddiad y cyfarfod.  

· Bydd y cyfarfodydd yn ffurfiol a gallant gynnwys trafodaethau mewn grwpiau bach.  

· Bydd yn bosib gwahodd rhai nad ydynt yn aelodau i gyfarfodydd y grŵp mewn rhai amgylchiadau 

er mwyn darparu gwybodaeth am hynt prosiectau.  

· Bydd tîm canolog ERW yn darparu cymorth ysgrifenyddol i’r grŵp. 

Rhannu gwybodaeth ac adnoddau: 

· Bydd aelodau’r grŵp yn rhannu gwybodaeth ac adnoddau drwy e-bost.  

· Bydd gofod ar y we i’r grŵp â chyfrinair, a’r tîm canolog fydd yn ei reoli. 
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Blaenoriaethau ar gyfer 2016 – 2019  

Amlinellir yn yr adran hon flaenoriaethau ERW ar gyfer gwella ysgolion a gwella deilliannau 

dysgwyr. Mae’n edrych yn ôl dros y flwyddyn a aeth heibio ac yn gosod targedau ar gyfer 

y ddwy flynedd nesaf. Nodir y camau gweithredu yn ôl ffrwd gwaith. Mae blaenoriaethau’r 

rhanbarth wedi eu grwpio’n dair thema strategol: 

1. Arwain Dysgu 

2. Dysgu ac Addysgu 

3. Cynorthwyo Dysgu 

Mae’r Trosolwg ar y Ffrydiau Gwaith yn rhoi cipolwg ar y gwaith sydd ar y gweill. 

 
 

 

Tudalen 62



 

 

49 

Dyma flaenoriaethau ERW ar gyfer 2015 – 2018: 

· Arwain Dysgu 

· Dysgu ac Addysgu 

· Cynorthwyo Dysgu 

Yn cefnogi’r rhain mae ffrydiau gwaith trawsbynciol y gellir eu newid yn 

flynyddol, yn dibynnu ar newidiadau ac anghenion gweithredol. Ceir ar dudalen 

9 drosolwg lefel uchel ar y trefniadau ar gyfer gweithredu Cynllun Busnes ERW. 

Mae’r blaenoriaethau’n adlewyrchu ac yn llywio blaenoriaethau Cynllun Sengl 

pob awdurdod lleol. 

 

Cyngor Sir Powys – Cynllun Her a Chynllun Powys yn Un 

• Bydd gan bobl Powys y sgiliau i wireddu eu huchelgeisiau  

• Trawsnewid dysgu a sgiliau 

 

Cyngor Sir Ceredigion – I bawb 

• Cynorthwyo teuluoedd i ffynnu a chyflawni eu potensial 

• Galluogi’r holl blant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial 

• Dathlu llwyddiant  

• Gwella llythrennedd a rhifedd ynghyd â phresenoldeb  

 

Cyngor Sir Gâr – Cynllun Sengl 

• Pobl Sir Gâr yn cyflawni eu potensial i ddysgu a chyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes 

• Sgiliau a hyfforddiant ar gyfer cyflogaeth 

• Cynorthwyo teuluoedd i ddatblygu dysgu eu plant 

• Cymdeithas gynhwysol 

• Cynyddu dysgu, addysg a hyfforddiant 
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Cyngor Sir Penfro – Cynllun 

• Cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd gyflawni eu potensial i ddysgu ac i fyw bywydau 

iach a hapus 

• Mynediad at gyfleoedd dysgu a hyfforddi o safon 

 

Dinas a Sir Abertawe – Cynllun Un Abertawe 

• Pobl yn dysgu’n llwyddiannus 

• Presenoldeb 

• Cyflawniad ysgolion (parodrwydd ysgolion a thlodi plant) 

 

Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Cynllun Integredig Sengl 

· Pobl Castell-nedd Port Talbot yn cyflawni eu potensial i ddysgu 
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• Mae gan bobl Powys y sgiliau i wireddu eu huchelgeisiau 

• Gweddnewid dysgu a sgiliau 

 

• Cefnogi teuluoedd i ffynnu a chyflawni eu potensial 

• Mae cyflawniad mewn addysg ffurfiol ar lefel y cyfartaledd 

cenedlaethol neu’n uwch, gyda phlant a phobl ifanc yn cael cynnig 

profiad dysgu cyfoethog a chynyddol amrywiol 

• Mae Ceredigion yn parhau’n gadarnle i’r Gymraeg ac mae gan y 

mwyafrif o’r plant sgiliau iaith yn y Gymraeg a’r Saesneg 

• Mae traddodiad cryf o wirfoddoli yng Ngheredigion sydd o fantais i 

blant, pobl ifanc a’u teuluoedd  

• Does fawr ddim troseddu yng Ngheredigion ac mae cyfraddau troseddu 

yn parhau i ddisgyn  

• Gan Geredigion y mae’r gyfradd feichiogi isaf yng Nghymru ymhlith yr 

arddegau  

• Mae cefnogaeth sylweddol ymysg teuluoedd, gan fod llawer o rieni yn 

ddibynnol ar eu rhieni hwythau i ysgwyddo cyfrifoldebau gofal plant er 

mwyn eu galluogi nhw i barhau i weithio  

 

• Mae pobl yn Sir Gâr yn cyflawni eu potensial dysgu  

• Darparu’r cyfleoedd gorau ar gyfer dysgu gydol oes a datblygiad i bawb  

• Gwella sgiliau a hyfforddiant er mwyn cynyddu cyfleoedd am 

gyflogaeth i bawb  

• Cefnogi rhieni a theuluoedd i ddatblygu dysgu eu plant  

• Datblygu cymdeithas gynhwysol  

• Cynyddu darpariaeth gofal plant, addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y 

Gymraeg  

 

• Mae gan blant, pobl ifanc a theuluoedd y cyfle i gyflawni eu potensial 

dysgu ac i fyw bywydau iach a hapus  

•  Mynediad at gyfleoedd safonol i ddysgu a hyfforddi 

 

• Mae pobl yn dysgu’n llwyddiannus  

• Presenoldeb 

• Cyflawniad yn yr ysgol (bod yn barod ar gyfer yr ysgol, a thlodi plant) 

 
• Codi safonau addysgol a lefelau cyrhaeddiad i bob person ifanc  

• Dyfodol mwy diogel a llewyrchus  

• Gwell ysgolion, rhagolygon mwy llewyrchus  
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 Blaenoriaethau 2016 – 2019  Ffrydiau Gwaith 2016   Cyflawni 

 

 

 

Cynllun Busnes 

2016 – 2019 

 

 

Arwain Dysgu 

 

Ysgolion sy’n Peri Pryder 

Cymorth cwricwlaidd 

System Ysgolion Hunanwella 

Monitro, cefnogaeth, her, 

ymyriadau a chyngor  

Asesu Athrawon 

Llythrennedd a Rhifedd 

Dysgu Digidol 

Sicrhau Ansawdd 

Arweinyddiaeth 

Dysgu proffesiynol 

Cefnogaeth i lywodraethwyr 

Tlodi 

Adnoddau Dynol 

Y Gymraeg mewn Addysg 

Cynorthwyo Dysgu  

 

 

 

 

Cynllunio ariannol 

Rheoli risgiau 

Rheoli perfformiad 

Hunanwerthuso 

Craffu 

Atebolrwydd democrataidd 

Gwerth am arian 

Staffio 

 

 

 

 

Cyfarwyddwyr 

Rheolwr Gyfarwyddwr 

Bwrdd Cyflawni Strategaeth 

Partneriaid allweddol 

Gweithgorau 

Ymgynghorwyr her 

Ysgolion 

 

 

 

Dysgu ac Addysgu 

 

 

 

 

Cynorthwyo Dysgu 
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Dysgu Proffesiynol

Rhaglen CALU wedi'i chwblhau'n llwyddiannus. 

Ysgolion allweddol wedi'u nodi ar gyfer Ysgolion

Dysgu Proffesiynol. 

Monitro a gwerthuso'r rhaglenni presennol gyda

PCYDDS.

Rhaglen ranbarthol gynhwysfawr yn ei lle ar gyfer

dysgu proffesiynol i benaethiaid newydd, darpar

benaethiaid a phenaethiaid presennol. 

Strategaeth a chynllun cyflawni rhanbarthol ar gyfer

ANG a darpariaeth barhaus, ac adolygiad. 

Bargen Newydd glir o ran cynnig rhanbarthol

athrawon. 

Darparu rhaglen hyfforddiant gytunedig ar gyfer

Cynghorwyr ac arweinwyr ysgolion. 

Monitro, gwerthuso ac adolygu hyfforddiant hwb, a

chynnig hyfforddiant rhanbarth cyfan. 

Lleihau effaith tlodi ar

gyrhaeddiad

Nodi ysgolion allweddol i arwain ar rannu

strategaethau llwyddiannus. 

Gwneud gwaith i egluro mathau o dlodi a geir yn

ERW. 

Seminarau i hyrwyddo arfer gorau. 

Cefnogi ysgolion a nodwyd nad ydynt yn rhoi

cefnogaeth ddigonol i ddisgyblion sy'n gymwys i

gael prydau ysgol am ddim trwy archwilio mewnol. 

Adroddiad cychwynnol am dlodi gwledig. 

Rhannu arfer effeithiol ar y wefan. 

Monitro effaith strategaethau ymyrryd i dargedu

ysgolion / disgyblion allweddol. 

2il ymweliad craidd i ganolbwyntio ar gynnydd

disgyblion o ran lefelau (y rhai sy'n gymwys i gael

prydau ysgol am ddim yn benodol). 

Categoreiddio

Gwneud rhagfynegiad tair blynedd ar sail y llynedd

er mwyn asesu'r risg bod arweinyddiaeth wael

mewn ysgolion yn effeithio ar gyflymder gwelliant a

deilliannau i ddysgwyr. 

Paratoi unrhyw addasiadau/sesiynau briffio i

ysgolion fel y bo'r angen. 

Categoreiddio'r holl ysgolion yn llwyddiannus gyda

rhaglen gymorth bwrpasol. 
Cyhoeddi'r categoreiddio ar ‘fy ysgol leol.’

Ysgolion sy'n peri

pryder 

Diweddariad chwarterol ynghylch cynnydd ac

effaith adolygu. 

Adolygu gallu ysgolion a nodwyd i hunanarwain o

fis Medi ymlaen. 

Diweddariad chwarterol ynghylch cynnydd ac

effaith adolygu.

Adolygu gallu a chynnydd yn ysgolion Her Ysgolion

Cymru - flwyddyn yn ddiweddarach. 

Diweddariad chwarterol ynghylch cynnydd ac

effaith adolygu.

Adolygiad ar ôl canlyniadau o'r ysgolion newydd

sydd i gael ymyrraeth. 

Diweddariad chwarterol ynghylch cynnydd ac

effaith adolygu.

Sicrhau Ansawdd

Sesiwn holi ac ateb Hwb x3 

Defnyddio'r gwersi cyffredinol a ddysgwyd o waith

gwella ysgolion gweithredol i fwydo i mewn i

fersiwn derfynol yr Adroddiad Hunanwerthuso ym

mis Mai. 

Sesiwn Holi ac Ateb Hwb X3

Adolygu perfformiad disgyblion â dadansoddiad

manwl. 

Sesiwn Holi ac Ateb Hwb X3.
Sesiwn Holi ac Ateb Hwb X3

Calendr blynyddol drafft wedi'i lunio. 

Cymorth i

Lywodraethwyr

Blaenoriaethu'r wybodaeth fydd ar gael ar wefan

ERW, yn cynnwys ceisiadau ar-lein. Darparu

rhaglenni hyfforddiant statudol ac anstatudol. 

Hyfforddiant data, ymweliad craidd 1, a

chategoreiddio ysgolion. 

Swyddog cyswllt a enwir ar gyfer cymorth i

lywodraethwyr ar lefel hwb. 

Paratoi a chynnal cynhadledd flynyddol ar lefel

Hwb fel bod yr holl lywodraethwyr yn gwbl

ymwybodol o ddatblygiadau ac yn gallu

ymgysylltu â'r arfer gorau ar draws y rhanbarth.  

Gweithredu gwelliannau.

Amlygu rôl Cymorth i Lywodraethwyr yn yr 

Ysgol Cymorth wrth i ni gategoreiddio ysgolion. 

Rhaglen gydgysylltiedig gynlluniedig ar gyfer

2016-19 gydag elfennau pwrpasol yn ôl yr angen,

yn cael ei darparu ar sail ysgol i ysgol mewn rhai

achosion.

Sicrhau gallu

Ymgynghorwyr Her
Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer ymgynghorwyr

– wedi'u targedu. 

Adolygiad o hunanddadansoddiad blynyddol yn

erbyn safonau. 

Cyflwyno rhaglen sefydlu ar gyfer Ymgynghorwyr

Her sydd newydd eu penodi. Darparu'r rhaglen

graidd ar lefel hwb. 

Hyfforddi Ymgynghorwyr Her i sicrhau'r safonau

uchaf posibl yn barhaus yn eu gwaith, yn unol â

chod ymddygiad ERW a Safonau Cenedlaethol ar

gyfer Ymgynghorwyr Her. 

Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer Ymgynghorwyr

– generig. 

Adnoddau Dynol Ailgadarnhau nodau'r rhaglen.

Gweithredu rhaglen hyfforddi a datblygu

Gwobrwyo Rhagoriaeth er mwyn cynyddu gallu

ac arbenigedd o ran arweinyddiaeth ysgolion. 

Gweithredu polisi arfarnu fel rhan o gynnig y

Fargen Newydd. 

Rhaglen Gwobrwyo Rhagoriaeth – hyfforddi

Penaethiaid ac Ymgynghorwyr Her i ddeall yr

egwyddorion yn llawn ac i fonitro cynnydd

ysgolion o ran cefnogi Datblygiad Proffesiynol

Parhaus effeithiol ar gyfer y staff i gyd –

(cysylltiad â hawliad y Fargen Newydd). 

System Ysgolion sy'n

Hunanwella 
Cynyddu cyfran y cymorth a nodwyd yn y fwydlen

gymorth rhwng ysgolion. 

Ysgolion Dysgu Proffesiynol, astudiaethau achos

fel rhan o'r Goeden Wybodaeth. 

Rhaglen gymorth i'r holl ysgolion i gynnwys S2S

ac i fod 50% yn fwy nag eleni. 

Helpu'r pedair ysgol Her Ysgolion Cymru i

gyfathrebu'n effeithiol a gweithio mewn

partneriaeth â Llywodraeth Cymru er mwyn

bodloni gofynion y grant.

Cymorth Cwricwlwm 

Diweddariad chwarterol ynghylch y Cynllun Dysgu

Unigol i unedau ac ysgolion arbennig. 

Cwmpawd ar gael i bawb – cynyddu marchnata. 

Nodi ysgolion allweddol (yr holl gamau) i rannu

arfer ar gyfer pynciau sylfaen er mwyn cryfhau

datblygiad sgiliau rhifedd a llythrennedd.

Cloriannu trwy'r rhaglen TGAU allu'r holl ysgolion i

fabwysiadu'r cwricwlwm newydd. 

Ymgynghorwyr Her ac arbenigwyr pwnc i fod yn

hyderus i gefnogi ysgolion yn unol â'r manylebau

newydd. 

Cyrsiau ailhyfforddi ar gyfer gwyddoniaeth ar

waith. 

Monitro a gwerthuso'r effaith ar arfer a deilliannau

ar draws yr holl gamau. 

Ysgolion nad ydynt yn gwneud cynnydd digonol i

gael eu targedu ar gyfer cymorth ychwanegol er

mwyn codi safonau. 

Parhau â'r hyfforddiant i ysgolion yn y Cynllun

Gwaith Gwyddoniaeth newydd a rhannu'r arfer

gorau a nodwyd. 

Gwerthuso'r rhaglen ailhyfforddi mathemateg

(gyda PCYDDS).

Monitro cyngor ar

gymorth, her ac

ymyrraeth 

Ymyrryd mewn ysgolion sy'n peri pryder, gan

gynnwys gwneud defnydd llawn, cadarn a chyson

o bwerau statudol er mwyn cyflwyno hysbysiadau

rhybudd. 

Yr holl gynlluniau a chyfathrebu cyffredin ar gyfer

ymweliadau craidd ar waith ac yn barod i'w

dosbarthu ym mis Medi. Seminar Hwb mis Medi i

gyflwyno disgwyliadau cyffredin Ymweliad Craidd

1 fesul sector.  

Cefnogi, cydgysylltu, a monitro mentrau

presennol Llywodraeth Cymru ac ymgysylltu'n

llawn â mentrau parhaus Llywodraeth Cymru er

mwyn cefnogi gwelliannau ysgolion sy'n

tanberfformio. 

Ymweliad Craidd 1 a chategoreiddio. 

Cytuno ar yr holl gynlluniau ar gyfer ymweliad y

Gwanwyn y tymor nesaf. Crynhoi sesiwn holi ac

ateb Ymweliad Craidd 1. 

Dysgu Digidol
Darparu a broceru cymorth cyson o ansawdd

uchel i ysgolion a rhwng ysgolion yn unol â'r

fwydlen gymorth. 

Cefnogi ysgolion i ddarparu fframwaith

cenedlaethol trwy raglenni cytunedig a nodwyd. 

Rhoi'r fframwaith ar gyfer ysgolion ar waith a'i

ddefnyddio fel adnodd olrhain i hwyluso

cymariaethau blynyddol ac olrhain cynnydd a

sicrhau y caiff adnoddau eu targedu at y meysydd

lle mae'r angen mwyaf. 

Adnewyddu anghenion cymorth ysgolion, yn

benodol y rheini a nododd anghenion cymorth yn

2015-16. 

Asesiad Athro 
Parhau i ymgysylltu â'r rhanbarthau eraill mewn

prosiect Diogelu Asesiadau Athrawon Rhaglen

cenedlaethol. 

Adolygiad o ymyrraeth ranbarthol a chenedlaethol

o ran deilliannau asesiad athro. 

Cyflwyno hyfforddiant ac arweiniad rhanbarthol ar

gyfer asesu. 

Sicrhau diogelwch asesiad athro ar ddiwedd

cyfnod allweddol o fewn clystyrau ac ar draws y

rhanbarth. 

Y Gymraeg mewn

Addysg 

Hwyluso rhwydweithiau'r Gymraeg fel ail iaith fel y

bo'r angen a 

datblygu sgiliau a dargedwyd ar gyfer y sector

cyfrwng Cymraeg.  

Parhau i rannu arfer gorau o ran adnoddau

Cymraeg cynradd. 

Ymgysylltu â'r rhaglen caffael iaith a'r rhaglen

aml-lythrennedd rhwng ERW a PCYDDS.

Parhau â'r gwaith o arwain y sector o ran aml-

lythrennedd. Ymchwilio a gwerthuso'n llawn yr

effaith a'r gwersi a ddysgwyd. 

Arwain Dysgu Cychwyn ymgyrch recriwtio. 
Datblygu'r Wybodaeth am y Farchnad Lafur er

mwyn cefnogi'r ymgyrch recriwtio. 

Adolygiadau parhaus o arweinyddiaeth ar gyfer

ysgolion y mae angen cymorth parhaus arnynt ac

y mae risg na fyddant yn gwella. 

Diogelu'r cymorth ansawdd uchel ac ysgogiadol

parhaus i arweinwyr newydd ac arweinwyr y mae

angen cymorth ychwanegol arnynt. 

Llythrennedd a

rhifedd

Datblygu arbenigedd o ran addysgeg ddigidol er

mwyn gwella'r modd y cyflwynir llythrennedd a

rhifedd.  

Datblygu rhagor o gymorth a dargedwyd yn

benodol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. 

Hyfforddiant ar gyfer ymgynghorwyr her –

diweddariad ar y disgwyliadau o ran yr hyn sy'n

dda a'r hyn sy'n rhagorol er mwyn sicrhau y ceisir

rhoi'r arferion gorau ac arferion rhagorol ar waith. 

Ffrydiau Gwaith 

2016-17 

Ebr-Mai-Meh

2016

Gorff-Awst-Medi

2016

Hyd-Tach-Rhag

2016

Ion-Chwe-Maw

2017

Ffrydiau Gwaith
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Blaenoriaethau Gwelliant Mewnol 
 

Amlinellir yn yr adran hon drefniadau mewnol ERW ar gyfer gweithredu’n effeithiol, a systemau a 

chamau gweithredu i wella’r sefydliad. Mae’n adolygu camau gweithredu a chynnydd y flwyddyn a aeth 

heibio ac yn gosod targedau ar gyfer y ddwy flynedd nesaf. Mae’r camau gweithredu’n canolbwyntio i 

raddau helaeth ar brosesau, a’r nod cyffredinol yw sicrhau y gellir cyflawni’r deilliannau. 

1. Systemau a strwythurau a strwythur atebolrwydd  

2. Cynllunio ar gyfer gwelliant 

3. Cyfathrebu 

4. Atebolrwydd 

 

(Bydd y gwaith yn cael ei gefnogi drwy gyfrwng fframwaith gwasanaethau a rennir a dan gyngor y Bwrdd 

Cynghori. Mae’r Bwrdd Cynghori wedi’i sefydlu i gefnogi a chynghori ERW a’i dîm o uwch swyddogion i 

sicrhau bod y sefydliad yn dilyn y broses ddyladwy a chyfreithiol wrth gyflawni ei swyddogaethau 

craidd.) 
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1. Cynllunio ar gyfer gwelliant 
 

MEINI PRAWF LLWYDDIANT Sefyllfa 2015 Targed 2015 - 2016 Targed 2016 - 2017 Targed 2017 - 2018 

Llai o risgiau’n cael eu nodi fel rhai ‘uchel’ yn dilyn gweithredoedd lliniaru  25% 15% 15% 10% 

Gwell ymgysylltu, ac ymgysylltu mwy cyson, â blaenoriaethau rhanbarthol ar draws 

yr holl ALlau  

Digonol Da Da Rhagorol  

Dealltwriaeth gyson ar draws y rhanbarth a’r rhanddeiliaid o’r amcanion allweddol 

a’r modus operandi  

Gwan  Da Da Rhagorol 

Canfyddiad sicrwydd ‘boddhaol’ gan archwilwyr mewnol  Boddhaol Da Da Da 
 

Gweithred  Cyfrifoldeb Adnoddau Amserlen 

 

Cynllun Busnes – wedi’i gwblhau yn brydlon ac i safon uchel  Rheolwr Gyfarwyddwr  Craidd a grant  Adrodd a diweddariadau chwarterol – Mehefin, Medi, Rhagfyr, 

Mawrth  

Diweddariadau fel y bo angen yn Ionawr 

Dangosfwrdd 

Trefniadau hunanwerthuso – i gynnwys adroddiad blynyddol  Rheolwr Gyfarwyddwr,  

Pennaeth Hwb a 

Rheolwr Ansawdd  

Craidd a grant Mai - blynyddol 

SA yn bwydo i mewn i’r broses yn barhaus  

Cefnogi ysgolion a Byrddau Llywodraethwyr i gael capasiti 

Arolwg/gwerthusiad allanol. Cynnal arolwg allanol o foddhad, 

brand ac ati (Bydd hyn yn rhoi barn wrthrychol ar lwyddiant)  

Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Mehefin / Gorffennaf 2016 

Grŵp cynghori - cynnal grŵp cynghori yn unol â 

chyfrifoldebau’r Cytundeb Cyfreithiol* a bennwyd ar gyfer 

ALlau cyfansoddol 

Rheolwr Gyfarwyddwr 

 

Craidd a grant Ebrill 2016 a bob hanner tymor 

Y gofrestr risg a threfniadau lliniaru Rheolwr Gyfarwyddwr  Craidd a grant Yn chwarterol yn barhaus 

Cynllunio ariannol effeithiol Swyddog Adran 151, 

Swyddfa Gyllid a 

Rheolwr Gyfarwyddwr   

Craidd a grant Adrodd yn chwarterol yn barhaus – cyfarfodydd monitro bob 6 

wythnos  

Dadansoddi anghenion – i hysbysu’r cynllun  Swyddog data Craidd a grant Parhaus 

 

Grŵp cynghori i weithredu yn effeithiol ac yn llawn a chreu’r 

rhwydwaith cefnogi sydd ei angen ar gyfer y rhanbarth – 

cynnal fframwaith gwasanaethau a rennir  

Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Fel uchod. Cyfarfodydd bob tymor 

BLAENORIAETH 

 

Sefydlu trefniadau cadarn i ERW weithredu’n effeithiol drwy gynllunio’n effeithiol ar gyfer gwelliant  
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Comisiynu ymchwil ar oblygiadau tlodi  Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Drafft o’r cyntaf erbyn Mai 2016, yr ail erbyn Hydref 2016 

Defnydd effeithiol o fframwaith gwerth am arian ERW  Rheolwr Gyfarwyddwr    

Monitro ac adrodd effeithiol a rheolaidd yn erbyn y Calendr 

Ansawdd  

Rheolwr Ansawdd   
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2. Cyfathrebu 

 

MEINI PRAWF LLWYDDIANT Sefyllfa 2015  Targed 2015-2016-2017 Targed 2016-2017 Targed 2017 – 2018 

Yn ystod y 12 mis diwethaf, wrth i waith ERW 

ddatblygu ac ehangu, nid yw trefniadau effeithiol i 

drosglwyddo gwybodaeth wedi esblygu’n ddigon 

cyflym  

 

Systemau cliriach i rannu gwybodaeth a 

ddeellir yn eang gan yr holl randdeiliaid  

Symud o wael i dda  Da i dda iawn   

Llai o gwynion ( noder sefyllfa 2014-15)    

Y cyfathrebu yn ystyried yr holl ffrydiau gwaith  

 

1 70% 80% 90% 

Dealltwriaeth glir o rôl a swyddogaethau ERW  (sefyllfa bresennol yn aneglur, arolwg 

wedi’i gynllunio ar gyfer eleni)  

Llwyddwyd i gyrraedd 

cyfradd lwyddiant o 

90+%  

Cynnal   

 

Gweithredu Cyfrifoldeb Adnoddau Gofynion diweddaru o Fawrth 2016 

 

Ymwneud â phartner addas i ddarparu arbenigedd 

strategol drwy gyfrwng Sir Gar PR 

Rheolwr 

Gyfarwyddwr  

Craidd a grant Yn ddiymdroi 

Gwefan newydd Arweinydd 

cyfathrebu 

Grant  Diweddaru effeithiol parhaus 

Capasiti cyfathrebu Rheolwr 

Gyfarwyddwr 

Craidd a grant Fel yr amlinellir yn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth 

Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Arweinydd 

cyfathrebu 

Fel y bo angen  Mehefin 2015 ac yn parhau 

Defnyddio effeithiol o’r wefan fel y prif gyswllt  Yr holl 

ymgynghorwyr  

Craidd a grant O Ebrill 2015 

Diweddaru/adolygu Ebrill 2016 

BLAENORIAETH 

Gwella cysondeb ac ansawdd y cyfathrebu, a sicrhau trefniadau cyfathrebu effeithiol i’r holl randdeiliaid  
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Cylchlythyr Arweinydd 

cyfathrebu 

Craidd a grant Bob tymor o leiaf ond fel y bo angen  

 

Man mewngofnodi unigol ar gyfer yr holl ddatblygiadau ar-

lein  

Pennaeth Dysgu 

Digidol   

Craidd a grant  

Defnydd llawn o’r fewnrwyd ar draws y rhanbarth a’r ALl  Pennaeth Dysgu 

Digidol   

Craidd a grant  

Ymwneud yn ffurfiol â LlC bob tymor i roi diweddariad ar 

feysydd gwaith allweddol a nodi materion sy’n codi  

Rheolwr 

Gyfarwyddwr ac 

arweinydd 

cyfathrebu 

Craidd a grant Bob hanner tymor gyda’r cyswllt LlC ac yn dymhorol gydag 

arweinydd cyfathrebu LlC  

Cyhoeddi cofnodion gweithgorau allweddol ar y wefan  Rheolwr gweithredol 

ac arweinydd 

cyfathrebu 

Craidd a grant Diweddariadau bob 6 wythnos ar gyfer gweithgorau 

allweddol  

Arolwg boddhad rhanbarthol. Gwneud gwaith dadansoddi 

ar draws y rhanbarth ar adborth a chynnydd  

Rheolwr 

Gyfarwyddwr 

Rheolwr gweithredol 

Craidd a grant Medi 2016 

Cryfhau a chyflwyno’r calendr ansawdd yn ehangach  Pennaeth Ansawdd a 

Rheolwr 

Gyfarwyddwr 

Craidd a grant Gweithredoedd wythnosol fel yr amlinellir yn y cynllun  
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 3. Atebolrwydd 

 

MEINI PRAWF LLWYDDIANT Sefyllfa bresennol 2014-

15 

Targed 2015 – 2016 Targed  2016-2017 Targed 2017-2018 

Gwerth am Arian Digonol Da Da Da iawn 

 

Gweithredu Cyfrifoldeb Adnoddau Amserlen 

 

Y maes y canolbwyntir arno yn flynyddol drwy archwilio mewnol – 

cytuno ar y maes i ganolbwyntio arno rhwng y Rheolwr Gyfarwyddwr, 

y Pennaeth Archwilio Mewnol a’r Swyddog Adran 151. 

Rheolwr Gyfarwyddwr, Swyddog 

Adran 151, Pennaeth Archwilio 

Mewnol   

Craidd a grant Blynyddol 

Rheoliadau CIPFA yn cael eu defnyddio a’u derbyn  Rheolwr Gyfarwyddwr, Cyd-bwyllgor Craidd a grant Ebrill 2015 

System fewnol i gadw adroddiadau/gwybodaeth ysgolion/system 

gwybodaeth reoli 

Bwrdd Gweithredol Craidd a grant Gweithredol erbyn Medi 2015 

Pob ALl i ddefnyddio a mabwysiadu un system olrhain ar lefel 

disgyblion i ddefnyddio TC 

Bwrdd Gweithredol I’w gadarnhau ALlau sy’n weddill erbyn Medi 2015 

Cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor a’r Bwrdd Gweithredol i’w cynnal bob 

tymor dan drefniadau a amlinellir yn y Cytundeb Cyfreithiol  

Rheolwr Gweithredol a Phennaeth 

Gwasanaethau Democrataidd CCC 

Craidd a grant Trefniadau chwarterol ar waith 

Sefydlu cylch gorchwyl clir ar gyfer grwpiau allweddol er mwyn 

cynorthwyo dealltwriaeth ar draws a thu hwnt y rhanbarth  

Rheolwr Gweithredol Craidd a grant Ebrill 2015 

Cyhoeddi’r holl ddogfennau perthnasol ar y wefan   Tîm cymorth gweinyddol a’r Rheolwr 

Gweithredol 

Craidd a grant Parhaus 

BLAENORIAETH 

Cryfhau a chynnal prosesau cadarn a thrwyadl ar gyfer atebolrwydd, a sicrhau bod y systemau a’r prosesau y cytunwyd arnynt yn cael eu gweinyddu’n effeithiol.  
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Darparu crynodeb o’r prif faterion i’w raeadru yn dilyn pob cyfarfod 

bwrdd Penaethiaid 

Rheolwr Gyfarwyddwr a’r Cadeirydd 

 

Craidd a grant Parhaus 

Craffu ar y fframwaith blaenraglen waith y cytunwyd arno  Rheolwr Gyfarwyddwr, swyddogion 

craffu 

Craidd a grant Yn rheolaidd fel yr amlinellir yn y 

flaenraglen waith  

Rhannu arferion effeithiol a gwneud y defnydd gorau o’r wefan a 

rhwydweithiau i rannu arferion ymhlith aelodau  

Arweinydd cyfathrebu  Craidd a grant Ebrill ymlaen 2015 

Dangosfwrdd monitro syml yn erbyn gweithredoedd a chanlyniadau’r 

Cynllun Busnes 

Swyddog data Craidd a grant Ebrill 2015 a diweddaru yn 

chwarterol  

 

Mesurau gwerth am arian yn cael eu diweddaru a’u defnyddio  Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Fel y bo angen yn y calendr 

ansawdd  

Diweddaru’r cod llywodraethu corfforaethol i adlewyrchu newidiadau 

mewn disgwyliadau  

I’w gadarnhau   

Seminar Graffu Ranbarthol  Rheolwr Gyfarwyddwr   

Ardal a rennir ar gyfer craffu  Pennaeth Dysgu Digidol     

Digwyddiadau Herio ac Adolygu gyda LlC yn cael eu rheoli’n dda  Rheolwr Gyfarwyddwr a 

Chyfarwyddwr Arweiniol, Prif 

Weithredwr Arweiniol  

Craidd a grant Fel y bo angen 3 – 4 gwaith y 

flwyddyn  

Trefniadau rheoli perfformiad cyson ar gyfer Ymgynghorwyr Her  Rheolwr Gyfarwyddwr a HOH a 

Chyfarwyddwyr yr holl ALlau   

Craidd a grant Proses chwe-misol gyda phroses y 

cytunwyd arni o Orffennaf 2016 

Y Grŵp Swyddogion Cyllid i hwyluso a defnyddio’r Grŵp Cyllid i rannu 

disgwyliadau a gwybodaeth  

Arweinydd Cyllid  Craidd a grant Bob tymor 

Parhaus  

Grŵp AD i hwyluso hyfforddiant lleol gyda Phenaethiaid (gan 

ddefnyddio templed cyffredin)  

Cadeirydd Grŵp AD  Craidd a grant Bob tymor 

Parhaus  

Adolygu a chryfhau y grŵp cyfreithiol i gefnogi gwaith gweithredol y 

Bwrdd Cynghori  

Cadeirydd Grŵp Cyfreithiol Craidd a grant Bob tymor 

Parhaus  
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 4. Systemau a strwythurau 
 

MEINI PRAWF LLWYDDIANT Sefyllfa bresennol Targed 2015 – 2016 Targed 2016-2017 Targed 2017-2018 

Ymgysylltu a chyfraniad cyson ar draws ALlau  Cyfraniadau amrywiol o ran eu 

ffurf  

Yn gyson uchel Yn gyson uchel  

Systemau effeithiol a ddeellir yn dda (gweler yr arolwg) Yn gyson uchel Yn gyson uchel  
 

Gweithredu Cyfrifoldeb Adnoddau  Amserlen 

 

Cynnal tîm sy’n gweithredu’n llawn – gweinyddu, cyllid ac ati  Rheolwr Gweithredol Craidd a grant Parhaus gydag adolygiadau blynyddol 

o anghenion capasiti  

Polisïau a gweithdrefnau mewnol – cwynion, diogelu ac ati  Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Adolygu yn flynyddol 

Capasiti digidol yn cael ei gynyddu – lleihau teithio ac ati. Cynnal a 

chryfhau’r defnydd o gymunedau digidol  

Rheolwr Gyfarwyddwr a Rheolwr 

Gweithredol 

Craidd a grant Mehefin 2015 

Cefnogi a gweinyddu gweithgor o fewn y trefniadau newydd  

 

Cadeiryddion Grwpiau 

Rheolwr Gweithredol 

Craidd a grant O Ebrill 2015  

Adroddiad SA Ymgynghorwyr Her yn dymhorol i Estyn, ACV,  Penaethiaid Hybiau  Craidd a grant Adroddiad SA bob tymor 

Amserlen ddata Swyddog data Craidd a grant Cynnal a rheoli amserlen fesul tymor  

Adolygu aelodaeth grwpiau allweddol i sicrhau’r gynrychiolaeth orau a 

chyfranogiad ysgolion  

Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Medi 2015 

Cefnogi awdurdodau lleol i gynnal a chryfhau seilwaith addysg  Rheolwr Gyfarwyddwr, Cyfarwyddwr 

Arweiniol, Prif Weithredwr Arweiniol  

 

Craidd a grant Fel y bo angen 

Fframwaith ar gyfer gwasanaeth a rennir ar waith  Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Diweddarir fel y bo angen 

System monitro digidol / gwerth am arian  Rheolwr Gyfarwyddwr Craidd a grant Diweddaru yn rheolaidd   

Gwella rhagor ar, ac ychwanegu at, system Rhwyd er mwyn bodloni 

anghenion yr holl fusnes craidd  

Pennaeth Dysgu Digidol   Craidd a grant  Parhaus fel y cynlluniwyd  

BLAENORIAETH 

Trefniadau effeithiol ar waith ar gyfer gweithrediad ERW. 
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Mae’r adran hon yn amlinellu’r canlyniadau disgwyliedig a mesurau perfformiad dros amser.  

 

Yn yr un modd, rydym wedi nodi meini prawf llwyddiant, sy’n fwy ansoddol. Rydym wedi 

adolygu'r rhain ymhellach, wedi blwyddyn o adolygu cynnydd. Rydym wedi diwygio’r meini 

prawf a cheisio herio ein hunain yn well. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlyniadau   
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Arwain Dysgu 

 

Dangosfwrdd y Canlyniad Blaenoriaethol 

MEINI PRAWF 

LLWYDDIANT YN 

SEILIEDIG AR 

DDEILLIANNAU 

HWB 2014/15 TARGEDAU 2015/16 

 

TARGEDAU 2016/17 

 

Canran (nifer) yr 

ysgolion y barnwyd 

eu bod yn A neu’n 

B o’u categoreiddio 

Gogledd 

72.0 (363) 

60.8 (93) 

75 

68 

76 

70 

Gorllewin 78.6 (143) 78 78 

Dwyrain 75.1 (127) 78 78 

Canran (nifer) yr 

ysgolion y barnwyd 

eu bod yn GOCH 

o’u categoreiddio 

Gogledd 

4.4 (22) 

5.9 (9) 

4.1 

4.5 

4 

4.4 

Gorllewin 3.3 (6) 3.6 3.5 

Dwyrain 4.1 (7) 4.0 4.0 

Canran (nifer) yr 

ysgolion y barnwyd 

eu bod yn AMBR 

o’u categoreiddio 

Gogledd 

28.4 (143) 

35.3 (54) 

 

 

 

 

Gorllewin 26.9 (49)   

Dwyrain 23.7 (40)   

Canran (nifer) yr 

ysgolion y barnwyd 

eu bod yn FELYN 

o’u categoreiddio 

Gogledd 

50.4 (254) 

43.1 (66) 

 

 

 

 

Gorllewin 55.5 (101)   

Dwyrain 51.5 (87)   

Canran (nifer) yr 

ysgolion y barnwyd 

eu bod yn WYRDD 

o’u categoreiddio 

Gogledd 

16.9 (85) 

15.7 (24) 

21 

17 

22 

18 

Gorllewin 14.3 (26) 17 18 

Dwyrain 20.7 (35) 25 26 

Ymgynghorwyr Her 

LlAC fesul Hwb  

 

Gogledd 

 

 

 

 

 

 

Gorllewin    

Dwyrain    

Niferoedd CPCP 

sy’n 

cychwyn/cwblhau 

Gogledd 

60/40 

20/10 

 

 

 

 

Gorllewin 11/6   

Canlyniad Blaenoriaethol 

 

Gwella ansawdd yr arweinyddiaeth a’i heffaith ar wella deilliannau ar draws y consortiwm 

Tudalen 79



 

 

66 

Dwyrain 29/24   

Niferoedd CALU 

sy’n 

cychwyn/cwblhau 

Gogledd 

44/32 

15/10 

 

 

 

 

Gorllewin 14/11   

Dwyrain 15/11   

Athrawon newydd 

gymhwyso 
Gogledd 

 

 

 

 

 

 

Gorllewin    

Dwyrain    

Cymorth i 

Benaethiaid 

newydd 

Gogledd 

 

 

 

 

 

 

Gorllewin    

Dwyrain    

Swyddi gwag 

Penaethiaid         

Swyddi gwag 

Llywodraethwyr         

Cyfran y Cyrff 

Llywodraethu a 

gategoreiddir yn.... 
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Dysgu ac Addysgu 
 

 

Dangosfwrdd y Canlyniad Blaenoriaethol 
 

Data Gwaelodlin  

Cyd-destun ar gyfer Gwella 

Ebrill 2014 

(data 2013) 

Ebrill 2015 

(data 2014) 

Ebrill 2015 

(data 2015) 

Cynyddu’r % sy’n cyflawni Dangosydd 

y Cyfnod Sylfaen ar ddiwedd y Cyfnod 

Sylfaen o 82.4% 

Powys 84.7 
85.1 

82.4 

89.6 
89.0 

85.7 

90.6 
91.1 

87.1 

Ceredigion 85.9 87.9 92.2 

Sir Benfro 84.5 
82.8 

88.7 
85.9 

89.2 
87.7 

Sir Gâr 81.6 84.1 86.8 

Abertawe 80.1 
80.7 

83.9 
84.0 

86.2 
84.8 

CNPT 81.7 84.2 82.3 

Gwella safle’r ALl yn y Cyfnod Sylfaen 

er mwyn adlewyrchu safle 

disgwyliedig Llywodraeth Cymru neu 

well 

Powys 16 
 

 

9 
 

 

4 
 

 

Ceredigion 12 5 1 

Sir Benfro =13 
 

10 
 

6 
 

Sir Gâr 9 16 10 

Abertawe 19 
 

21 
 

16 
 

CNPT =20 15 22 

Cynyddu’r % sy’n cyflawni’r 

Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd 

CA2 o 84.5% 

  

Powys 86.4 
86.7 

84.5 

88.3 
88.6 

87.3 

90.4 
90.4 

88.3 

Ceredigion 87.3 89.1 90.3 

Sir Benfro 82.8 
84.5 

88.7 
88.0 

88.6 
88.4 

Sir Gâr 85.4 87.4 88.2 

Abertawe 84.3 
83.4 

87.3 
86.2 

89.2 
87.1 

CNPT 82.0 84.1 88.3 

Gwella safle’r ALl yn CA2 er mwyn 

adlewyrchu safle disgwyliedig 

Llywodraeth Cymru neu well 

Powys 8 
 

 

7 
 

 

4 
 

 

Ceredigion 5 13 5 

Sir Benfro 9 
 

19 
 

9 
 

Sir Gâr 12 18 10 

Abertawe 11 
 

9 
 

8 
 

CNPT 17 20 22 

Codi safonau dysgu ac addysgu i bob dysgwr ledled y rhanbarth yn gyson ym mhob Cyfnod Allweddol 
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Cynyddu’r % sy’n cyflawni DPC ar 

ddiwedd CA3 o 78.1% 

Powys 83.0 
83.3 

78.1 

86.5 
87.3 

81.7 

89.3 
89.7 

84.3 

Ceredigion 83.8 89.0 90.5 

Sir Benfro 80.0 
78.3 

81.1 
83.2 

84.5 
84.9 

Sir Gâr 77.1 84.5 85.1 

Abertawe 76.4 
75.1 

80.6 
77.8 

83.2 
81.1 

CNPT 73.1 73.1 77.8 

Gwella safle’r ALl yn CA3 er mwyn 

adlewyrchu safle disgwyliedig 

Llywodraeth Cymru neu well 

Powys 5 
 

 

=3 
 

 

4 
 

 

Ceredigion 2 2 3 

Sir Benfro 7 
 

12 
 

10 
 

Sir Gâr 9 11 8 

Abertawe 12 
 

14 
 

14 
 

CNPT =18 16 22 

Cynyddu’r % sy’n cyflawni’r dangosydd 

L2+ ar ddiwedd CA4 o 55.6% 

 

*Gall y ffigurau fod yn uwch na’r rhai 

swyddogol a gyhoeddir oherwydd bod 

ffigurau ail-farcio hwyr wedi’u cynnwys 

yma 

Powys 58.1 
59.4 

55.6 

59.6 
60.2 

58.0 

63.6 
63.3 

60.3 

Ceredigion 62.0 61.4 62.7 

Sir Benfro 51.9 
53.1 

53.3 
56.6 

53.8 
58.1 

Sir Gâr 53.9 58.7 60.9 

Abertawe 55.3 
55.6 

59.2 
57.9 

62.1 
60.5 

CNPT 56.0 55.8 58.0 

+Prawf Darllen Saesneg Cenedlaethol – 

gwella sgorau profion yr hybiau i 

sicrhau bod canran y disgyblion sy’n 

cael sgôr o 85+ yn cymharu â 

chyfartaledd Cymru, sef 85.4%, neu’n 

well na hynny, ac yn dangos cynnydd 

Powys 88.7 
88.7 

86.6 

86.8 
86.7 

84.7 

86.6 
86.5 

85.1 

Ceredigion 88.8 86.6 86.2 

Sir Benfro 87.1 
86.5 

85.2 
84.6 

84.9 
85.0 

Sir Gâr 86.0 84.2 85.1 

Abertawe 86.1 
85.6 

84.9 
83.9 

85.6 
84.5 

CNPT 84.7 82.2 82.7 

+Prawf Darllen Cymraeg Cenedlaethol 

- gwella sgorau profion yr hybiau i 

sicrhau bod canran y disgyblion sy’n 

cael sgôr o 85+ yn cymharu â 

chyfartaledd Cymru, sef 90.7%, neu’n 

well na hynny, ac yn dangos cynnydd d 

Powys 93.6 
91.3 

90.3 

86.4 
84.9 

84.8 

88.2 
85.1 

84.8 

Ceredigion 90.3 84.2 83.7 

Sir Benfro 91.6 
89.6 

85.8 
84.8 

83.1 
84.1 

Sir Gâr 89.1 84.6 84.3 

Abertawe 90.8 
90.8 

84.5 
84.6 

84.8 
85.8 

CNPT 90.8 84.8 87.2 
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Cynyddu % y bechgyn sy’n cyflawni’r 

DCS ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen o 

78.0% 

Powys 81.2 
81.7 

78.0 

86.7 
86.2 

81.6 

87.7 
88.2 

83.4 

Ceredigion 82.8 85.0 89.6 

Sir Benfro 80.9 
79.0 

85.2 
81.6 

86.2 
83.8 

Sir Gâr 77.8 79.3 82.3 

Abertawe 75.2 
75.3 

79.3 
79.4 

82.7 
80.9 

CNPT 75.5 79.6 77.7 

Cynyddu % y bechgyn sy’n cyflawni’r 

DPC ar ddiwedd CA2 o 81.3%  

Powys 84.0 
84.6 

81.3 

84.6 
85.3 

83.8 

86.8 
87.5 

85.5 

Ceredigion 86.1 86.4 88.9 

Sir Benfro 80.7 
81.5 

84.7 
84.4 

86.8 
86.3 

Sir Gâr 82.0 84.3 85.9 

Abertawe 80.2 
79.3 

83.9 
82.6 

86.4 
83.9 

CNPT 77.7 80.0 79.2 

Cynyddu % y bechgyn sy’n cyflawni’r 

DPC ar ddiwedd CA3 o 73.1% 

Powys 78.2 
78.9 

73.1 

83.9 
84.7 

78.4 

86.6 
86.8 

80.7 

Ceredigion 80.2 86.2 87.0 

Sir Benfro 75.5 
74.3 

75.6 
79.3 

81.5 
80.9 

Sir Gâr 73.4 81.5 80.5 

Abertawe 71.7 
69.0 

77.8 
74.4 

79.9 
77.3 

CNPT 64.7 69.0 73.3 

Cynyddu % y bechgyn sy’n cyflawni’r 

dangosydd L2+ ar ddiwedd CA4 o 

50.6%  

* Gall y ffigurau fod yn uwch na’r rhai 

swyddogol a gyhoeddir oherwydd bod 

ffigurau ail-farcio hwyr wedi’u 

cynnwys yma 

Powys 52.4 
54.3 

50.6 

53.3 
55.3 

53.1 

58.3 
58.5 

55.6 

Ceredigion 58.3 59.4 58.7 

Sir Benfro 45.9 
48.1 

48.7 
53.1 

47.1 
53.7 

Sir Gâr 49.6 56.1 58.1 

Abertawe 50.6 
50.8 

54.2 
51.9 

58.8 
55.6 

CNPT 51.2 48.5 50.4 

Gostwng % yr NEET (pobl ifanc nad 

ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant) – data 1 flwyddyn ar ei 

hôl hi yma (ni fydd y data newydd ar 

gael tan fis Gorffennaf) 

 

* Dim % hwb nac ERW yn bosib 

oherwydd y ffordd y cyhoeddir y data 

Powys 2.7 
N/A 

N/A 

2.3 
N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

N/A 

Ceredigion 1.3 1.8 N/A 

Sir Benfro 3.4 
N/A 

3.2 
N/A 

N/A 
N/A 

Sir Gâr 3.0 3.4 N/A 

Abertawe 3.9 

N/A 

3.5 

N/A 

N/A 

N/A CNPT 
4.4 3.8 N/A 
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Cynyddu’r % sy’n cael 5A*A (TGAU neu 

gyfatebol) ar ddiwedd CA4  

 

Powys 18.6 
19.0 

16.6 

17.6 
19.4 

16.3 

17.8 
18.8 

16.9 

Ceredigion 19.8 23.0 20.7 

Sir Benfro 15.2 
15.5 

14.1 
15.5 

13.4 
15.6 

Sir Gâr 15.7 16.5 17.1 

Abertawe 16.3 
16.3 

16.1 
15.2 

17.7 
17.0 

CNPT 16.1 13.7 15.8 

Cynyddu’r % sy’n cael 5A*A+ (TGAU 

neu gyfatebol) ar ddiwedd CA4  

* rhaid i’r disgyblion hefyd gael A*/A 

mewn Saesneg/Cymraeg a 

Mathemateg 

Powys 9.9 
10.1 

9.5 

9.4 
9.8 

9.2 

10.5 
11.3 

10.1 

Ceredigion 10.6 10.6 12.8 

Sir Benfro 9.1 
8.9 

8.7 
9.5 

6.8 
9.0 

Sir Gâr 8.9 10.1 10.4 

Abertawe 10.3 
9.7 

10.0 
8.6 

12.1 
10.4 

CNPT 8.6 6.5 7.7 
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Cynorthwyo Dysgu 
 

Darparu cymorth o ansawdd uchel i ddysgwyr lle bo’i angen a phan fo’i angen – er mwyn iddynt allu ymgysylltu a chyflawni’n llawn. 

 

Dangosfwrdd y Canlyniad Blaenoriaethol 

 

Data Gwaelodlin  

Cyd-destun ar gyfer Gwella 

Ebrill 2014 

(data 2013) 

Ebrill 2015 

(data 2014) 

Ebrill 2015 

(data 2015) 

Cynyddu % y disgyblion PYDd sy’n cyflawni Dangosydd y 

Cyfnod Sylfaen ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen o 68.2% 

 

Powys 73.8 
71.7 

68.2 

73.4 
75.2 

71.9 

79.2 
79.9 

75.2 

Ceredigion 68.2 78.3 81.3 

Sir Benfro 74.7 
69.0 

74.2 
71.4 

81.2 
77.7 

Sir Gâr 64.3 69.6 75.5 

Abertawe 65.1 
66.7 

72.2 
71.4 

74.1 
72.3 

CNPT 69.3 70.0 69.7 

Cynyddu % y disgyblion PYDd sy’n cyflawni’r Dangosydd 

Pynciau Craidd ar ddiwedd CA2 o 70.0% 

Powys 74.3 
72.1 

70.0 

77.6 
76.6 

72.7 

74.5 
76.2 

74.8 

Ceredigion 68.0 74.3 78.9 

Sir Benfro 70.3 
71.8 

75.9 
77.1 

76.8 
75.8 

Sir Gâr 72.9 78.1 75.1 

Abertawe 69.9 
68.3 

71.6 
68.8 

76.6 
73.8 

CNPT 65.7 65.2 69.9 

Cynyddu % y disgyblion PYDd sy’n cyflawni’r Dangosydd 

Pynciau Craidd ar ddiwedd CA3 o 53.0% 

Powys 54.0 
57.6 

53.0 

64.3 
68.3 

61.1 

77.3 
76.7 

67.0 

Ceredigion 62.2 74.4 75.7 

Sir Benfro 56.2 
55.0 

54.0 
66.1 

66.7 
68.4 

Sir Gâr 54.1 74.6 69.3 

Abertawe 51.1 
50.6 

59.5 
56.2 

67.7 
63.7 

CNPT 50.0 52.1 58.4 

Cynyddu % y disgyblion PYDd sy’n cyflawni’r dangosydd 

L2+ ar ddiwedd CA4 o 28.8% 

Powys 31.4 
29.9 

28.8 

38.0 
36.1 

28.7 

35.6 
35.4 

34.0 

Ceredigion 27.0 32.3 35.1 

Sir Benfro 28.2 
28.8 

25.0 
27.2 

24.3 
29.7 

Sir Gâr 29.3 28.7 33.3 

Abertawe 27.5 
28.5 

26.7 
27.8 

38.2 
36.4 

CNPT 30.1 29.4 33.8 
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Cynyddu % y disgyblion sy’n derbyn gofal sy’n cyflawni 

Dangosydd y Cyfnod Sylfaen ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 

o 49.3% 

 

Powys 33.3 
50.0 

49.3 

83.3 
77.8 

54.4 

33.3 
33.3 

54.3 

Ceredigion 66.7 66.7 - 

Sir Benfro 75.0 
33.3 

50.0 
37.5 

50.0 
50.0 

Sir Gâr 25.0 35.0 50.0 

Abertawe 47.1 
58.1 

60.9 
60.0 

68.8 
57.1 

CNPT 65.4 58.3 41.7 

Cynyddu % y disgyblion sy’n derbyn gofal sy’n cyflawni’r 

Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd CA2 o 49.4% 

Powys 42.9 
42.9 

49.4 

37.5 
64.3 

57.0 

57.1 
50.0 

64.6 

Ceredigion 42.9 100.0 40.0 

Sir Benfro 45.5 
55.2 

55.6 
53.3 

62.5 
70.0 

Sir Gâr 61.1 52.4 72.7 

Abertawe 45.0 
47.4 

76.9 
57.1 

60.0 
65.0 

CNPT 50.0 45.5 68.0 

Cynyddu % y disgyblion sy’n derbyn gofal sy’n cyflawni’r 

Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd CA3 o 32.8% 

Powys 6.7 
16.7 

32.8 

53.8 
70.4 

55.8 

77.8 
86.7 

61.0 

Ceredigion 33.3 85.7 100.0 

Sir Benfro 16.7 
29.3 

38.5 
50.0 

53.8 
63.4 

Sir Gâr 31.4 55.6 67.9 

Abertawe 48.5 
41.3 

57.1 
52.2 

48.1 
50.0 

CNPT 33.3 50.0 52.9 

Cynyddu % y disgyblion sy’n derbyn gofal sy’n cyflawni’r 

dangosydd L2+ ar ddiwedd CA4 o 13.6% 

Powys 25.0 
14.3 

13.6 

28.6 
13.3 

16.5 

8.3 
23.8 

20.0 

Ceredigion 0.0 0.0 44.4 

Sir Benfro 15.8 
9.6 

0.0 
17.8 

14.3 
10.0 

Sir Gâr 6.1 25.8 9.1 

Abertawe 20.7 
16.9 

8.3 
16.3 

36.4 
27.3 

CNPT 13.3 24.0 18.2 

 

 

** Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar niferoedd bach iawn mewn rhai achosion.** 
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Data Gwaelodlin  

Cyd-destun ar gyfer Gwella 

Ebrill 2014 

(data 2013) 

Ebrill 2015 

(data 2014) 

Ebrill 2015 

(data 2015) 

Cynyddu % y Plant mewn Angen sy’n cyflawni Dangosydd 

y Cyfnod Sylfaen ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen  

Powys 36 
 

 

60 
 

 

47 
 

 

Ceredigion 48 57 68 

Sir Benfro 56 
 

* 
 

67 
 

Sir Gâr 38 36 43 

Abertawe 44 
 

61 
 

63 
 

CNPT 64 38 52 

Cynyddu % y Plant mewn Angen sy’n cyflawni’r 

Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd CA2 

Powys 32 
 

 

43 
 

 

41 
 

 

Ceredigion 37 52 44 

Sir Benfro 43 
 

38 
 

56 
 

Sir Gâr 44 58 58 

Abertawe 38 
 

49 
 

51 
 

CNPT 43 47 55 

Cynyddu % y Plant mewn Angen sy’n cyflawni’r 

Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd CA3 

Powys 26 
 

 

33 
 

 

55 
 

 

Ceredigion 59 41 64 

Sir Benfro 22 
 

33 
 

50 
 

Sir Gâr 35 61 49 

Abertawe 30 
 

47 
 

43 
 

CNPT 32 39 40 

Cynyddu % y Plant mewn Angen sy’n cyflawni’r 

dangosydd L2+ ar ddiwedd CA4 

Powys * 
 

 

16 
 

 

* 
 

 

Ceredigion * * 32 

Sir Benfro * 
 

* 
 

* 
 

Sir Gâr 13 13 * 

Abertawe 11 
 

13 
 

21 
 

CNPT 13 16 * 

 

Amhosib cyfrif % HWB/ERW oherwydd diffyg data ar StatsCymru 

 

T
udalen 87



 

 

74 

Data Gwaelodlin  

Cyd-destun ar gyfer Gwella 

Ebrill 2014 

(data 2013) 

Ebrill 2015 

(data 2014) 

Ebrill 2015 

(data 2015) 

Cynyddu % y disgyblion Saesneg fel iaith ychwanegol sy’n 

cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen ar ddiwedd y 

Cyfnod Sylfaen  

Powys 78.3 
85.3 

82.8 

92.7 
86.4 

83.4 

92.6 
93.3 

86.2 

Ceredigion 96.6 76.0 94.4 

Sir Benfro 96.0 
86.0 

90.9 
80.8 

81.8 
82.6 

Sir Gâr 82.7 77.2 82.9 

Abertawe 78.4 
81.1 

81.2 
83.7 

84.9 
85.6 

CNPT 89.0 92.3 88.2 

Cynyddu % y disgyblion Saesneg fel iaith ychwanegol sy’n 

cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd CA2 

Powys 91.3 
93.3 

86.3 

80.0 
81.6 

88.2 

91.7 
92.0 

90.5 

Ceredigion 95.5 83.9 92.3 

Sir Benfro 82.6 
83.3 

87.5 
88.2 

93.5 
88.0 

Sir Gâr 83.8 88.5 85.5 

Abertawe 85.2 
85.7 

89.2 
90.0 

91.8 
91.1 

CNPT 87.8 92.8 88.4 

Cynyddu % y disgyblion Saesneg fel iaith ychwanegol sy’n 

cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd ar ddiwedd CA3 

Powys 73.9 
75.8 

79.6 

82.4 
88.6 

84.1 

97.4 
95.3 

86.1 

Ceredigion 80.0 92.6 92.0 

Sir Benfro 88.0 
72.6 

88.5 
88.5 

91.7 
84.7 

Sir Gâr 62.2 88.5 82.0 

Abertawe 84.4 
82.1 

80.6 
82.2 

82.4 
84.4 

CNPT 72.1 88.5 89.9 

Cynyddu % y disgyblion Saesneg fel iaith ychwanegol sy’n 

cyflawni’r dangosydd L2+ ar ddiwedd CA4 

Powys 19.0 
38.9 

60.6 

65.2 
69.6 

66.3 

63.0 
57.9 

65.6 

Ceredigion 66.7 73.9 45.5 

Sir Benfro 60.7 
59.7 

50.0 
61.0 

64.0 
55.1 

Sir Gâr 59.0 67.3 50.0 

Abertawe 64.9 
64.7 

65.2 
67.3 

71.9 
69.8 

CNPT 64.3 76.0 59.5 

 

** Mae gan rai ALlau gohortau bach ** Mae cohort Abertawe mor fawr o’i gymharu â’r holl ALlau eraill fel mai Abertawe sy’n gyrru’r data i raddau helaeth
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Meini Prawf Llwyddiant 

 

Mae’r adran hon yn dwyn ynghyd yr holl feini prawf llwyddiant y mae ERW yn eu disgwyl dros y tair 

blynedd nesaf. Mae pob ffrwd waith wedi nodi cwestiynau heriol a dyheadol  

· Llythrennedd a Rhifedd  

· Dysgu Digidol  

· Lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad (Tlodi)  

· Dysgu proffesiynol (ac Arweinyddiaeth)  

· System Ysgolion Hunanwella  

· Cymorth Cwricwlaidd (14-19, y Cyfnod Sylfaen, TGAU, Bagloriaeth Cymru, PISA)  

· Cymorth i Lywodraethwyr  

· Cymraeg mewn Addysg  

· Adnoddau Dynol  

 Grant Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig (MEAG) 

· Asesiadau athrawon  

· Monitro, cynorthwyo, herio, ymyrryd (a chategoreiddio)  

· Diogelu  

· Cynorthwyo Dysgu  

· Ysgolion sy’n peri pryder  

· Sicrhau Ansawdd 

· Presenoldeb 

Allwedd: 

P Ydyw, yn gweithio’n dda   ?      Ddim yn glir ar effaith a thystiolaeth 

P Ydyw, yn parhau â’n gwaith   x       Angen rhagor o waith  
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Ffrwd waith: Llythrennedd a Rhifedd 

Sut beth fydd llwyddiant? 

 
2015 – 2016  

 

· A yw’r dysgwyr yn datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd ar y lefel ddisgwyliedig ac yn uwch na hynny? P 

· A yw’r dysgwyr yn gallu defnyddio eu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn llwyddiannus ac mewn cyd-destun ar draws y 

cwricwlwm? P 

· A oes gan ysgolion ERW y gallu i gyflawni a sbarduno gwelliannau mewn llythrennedd a rhifedd? P 

· A yw rhifedd yn cael ei ddatblygu i’r un graddau ym mhob pwnc â llythrennedd? P 

· A yw ysgolion ERW yn cydymffurfio â holl ofynion statudol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd? P 

· A yw’r ysgolion yn cael y cymorth cywir ac angenrheidiol i’w helpu i wella? P 

· A ydym yn herio cynnydd y disgyblion yn ddigonol i sicrhau bod pob disgybl yn gwneud cynnydd da neu well yn eu 

sgiliau llythrennedd a rhifedd? P 

· A yw ein hyfforddiant pwrpasol a chanolog yn addas at y diben? P 

· A yw LPLNs yn cael eu defnyddio’n effeithiol i ychwanegu gallu ac i gynorthwyo ysgolion i wella? x 

· A yw’r Ymgynghorwyr Her yn brocera cymorth yn effeithiol gan arbenigwyr pwnc, i dargedu a sbarduno 

gwelliannau mewn ysgolion? ?  

·  

 
2016 – 2017  

· A yw’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd wedi’i ymgorffori yn ein hysgolion?  

· A yw’r holl ysgolion gwyrdd a melyn yn arfer trefniadau cefnogol er mwyn iddynt allu meithrin eu gallu eu hunain 

a chynorthwyo eraill ar yr un pryd?  

· A oes gennym ysgolion hyderus sy’n cymryd risgiau er mwyn ymgyrraedd at ragoriaeth? 

· A ydym yn cryfhau’r mynegai rhagoriaeth drwy gynnwys arfer penodol o ran datblygu llythrennedd a rhifedd? 

· A ydym yn sicrhau ansawdd gwaith arbenigwyr pwnc yn effeithiol ar draws yr holl ALlau? 

· A yw ysgolion ERW yn cydymffurfio â gofynion statudol? 

 

2017 – 2018  

· A yw’r ysgolion yn cynorthwyo ei gilydd yn dda? 

· A yw sgiliau llythrennedd a rhifedd wedi symud yn eu blaen yn gynt nag yn y tair blynedd diwethaf ac yn gynt nag 

mewn rhanbarthau eraill? 

· A yw’n haws i’n dysgwyr ni fynd ymlaen i ddysgu ymhellach oherwydd bod eu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn 

well? 

2018 – 2019  

· A yw’r strategaethau llythrennedd a rhifedd wedi’u cefnogi’n dda gan ddysgu digidol?  

· A yw ein hysgolion bellach yn teimlo yr un mor hyderus mewn llythrennedd a rhifedd?  
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2016 – 2017  

· A yw ERW yn monitro eu harferion e-ddiogelwch mewn ysgolion? 

· A yw ysgolion ERW yn cymryd rhan yn Fframwaith 360 Cymru er mwyn sicrhau bod disgyblion, staff, rhieni a llywodraethwyr mor 

ddiogel â phosibl pan fyddant ar-lein?  

· A yw’r holl Ymgynghorwyr Her yn defnyddio systemau TG (Rhwyd) i gofnodi eu hymweliadau craidd yn effeithlon ac mewn ffordd 

gyson?  

· A yw holl swyddogion ERW yn defnyddio Mewnrwyd ERW i storio, rhannu a gweithio mewn ffordd gydweithredol, ac felly’n sicrhau bod 

y gefnogaeth a’r adroddiadau yn gyson?  

· A ydym yn atgyfnerthu’r mynegai rhagoriaeth drwy gynnwys arferion penodol mewn perthynas â defnyddio a datblygu Cymhwysedd 

Digidol? 

· A ydym yn adolygu a sicrhau ansawdd y gwaith a gynhywysir yn y mynegai rhagoriaeth mewn ffordd effeithiol?  

· A ydym yn sicrhau ansawdd gwaith yr arbenigwyr pwnc ar draws pob ALl mewn ffordd effeithiol?  

· A yw holl ysgolion ERW yn cymryd rhan yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cenedlaethol?  

· Oes gan bob unigolyn, yn ddisgyblion a staff, y mynediad angenrheidiol i Hwb?  

· A yw holl ysgolion ERW yn gwbl ymwybodol o botensial yr amrywiaeth o arfau ar-lein sydd ar gael ar Hwb? 

· A yw ysgolion yn defnyddio llwyfan Hwb? 

· A yw ysgolion ERW wedi enwi unigolion i fod yn gyfrifol am Gymhwysedd Digidol, ac a yw’r cyd-weithwyr hyn yn cael eu cefnogi’n 

briodol?  

· A yw cymwysterau Lefel 2 priodol yn cael eu cefnogi’n briodol ar draws ardal ERW?  

· A yw safonau cymwysterau Lefel 2 wedi bod yn gwella dros y 3 blynedd diwethaf?  

· A yw TG yn cael ei ddefnyddio i hwyluso’r broses Gymedroli’n effeithiol ar draws ysgolion ERW, ac a yw hyn yn arwain at fwy o gysondeb 

ledled y rhanbarth?  

2017 – 2018  

· A yw’r ysgolion yn cynorthwyo ei gilydd yn dda, gyda rhwydweithiau ysgolion megis Canolfannau Rhagoriaeth Hwb, Ysgolion Arloesi 

Digidol, Ysgolion 360 Cymru, Cymunedau Dysgu Proffesiynol pwnc ac ati yn cael eu defnyddio a’u datblygu i’w llawn botensial? 

· A yw ysgolion ERW yn parhau i gymryd rhan yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cenedlaethol?  

· A yw ysgolion ERW yn cael eu cefnogi’n briodol i gymryd rhan yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol?  

· A yw defnydd yr ysgolion o Hwb yn cael effaith gadarnhaol ar safonau ledled y cwricwlwm?  

2015 – 2016  

· A yw’r dysgwyr yn datblygu eu sgiliau TGCh ar y lefel ddisgwyliedig ac yn uwch na hynny? P 

· A yw’r dysgwyr yn gallu defnyddio eu sgiliau TGCh yn llwyddiannus mewn cyd-destun ar draws y cwricwlwm? P 

· A yw’r athrawon a’r staff cymorth yn gwbl gymwys i gynorthwyo’r dysgwyr i ddatblygu a defnyddio eu sgiliau TGCh i ddysgu? P 

· A oes gan ysgolion ERW y gallu i gyflwyno a sbarduno gwelliannau i TGCh ar gyfer dysgu?  

· A yw ERW yn monitro eu harferion e-ddiogelwch mewn ysgolion? P 

· A yw’r dysgwyr yn gallu eu cadw eu hunain yn ddiogel ar-lein? P 

· A yw’r ysgolion yn cael y cymorth cywir ac angenrheidiol i’w helpu i wella? P 

· A ydym yn herio cynnydd y disgyblion yn ddigonol i sicrhau bod pob disgybl yn gwneud cynnydd da neu well yn eu sgiliau TGCh? P 

· A yw ein hyfforddiant pwrpasol a chanolog yn addas at y diben? ? 

· A yw hyfforddwyr achrededig Hwb+ yn cael eu defnyddio’n effeithiol i ychwanegu gallu ac i gynorthwyo ysgolion i wella? P 

· A yw’r Ymgynghorwyr Her yn brocera cymorth yn effeithiol gan arbenigwyr pwnc, i dargedu a sbarduno gwelliannau mewn ysgolion? ? 

 

2018 – 2019  

· Monitro’r cymorth a’r her rhwng ysgolion i ddatblygu Cymhwysedd Digidol ymysg disgyblion a staff fel ei gilydd 

· A yw holl ysgolion ERW yn cymryd rhan lawn yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol Cenedlaethol?  

· A yw’r her y mae ERW yn ei chynnig o ran defnydd ysgolion o’r Fframwaith Digidol ar y lefel briodol?  

· A yw defnydd yr ysgolion o’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn cael effaith gadarnhaol ar safonau ym mhob cam yng nghynnydd 

disgyblion?  

· A yw’r holl staff yn datblygu cymhwysedd a hyder er mwyn galluogi disgyblion i ddatblygu eu cymhwysedd digidol?  

· A oes gan holl ysgolion ERW weithdrefnau e-Ddiogelwch cadarn i sicrhau bod pob disgybl ac aelod o staff yn cael ei ddiogelu’n briodol 

wrth weithio ar-lein?  

 

Ffrwd waith: Dysgu Digidol  

Sut beth fydd llwyddiant? 
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Ffrwd waith: Tlodi 

Sut beth fydd llwyddiant? 

 
2015 – 2016  

· A yw disgyblion ar PYDd yn dangos cynnydd cynt o ran lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad? P 

· A oes gennym Broffil Asesu Disgyblion Agored i Niwed (VAP) cyffredin ledled y rhanbarth? x 

· A yw arfer da o ran pontio ym mhob cyfnod wedi ei nodi a’i gyfeirio? Mae dysgwyr yn gwneud dewisiadau ar sail gwybodaeth sy’n codi 

dyheadau’r teulu. P 

· A oes gennym becyn cymorth cyffredin sy’n adnabod ysgolion sy’n llwyddo i gau’r bwlch? P 

· Lleihau nifer y bobl ifanc sy’n NEET ledled rhanbarth ERW pan fyddant yn gadael Blwyddyn 11 i 3.5% o’r cohort ? 

 

 2016 – 2017  

· Codi cyrhaeddiad disgyblion 15 oed a chanddynt hawl i gael PYDd ar lefel 2 gan gynnwys C/S a Mathemateg i 30% erbyn 2016. 

· A yw ysgolion yn chwarae rhan ganolog o ran cydlynu a chynllunio ymyriadau cynnar yn y gymuned, gan weithio gyda phob asiantaeth? 

· A yw pob ysgol yn hunanwerthuso, ac yn cynllunio ac yn cyflwyno cwricwlwm priodol i bob dysgwyr? 

· Lleihau nifer y bobl ifanc sy’n NEET ledled rhanbarth ERW pan fyddant yn gadael Blwyddyn 11 i 3.3% o’r cohort. 

· A ydym wedi gwella ein gwybodaeth a’n hymyriadau i gynorthwyo â thlodi gwledig?  

· A ydym wedi rhannu’r ymyriadau gan ALlau sy’n cynorthwyo â thlodi gwledig?  

 

 

2017 – 2018  

· A yw dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn elwa ar y dysgu a’r addysgu gorau? 

· A oes gan ysgolion llwyddiannus arweinwyr gweithredol ac effeithiol ac a ydynt yn defnyddio eu staff yn briodol ac yn effeithiol i ymdrin â 

thlodi? 

· Codi cyrhaeddiad disgyblion 15 oed a chanddynt hawl i gael PYDd ar lefel 2 gan gynnwys C/S a Mathemateg i 40% erbyn 2016.  

· Lleihau nifer y bobl ifanc sy’n NEET ledled rhanbarth ERW pan fyddant yn gadael Blwyddyn 11 i 3.1% o’r cohort. 

 

2018 – 2019  

· A ydym wedi cynorthwyo ysgolion dynodedig (gwledig) i ddefnyddio strategaethau effeithiol i wella deilliannau?  

· A ydym wedi sicrhau bod yr holl arian Grant Amddifadedd Disgyblion yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i gael cymaint o 

effaith â phosibl?  
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Work stream: Professional Learning/Leadership 

 

                   What does success look like? 

 

2015 – 2016  

· A ydym wedi trefnu rhaglen hyfforddi briodol? P  

· A yw llywodraethwyr yn hyderus yn eu rôl? ? 

· A yw llywodraethwyr yn cyflawni eu dyletswydd statudol? ? 

· A oes rhaglen hyfforddi a phecyn cymorth o safon uchel yn cael eu darparu’n gyson ledled y rhanbarth? P 

· A yw llywodraethwyr sydd mewn rolau allweddol yn gwybod beth yw eu cyfrifoldebau ac yn gallu eu cyflawni’n ddiogel ac yn effeithiol? P 

· A yw llywodraethwyr yn deall eu swyddogaeth allweddol o ran cynorthwyo a herio eu hysgolion i godi safonau? P 

· A yw llywodraethwyr yn deall yn llawn gategoreiddio cenedlaethol yr ysgolion a’r effaith ar eu rôl? P 

                                                                           

2016 – 2017  

· A ydym wedi targedu’r adnodd priodol yn ôl angen?  

· A ydym wedi amlygu’r blaenoriaethau cyfredol priodol?  

· A yw’r hyfforddiant a’r cymorth wedi effeithio ar allu’r llywodraethwyr i herio eu hysgolion a chynnig cymorth iddynt?  

· A yw’r dull cyflwyno wedi bod yn effeithiol a sut y gellid gwella hynny (TGCh /cyfryngau cymdeithasol)?  

· A oes cyfathrebu effeithiol rhwng cymorth i lywodraethwyr a gwella ysgolion? 

· A ydym wedi datblygu rhagor o wybodaeth am anghenion sgiliau a datblygu y Llywodraethwyr?  

· A ydym yn hyderus bod llywodraethwyr yn wybodus ac yn cyflawni eu dyletswyddau statudol?  

· Pa mor dda mae’r gefnogaeth rhwng ysgolion a’i gilydd yn ymestyn i gefnogi llywodraethwyr?  

 

2017 – 2018 * 

 

 

 

2018 – 2019 * 

·  

 

 

Ffrwd waith: Cymorth i Lywodraethwyr 

Sut beth fydd llwyddiant? 
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Ffrwd waith: Cymorth Cwricwlaidd  

Sut beth fydd llwyddiant? 

 

2015 – 2016  

· A yw’r ysgolion yn gymwys i ymdrin â’r newidiadau angenrheidiol i’r cwricwlwm? P 

· A yw ein hymgynghorwyr yn cael yr holl wybodaeth angenrheidiol ac yn gallu cynghori’r ysgolion ar newidiadau diweddar ac 

arfaethedig i’r cwricwlwm? P 

· A ydym yn barod ar gyfer y newidiadau i gyrsiau TGAU yn 2015/2016? P 

· A yw’r ysgolion yn gweithredu’r gofynion statudol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn effeithiol? P 

· A yw’r ysgolion cynradd yn fwy cymwys i ddatblygu llythrennedd wyddonol y disgyblion? P 

· A yw’r ysgolion yn cael cymorth da yn ddigon cynnar i gynllunio’n effeithiol ar gyfer newidiadau i’r cwricwlwm? P 

· A yw’r holl grwpiau dysgwyr yn perfformio ar y lefelau disgwyliedig neu’n uwch ym mhob un o bynciau’r cwricwlwm? P 

· A yw’r bwlch perfformiad yn cau o ran rhywedd a PYDd? P pydd P rhywedd  

· A yw anghenion y dysgwyr yn cael eu hadnabod yn gynnar ac a oes darpariaeth gwricwlaidd a chymorth priodol ar gael? P  

· A yw’r Ymgynghorwyr Her yn brocera cymorth yn effeithiol oddi wrth arbenigwyr pwnc ac ysgolion arweiniol, i dargedu a sbarduno 

gwaith gwella ysgolion? P 

 

 
2016 – 2017  

· A oes gennym systemau effeithiol i nodi a rhannu arfer gorau ar draws pob cyfnod allweddol, yn enwedig yn y Cyfnod Sylfaen?  

· A oes cwricwlwm cynhwysol ac amrywiol ar gael i’r dysgwyr i fodloni eu hanghenion unigol, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4? 

· A oes gennym ysgolion hyderus sy’n cymryd risgiau er mwyn ymgyrraedd at ragoriaeth?  

· A ydym yn sicrhau ansawdd gwaith Ymgynghorwyr Her ac arbenigwyr pwnc yn effeithiol ar draws yr holl ALlau?  

· A ydym wedi darparu cefnogaeth i 14 – 19? Bagloriaeth Cymru? TGAU?  

 

2017 – 2018  

· A yw’r ysgolion yn cynorthwyo ei gilydd yn dda?  

· A ydym yn gwella’r arfer effeithiol sydd wedi’i ymgorffori yn y Cyfnod Sylfaen?  

· A yw safonau ym mhob pwnc a chyfnod wedi symud yn eu blaen yn gynt nag yn y tair blynedd diwethaf ac yn gynt nag mewn 

rhanbarthau eraill?  

· A yw’n haws i’n dysgwyr ni fynd ymlaen i ddysgu ymhellach oherwydd bod eu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn well? 

 

2018 – 2019  

· A yw ysgolion ERW wedi dod yn hyderus i gynorthwyo ei gilydd â phynciau nad ydynt yn rhai craidd?  

· A ydym wedi parhau i gefnogi pynciau craidd yn dda?  

· A yw canfyddiadau arweinwyr ysgolion o’r gefnogaeth a gawsant gan ERW wedi parhau i wella?  
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Ffrwd waith: Asesu Athrawon 

Sut beth fydd llwyddiant? 

 

? 2015 – 2016  

· A ydym wedi trefnu rhaglen hyfforddi briodol?  P                  

· A yw arweinwyr asesu yn hyderus yn eu rôl? P 

· A yw ysgolion yn cyflawni eu dyletswydd statudol? P 

· A oes rhaglen hyfforddi a phecyn cymorth o safon uchel yn cael eu darparu’n gyson ledled y rhanbarth i gynorthwyo 

a galluogi ysgolion i safoni a chymedroli’n dda? P 

· A yw llywodraethwyr yn deall eu swyddogaeth allweddol o ran cynorthwyo a herio eu hysgol i godi safonau a gwneud 

yn siŵr bod yr asesu’n deg ac yn cael ei gymedroli’n gadarn? x 

· A ydym yn hyderus ynglŷn ag effaith asesiadau athrawon cywir? x 

2016 – 2017  

· A ydym wedi trefnu rhaglen hyfforddi briodol?  

· A yw arweinwyr asesu yn hyderus yn eu rôl?  

· A yw ysgolion yn cyflawni eu dyletswydd statudol?  

· A oes rhaglen hyfforddi a phecyn cymorth o safon uchel yn cael eu darparu’n gyson ledled y rhanbarth i gynorthwyo 

a galluogi ysgolion i safoni a chymedroli’n dda?  

· A ydym wedi targedu’r adnodd priodol yn ôl angen? 

· A ydym wedi amlygu’r blaenoriaethau cyfredol priodol? 

· A yw’r hyfforddiant a’r cymorth wedi effeithio ar allu’r ysgolion a’u harweinwyr asesu i herio eu cyd-ysgolion a chynnig 

cymorth iddynt? 

 

2018 – 2019  

· A oes gennym dystiolaeth o asesu athrawon yn ddiogel a chywir?  

· A ydym wedi trefnu rhaglen hyfforddi briodol?  

· A yw arweinwyr asesu yn hyderus yn eu rôl?  

· A yw ysgolion yn cyflawni eu dyletswydd statudol?  

· A oes rhaglen hyfforddi a phecyn cymorth o safon uchel yn cael eu darparu’n gyson ledled y rhanbarth i gynorthwyo 

a galluogi ysgolion i safoni a chymedroli’n dda?  

2017 – 2018  

· A ydym wedi trefnu rhaglen hyfforddi briodol?  

· A yw arweinwyr asesu yn hyderus yn eu rôl?  

· A yw ysgolion yn cyflawni eu dyletswydd statudol?  

· A oes rhaglen hyfforddi a phecyn cymorth o safon uchel yn cael eu darparu’n gyson ledled y rhanbarth i gynorthwyo 

a galluogi ysgolion i safoni a chymedroli’n dda?  

· A yw cymedroli clwstwr yn cynnig proses herio drwyadl?  

· A oes gan y gweithlu ffydd yn y system asesiadau athrawon? 

· A yw systemau rhanbarthol i gymedroli a safoni asesiadau athrawon wedi cynyddu cydnerthedd mewn ysgolion i 

asesu’n hyderus ac yn gyson?  

 

Tudalen 95



 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffrwd waith: Y Blynyddoedd Cynnar 

a’r Cyfnod Sylfaen  

Sut beth fydd llwyddiant? 

2015 – 2016  

· A yw safonau sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, datblygiad mathemategol a datblygiad personol a chymdeithasol, amrywiaeth 

ddiwylliannol a lles wedi codi ledled y rhanbarth? P 

· A yw niferoedd yr athrawon a’r ymarferwyr a chanddynt y sgiliau angenrheidiol i wella a dylanwadu ar eraill yn eu hysgolion a’u lleoliadau 

wedi cynyddu, yn enwedig o ran addysgeg ragorol yn y Cyfnod Sylfaen? ? 

· A yw’r holl ymarferwyr perthnasol sy’n gweithio yn y Cyfnod Sylfaen wedi cael eu hyfforddi? ? 

· A yw hyfforddiant a chanllawiau’r Cyfnod Sylfaen wedi effeithio’n uniongyrchol ar godi safonau dysgu ac addysgu? P 
· A yw’r ysgolion sy’n cyflawni orau o ran safonau ac addysgeg wedi eu hadnabod ac a ydynt yn cael eu defnyddio i gynorthwyo timau ac i 

rannu arfer da o ysgol i ysgol? P  

· A oes safoni a chymedroli cywir yn digwydd ledled y rhanbarth? P 

 

 
2016 – 2017 

· A yw athrawon dosbarthiadau Derbyn a Blwyddyn 2 i gyd yn defnyddio Proffil Disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn llwyddiannus?  

· A oes hyfforddiant i athrawon meithrin/nas cynhelir a Blwyddyn 1 ar Broffil y Cyfnod Sylfaen?  

· A oes cynllunio llwyddiannus yn ystafelloedd dosbarth y Cyfnod Sylfaen ar gyfer y meysydd dysgu diwygiedig?  

· A all y rhanbarth barhau i godi safonau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, datblygiad mathemategol a datblygiad personol a chymdeithasol, 

amrywiaeth ddiwylliannol a lles ledled y rhanbarth?  

· A all y disgyblion ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd uwchlaw’r lefelau disgwyliedig?  

· A all disgyblion y Cyfnod Sylfaen ddefnyddio sgiliau llythrennedd a rhifedd ar draws pob maes dysgu?  

· A oes darpariaeth awyr agored effeithiol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd y plant?  

· A yw ansawdd Proffiliau’r Cyfnod Sylfaen ac asesiadau athrawon yn cael ei sicrhau?  

· A yw’r cydlynwyr yn rhan o’r prosesau hunanwerthuso? 

 
2017 – 2018  

· A yw disgyblion yn cael eu holrhain yn effeithiol drwy Broffil y Cyfnod Sylfaen i adnabod disgyblion ADY a disgyblion mwy galluog a thalentog o 

waelodlin Cymru gyfan?  

· A yw adnabod cynnar yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol i gynorthwyo pob dysgwr â gwahaniaethau dysgu?  

· A all y rhanbarth barhau i godi safonau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, datblygiad mathemategol a datblygiad personol a chymdeithasol, 

amrywiaeth ddiwylliannol a lles ledled y rhanbarth?  

· A yw’r disgyblion yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd uwchlaw’r lefelau disgwyliedig?  

· A all disgyblion y Cyfnod Sylfaen ddefnyddio sgiliau llythrennedd a rhifedd ar draws pob maes dysgu?  

· A yw darpariaeth awyr agored yn cael ei defnyddio’n effeithiol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd y plant?  

· A yw ansawdd Proffiliau’r Cyfnod Sylfaen ac asesiadau athrawon yn cael ei sicrhau? 

2018 – 2019  
· A ydym wedi ymwreiddio arferion gorau yn y Cyfnod Sylfaen ar gyfer disgyblion AAY, MAT ac efsm? 

· A ydym wedi atgyfnerthu cymhwysedd o ran llythrennedd a rhifedd, a chymhwysedd digidol?  

· A ddefnyddir dulliau olrhain Proffil y Cyfnod Sylfaen (FPP) i dargedu clystyrau o ysgolion er mwyn rhoi cefnogaeth i grwpiau o ddysgwyr sydd 

mewn perygl o beidio â chyflawni’r cyflawniad a ddisgwylir? 

· A oes gweithdrefnau cymedroli FPP ar waith mewn clystyrau o ysgolion?  

· A yw’r defnydd o FPP yn cael effaith gadarnhaol ar safonau disgyblion y Cyfnod Sylfaen?  

· A yw arweinwyr mewn ysgolion wedi’u hyfforddi yn arferion y Cyfnod Sylfaen, neu a oes ganddynt brofiad ohonynt?  

· A oes llai o amrywiaeth yn arferion a darpariaeth y Cyfnod Sylfaen ledled y rhanbarth? 

· A ddefnyddir astudiaethau achos ledled y rhanbarth i gefnogi arferion safonol yn y Cyfnod Sylfaen?  

· A yw’r trefniadau pontio o’r cynllun Dechrau’n Deg ac i safleoedd nas cynhelir yn bodloni anghenion yr holl ddisgyblion?  

· A yw arferion y Cyfnod Sylfaen yn ymateb i’r cwricwlwm newydd?  

 
Tudalen 96



 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2016  
· A yw’r Mynegai Rhagoriaeth wedi’i gyflwyno ym mhob ysgol uwchradd yn y rhanbarth, gan gynnwys monitro effeithiol? P 

· Ail ymweliad craidd – a yw cadw dysgu ac addysgu’n ffocws ar gyfer yr ail ymweliad craidd wedi canfod bod pob ysgol yn gwneud gwaith 

cymorth ysgol i ysgol? (100% o ysgolion i gael hawl yn unol â chanllawiau ERW y cytunwyd arnynt) P 

· Hunanwerthuso a chynllunio gwelliannau mewn ysgolion – a yw pob AHW a CGY yn cydymffurfio â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru? P 

· A yw’r ysgolion wedi ymgysylltu’n llawn â’r broses o ddatblygu system hunanwella ledled y rhanbarth? P 

· A oes gennym ysgolion braenaru llwyddiannus sy’n gallu rhannu strategaethau effeithiol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf? P 

· A oes gennym dystiolaeth bod y deilliannau wedi gwella o ganlyniad i gymorth ysgol i ysgol effeithiol? P 

· A yw’r morâl yn well? P 

 

 
2016 – 2017        

· A yw proffil mynegai ysgolion uwchradd wedi gwella ac a yw wedi ei gyflwyno’n llwyddiannus i bob ysgol gynradd? 

– Gwella proffil ysgolion uwchradd a’r proffil categoreiddio. Cyflwyno ysgolion cynradd i’r broses.  

· Ail Ymweliad Craidd – a ydym wedi cadw ein pwyslais ar ddysgu ac addysgu a chymorth rhwng ysgolion?  

· Hunanwerthuso a chynllunio gwelliannau ysgolion – A yw’r gwaith cynllunio’n canolbwyntio mwy ar y deilliannau 

i’r dysgwyr nag ar systemau a phrosesau?  

· A yw cyfran y cymorth wedi’i frocera rhwng ysgolion yn cynyddu yn ôl y disgwyl?  

· A yw’r ysgolion gwyrdd a melyn yn ymgymryd â threfniadau cefnogol lle gallant feithrin eu gallu eu hunain a 

chynorthwyo eraill ar yr un pryd?  

· A oes gennym ysgolion hyderus sy’n cymryd risgiau i ymgyrraedd at ragoriaeth ac a yw morâl yn well?  

· A ydym yn cryfhau’r mynegai rhagoriaeth ac yn cadw ei ffocws? 

 

2017 – 2018  

· A ydym wedi sicrhau cynllun wedi’i deilwra ar gyfer CV1 a CV2 sy’n cefnogi system hunanwella? 

· A yw ysgolion yn cefnogi ei gilydd yn dda?  

· A yw’r ychydig ysgolion nad ydyn nhw’n ymwneud ag eraill yn cael eu cefnogi a’u helpu i wneud hynny?  

· A yw safonau wedi gwella yn gynt nag yn y tair blynedd diwethaf, ac yn gynt nag mewn rhanbarthau eraill?  

 

 

Ffrwd waith: System Ysgolion Hunanwella  

Sut beth fydd llwyddiant? 

 

2018 – 2019  

· A ydym wedi sicrhau cynllun wedi’i deilwra ar gyfer CV1 a CV2 sy’n cefnogi system hunanwella? 

· A yw ysgolion yn cefnogi ei gilydd yn dda?  

· A yw’r ychydig ysgolion nad ydyn nhw’n ymwneud ag eraill yn cael eu cefnogi a’u helpu i wneud hynny?  

· A yw safonau wedi gwella yn gynt nag yn y tair blynedd diwethaf, ac yn gynt nag mewn rhanbarthau eraill?  

· A yw ein dewislen gymorth wedi’i seilio’n bennaf ar gymorth ysgol i ysgol?  
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2015 – 2016  

· A yw’r system gategoreiddio genedlaethol yn cael ei gweithredu’n gyson ledled y rhanbarth gan Ymgynghorwyr Her 

effeithiol sydd wedi’u hyfforddi’n briodol? O ganlyniad, a yw’r herio, y cymorth a’r ymyrraeth i ysgolion yn gadarn, 

yn briodol ac yn gredadwy? P 

· A yw cymorth ysgol i ysgol yn cynyddu ac yn cael ei gydnabod yn rhan bwysig o wella ysgolion a datblygu sgiliau 

arweinyddiaeth mewn ysgolion ar draws y cyfnodau? P 

· A yw hyfforddiant yr Ymgynghorwyr Her a hunanddadansoddi bellach yn bodloni’r safonau cenedlaethol ac yn 

darparu cymorth o safon uchel i ysgolion? P 

· A yw’r adroddiadau cyn arolygu i Estyn yn gywir, yn deg ac yn wrthrychol? P 

 

 
2016 – 2017  

· A ydym wedi gorffen cynnal rhagolwg trylwyr ar gategoreiddio? 

· A ydym wedi rhannu ein harferion gorau â rhanbarthau eraill? 

· A yw’r system gategoreiddio genedlaethol wedi cael ei hymwreiddio’n llawn ac yn gyson ledled y rhanbarth?  

· A yw cymorth ysgol i ysgol wedi’i ymwreiddio ledled y rhanbarth? A yw ysgolion yn elwa o’r cymorth hwn ac ar yr 

un pryd yn datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth eu hunain wrth sicrhau newid systemig?  

· A oes gennym farn glir ar bob UCD ac Ysgol Arbennig, sy’n arwain at gymorth?  

· A yw ein dadansoddiad o ddata Rhwyd yn ein galluogi i ganolbwyntio ein cymorth a’n hadnoddau yn  well? 

 

2017 – 2018  

· A yw’r system gategoreiddio genedlaethol wedi cael ei hymwreiddio’n llawn ac yn gyson ledled y rhanbarth?  

· A yw cymorth ysgol i ysgol wedi’i ymwreiddio ledled y rhanbarth? A yw ysgolion yn elwa o’r cymorth hwn ac ar yr 

un pryd yn datblygu eu sgiliau arweinyddiaeth eu hunain wrth sicrhau newid systemig?  

· A yw ein dadansoddiad tair blynedd yn adlewyrchu’n dda yr hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl?  

· A yw ein cynllun wedi’i deilwra ar gyfer CV1 a CV2 wedi cynorthwyo ysgolion gystal ag o’r blaen? 

 

2018 – 2019  

· A ydym yn canolbwyntio’n unig ar yr ysgolion hynny sydd angen cymorth ac ymyriad sylweddol? 

· A yw ein hysglion mwyaf cadarn yn cynorthwyo ac yn monitro eraill, gan hwyluso eu gwelliant? 

 

 

Ffrwd waith: Monitro, 

Cynorthwyo, Herio ac Ymyrryd 

Sut beth fydd llwyddiant? 
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Ffrwd waith: Dysgu Proffesiynol ac 

Arweinyddiaeth 

What will success look like? 2015 – 2016  

· A yw’r Ysgolion Dysgu Proffesiynol peilot yn datblygu’n effeithiol wrth gefnogi myfyrwyr HAGA? P 

· A yw’r rhaglenni hyfforddiant gan ALlau ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso wedi cael eu gwerthuso a’u hadolygu? P 

· A oes rhaglen fodiwlaidd addas ar gyfer arweinwyr canol ar gael gan PCDDS, ac a yw pobl yn manteisio arni? A oes canllawiau 

rhanbarthol ar gael ar lefel yr ALl a’r ysgol ar gyfer hyfforddiant arweinwyr canol, wedi’i gefnogi gan enghreifftiau o arferion gorau? 
P 

· A oes rhaglenni OTP (Rhaglen Athrawon Eithriadol) ac ITP (Rhaglen Athrawon sy’n Gwella) effeithiol yn cael eu darparu 

(OLEVI/PCDDS)? P 

· A oes rhaglenni peilot ar gyfer darpar uwch arweinwyr a phenaethiaid uwchradd wedi cael eu cwblhau a’u hadolygu? P 

· A fydd cynnwys y rhaglen CPCP genedlaethol ddiwygiedig yn cael ei ddarparu’n effeithiol i fodloni anghenion penodol ALlau ledled y 

rhanbarth? P 

· A yw’r rhaglen beilot ar gyfer Penaethiaid cynradd newydd/dros dro/sydd newydd eu penodi wedi ei chwblhau a’i hadolygu? P A oes 

cwricwlwm cyffredin ymysg rhwydweithiau Penaethiaid sydd newydd eu penodi, ac a ddefnyddir cyllid cenedlaethol yn effeithiol i 

gefnogi eu cynnwys? X  

· A oes digwyddiadau dysgu proffesiynol penodol ar gyfer Penaethiaid wedi cael eu cynllunio, darparu, gwerthuso ac adolygu? P 

· A oes hyfforddiant i Ymgynghorwyr Her wedi cael ei gynllunio, darparu, gwerthuso ac adolygu? P 

 

2016 – 2018  
· A oes nifer cynyddol o Ysgolion Dysgu Proffesiynol?  

· A oes rhaglen dysgu proffesiynol ANG gyson ac effeithiol yn cael ei rhoi ar waith yn llwyddiannus ar draws tri hwb y rhanbarth?   

· A yw rhaglen fodiwlaidd arweinwyr canol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn addas at y diben ac yn cael ei gweithredu’n effeithiol ledled y 

rhanbarth?  

· A yw’r rhaglenni OTP ac ITP yn llwyddo i ddatblygu athrawon da a rhagorol ledled y rhanbarth?  

· A yw’r rhaglenni darpar uwch arweinwyr uwchradd a Phenaethiaid yn cael eu cyflwyno’n effeithiol ar draws hybiau’r rhanbarth?  

· A yw’r rhaglen CPCP yn cynorthwyo anghenion arweinyddiaeth Penaethiaid y rhanbarth yn effeithiol at y dyfodol?  

· A oes hyfforddiant ymarferol effeithiol ar gael i Benaethiaid cynradd newydd eu penodi/dros dro/newydd ledled y rhanbarth?  

· A yw digwyddiadau dysgu proffesiynol i Benaethiaid sy’n gweithio ym mhob sector/lleoliad yn gredadwy ac a ydynt yn ymdrin yn effeithiol â 

blaenoriaethau a datblygiadau cenedlaethol a rhanbarthol? 

· A oes dysgu proffesiynol priodol ar gael i’r Ymgynghorwyr Her ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol? 

 

2018 – 2019  

· A yw Ysgolion Dysgu Proffesiynol yn effeithiol wrth rannu arferion rhagorol?  

· A yw’r rhaglen ANG ar gyfer cynefino a mentora yn gyson ac yn effeithiol wrth ddatblygu athrawon sy’n newydd i’r proffesiwn?  

· A yw’r bartneriaeth â PCDDS yn darparu rhaglen fodiwlaidd o ansawdd uchel ar gyfer arweinwyr, gyda nifer sylweddol yn 

manteisio arni ac yn cael gwerth am arian?  

· A yw’r rhaglenni OTP ac ITP yn parhau i ddarparu modiwlau o ansawdd uchel sy’n datblygu athrawon da a rhagorol ledled y 

rhanbarth, a hynny’n llwyddiannus?  

· A yw’r rhaglenni ar gyfer darpar uwch arweinwyr a phenaethiaid uwchradd yn darparu gwerth am arian ac a ydynt yn datblygu 

arweinwyr strategol y dyfodol yn llwyddiannus?  

· A yw ymgeiswyr ar y rhaglen CPCP yn cael gwerth am arian ac a yw’r rhaglen yn cefnogi anghenion arweinyddiaeth penaethiaid y 

rhanbarth at y dyfodol?  

· A yw penaethiaid sy’n gweithio ym mhob sector/lleoliad yn gallu manteisio ar ddysgu proffesiynol effeithiol â hygrededd sy’n mynd 

ir afael â blaenoriaethau a datblygiadau cenedlaethol a rhanbarthol? 

· A yw’r Ymgynghorwyr Her yn manteisio ar ddysgu proffesiynol effeithiol ac addas i’w ddiben yn genedlaethol a rhanbarthol? 
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2015 – 2016  

· A ydym wedi rhoi gwybodaeth a data addas i ysgolion er mwyn cymharu eu perfformiad yn y Gymraeg a thrwy 

gyfrwng y Gymraeg? P 

· A ydym wedi darparu adnoddau o safon uchel i ysgolion? P 

· A ydym wedi datblygu siarter iaith ranbarthol? P 

· A yw’r TGAU Cymraeg wedi gwella deilliannau yn sgil ymyriadau i gynorthwyo’r rhaglen astudio newydd? P 

 

Ffrwd waith: Cymraeg mewn Addysg 

Sut beth fydd llwyddiant? 

  

2016 – 2017  

· A yw ysgolion mewn gwell sefyllfa i ddarparu’r cwricwlwm newydd a defnyddio’r Gymraeg o ganlyniad i’r gefnogaeth rydym wedi 

ei rhoi?  

· A ydym wedi adeiladu’n gyson ar ein gwaith rhanbarthol yn cydlynu’r Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg a Chymraeg 

mewn addysg?  

· A yw’r ALlau wedi parhau i gynyddu cyfran y disgyblion sy’n aros mewn addysg Gymraeg?  

 

2017 – 2018  

· A ydym wedi hwyluso dull cyffredin o gefnogi ysgolion cyfrwng Cymraeg?  

· A ydym wedi rhoi cefnogaeth dda i bynciau’r Gymraeg fel iaith gyntaf ac fel ail iaith? 

 

2018 – 2019 *  

·  
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Ffrwd waith: Disgyblion Lleiafrifol Ethnig 

Sut beth fydd llwyddiant? 

  

2016 – 2017  

· A yw ysgolion yn chwarae rhan ganolog wrth gydlynu a chynllunio ymyriadau cynnar yn y gymuned, gan weithio gyda 

phob asiantaeth?  

· A yw pob ysgol yn hunanwerthuso, ac yn cynllunio ac yn darparu cwricwlwm priodol i bob dysgwr.  

· Parhau i gau’r bwlch cyrhaeddiad ar ddiwedd CA4 erbyn 2017 (pennir gan yr ALlau unigol) 

2017 – 2018  

· A yw’r holl ddysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn elwa ar y dysgu a’r addysgu gorau? 

· Mae arweinwyr gweithredol ac effeithiol ym mhob ysgol lwyddiannus ac maent yn defnyddio staff yn briodol ac yn 

effeithiol i gynorthwyo cyrhaeddiad grwpiau lleiafrifoedd ethnig.  

· A ydym wedi rhannu’r arfer gorau wrth gefnogi disgyblion ME? 

· A ydym wedi defnyddio ein gwaith dadansoddi data i gynllunio orau bosibl i gefnogi pob dysgwr? 

2015 – 2016  

· A yw disgyblion o Leiafrifoedd Ethnig yn dangos cynnydd cyflymach tuag at leihau’r bwlch ar bob lefel? P 

· Sut beth yw arfer da? P 

· A yw ysgolion yn ymwybodol i ba deulu o ysgolion y maent yn perthyn ar sail disgyblion o leiafrifoedd ethnig? P 

· Lleihau’r bwlch mewn cyrhaeddiad ar ddiwedd CA4 erbyn 2016 (pennu fesul ALl unigol) P 

· Gweithgor yn nodi deunyddiau ac adnoddau arfer da a ddefnyddir mewn ALlau unigol. Yr arfer da a nodir yn cael ei 

ddatblygu i gynorthwyo rheolaeth strategol ar ddisgyblion o leiafrifoedd ethnig yn ogystal â dysgu ac addysgu mewn 

ysgolion. Deunyddiau i gael eu rhoi ar y wefan P 

· Y gwaith chwilio data cychwynnol wedi’i wneud i ganfod ysgolion a chyrhaeddiad disgyblion o leiafrifoedd ethnig ar 

draws ALlau. Gweithgor i nodi’r meini prawf allweddol ar gyfer canfod teuluoedd o ysgolion ehangach na 

chyrhaeddiad P 

·  

2018 – 2019 * 

·  
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Ffrwd waith: Sicrhau Ansawdd  

Sut beth fydd llwyddiant? 

  

2016 – 2017  

· A yw’r platfform ar-lein yn cael ei ddefnyddio’n gyson gan bawb?  

· A yw’r system ar-lein wedi arwain at gysondeb o ran arferion?  

· A yw arfer anfoddhaol yn cael ei herio? 

· A yw’r calendr SA yn cael ei ddilyn a’i weithredu gan bawb?  

· A yw’r adroddiadau SA tymhorol wedi’u cwblhau gan y Penaethiaid Hybiau?  

 

2017 – 2018  

· A yw’r platfform ar-lein yn cael ei ddefnyddio’n gyson gan bawb?  

· A yw’r system ar-lein wedi arwain at gysondeb o ran arferion?  

· A yw arfer anfoddhaol yn cael ei herio? 

· A yw’r calendr SA yn cael ei ddilyn a’i weithredu gan bawb?  

· A yw’r adroddiadau SA tymhorol wedi’u cwblhau gan y Penaethiaid Hybiau?  

 

2015 – 2016  

· A oes gennym lwyfan effeithiol i sicrhau y gwelwn adroddiadau gan bob Awdurdod Lleol? P 

· A ydym wedi trefnu rhaglen hyfforddiant briodol ar gyfer Ymgynghorwyr Her? P 

· A yw’r gweithdrefnau Sicrhau Ansawdd wedi cael eu cyfathrebu’n glir ac yn effeithiol i bob swyddog arweiniol Hwb? P 

· A lynir at y gweithdrefnau Sicrhau Ansawdd ym mhob ALl? x 

· A yw Penaethiaid Hwb wedi cwblhau’r adroddiadau Sicrhau Ansawdd tymhorol? x 

· A oes gennym galendr Sicrhau Ansawdd effeithiol sy’n ymgorffori’r holl weithgarwch Sicrhau Ansawdd dros ddwy 

flynedd? P 

· A ydym wedi rhoi adborth i ALlau ar adroddiadau? P 

 

2018 – 2019  

· A yw’r platfform ar-lein yn cael ei ddefnyddio’n gyson gan bawb?  

· A yw’r system ar-lein wedi arwain at gysondeb o ran arferion?  

· A yw arfer anfoddhaol yn cael ei herio? 

· A yw’r calendr SA yn cael ei ddilyn a’i weithredu gan bawb?  

· A yw’r adroddiadau SA tymhorol wedi’u cwblhau gan y Penaethiaid Hybiau?  
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Ffrwd waith: AD   

Sut beth fydd llwyddiant? 

  

2016 – 2017  

 

A ydym wedi dosbarthu’r Weithdrefn Cymhwysedd Perfformio Enghreifftiol y cytunwyd arni i holl ysgolion y 

rhanbarth? 

A ydym wedi dosbarthu Polisi Tâl Athrawon Enghreifftiol 2016/17 y cytunwyd arno i holl ysgolion y rhanbarth?  

A yw’r rhaglen hyfforddiant Codi Safonau a Gwobrwyo Rhagoriaeth wedi dechrau cael ei darparu ar draws y 

rhanbarth?   

A oes gan Ymynghorwyr Her a thimau AD y rhanbarth yr holl wybodaeth ac a ydynt yn gallu cynghori ysgolion ar reoli 

perfformiad a chymhwysedd perfformio?  

A gynlluniwyd cefnogaeth AD broffesiynol ar gyfer yr ysgolion hynny y nodwyd bod ganddynt yr angen mwyaf, 

drwy’r ddewislen o gefnogaeth?  

A ydym wedi datblygu cynllun gwaith i fynd i’r afael ag anghenion hyfforddiant a datblygu AD arweinwyr a 

llywodraethwyr ysgolion y rhanbarth yn y dyfodol?  

A ydym wedi canfod cyfleoedd i gael gwared ar ddyblygu diangen rhwng gwaith datblygu polisi a phrosesau AD 

awdurdodau lleol ar draws y rhanbarth?  

    

 

2015 – 2016  

 

A ydym wedi dosbarthu Polisi Tâl Athrawon Enghreiffitiol 2015/16 y cytunwyd arno i holl ysgolion y rhanbarth? P 

A oes cynllun prosiect manwl wedi’i ddatblygu ar gyfer y rhaglen Codi Safonau a Gwobrwyo Rhagoriaeth ar draws y 

rhanbarth? P 

A ydym wedi datblygu fersiwn enghreifftiol o Bolisi Cymhwysedd Perfformio a ddefnyddir fel sail ar gyfer darparu 

hyfforddiant addas i arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion ar draws y rhanbarth? P 
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2017 – 2018  

 

A ydym wedi adolygu a gwerthuso’r hyfforddiant rheoli perfformiad a’r hyfforddiant cymhwysedd 

perfformio?  

A yw arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion y rhanbarth wedi dod yn fwy hyderus o ran mynd i’r afael â 

thanberfformiad?  

A ydym wedi enwi a rhannu arferion rhagorol gan ysgolion y rhanbarth, o ran mynd i’r afael â 

thanberfformiad?  

A yw arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion y rhanbarth wedi dod yn fwy medrus yn gweithredu 

trefniadau rheoli perfformiad?  

A oes gan lywodraethwyr well dealltwriaeth o’r safonau arweinyddiaeth?  

A yw safonau arweinyddiaeth yn cael eu defnyddio’n gyson ac effeithiol i reoli perfformiad Penaethiaid 

ledled y rhanbarth?  

A ydym wedi enwi a rhannu arferion rhagorol gan ysgolion y rhanbarth o ran gweithredu trefniadau 

rheoli perfformiad?  

A ydym wedi cylchredeg y Polisi Tâl Enghreifftiol i Athrawon y cytunwyd arno ar gyfer 2017/18 i bob 

ysgol yn y rhanbarth?  

A ydym wedi datblygu darpariaeth hyfforddiant AD gyson ledled y rhanbarth, sy’n bodloni anghenion 

arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion o ran eu datblygiad?  

A yw ysgolion ledled y rhanbarth yn gosod targedau mewn perthynas ag AD, y gallant eu defnyddio i 

fesur eu gwelliant?  

A ydym wedi gweithio mewn partneriaeth â chonsortia rhanbarthol eraill i geisio cael gwared ar 

ddyblygu diangen o ran rhaglenni gwaith AD?  

 

 

2018 – 2019  

A oes gennym gyfres o becynnau cymorth AD o safon uchel (gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau), sydd 

ar gael i bob ysgol yn y rhanbarth?  

A ydym wedi cylchredeg y Polisi Tâl Enghreifftiol i Athrawon y cytunwyd arno ar gyfer 2018/19 i bob 

ysgol yn y rhanbarth?  

A oes rhaglen hyfforddi AD o safon uchel yn cael ei darparu’n gyson i arweinwyr a llywodraethwyr 

ysgolion ledled y rhanbarth? 

A yw ysgolion ledled y rhanbarth wedi dod yn fwy hyderus yn eu cefnogi ei gilydd i fynd i’r afael â 

thanberfformiad a gweithredu trefniadau rheoli perfformiad?  
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Yn gyffredinol, a yw arweinwyr a llywodraethwyr ysgolion y rhanbarth yn dod yn fwy medrus wrth reoli 

materion AD?  

A ydym wedi gweithio mewn partneriaeth â chonsortia rhanbarthol eraill i geisio cael gwared ar 

ddyblygu diangen o ran rhaglenni gwaith AD? 

 

  

Tudalen 105



 

 

92 

 

  

Ffrwd waith: Presenoldeb    

Sut beth fydd llwyddiant? 

  2015 – 2016  

· A ydym wedi cyfathrebu’n rheolaidd safbwynt cydweithredol y rhanbarth ar bresenoldeb?  

· A ydym wedi rhoi adnoddau a chefnogaeth i ysgolion?  

· A ydym wedi darparu un arweiniad ar draws pob un o’r chwe ALl?  

 

2016 – 2017  

· A yw’r grŵp presenoldeb wedi cryfhau rhagor ar gydweithredu a chysondeb rhwng awdurdodau lleol?  

· A ydym wedi parhau i wella presenoldeb i grwpiau bregus?  

 

 

2017 – 2018 * 

 

 

 

 

2018 – 2019 * 
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Atodiad   
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Atodiad 1: Geirfa  

Nodiadau Esboniadol 

· Mae Llywodraeth Cymru’n dilysu pob data am berfformiad disgyblion a ddefnyddir ac fe’i cyhoeddir yn y 

Bwletin Ystadegol oni nodir yn wahanol 

· Mae ERW yn cydymffurfio â disgwyliadau CIPFA a amlinellir yng Nghod Llywodraethu Corfforaethol ERW  

· Mae ERW yn gweithio o fewn y ffiniau a nodir yn y cytundeb cyfreithiol rhwng yr awdurdodau a sefydlodd y 

Cyd-bwyllgor 

PH = Pennaeth Hwb  

RhG = Rheolwr Gyfarwyddwr  

PAD = Pennaeth Arweinyddiaeth  

PLlRh = Pennaeth Llythrennedd a Rhifedd  

PDD = Pennaeth Dysgu Digidol  

AAD = Arf Arsylwi ar Ddysgu  

SYHW = System Ysgolion Hunanwella  

AD = Arweinwyr Dysgu  

MCHY = Monitro, Cynorthwyo, Herio, Ymyrryd 

 

 

 

 

 

 

Roles and Responsibilities  
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Atodiad 2: Calendr Ansawdd  

Calendr Sicrhau Ansawdd ERW 2015 – 2017  

Datblygu a gweithredu prosesau cyson ar gyfer sicrhau ansawdd a threfniadau cyson ar gyfer gwella ledled y rhanbarth, 

wrth sicrhau gwasanaeth o safon gyson i ysgolion fel y nodwyd yn yr Ysgol Gymorth a Chynllun Busnes ERW.  

Diben Calendr Ansawdd ERW yw: 

· diogelu a gwella safonau academaidd disgyblion yn holl ysgolion ardal ERW 

· sicrhau ansawdd y cyfleoedd y mae ERW yn eu cynnig am gefnogaeth i ysgolion 

· hyrwyddo gwelliant parhaus a systematig ledled ardal ERW  

· sicrhau bod yr wybodaeth a ddarperir gan ERW yn gywir a’i bod o ansawdd uchel  

· cyfoethogi hunanwerthusiadau a gwelliant parhaus.  

Hyfforddiant i sicrhau cysondeb 

Mae pob un o Ymgynghorwyr Her ac Arbenigwyr Pwnc ERW wedi cael hyfforddiant manwl ar ysgrifennu adroddiadau effeithiol, ar 

ddefnyddio mewnrwyd ERW i gwblhau adroddiadau, ac ar ddefnyddio’r system newydd ar-lein Rhwyd i gynnal ymweliadau craidd 

blynyddol. Rhoddir hyfforddiant ychwanegol, wedi’i deilwra, lle gwelir bod angen hynny. Mae hyn wedi gwella ansawdd y gwaith 

adrodd a chyflwyno mwy o gysondeb yng ngwaith ein holl staff.  

 

Grŵp Strategaeth 

Sicrhau ansawdd parhaus ar adroddiadau ac effaith CV1 a CV2. Bydd gan y 6 awdurdod lleol weithdrefnau mewnol i fonitro 

ansawdd a chywirdeb yr adroddiadau. 

Sicrhau ansawdd a samplu adroddiadau ysgolion i Estyn ar sail barhaus.  

Diweddaru a monitro’r Gofrestr Risgiau bob deufis.  

Bydd y diweddariadau sy’n deillio o waith monitro’r tîm canolog yn cael eu rhannu â’r grŵp strategol.  
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Monitro’r gwersi a ddysgwyd yn gyffredinol o waith gweithredol i wella ysgolion er mwyn bwydo i’r fersiwn derfynol o’r Adroddiad 

Hunanwerthuso ym mis Mai. 

 

Bwrdd Gweithredu Strategol  

Mae aelodau unigol y grwpiau yn gyfrifol am roi adroddiadau ar weithgareddau’r grŵp i’w timau.  

Adolygu cynnydd y gweithgorau. 

Derbyn adroddiadau ansawdd gan y Pennaeth Safonau ar faterion gweithredol.  

 

Bwrdd Gweithredol  

Adolygu cynlluniau gweithredol.  
 
Diweddariadau chwarterol yn amlinellu’r risgiau i’r chwe ALl ac i ERW er mwyn sicrhau bod y prosesau’n cydweithio’n effeithiol yn 
hytrach nag yn osgoi neu’n methu materion o bwys.  
 
Rheoli Risgiau ERW 

Mae Cofrestr Risgiau ERW yn cynnwys log cynhwysfawr o’r risgiau sy’n bygwth gallu’r sefydliad i gyflawni Cynllun Busnes 

Strategol ERW. Mae hon yn ddogfen fyw, ddeinamig sy’n cael ei llenwi drwy gyfrwng proses asesu a gwerthuso risgiau’r sefydliad. 

Mae hyn yn galluogi ERW i drin, goddef, trosglwyddo a lliniaru ar risgiau. Mae’n rhoi strwythur ar gyfer casglu gwybodaeth am 

risgiau.  

Prif nod Cofrestr Risgiau ERW yw:  

· Sicrhau bod y risgiau rhag cyflawni amcanion ERW yn cael eu deall a’u rheoli’n effeithiol; 

· Sicrhau bod y risgiau i ansawdd ac i ddarpariaeth gwasanaethau yn cael eu deall a’u rheoli’n effeithiol; 

· Gwarchod gwasanaethau, staff, enw da a chyllid ERW drwy brosesau i sylwi ar risgiau yn gynnar, eu hasesu, eu 
rheoli a’u dileu. 
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Mae gan bob un o’r chwe awdurdod lleol gofrestri lleol er mwyn rheoli neu ddileu risgiau corfforaethol, yn ogystal â risgiau gwella 
ysgolion. Unwaith y bydd risgiau wedi’u cofnodi, mae Cofrestr Risgiau ERW yn fodd o sicrhau eu bod yn cael eu rhannu a’u 
huwchgyfeirio i gofrestri risgiau’r chwe awdurdod lleol. 

Y Bwrdd Gweithredol yw’r cyswllt strategol rhwng yr awdurdodau lleol ac ERW. Mae’n golygu bod gan ERW strwythur a phroses i 
reoli’r risgiau rhag iddo fethu â chyflawni ei amcanion strategol ac iddo fod yn sicr bod rheolaethau (camau) digonol yn eu lle i 
ostwng y risgiau hyn i lefelau derbyniol o fewn yr awdurdodau lleol. 

 

Am fwy o fanylion am reoli ansawdd, sicrhau ansawdd a gweithgareddau i sicrhau cysondeb ac ansawdd, trowch at Lawlyfr 
Ansawdd ERW.  
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Cylch ERW 

2016 

2017 

Gweithredol drwy’r Grŵp 
Strategol – gweithgarwch 

Sicrhau Ansawdd 
parhaus 

Gweithgarwch/Dadansoddi Gweithgarwch Allbwn Adrodd i 

Ebr Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Monitro ac adborth ar 
adroddiadau ALlau i Estyn 

 

Monitro’r Gofrestr Risgiau 

 Adolygu’r Cynllun Ariannol  

Mai Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Cynhyrchu 
Hunanwerthusiad 
Ymgynghorwyr Her ar gyfer 
mis Mehefin  

Gwaith casglu blynyddol yr holl 

weithgarwch Sicrhau Ansawdd yn yr 

Adroddiad Hunanwerthuso 

 

Casglu ynghyd argymhellion sy’n 

deillio o waith craffu.  

 

Adolygu CV1 a Chategoreiddio 

Adroddiad Hunanwerthuso Blynyddol 

 

Seminar craffu rhanbarthol, gan gynnwys 
adolygiad o CV1 a chategoreiddio  

Bwrdd Cyflawni 

 

Bwrdd Gweithredol 

 

Cyd-bwyllgor 

Meh Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Monitro ac adborth ar 
adroddiadau ALlau i Estyn 

 

Dadansoddi canfyddiadau CS /CA2a3; 

cydberthynas â phrofion. 

 

Adolygiad Gwerth am Arian 

 

Dadansoddi canfyddiadau 
arolygon Estyn  

Diweddariad ar gamau gweithredu’r Cynllun 

Busnes yn Chwarter 1  

 

Gwerthusiad blynyddol yn erbyn safonau 

ChAds gan ymgynghorwyr 

Bwrdd Cyflawni 

 

Bwrdd Gweithredol 

 

Herio ac Adolygu 
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Cyflwyno Hunanwerthusiad 
yr Ymgynghorwyr Her  

 

Monitro’r Gofrestr Risgiau 

 

Sicrhau Ansawdd adroddiadau 
Estyn  

 

Rhaglen flynyddol gwirio 
asesiadau athrawon  

Gorff Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Adolygu Llawlyfr a 

Chanllawiau’r 

Ymgynghorwyr Her. 

Dadansoddi adroddiadau, 
canfyddiadau CV2  

 

Ansawdd rhaglen gefnogaeth 
CA4  

 

Safle ERW o ran Lefel A  

 

Safle ERW o ran TGAU  

 

Canfyddiadau CV2 - dadansoddiad llawn  

 

Dadansoddiad o effaith y gefnogaeth 
sydd ar gael  

 

Cyfrifon ar gael i’w harchwilio gan y 
cyhoedd am 20 diwrnod. Datganiadau 
ariannol drafft i bob Cyfarwyddwr Cyllid.  

 

Cynllunio ac amserlennu effeithiol ar 
gyfer mis Medi.  

 

Amserlennu a chynllunio hyfforddiant yr 

Ymgynghorwyr Her ar gyfer y flwyddyn.  

Bwrdd Gweithredol 

 

Cyd-bwyllgor  - cyllid 

yn unig 

Awst Paratoi ar gyfer CV1  Llawlyfr diwygiedig wedi ei ddiweddaru ar 
gael ar wefan ERW  

 

Medi Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV1.  

Dadansoddi canfyddiadau 

adroddiadau Estyn  

 

Sicrhau Ansawdd adroddiadau 
Estyn  

Cyd-bwyllgor ERW i gymeradwyo a 
chyhoeddi cyfrifon ynghyd â thystysgrif 
archwilio (diwedd Medi)  

 

Datganiad Llywodraethiant Blynyddol 

Cyd-bwyllgor  

 

Seminar Craffu 
Rhanbarthol 
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Casglu ynghyd argymhellion sy’n 

deillio o waith craffu.  

 

Rhyddhau Pecyn Data Cynradd 
ERW v1 a Phecyn Data 
Uwchradd ERW v1 i ysgolion 
unigol, ALlau ac ERW 

 

Dadansoddi perfformiad CA4 
mewn ysgolion targed  

 

Diweddariad o’r gofrestr risg 

 

Diweddariad ar gamau gweithredu’r Cynllun 

Busnes yn Chwarter 2 

 

Agenda seminar craffu rhanbarthol, gan 

gynnwys adolygiad o CV2, data heb eu 

gwirio a chanfyddiadau sy’n dod i’r amlwg  

 

Adroddiad llawn ar effaith rhaglen ymyrryd 

CA4  

Hyd Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV1.  

 

Monitro ac adborth ar 
adroddiadau ALlau i Estyn 

 

Monitro’r Gofrestr Risgiau 

Rheoli perfformiad staff 

 

Pecyn Data Uwchradd ERW v2  

Holiadur blynyddol i benaethiaid Bwrdd Cyflawni  

 

Bwrdd Gweithredol 

 

Tach Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV1.  

 

Dadansoddi data ar lefel ERW ar 
gyfer Herio ac Adolygu  

 

Cymedroli’r Broses Categoreiddio 
Ysgolion yn Rhanbarthol ar gyfer 
Ysgolion Cynradd  

 

 

Adroddiad Sicrhau Ansawdd ar 
Hyfforddiant Cefnogaeth i Lywodraethwyr  

Herio ac Adolygu 
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Rhag Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Monitro ac adborth ar 
adroddiadau ALlau i Estyn 

 

Monitro’r Gofrestr Risgiau 

Dadansoddi canfyddiadau 
arolygon Estyn  

 

Cymedroli’r Broses Categoreiddio 
Ysgolion yn Rhanbarthol ar gyfer 
Ysgolion Cynradd  

 

Dadansoddi adroddiadau, 
canfyddiadau CV1  

 

Effaith cyllid Grant Amddifadedd 
Disgyblion 

 

Pecyn Data Cynradd ERW v2 a 
Phecyn Data Uwchradd ERW v3  

 

Crynodeb Chwarterol Ysgolion 
Uwchradd  

 

Adolygiad Gwerth am Arian  

Diweddariad ar gamau gweithredu’r 
Cynllun Busnes yn Chwarter 3  

 

Diweddariad o’r Gofrestr Risgiau 

 

Canfyddiadau CV1 – dadansoddiad llawn 

 

Adroddiad ar effaith cyllid Grant 
Amddifadedd Disgyblion, ar sail 
canfyddiadau o CV1 

Bwrdd Cyflawni  

 

Bwrdd Gweithredol 

 

Ion Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Gwirio’r Broses Categoreiddio 
Ysgolion yn Genedlaethol  

 

LlC yn cyhoeddi’r categorïau ar 
Fy Ysgol Leol  

 

Dadansoddi mynediad cynnar ym 
mhwnc Mathemateg CA4 ar gyfer 
ysgolion targed  

 

Cynllun Busnes drafft yn barod Bwrdd Cyflawni 
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Chwe Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Monitro ac adborth ar 
adroddiadau ALlau i Estyn 

 

Monitro’r Gofrestr Risgiau 

Dadansoddi canfyddiadau 
arolygon Estyn 

 

 

 

 Cyd-bwyllgor 

Maw Monitro ac adborth byw 
parhaus ar adroddiadau 
CV2.  

 

Rheoli perfformiad staff 

 

Dadansoddi mynediad cynnar ym 
mhwnc Saesneg CA4 ar gyfer 
ysgolion targed 

 

Diweddariad ar gamau gweithredu’r Cynllun 

Busnes yn Chwarter 4 

 

Datganiad diwedd blwyddyn 

 

Adolygiad diwedd blwyddyn o’r Cynllun 
Busnes   

Herio ac Adolygu 
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Atodiad 3: Cyllid  

Mae’r adran hon yn amlinellu gwerth y grantiau a gynigiwyd i ERW a’r Gyllideb Ganolog a chyfraniadau 

Awdurdodau Lleol ar gyfer 2015-2016 

 

 

 

Grants Awarded to ERW 2015-2016

Education Improvement Grant Pupil Deprivation Grant

Schools Challenge Cymru GCSE / Milan

Pioneer Schools Regional Collaboration Fund

Literacy, Numeracy, MFL New Deal Funding

Modern Foreign Language Learning in Digital Capacity Building

Learning in Digital CPD National Professional Qual of Headteachers

GCSE Yr9 Cross Curricula LNF Welsh Baccalaureate

Mathletics Primary Events Securing Teacher Assessment

Mentoring for Headteachers Yr 6 National Numeracy Tests
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Rhestrir isod werth ariannol y grantiau a dderbyniwyd yn ystod 2015-2016: 

Enw’r Grant Gwerth (£’000) 

Grant Gwella Dysgu 40,419 

Grant Amddifaded Disgyblion 21,009 

Her Ysgolion Cymru (Tranche 1 a 2) 1,977 

TGAU / Milan 909 

Ysgolion Arloesi 488 

Y Gronfa Gydweithredu Ranbarthol 358 

Llythrennedd, Rhifedd ac Ieithoedd Tramor 

Modern  
255 

Cyllid y Fargen Newydd 200 

Ieithoedd Tramor Modern  120 

Dysgu yn y Gymru Ddigidol: Gallu 83 

Dysgu yn y Gymru Ddigidol: DPP 71 

Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol 

Prifathrawiaeth  
70 

TGAU Bl 9 Trawsgwricwla  70 

Bagloriaeth Cymru 50 

Digwyddiadau Mathletau Cynradd  45 

Sicrhau Asesiadau Athrawon 34 

Mentora Penaethiaid 25 

Profion Rhifedd Cenedlaethol Bl 6  5 

Cyfanswm 66,188 
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Cyllideb y Tîm Canolog ar gyfer 2015-2016 

Cost Flynyddol 
Cyllideb 2015-2016 a Gymeradwywyd gan y Cyd-

bwyllgor (£000oedd) 

COSTAU CANOLOG  

Cyflogau 359 

Teithio, Cynhaliaeth, Hyfforddi a Datblygu  10 

 369 

  

COSTAU CYNNAL  

Llety 29 

Deunydd ysgrifennu/Ffôn/Argraffu/Offer/TG 21 

Cyfieithu 35 

Cymorth i Gynadleddau / Costau Rhaglenni  10 

 95 

  

HWYLUSO  

Cytundebau Seilwaith 40 

 40 

  

AMCANGYFRIF O GYFANSWM Y GOST 504 

  

INCWM BLYNYDDOL  

Cyfraniadau Awdurdod Lleol 250 

Grantiau Eraill / Incwm Arall 6 

Cymorth Grant  191 

Cronfeydd wrth Gefn Awdurdodau Lleol 157 

AMCANGYFRIF O GYFANSWM YR INCWM 504 

  

GWARIANT NET - 

 

Cyfraniadau Awdurdodau Lleol 

Awdurdod Lleol Cyfraniad (£oedd) 

Sir Gâr 52,250 

Ceredigion 18,500 

Castell-nedd Port Talbot 39,750 

Sir Benfro 35,250 

Powys 36,000 

Dinas a Sir Abertawe 68,250 

Cyfanswm 250,000 
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Atodiad 4: Categoreiddio   

Manylion ysgolion fel y’u categoreiddiwyd yn ERW 2015 – 2016 
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Tudalen 121



 

 

Atodiad 5: Data Perfformiad 

Cyfnod Sylfaen 

 

 

   

   

 

Os yw ffigwr wedi’i liwio’n wyrdd, yr ALl hwnnw oedd y 

perfformiwr gorau yn y pwnc hwnnw y flwyddyn honno.  
 

Os yw ffigwr wedi’i liwio’n goch, yr ALl hwnnw oedd y 

perfformiwr gwaethaf yn y pwnc hwnnw y flwyddyn honno.  

 

 

 

 

 
 

 

   

Powys '12/13 '13/14 '14/15

FPI 84.7 89.6 90.6

LCW 82.2 91.6 94.1

LCE 88.2 91.0 91.5

MDT 88.7 91.3 92.7

PSD 93.8 96.2 96.0

Pembrokeshire '12/13 '13/14 '14/15

FPI 84.5 88.7 89.2

LCW 85.5 91.8 90.1

LCE 87.0 89.4 91.1

MDT 88.4 91.6 91.7

PSD 94.0 95.7 96.1

Swansea '12/13 '13/14 '14/15

FPI 80.1 83.9 86.2

LCW 89.4 89.0 92.2

LCE 81.6 85.5 87.0

MDT 85.7 87.1 89.0

PSD 93.2 94.1 94.9

Ceredigion '12/13 '13/14 '14/15

FPI 85.9 87.9 92.2

LCW 88.1 90.6 93.8

LCE 85.0 88.1 94.0

MDT 90.7 90.5 94.5

PSD 96.0 95.9 98.1

Carmarthenshire '12/13 '13/14 '14/15

FPI 81.6 84.1 86.8

LCW 86.2 89.2 91.4

LCE 81.0 81.1 83.4

MDT 85.9 88.1 89.8

PSD 93.0 94.0 95.2

NPT '12/13 '13/14 '14/15

FPI 81.7 84.2 82.3

LCW 87.4 91.8 92.6

LCE 84.1 84.2 82.8

MDT 85.4 87.6 85.2

PSD 93.3 94.3 92.7

ERW '12/13 '13/14 '14/15

FPI 82.4 85.7 87.1

LCW 86.6 90.2 92.2

LCE 84.0 86.2 87.3

MDT 86.9 88.9 89.8

PSD 93.6 94.7 95.1

Wales '12/13 '13/14 '14/15

FPI 83.0 85.2 86.8

LCW 86.7 89.8 91.3

LCE 85.2 86.6 88.0

MDT 87.4 88.7 89.7

PSD 93.0 94.2 94.8
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Cyfnod Allweddol 2 

   

   
 

Os yw ffigwr wedi’i liwio’n wyrdd, yr ALl hwnnw oedd y 

perfformiwr gorau yn y pwnc hwnnw y flwyddyn honno.  

 

Os yw ffigwr wedi’i liwio’n goch, yr ALl hwnnw oedd y 

perfformiwr gwaethaf yn y pwnc hwnnw y flwyddyn honno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Powys '12/13 '13/14 '14/15

CSI 86.4 88.3 90.4

Welsh 84.3 92.9 96.6

English 88.5 90.3 91.9

Mathematics 89.1 90.3 92.5

Science 90.8 92.1 93.5

Pembrokeshire '12/13 '13/14 '14/15

CSI 82.8 88.7 88.6

Welsh 86.7 87.6 85.4

English 86.5 90.7 90.5

Mathematics 86.7 90.9 90.8

Science 90.7 93.2 92.9

Swansea '12/13 '13/14 '14/15

CSI 84.3 87.3 89.2

Welsh 91.2 89.5 92.9

English 87.4 88.8 90.9

Mathematics 86.9 89.8 91.3

Science 88.7 90.8 92.6

Ceredigion '12/13 '13/14 '14/15

CSI 87.3 89.1 90.3

Welsh 83.4 88.8 88.3

English 90.4 91.2 91.1

Mathematics 88.8 92.3 92.2

Science 91.7 93.6 92.7

Carmarthenshire '12/13 '13/14 '14/15

CSI 85.4 87.4 88.2

Welsh 84.5 84.4 88.6

English 87.2 90.0 90.0

Mathematics 88.1 89.7 90.4

Science 90.7 91.1 91.9

NPT '12/13 '13/14 '14/15

CSI 82.0 84.1 83.3

Welsh 91.0 87.7 90.1

English 85.5 86.3 85.3

Mathematics 85.5 86.9 85.8

Science 87.8 87.6 87.6

ERW '12/13 '13/14 '14/15

CSI 84.5 87.3 88.3

Welsh 85.8 87.3 89.5

English 87.3 89.3 89.9

Mathematics 87.4 89.7 90.4

Science 89.8 91.1 91.8

Wales '12/13 '13/14 '14/15

CSI 84.3 86.1 87.7

Welsh 86.7 88.1 90.5

English 87.1 88.4 89.6

Mathematics 87.5 88.9 90.2

Science 89.7 90.3 91.4
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Cyfnod Allweddol 3 

   

   
 

Os yw ffigwr wedi’i liwio’n wyrdd, yr ALl hwnnw oedd y 

perfformiwr gorau yn y pwnc hwnnw y flwyddyn honno.  

 

Os yw ffigwr wedi’i liwio’n goch, yr ALl hwnnw oedd y 

perfformiwr gwaethaf yn y pwnc hwnnw y flwyddyn honno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Powys '12/13 '13/14 '14/15

CSI 83.0 86.5 89.3

Welsh 90.2 94.2 95.7

English 87.3 90.3 91.9

Mathematics 88.2 89.8 91.8

Science 90.5 94.4 94.6

Pembrokeshire '12/13 '13/14 '14/15

CSI 80.0 81.1 84.5

Welsh 90.2 95.3 90.9

English 85.1 85.8 88.6

Mathematics 85.9 87.4 88.6

Science 89.2 91.2 91.2

Swansea '12/13 '13/14 '14/15

CSI 76.4 80.6 83.2

Welsh 87.6 89.9 93.2

English 82.3 85.1 87.6

Mathematics 82.4 86.9 87.9

Science 85.9 89.8 90.2

Ceredigion '12/13 '13/14 '14/15

CSI 83.8 89.0 90.5

Welsh 89.4 89.8 90.8

English 89.1 90.5 93.4

Mathematics 86.9 91.5 92.8

Science 91.7 93.5 96.1

Carmarthenshire '12/13 '13/14 '14/15

CSI 77.1 84.5 85.1

Welsh 83.6 88.7 86.5

English 83.1 88.5 88.4

Mathematics 83.8 88.4 90.4

Science 86.2 91.1 91.9

NPT '12/13 '13/14 '14/15

CSI 73.1 73.1 77.8

Welsh 85.5 86.0 85.0

English 79.1 80.6 84.2

Mathematics 79.3 79.9 83.4

Science 82.8 84.3 87.8

ERW '12/13 '13/14 '14/15

CSI 78.1 81.7 84.3

Welsh 86.8 90.0 89.2

English 83.6 86.3 88.4

Mathematics 83.9 86.9 88.7

Science 87.1 90.3 91.4

Wales '12/13 '13/14 '14/15

CSI 77.0 81.0 83.9

Welsh 87.6 90.1 90.9

English 82.9 85.9 87.9

Mathematics 83.9 86.5 88.7

Science 87.0 90.4 91.8
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PERFFORMIAD 

CYFNOD SYLFAEN 
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Yr holl ddisgyblion 

% yn cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen yn 2014/15 

 

 

Perfformiad 2014/15 o’i gymharu ag ALlau eraill yng Nghymru 

 

 

 

% yn cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen yn ERW o’i gymharu â Chymru

 

 

  

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 90.6 92.2 89.2 86.8 86.2 82.3

ERW 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1

Wales 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8 86.8

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

LA

ERW

Wales

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

Rank 4/22 1/22 =5/22 =10/22 =15/22 22/22
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Bechgyn 
 

% yn cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen yn ERW o’i gymharu â Chymru 

 

  

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 87.7 89.6 86.2 82.3 82.7 77.7

ERW 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4

Wales 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

LA

ERW

Wales

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Wales 75.5 78.9 81.0 83.0

ERW 74.2 78.0 81.6 83.4

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Wales

ERW
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Disgyblion eFSM 

% yn cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen yn ERW o’i gymharu â Chymru 
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PERFFORMIAD  

CYFNOD ALLWEDDOL 2 
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Yr holl ddisgyblion 
 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn 2014/15 

 

 

Perfformiad 2014/15 o’i gymharu ag ALlau eraill Cymru 

 

 

 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn ERW o’i gymharu â Chymru 

 

  

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 90.4 90.3 88.6 88.2 89.2 83.3

ERW 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3

Wales 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

LA

ERW

Wales

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

Rank 4/22 5/22 9/22 10/22 8/22 22/22

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Wales 80.0 82.6 84.3 86.1 87.7

ERW 81.0 83.4 84.5 87.3 88.3

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Wales

ERW
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Bechgyn 
 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn ERW o’i gymharu â Chymru 

 

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 86.8 88.9 86.8 85.9 86.4 79.2

ERW 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5

Wales 84.9 84.9 84.9 84.9 84.9 84.9

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

LA

ERW

Wales

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Wales 76.2 79.4 81.4 83.1 84.9

ERW 77.7 80.4 81.3 83.8 85.5

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Wales

ERW
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Disgyblion eFSM 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn ERW o’i gymharu â Chymru 
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PERFFORMIAD 

CYFNOD ALLWEDDOL 3 
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Yr holl ddisgyblion 
 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn 2014/15 

 

 

Perfformiad 2014/15 o’i gymharu ag ALlau eraill Cymru 

 

 

 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn ERW o’i gymharu â Chymru 

 

  

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 89.3 90.5 84.5 85.1 83.2 77.8

ERW 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3

Wales 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9 83.9

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

LA

ERW

Wales

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

Rank 4/22 1/22 =9/22 8/22 14/22 22/22

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Wales 68.0 72.5 77.0 81.0 83.9

ERW 69.8 74.4 78.1 81.7 84.3

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Wales

ERW
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Bechgyn 
 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn ERW o’i gymharu â Chymru 

 

  

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 86.6 87.0 81.5 80.5 79.9 73.3

ERW 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7 80.7

Wales 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

LA

ERW

Wales

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Wales 63.0 67.2 72.4 76.8 80.3

ERW 64.4 68.9 73.1 78.4 80.7

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Wales

ERW
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Disgyblion eFSM  

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni’r Dangosydd Pynciau Craidd yn ERW o’i gymharu â Chymru 
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PERFFORMIAD  

CYFNOD ALLWEDDOL 4 
[TERFYNOL] 
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Yr holl ddisgyblion 

% yn cyflawni Trothwy Lefel 2+ (5A*-C TGAU neu’r hyn sy’n cyfateb, gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg) 

yn 2014/15 

 

 

Perfformiad 2014/15 o’i gymharu ag ALlau eraill Cymru 

 

 

 

% yn cyflawni Trothwy Lefel 2+ yn ERW o’i gymharu â Chymru 

 

  

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

Rank 4 6 =16 7 3 11
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Bechgyn 

% yn cyflawni Trothwy Lefel 2+ (5A*-C TGAU neu’r hyn sy’n cyfateb, gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg) 

yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni Trothwy Lefel 2+ yn ERW o’i gymharu â Chymru 

 

  

Tudalen 139



 

 

126 

Disgyblion eFSM 

% yn cyflawni Trothwy Lefel 2+ (5A*-C TGAU neu’r hyn sy’n cyfateb, gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg) 

yn 2014/15 

 

 

 

% yn cyflawni Trothwy Lefel 2+ yn ERW o’i gymharu â Chymru 
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PRESENOLDEB  

CYNRADD 
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Yr holl ddisgyblion 
 

% y sesiynau a fynychwyd mewn ysgolion cynradd yn 2014/15 

 

 

Presenoldeb 2014/15 o’i gymharu ag ALlau eraill Cymru 

 

 

 

% presenoldeb yn ysgolion cynradd ERW o’i gymharu â Chymru 

Mae ffigyrau Cymru hefyd yn cynnwys disgyblion oed cynradd mewn ysgolion arbennig 

  

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 95.7 95.7 95.0 95.2 94.9 94.8

ERW 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1

Wales 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

LA

ERW

Wales

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

Rank 3/22 2/22 =7/22 5/22 =9/22 =12/22

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Wales 93.3 93.8 93.7 94.8 94.9

ERW 93.1 93.7 93.4 94.9 95.1

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Wales

ERW
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PRESENOLDEB 

UWCHRADD 
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% y sesiynau a fynychwyd mewn ysgolion uwchradd yn 2014/15 

 

 

Presenoldeb 2014/15 o’i gymharu ag ALlau eraill Cymru 

 

 

 

% y presenoldeb yn ysgolion uwchradd ERW o’i gymharu â Chymru 

Mae ffigyrau Cymru hefyd yn cynnwys disgyblion oed uwchradd mewn ysgolion arbennig 

 

 

 

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

LA 94.7 94.5 93.2 94.2 94.0 93.7

ERW 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0 94.0

Wales 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

LA

ERW

Wales

Powys Ceredigion Pembrokeshire Carmarthenshire Swansea NPT

Rank =2/22 5/22 =17/22 9/22 10/22 =14/22

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Wales 91.4 92.2 92.6 93.6 93.8

ERW 91.4 92.3 92.5 93.7 94.0

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

Wales

ERW
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Mae’r dudalen hon yn wag yn fwriadol



 

 
 
 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT 

10
fed

 O HYDREF 2016 
 
 

Panel Gwella Ysgolion 
 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt: 
 

• I adolygu gwaith y Panel a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r Pwyllgor Craffu ar 
ganfyddiadau’r Panel Gwella Ysgolion. 

 

Rhesymau:  
 

• I sicrhau fod y Panel yn heriol ac yn dal arweinwyr ysgol yn atebol am berfformiad. 
 

• Yn ei gyfarfod ar y 17eg o Dacwhedd 2014, fe wnaeth y Bwrdd Gweithredol 
gymeradwyo’n unfrydol, y cynnig i sefydlu Panel Gwella Ysgolion. Mae Cylch Gorchwyl 
y Panel yn datgan bod angen iddo “gynhyrchu adroddiad blynyddol ar weithgaredd y 
Panel i’w ystyried gan y Bwrdd Gweithredol a’r Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant”, gan 
gynnwys “unrhyw gynigion neu argymhellion y mae’r Panel yn ystyried y gallai gwella 
darpariaeth neu berfformiad”. 
 

• Er mwyn i’r aelodau allu gweithredu eu swyddogaeth craffu mewn perthynas â monitro 
perfformiad. 

 

 
Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad: NAC 
OES 
 

 

 
Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio:  
Cyng. Gareth Jones (Addysg a Phlant)  
 

 
 
Y Gyfarwyddiaeth:  
Addysg a Phlant  
 
Enw Pennaeth y Gwasanaeth: 
Gareth Morgans 
 
 
Awdur yr adroddiad: 
Gareth Morgans 
 

 
Swydd:  
 
 
 
Prif Swyddog Addysg 
  

 
Rhif Ffôn / Cyfeiriad E-bost: 
 
 
 
01267 246450 
edgmorgans@sirgar.gov.uk  
 

 

Eitem Rhif  8
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

EDUCATION & CHILDREN  

SCRUTINY COMMITTEE 

10
th

 OCTOBER 2016 
 
 

School Improvement Panel  
 

 

 
The School Improvement Panel was established to enable the Executive Board Member 
for Education and Children’s Services and the Education & Children Scrutiny Committee to 
effectively discharge constitutional and statutory responsibilities for monitoring school 
performance, constantly striving to improve educational outcomes for our pupils. 
 
At its inaugural meeting in February 2015 the Terms of Reference agreed by the Executive 
Board were presented: 
 

• To support the Executive Board Member for Education and Children’s Services 
and the Education & Children Scrutiny Committee in effectively discharging their 
constitutional and statutory responsibilities for monitoring school performance, 
constantly striving to improve educational outcomes for our pupils. 

 

• To receive regular reports from the Director of Education and Children’s 
Services and his officers on all aspects of school performance and to assist in 
identifying areas for improvement. 

 

• To receive regular reports from ERW, the regional school improvement service, 
on its contribution to improving the performance of schools across 
Carmarthenshire, supporting the Director of Education and Children’s Services 
and Chief Education Officer in holding ERW to account in accordance with the 
National Model for Regional Working. 

 

• To scrutinise annually the outcomes of pupil achievements, including teacher 
assessments, national literacy and numeracy tests, external examinations and 
other pupil standards, e.g. Duke of Edinburgh Awards, etc, drawing lessons from 
areas of high performance to be shared elsewhere and identifying areas of 
under-performance requiring improvement. 

 

• To receive and discuss regular school categorisation reports from ERW and to 
support the Director of Education and Children’s Services and the Chief 
Education Officer in identifying priorities for attention within school improvement 
programmes. 
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• To receive copies of every ESTYN school inspection report following their 
publication and to summon the Chair of Governors and Headteacher of every 
school to appear before the Panel in order to hold the senior school leaders to 
account for the outcome of the inspection and further action required in 
response to it. 

 

• To receive reports from the Director of Education and Children’s Services and 
his officers on formal Warning Notices issued to schools causing concern and 
any subsequent formal intervention and to support the Director and his officers 
in securing the required outcomes. 

 

• In tandem with the Corporate Parenting and Safeguarding Panel to maintain an 
overview of safeguarding practice in schools, as a central aspect of school 
performance. 

 

• To produce an annual report on the Panel’s activity for consideration by the 
Executive Board and Education & Children Scrutiny Committee, to include any 
proposals or recommendations that the Panel considers could improve provision 
or performance. 

 
 
The attached report outlines the ‘learning’ from the Panel meetings to date and how to 
disseminate the good practice identified. 
 
 

 
DETAILED REPORT ATTACHED? 
 

 
YES 
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IMPLICATIONS 

 
I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate 
Directors / Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications 
associated with this report.  
 
Signed:  Gareth Morgans              Chief Education Officer      
 

Policy, 
Crime & 
Disorder 
and 
Equalities 

Legal Finance ICT Risk 
Management 
Issues 

Staffing 
Implications 

Physical 
Assets  

YES YES NONE NONE NONE NONE NONE 

 

 
1. Policy, Crime & Disorder and Equalities 
 
This report has been prepared in accordance with the School Improvement Panel’s 
Terms of Reference.  
 

 
2. Legal   
 
The School Improvement Panel was established to enable the Executive Board Member 
for Education and Children’s Services and the Education & Children Scrutiny Committee 
to effectively discharge constitutional and statutory responsibilities for monitoring school 
performance, constantly striving to improve educational outcomes for our pupils. It is 
important to sustain this Panel. 
     

 
 
 
 

CONSULTATIONS 

 
I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed 
below: 
 
Signed:  Gareth Morgans              Chief Education Officer      
 

 
1. Local Member(s) – N/A 
 
2. Community / Town Council – N/A 
 
3. Relevant Partners – N/A 
 
4. Staff Side Representatives and other Organisations – The School Improvement 
Panel Report is scheduled to be presented to the Employee Relations Forum on the 8th 
November 2016. 
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Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 
List of Background Papers used in the preparation of this report: 
 
THESE ARE DETAILED BELOW: 
 
Title of Document 
 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public 
inspection 

 
Enhancing democratic scrutiny 
and monitoring of Education 
and Children’s Services to 
support improvements in 
standards and safeguarding – 
E&C Scrutiny Committee (30th 
September 2014) 
 

 
Agenda:  
http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/EDUC20140930/index
.asp 
 
Minutes:  
http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/EDUC20140930/MIN
UTES.HTM 
 

 
Enhancing democratic scrutiny 
and monitoring of Education 
and Children’s Services to 
support improvements in 
standards and safeguarding – 
Carmarthenshire County 
Council’s Executive Board 
(17th November 2014) 
 

 
Agenda:  
http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/EXEB20141117/index
.asp  
 
Minutes:  
http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/EXEB20141117/MINU
TES.HTM#P106_7945 
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Mae’r dudalen hon yn wag yn fwriadol



 
 

 

 

 

 

 

 

Carmarthenshire County Council’s 

School                

Improvement                   

Panel 
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The School Improvement Panel was established to enable the County Council to 
effectively discharge constitutional and statutory responsibilities for monitoring school 
performance, constantly striving to improve educational outcomes for our pupils. 
 

At its inaugural meeting in February 2015 the following Terms of Reference were agreed- 

 

• To support the Executive Board Member for Education and Children’s Services and 
the Education & Children Scrutiny Committee in effectively discharging their 
constitutional and statutory responsibilities for monitoring school performance, 
constantly striving to improve educational outcomes for our pupils. 

 

• To receive regular reports from the Director of Education and Children’s Services and 
his officers on all aspects of school performance and to assist in identifying areas for 
improvement. 

 

• To receive regular reports from ERW, the regional school improvement service, on its 
contribution to improving the performance of schools across Carmarthenshire, 
supporting the Director of Education and Children’s Services and Chief Education 
Officer in holding ERW to account in accordance with the National Model for Regional 
Working. 

 

• To scrutinise annually the outcomes of pupil achievements, including teacher 
assessments, national literacy and numeracy tests, external examinations and other 
pupil standards, e.g. Duke of Edinburgh Awards, etc, drawing lessons from areas of 
high performance to be shared elsewhere and identifying areas of under-performance 
requiring improvement. 

 

• To receive and discuss regular school categorisation reports from ERW and to support 
the Director of Education and Children’s Services and the Chief Education Officer in 
identifying priorities for attention within school improvement programmes. 

 

• To receive copies of every ESTYN school inspection report following their publication 
and to summon the Chair of Governors and Headteacher of every school to appear 
before the Panel in order to hold the senior school leaders to account for the outcome 
of the inspection and further action required in response to it. 

 

• To receive reports from the Director of Education and Children’s Services and his 
officers on formal Warning Notices issued to schools causing concern and any 
subsequent formal intervention and to support the Director and his officers in securing 
the required outcomes. 

 

• In tandem with the Corporate Parenting and Safeguarding Panel to maintain an 
overview of safeguarding practice in schools, as a central aspect of school 
performance. 

 

• To produce an annual report on the Panel’s activity for consideration by the Executive 
Board and Education & Children Scrutiny Committee, to include any proposals or 
recommendations that the Panel considers could improve provision or performance. 
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Panel Membership  
 
Chair- Cllr. Gareth Jones, Executive Board Member for Education and Children’s 
Services 
 

Plaid Cymru  Labour  Independent  

• Peter Hughes 
Griffiths  

• Gareth Jones  

• Eirwyn Williams  

• Glynog Davies  

• Ryan Bartlett,  

• Terry Davies  

• Pat Jones  
 

• Giles Morgan,  

• Hugh Richards  

• Philip Hughes 
 

 
Officer support- 
 
Robert Sully, Director 
Gareth Morgans, Chief Education Officer 
Aeron Rees, Head of Learner Programmes 

Elin Forsythe, Principle Challenge 
Adviser 
Amanda Rees Davies, Support Officer 

 
Meeting Schedule and Focus 
 
To date the Panel has reviewed 13 schools/settings. 
 

DATE FOCUS SCHOOL/ISSUES LEAD 

26-02-15  • Terms of Reference 

• Carmarthenshire and ERW 
National Categorisation Outcomes 
Report 

• How does the School Improvement 
Team and ERW work with schools 
requiring support? 

Cllr. Gareth O Jones  
Gareth Morgans 
Andi Morgan 

14-05-15 Ysgol Queen Elizabeth High School Peter Spencer, Headteacher 
Trevor Routley, Chair of Governors 

Inspection outcomes Gareth Morgans 

8-07-15 
 

Ysgol Coedcae School Tracy Senchal, Headteacher 
Brian Davies, Chair of Governors 

Ysgol St. Mary’s School Olga Phelps 

15-10-15 
 

Ysgol Emlyn Secondary School Huw Thomas, Headteacher 

Hafodwenog/Bancyfelin/Meidrim 
Informal Federation 

Vicky Hart-Griffiths- Headteacher 

3-12-15 
 

Ysgol Glan-y-Mor Paul Jones, Headteacher 
Ms Wendy Jones, Assistant 
Headteacher 
Steve Mears, Chair of Governors 

Ysgol Brynaman Nick Jones, Headteacher 
Glynog Davies, Chair of Governors 

28-01-16 Reflection on meetings so far- main 
messages, main challenges. 

Cllr. Gareth O Jones 

19-04-16 Ysgol y Bedol Donna Williams, Headteacher 
Mari Thomas-Jones, Assistant 
Headteacher 
Haydn Timothy, Chair of Governors 
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Ysgol Penygaer Anthony Stevenson, Headteacher 

20-09-16 Ysgol Maes y Gwendraeth Wyn Evans, Headteacher 
Dafydd Jones, Chair of Governors 

20-09-16 Key Stages 3 and 4 Teaching and 
Learning Centre 

Jo Antonazzi, Head of PRU 
Nick Lloyd 

 

For every school presentation the following are prepared- 

• a school data pack with local, regional and national comparators 

• most recent ESTYN inspection report and recommendations 

• some suggested questions  

The meetings have been informative and interesting allowing Members to question and 
challenge school leaders and tease out the elements that make the difference and the 
challenges which impede success.  

These have been included in the table below. 

Positive/constructive aspects  Developmental issues 

• Strong leadership at all levels- 
Headteacher, Senior Management, 
departments, governors. 

• A clear vision which is owned by all / 
shared widely 

• Focus on welfare pupils- health, 
attendance 

• Pursuit of excellence at all times 

• A sense of team / collective 
responsibility 

• A flexible, interesting and tailored, 
curriculum which makes learning 
interesting 

• Work with schools / other providers 

• effective self-evaluation systems that 
uses evidence / data 

• Effective use of the Pupil Deprivation 
Grant to have a positive impact on 
standards 

• strong and effective relationships 
between primary and secondary (KS2-
KS3) 

• Focus on the learner 

• Review of the Governing Board's skills 
and recruiting the skills needed 

• Ensure support of parents and 
community 

• Sharing good practice with other 
schools 

• Develop good pupil/staff/parental 
relationship and a caring family ethos 

• Teamwork is paramount,  

• The role of the Governing Body/ 
Chair of the Governing Body 

• Tracking the progress of learners 

• Performance of specific groups of 
learners- ALN, LAC, EAL, e-FSM, 
MAT 

• Operate within budget/efficiency 
agenda 

• Working in a different way- share 
resources, optimizing resources 

• Federation to reduce the 
Headteacher’s workload in the 
governance of schools  

• Introduction of Welsh as a first 
language pathway in an English 
medium school. 

• Support for EAL and LAC learners 

• Ensure consistent high quality 
differentiated teaching  

• Support to develop and implement 
a rigorous self-evaluation model 

• Further support for schools on 
child protection issues. 
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• excellent learning support mechanisms 
encouraging positive results,  

• the staff to have high expectation of all 
learners 

• clear aim and vision for the school and 
its pupils 

• The learner come first and foremost 
and everything a school does do must 
reflect this single goal. 

• Every child is happy at school and 
happy to attend 

• All staff members buy into a constant 
self-evaluating system 

• Pupils are encouraged to self-
challenge  

• Child centred- the child is the centre of 
everything at the school with the 
school focused on preparing them for 
the future, and helping them to achieve 
their full potential. 

• Dedicated Family Engagement Officer- 
to meet with families and support them 
with issues. 

• Effective use of and development of 
skilled Teaching Assistants 

• Team approach across the school. 

• To gain stakeholders’/parents’ support  

• ‘School to school’ model on CPD 
issues, sharing good practice and 
improving skills  

 

Review of the Panel’s role 

Following the January 28th meeting the Executive Board Member for Education and 
Children’s Services requested that the Panel’s remit and function is reviewed in order that 
it becomes more challenging and more effective in holding school leaders to account for 
performance. This has led to more rigour and challenge in subsequent sessions. 

Dissemination of learning 

The Panel suggest that a dissemination conference be held in the Spring Term 2017 to 
share this learning and also the outcomes of the Members’ Task and Finish Group 
investigation into the performance of e-fsm learners. Good practice case studies have 
been identified via the School Improvement Panel sessions. 
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PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT 

10
fed

 O HYDREF 2016 
 

 

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant –  
Adroddiad Gweithgaredd ynghylch ymweliadau 

safle 2015/16 
 

 

Ystyried y materion canlynol a chyflwyno sylwadau arnynt: 
 

• Bod y Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad gweithgaredd atodedig ac yn cyflwyno 
sylwadau arno. 
 

Rhesymau:  
 

• Yn ei gyfarfod ar y 18fed o Fai 2015, fe wnaeth y Pwyllgor benderfynu i barhau â’r 
ymweliadau i ysgolion a lleoliadau gwasanaethau plant yn ystod blwyddyn academaidd 
2015/16, fel rhan o’i flaenraglen waith.   

 

• Mae’r ymweliadau hefyd yn cyfrannu at waith cyffredinol y pwyllgor o ran monitro 
gwasanaethau llinell flaen allweddol. 

 

 
Angen cyfeirio’r mater at y Bwrdd Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad:  
NAC OES 
 
 

 
Aelod y Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am y Portffolio: 
Cyng. Gareth Jones (Addysg a Phlant)  
 
 

 
Y Gyfarwyddiaeth: 
Prif Weithredwr  
 
Enw Pennaeth y Gwasanaeth: 
Linda Rees-Jones  
 
 
Awdur yr Adroddiad: 
Matthew Hughes  
 

 
Swyddi: 
 
 
 
Pennaeth Gweinyddiaeth a’r 
Gyfraith  
 
 
Swyddog Gwasanaethau 
Democrataidd 
  

 
Rhifau Ffôn / Cyfeiriadau E-bost: 
 
 
 
01267 224010 
lrjones@sirgar.gov.uk  
 
 
01267 224029  
mahughes@sirgar.gov.uk  
 

 
 

Eitem Rhif  9
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

EDUCATION & CHILDREN  

SCRUTINY COMMITTEE 

10
th

 OCTOBER 2016  
 
 

Education & Children Scrutiny Committee –  
Site Visit Activity Report 2015/16 

  

 

 
During 2008/09, the Education & Children’s Services Scrutiny Committee (as it was 
formerly known) established a Task & Finish Group to review Access, Inclusion and 
Support Services to Schools.  
 
As part of the Task & Finish Group review, members undertook a series of site visits to 
schools within the county in order to speak to head teachers and staff. The Group found 
these visits invaluable but timescales prevented the members from visiting more schools. 
Therefore, in its final report the Group recommended that a programme of structured 
school visits be developed for all members of the Education & Children’s Services Scrutiny 
Committee. The Committee considered the Group’s recommendation at its meeting on the 
8th May 2010 and unanimously resolved that local members, those who were school 
governors and the Executive Board Member be invited to attend a structured programme 
of visits to all schools and special units during the 2009/10 municipal year.  
 
The programme of visits has continued since this time and in all, the Committee has now 
visited all the County’s schools, as well as visiting other facilities such as children’s centres 
and special units.  
 
During the 2015/16 academic year, 19 schools / Children’s Services facilities were visited 
between October 2015 and June 2016.  
 
Feedback sessions were also held on the 21st January, 14th April, 17th June and 29th 
June 2016 in order for members and officers to discuss and review the visits undertaken. 
The Chair and Vice-Chair also met with the Director and Executive Board Member for 
Education & Children in November 2015, April 2016 and July 2016 to feed back on the 
Committee’s comments and any issues raised during the visits.  
 

 
DETAILED REPORT ATTACHED? 

 
YES  
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IMPLICATIONS 

 
I confirm that other than those implications which have been agreed with the appropriate Directors / 
Heads of Service and are referred to in detail below, there are no other implications associated with 
this report.  
  
Signed:    Linda Rees-Jones 

 
Head of Administration & Law  

Policy, 
Crime & 
Disorder and 
Equalities 

Legal Finance ICT Risk 
Management 
Issues 

Staffing 
Implications 

Physical 
Assets  

 
NONE 

 
NONE 

 
NONE 

 
NONE 

 
NONE 

 
NONE 

 
NONE 

 
 

CONSULTATIONS 

 
I confirm that the appropriate consultations have taken in place and the outcomes are as detailed 
below: 
  
Signed:    Linda Rees-Jones 

 
Head of Administration & Law  

 
1. Local Member(s) – Local members, in addition to those members who are school 
governors at the relevant schools, were invited to join the Committee on its school visits. 
 
2. Community / Town Council – N/A 
 
3. Relevant Partners – N/A 
 
4. Staff Side Representatives and other Organisations – Officers from the Education & 
Children’s Services and Technical Services Departments attended the school visits. 
 

Section 100D Local Government Act, 1972 – Access to Information 
List of Background Papers used in the preparation of this report: 
 
THESE ARE DETAILED BELOW:  
 
Title of Document 
 

File Ref No. / Locations that the papers are available for public inspection 

 
E&C Scrutiny 
Committee Forward 
Work Programme 
2015/16 (E&C Scrutiny 
Committee, 18th May 
2015)  
 

 
Report 
http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/EDUC20150518/REP08.HTM  
 
Minutes 
http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/EDUC20150518/MINUTES.HT
M  
 

 
E&CS Scrutiny 
Committee (8th May 
2009)  
 

 
http://online.carmarthenshire.gov.uk/agendas/eng/ECSS20090508/MINUTES.HT
M  
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Education & Children 
Scrutiny Committee  

 
Site Visit Activity Report 2015/16 
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1. Background to the visits 
 
During 2008/09, the Education & Children’s Services Scrutiny Committee (as it was 
formerly known) established a Task & Finish Group to review Access, Inclusion and 
Support Services to Schools.  
 
As part of the Task & Finish Group review, members undertook a series of site 
visits to schools within the county in order to speak to head teachers and staff. The 
Group found these visits invaluable but timescales prevented the members from 
visiting more schools. Therefore, in its final report the Group recommended that a 
programme of structured school visits be developed for all members of the 
Education & Children’s Services Scrutiny Committee. The Committee considered 
the Group’s recommendation at its meeting on the 8th May 2010 and unanimously 
resolved that local members, those who were school governors and the Executive 
Board Member be invited to attend a structured programme of visits to all schools 
and special units during the 2009/10 municipal year.  
 
The programme of visits has continued since this time and in all, the Committee has 
now visited all the County’s schools, as well as visiting other facilities such as 
children’s centres and special units. Please refer to the appendices (Section 7) for 
details of the schools and other facilities visited since 2009.  
 

 
2. Visits programme in 2015/16 

 
A programme was developed for the 2015/16 academic year with the visits 
continuing to focus on clusters of schools in particular areas in order to minimise 
travel costs.    
 
Visits were arranged by the Education & Children Department’s School 
Modernisation Team in conjunction with the Scrutiny & Consultancy Team. All local 
members, in addition to those members who are school governors at the relevant 
schools, were invited to join the Committee on its visits. Occasionally, other 
governors were also in attendance.  
 
The following 19 schools/children’s centres were visited between October 2015 and 
June 2016:  
 

Wednesday 7th October 2015 Cwrt Henri CP  
Nantgaredig CP 
Llangynnwr CP 
 

Tuesday 24th November 2015 Children’s Services, Morfa, Llanelli  
Tŷ Mair Family Centre, Burry Port 
 

Monday 8th February 2016 Peniel CP 
Cae'r Felin CP, Pencader 
Brynsaron CP (near Llandysul)   
 

Thursday 17th March 2016 Y Bedol CP, Garnant 
Dyffryn Aman Comprehensive 
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Tuesday 26th April 2016 Emlyn Comprehensive, Newcastle Emlyn 
Penboyr CP, Drefach-Felindre 

 

Tuesday 24th May 2016 Llanedi  
Hendy 
Tycroes  
 

Tuesday 14th June 2016 Bancffosfelen 
Pontyberem 
Llanddarog 
Y Fro, Llangyndeyrn 
 

Friday 24th June 2016 Tremoilet, Pendine 
Llanmiloe 
Laugharne 
 

 
 
During 2015/16, members were accompanied on their visits by the following 
officers:   
 

• Simon Davies (School Modernisation Manager, E&C Dept.)  

• Noeline Thomas (Service Manager - Early Years and Prevention, E&C Dept.) 

• Llinos Jones (Challenge Adviser – Team Leader, School Improvement Team, 
E&C Dept.) 

• Marian Morgan (Challenge Adviser – Team Leader, School Improvement Team, 
E&C Dept.) 

• Alun Rees (Challenge Adviser – Team Leader, School Improvement Team, E&C 
Dept.) 

• David Harries (Area Senior Inspector, Property Services, Technical Services 
Department)  

• Jason McGarrigle (Area Senior Inspector, Property Services, Technical Services 
Department) 

• Bob Conyard (Building Inspector, Property Services, Technical Services 
Department) 

• Officers from the Democratic Services Unit (Chief Executive’s Department)  
 
Feedback sessions were also held on the 21st January, 14th April, 17th June and 
29th June 2016 in order for members and officers to discuss and review the visits 
undertaken. The Chair and Vice-Chair also met with the Director and Executive 
Board Member for Education & Children in November 2015, April 2016 and July 
2016 to feed back on the Committee’s comments and any issues raised during the 
visits.  
 
For attendance details, please see Sections 5 and 6.  
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3. Summary of visits  
 
3.1 Ysgol Gynradd Cwrt Henri CP School  

 

  
 
Head Teacher: Mr. Marc Jones Capacity: 62 
Category: Welsh-Medium  Pupils: 46 
Last visit: N/A (first visit)    
 
Cwrt Henri School is located in the Tywi Valley, approximately half a mile north of 
A40, near Dryslwyn. The school consists of a traditional stone building with a small 
hard surfaced play area to the rear. A portable classroom is located in an adjacent 
grassy area behind the main school building. The school serves the areas of Cwrt 
Henri, Dryslwyn, Llanfynydd, Broad Oak, Capel Isaac and Llangathen. The 
Committee was welcomed by the Chair of Governors, Linda Evans. Members 
observed the morning assembly before receiving a presentation from the head 
teacher and viewing the facilities.   
 

 
3.2 Ysgol Gynradd Nantgaredig CP School 

 

  
 
Head Teacher: Mr. Steffan Griffiths Capacity: 214 
Category: Welsh-Medium Pupils: 210 
Last visit:  March 2012   
 
Nantgaredig School is situated on large grounds alongside Station Road, near the 
junction with the main Carmarthen-Llandeilo road (A40). The village, located 
between Carmarthen and Llandeilo, also serves the surrounding villages of Capel 
Dewi, Pont-ar-Gothi, Llanegwad, Felingwm and Felinwen.   
 
The current building was built in the mid-1970s and consists of a single storey 
structure with 8 classrooms, 2 rooms for the Welsh-medium Speech and Language 
Units (Infants and Juniors) and an IT suite. The speech and language units cater for 
pupils from a wide geographical area within Carmarthenshire. 
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The school also has a large assembly hall which is also used at dinner time. An 
additional extension was built in 2008 and this houses the reception class. 
Externally, there are various play areas for different age groups, garden and activity 
areas, in addition to a large hard-surfaced yard and playing field to the north of the 
building.  
 
Members were welcomed by Lloyd Thomas, Chair of the Governors and given a 
tour of the school, followed by a presentation.   
 
 

3.3 Ysgol Gynradd Llangynnwr CP School  
 

  
 
Head Teacher: Mr. Aled Davies Capacity: 357 
Category: Dual-Stream Pupils: 313 
Last visit:  May 2010   
 
The school is situated between Pen-y-Morfa Lane and Rhiw Babell in Llangynnwr 
on the outskirts of Carmarthen. The oldest school buildings date from around the 
1960s whilst the newer section was built in the late 1970s. The school also has a 
number of portable classrooms which were installed in 2002. The school has 
extensive playing fields adjacent to the main School buildings. 
 
The school is dual-stream, providing a bilingual education. There has been 
increasing demand for Welsh medium over the last few years and currently there 
are 3 classes in the English stream and 9 in the Welsh stream. The Head Teacher 
has been in post since January 2015. 
 
Members were welcomed by local member and school governor, Cllr. Elwyn 
Williams. They received a presentation from the Head Teacher before viewing the 
facilities. 
 
 

3.4 Children’s Services, Morfa, Llanelli 
 
A scrutiny-specific development session was held in November 2015 for members 
of the Committee, as part of the site visits programme. The development session 
was held in the Flying Start Offices, New Street, Llanelli where the Committee 
received presentations on the following:  
 

• Overview of the Flying Start Service 

• Overview of the Families First Programme & Team Around the Family (TAF) 
model 
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• Llanelli Women’s Aid – Case Study  
 

  
 
 

3.5 Tŷ Mair Family Centre, Burry Port 
 

  
 
Following its visit to the Children’s Services facilities in Llanelli, the Committee also 
visited the Tŷ Mair Family Centre in Burry Port. The Centre is currently located in 
one part of the former Burry Port Junior School. The Committee received an 
overview of the services provided at the centre as well as speaking with the Centre 
Manager and a representative from Plant Dewi.   

 
 
3.6 Ysgol Gynradd Brynsaron CP School, Saron (near Llandysul)  

 

  
 
Head Teacher: Mrs. Elen Davies Capacity: 123 
Category: Welsh-Medium Pupils: 104 
Last visit:  March 2010   
 
Ysgol Brynsaron is located on the A484 between Rhos and the centre of Saron 
village (near Llandysul. The original building dates back to the early 1900s although 
modernisation work was completed at the school in 2009 in order to provide a new 
reception teaching block and a new Year 6 classroom. The modernisation work also 
included some other internal alterations, such as the addition of a computer room 
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and a library area and the installation of interactive whiteboards in every classroom. 
The school has two hard surfaced playing areas on both sides of the building as 
well as a large grassed playing area for team sports and other activities.  
 
The Committee received a presentation by the head teacher and was then given a 
tour of the school’s facilities. The Chair of Governors Rev. John Gillibrand as well 
as fellow governors Emyr Jones and Sion Mason-Evans were also present during 
the visit.  
 
 

3.7 Ysgol Gynradd Cae’r Felin CP School, Pencader  
 

  
 
Head Teacher: Mrs. Tanya Morgans 

(Acting) 
Capacity: 142 

Category: Welsh-Medium Pupils: 100 
Last visit:  November 2009   
 
Cae’r Felin School is located in the middle of Pencader and was built in 1991. In 
2003, a new extension was built on to the infant classrooms, part of which is hired 
out to the local Cylch Meithrin. There is a hard surfaced playing area on one side of 
the school as well as a large playing field to which the school has access.  
 
Members were given a presentation by the acting head teacher followed by a tour 
of the premises. Following the tour, members had lunch at the school. The Chair of 
Governors, Mrs. Fioled Jones was also in attendance for this visit.    
 
 

3.8 Ysgol Gynradd Peniel CP School  
 
Head Teacher: Mrs. Angharad Jones Capacity: 121 
Category: Welsh-Medium Pupils: 119 
Last visit:  November 2009   
 
The school is located in the centre of Peniel village, off the main A485 Carmarthen 
to Lampeter road. The current school building was opened in September 2009, 
having replaced the former building. The new school has a variety of hard-surfaced 
playing areas and a grass playing field. The school serves the village of Peniel and 
the surrounding area including Bronwydd, Rhydargaeau and Pont-ar-Sais.  
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The modern building features many eco and sustainable systems such as using 
rainwater for flushing the toilets and solar panels to heat water. The multi-purpose 
hall with a portable stage system, is used as a cafeteria for the children, for physical 
education lessons and by various after school and community clubs. Each 
classroom has a dedicated cloakroom and toilet facilities which are accessible from 
the outside play areas. The school also features a separate community room for 
use by the community and the changing rooms are also used by local sports clubs 
at weekends.  
 
The Committee was given an overview of the school’s activities by the head teacher 
as well as the local member Cllr. Pam Palmer. Peniel School was the first school 
visited by the Committee when it commenced its programme of visits in November 
2009.  
 
 

3.9 Ysgol Y Bedol (CP) School, Garnant  
 

  
 
Head Teacher: Mrs. Donna Williams Capacity: 396 
Category: Welsh-Medium Pupils: 366 
Last visit:  November 2010   
 
Ysgol y Bedol is located on Folland Road in Garnant and was officially opened in 
December 2005 by the then Welsh First Minister, Rhodri Morgan. The school was 
the second facility built as part of the Modernising Education Programme at a cost 
of £5.5m to replace the former Twyn Infants School and both Glanaman and 
Garnant primary schools. 
 
The school comprises of a single storey building which includes a community block 
and a hub area, which has the main school entrance, administration area and two 
teaching blocks linked to it. One block caters for three to seven-year-olds and the 
other for seven to 11-year-olds. A central top lit spine corridor gives access to 
playgrounds bringing light and air into the heart of the building, with classrooms 
ranged on one side. 
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The school hall is the size of three badminton courts in order to accommodate a 
range of indoor sports for both pupils and the community. An all-weather multi-use 
games pitch was also developed at the top part of the site and is enclosed and 
floodlit.  
 
The community section of the school enables a range of services to be provided for 
the local community. These include a library, IT facilities and a base for the 
Glanaman & Garnant Neighbourhood Policing Team.   
 
The Committee received a presentation from the Head Teacher and her deputy, 
followed by a tour of the facilities and a working lunch.  

 
 
3.10 Ysgol Dyffryn Aman, Ammanford   

 
Head Teacher: Mr. Stephen Perks   Capacity: 1588 
Category: Bilingual (2B) Pupils: 1576 
Last visit:  November 2010   
 
Ysgol Dyffryn Aman is a large school located on Margaret 
Street in Ammanford on a site shared with Ammanford 
Leisure Centre.   
 
The school building was the site of the former Amman 
Valley Grammar School but in 1970 it became Amman 
Valley Comprehensive School following the merger of 
Amman Valley Grammar and Amman Valley Secondary 
Modern Schools.  
 
In December, the school officially marked the completion of 
a £21m investment programme which involved a four-
phase development. This work included a new extension, 
the refurbishment of one of the existing buildings, plus two 
new buildings. The work was funded via the Council’s 
Modernising Education Programme, with part funding from 
the Welsh Government’s 21st Century Schools initiative. 
 
The extension houses a new sixth form common room, library, staff workrooms, 
science laboratories and a reception area. A Special Educational Needs facility 
known as ‘Canolfan Amanwy’, is located in one of the new buildings. Three new 
fields and a cricket pitch have been developed, along with new changing rooms and 
showers. 
  
The Committee was given an overview of 
the school’s performance by the head 
teacher.   
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3.11 Ysgol Gyfun Emlyn, Newcastle Emlyn  
 

  
 
Head Teacher: Mr. Hugh Thomas Capacity: 642 
Category: English-Medium with 

significant use of Welsh   
Pupils: 550 

Last visit: March 2010   
 
Ysgol Gyfun Emlyn is located next to the leisure centre, overlooking the town of 
Newcastle Emlyn. The school was established in 1984 following the re-organisation 
of secondary education provision in the area, although parts of the school were built 
in 1955. The new block built at the school at reorganisation provides teaching 
facilities for Mathematics, Science, Geography, Modern Languages, Special Needs, 
Music, Art and Food Technology. In the main block, which housed the former 
Secondary Modern School, are located the administrative offices, main hall and 
canteen, Gymnasium, Library and Information Technology suite, with classrooms 
for teaching English, Welsh, Resistant Material Technology and Textiles, together 
with a fourth Science Laboratory.  
 
 

3.12 Ysgol Gynradd Penboyr (VAP) School, Drefach-Felindre     
 

  
 
Head Teacher: Dr. Carol James   Capacity: 101 
Category: Welsh-Medium Pupils: 112 
Last visit:  March 2010   
 
Penboyr Church in Wales Voluntary Aided School is situated next to St. Barnabas 
Church in the centre of Drefach-Felindre, near Newcastle Emlyn. The original 
building dates from 1866 whilst an extension was added in 1991. An additional 
portable classroom was also located on the site in 1999. The school serves the 
village and surrounding areas of Cwmpengraig, Cwmhiraeth, Penboyr and 
Waungilwen. The school has a large area of land to the rear of the main building 
comprising of a hard-surfaced yard and grassed playing area. There is also a 
separate playing area for the Foundation Phase.  
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3.13 Tycroes CP School   

 

  
 
Head Teacher: Mr. Elfed Wood Capacity: 206 
Category: English-Medium Pupils: 210 
Last visit:  March 2010    
 
Tycroes School is located on Pontarddulais Road (the A483) and was opened in 
1902. In 1968 the original school building was modernised and improved with three 
new classrooms being renovated. However, during 2011/12, further re-modelling 
work was carried out and new extensions were built. This work included 
improvements to the roof of the existing building, site access and car parking, in 
addition to the erection of new fencing and development of new playground areas. 
The new facilities were officially opened in July 2012.  
 
 

3.14 Llanedi CP School    
 

  
 
Head Teacher: Miss Sian Rees (Acting) Capacity: 44 
Category: English-Medium Pupils: 20 
Last visit:  March 2010    
 
Llanedi is a small school located on the edge of village, approximately 3 miles north 
of Pontarddulais. The school was established in 1926 and consists of a small 
single-storey building surrounded by a yard and large playing field to the rear. It has 
two classrooms, one for the foundation phase while the other is for the junior class. 
The school has its own kitchen where meals are cooked on a daily basis. 
 
Following consideration of a proposal to close the school at its meeting in March 
2016, the Committee had requested that a visit be arranged to Llanedi, before it 
made any recommendations to the Executive Board regarding the future of the 
school.  
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3.15 Ysgol Gynradd Yr Hendy CP School    
 

  
 
Head Teacher: Mrs. Rhian Kenny Capacity: 197 
Category: Dual-Stream Pupils: 163 
Last visit:  October 2011    
 
Hendy CP School is located on Iscoed Road approximately half a mile from 
Junction 48 of the M4.  
 
Following consideration of a proposal to close Llanedi School at its meeting in 
March 2016, the Committee had requested that a visit be arranged to Hendy, before 
it made any recommendations to the Executive Board regarding the future of 
Llanedi.  
 
The school was established in 1912 and consists of one main building, set back off 
the main road. The building has 9 classrooms and an assembly hall, in addition to a 
number of out-buildings. The school also has a large outdoor hard-surfaced 
playground and a playing field.  
 
 

3.16 Ysgol Gynradd Llanddarog VCP School    
 

  
 
Head Teacher: Mrs. Meinir Jones Capacity: 94 
Category: Welsh-Medium Pupils: 98 
Last visit: May 2013   
 
Llanddarog is a voluntary controlled primary school and is located on the main road 
through the village (B4310).  
 
Following consideration of a proposal to close Bancffosfelen School at its meeting 
in March 2016, the Committee had requested that a visit be arranged to 
Llanddarog, before it made any recommendations to the Executive Board regarding 
the future of Bancffosfelen.  
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The main school building is of traditional build dating from the mid-1800s and 
houses the staff room and junior classrooms. In addition, there are two portable 
classrooms (for the infants) and a single storey multi-purpose hall. The hall serves a 
variety of uses including breakfast club, dinner, physical education and after school 
clubs. There is also a hard surfaced playing area next to the main school building 
and a large playing field to the rear of the site. The Committee noted that since its 
last visit, the hall has been refurbished and toilets added so that pupils did not need 
to cross the yard to the main school building. 
 

 
3.17 Ysgol Gynradd Bancffosfelen CP School    

 

  
 
Head Teacher: Mr. Gareth Owen (Temporary) Capacity: 98 
Category: Welsh-Medium Pupils: 35 
Last visit:  July 2010   
 
Bancffosfelen School is located on Heol-y-Banc, close to the village hall.  
 
Following consideration of a proposal to close the school at its meeting in March 
2016, the Committee had requested that a visit be arranged to Bancffosfelen, 
before it made any recommendations to the Executive Board regarding the future of 
the school.  
 
The school building is made up of two main parts, namely the old traditional school 
building which was built in 1887 and the newer temporary block which was erected 
in the 1960-70s. There is a large hard surfaced yard and playing field next to the 
building. The Committee noted that the head teacher of Pontyberem School 
currently looked after the school, spending a day and a half in Bancffosfelen.  
 

 
3.18 Ysgol Gynradd Pontyberem CP School    

 
Head Teacher: Mr. Gareth Owen Capacity: 240 
Category: Welsh-Medium Pupils: 227 
Last visit:  July 2010   
 
Pontyberem School is situated in large grounds off Heol-y-Parc in the centre of the 
village.  
 
Following consideration of a proposal to close Bancffosfelen School at its meeting 
in March 2016, the Committee had requested that a visit be arranged to 
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Pontyberem, before it made any recommendations to the Executive Board 
regarding the future of Bancffosfelen.  
 

  
 
The present school was established in 1984 following the amalgamation of the 
village’s infant and junior schools. The building had been built as a comprehensive 
school in the 1960s and provides ample room for primary education needs. The 
large grounds and sports facilities are regularly used by local sports clubs and due 
to the large playing area, the school also hosts the annual Mynydd Mawr sports day 
where primary schools from the local area compete in various track and field 
events.  

 
 
3.19 Ysgol Y Fro (CP) School, Llangyndeyrn     

 

  
 
Head Teacher: Mrs. Diane Thomas (Acting) Capacity: 41 
Category: Welsh-Medium Pupils: 34 
Last visit:  October 2013   
 
Ysgol y Fro was founded in 1996 as a federated school and consisted of three 
units, one in Llangyndeyrn, one in Idole and the other in Llansaint. Following the 
closure of the Llansaint Unit in 2009, the infant children were educated at 
Llangyndeyrn whilst the juniors were based in Idole. However, since the 
Committee’s last visit in October 2013, the Idole Unit has closed (September 2014) 
and all pupils based in Llangyndeyrn.  
 
Following consideration of a proposal to close Bancffosfelen School at its meeting 
in March 2016, the Committee had requested that a visit be arranged to Y Fro, 
before it made any recommendations to the Executive Board regarding the future of 
Bancffosfelen.  
 
The school is located on the northern edge of the village, off the B4306 road 
between Pontyberem and Carmarthen. The site is accessed via a narrow track with 
the building and grounds built into the side of the hill overlooking the village. The 
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school building consists of three main classrooms (one of which is used by the 
Cylch Meithrin) and a toilet block. There is a hard surfaced play area alongside the 
school building with a variety of outdoor play houses for the youngest children.  
 
 

3.20 Tremoilet VCP School    
 

  
 
Head Teacher: Mrs. Jayne Thomas (Acting) Capacity: 64 
Category: English-Medium (with significant 

use of Welsh) 
Pupils: 49 

Last visit:  April 2010   
 
Tremoilet is a Church in Wales school and is located on the Pendine to Amroth 
road, above the main part of the village.  
 
Following the Executive Board’s decision to defer consideration of the future of 
Tremoilet School in March 2016, the Education & Children Scrutiny Committee had 
then requested that a visit be arranged to the Tremoilet, before it made any 
recommendations to the Executive Board regarding the school’s future.  
 
The original school was established in St Lawrence’s Church in Marros in 1840 
whilst the current school building dates back to 1875. The main school building 
houses the hall and staff/admin room whilst the infants’ class is housed in a 
temporary extension that was installed approximately 25 years ago. The junior class 
is located in a portable classroom attached to the main building. The kitchen 
provides meals for the pupils and is located in a single storey building which is also 
linked to the main hall. The school has a hard surfaced playing area as well as a 
large playing field (leased to the school by the neighbouring farm).  
 
 

3.21 Llanmiloe CP School  
 
Head Teacher: Mrs. Mallt Lewis (Acting)   Capacity: 65 
Category: English-Medium   Pupils: 37 
Last visit:  April 2010   
 
Llanmiloe CP School is located alongside the A4066 between Laugharne and 
Pendine, opposite the Qinetiq Defence Establishment.  
 
Following the Executive Board’s decision to defer consideration of the future of 
Llanmiloe School in March 2016, the Education & Children Scrutiny Committee had 
then requested that a visit be arranged to the Llanmiloe, before it made any 
recommendations to the Executive Board regarding the school’s future.  
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The building is a long and narrow single-storey building, of single brick construction 
which dates back to the early post-war years. The school and surrounding homes 
were built by the Ministry of Defence for its workers at the Llanmiloe site. The 
school has large grounds with a yard / playing area running the whole length of the 
building and a playing field below it, next to the main road.  
 
 

3.22 Laugharne VCP School  
 

  
 
Head Teacher: Mrs. Kimberley Perry   Capacity: 118 
Category: English-Medium (with significant use of 

Welsh) 
Pupils: 61 

Last visit:  April 2010   
 
Laugharne School is located off Orchard Park and was partly re-built in 2004 with 
the addition of a new spacious extension. The older part of the school, built in the 
1960s, houses the hall / canteen.  
 
Following the Executive Board’s decision to defer consideration of the future of 
Laugharne School in March 2016, the Education & Children Scrutiny Committee 
had then requested that a visit be arranged to the Laugharne, before it made any 
recommendations to the Executive Board regarding the school’s future 
 
The school has use of the Laugharne Athletic playing fields at the rear of the 
building for team sports and outdoor activities.  
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4. Conclusion 
 
As in previous years, the visits undertaken by the Committee during 2015/16 gave 
members an opportunity to view a wide variety of schools within the county. The 
visits also provided members with further opportunities to:  
 

• Speak with staff, pupils and governors 

• Discuss issues of concern with staff and governors  

• Hear about the challenges faced by teaching staff in their day to day work  

• Understand the different challenges facing schools in different parts of the 
county  

• View the condition of existing school buildings and facilities 

• View and experience the new school facilities being built in the county  
 
Whilst the visits to date have been invaluable in informing members’ discussions at 
committee meetings, members have developed the visits further by focusing on 
school performance and standards. It is envisaged that future visits will continue to 
be linked with the School Performance Panel’s work programme and recent ESTYN 
school inspections.   
 
During the year, the Chair and Vice-Chair of the Committee have continued to meet 
with the Executive Board Member for Education & Children, as well as the Director 
of Education & Children. The purpose of these meetings is to discuss the strategic 
issues and concerns arising from recent visits.   
 
It should also be noted that the visits would not have been possible were it not for 
the co-operation of the schools and staff of the children’s centres. Members and 
local authority staff are thankful to the head teachers, governors and staff for their 
time and willingness to welcome and accommodate the visits.   
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5. Visit Attendance 2015/16 
 

Date Schools Visited Committee / EB Member 
Present 

Local Member(s) Governor(s)  Officer(s) 

 
Wednesday 7th 
October 2015 

 
Cwrt Henri  
 
Nantgaredig 
 
Llangynnwr  

 
Cllr. Eirwyn Williams  
Cllr. Ryan Bartlett  
Cllr. Cefin Campbell  
Cllr. Mansel Charles 
Cllr. Terry Davies 
Cllr. Peter Hughes-Griffiths  
Cllr. Gwyn Hopkins  
Cllr. John James 
Cllr. Pat Jones 
Cllr. Jean Lewis 
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
Cllr. Gareth Jones (EBM) 
 

 
Cllr. Mansel Charles 
(Llanegwad)  
 
Cllr. Elwyn Williams 
(Llangynnwr)  
 

 
Cllr. Mansel Charles 
(Nantgaredig)  
 
Cllr. Elwyn Williams 
(Llangynnwr)  
 

 
Simon Davies (E&C 
Department) 
 
David Harries 
(Environment Dept.) 
 
Bernadette Dolan (DS 
Unit)  

 
Tuesday 24th 
November 2015 

 
Children’s Services, Morfa, 
Llanelli  
 
Tŷ Mair Family Centre, Burry 
Port 
 

 
Cllr. Eirwyn Williams  
Cllr. Cefin Campbell  
Cllr. Mansel Charles 
Cllr. Peter Hughes-Griffiths  
Cllr. Gwyn Hopkins  
Cllr. John James 
Cllr. Jean Lewis 
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
Cllr. Gareth Jones (EBM) 
 

 
Cllr. John James (Burry 
Port)  

  
Noeline Thomas (E&C 
Department)  
 
Matthew Hughes (DS 
Unit)  
 
 
 
 

 
Monday 8th 
February 2016 

 
Brynsaron (near Llandysul)   
 
Cae'r Felin, Pencader 
 

 
Cllr. Eirwyn Williams   
Cllr. Ryan Bartlett  
Cllr. Ieuan Wyn Davies  
Cllr. Peter Hughes-Griffiths  

 
Cllr. Pam Palmer 
(Abergwili)   
 

 
Rev. John Gillibrand 
(Brynsaron)  
  
Mr. Emyr Jones 

 
Marian Morgan (E&C 
Department)  
 
Alun Rees (E&C 
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Date Schools Visited Committee / EB Member 
Present 

Local Member(s) Governor(s)  Officer(s) 

Peniel 
 

Cllr. Gwyn Hopkins  
Cllr. Jean Lewis 
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
Cllr. Gareth Jones (EBM) 
 

(Brynsaron) 
 
Mr. Sion Mason-Evans 
(Brynsaron)  
   
Mrs. Fioled Jones 
(Cae’r Felin)  
 

Department) 
 
David Harries 
(Environment Dept.) 
 
Matthew Hughes (DS 
Unit)  
 

 
Thursday 17th 
March 2016 

 
Y Bedol, Garnant 
 
Dyffryn Aman Comprehensive, 
Ammanford 
 

 
Cllr. Eirwyn Williams   
Cllr. Ryan Bartlett  
Cllr. Cefin Campbell  
Cllr. Mansel Charles 
Cllr. Ieuan Wyn Davies  
Cllr. Peter Hughes-Griffiths  
Cllr. Gwyn Hopkins  
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
Gareth Jones (EBM)  
 

 
Cllr. Kevin Madge 
(Garnant)  

 
Cllr. Kevin Madge (Y 
Bedol)  
 
Cllr. David Jenkins (Y 
Bedol and Ysgol 
Dyffryn Aman)  
 
Cllr. Ryan Bartlett 
(Ysgol Dyffryn Aman)  

 
David Harries 
(Environment Dept.) 
 
Matthew Hughes (DS 
Unit)  
 

 
Tuesday 26th 
April 2016 

 
Ysgol Gyfun Emlyn, Newcastle 
Emlyn 
 
Penboyr, Drefach-Felindre 

 

 
Cllr. Eirwyn Williams   
Cllr. Ryan Bartlett  
Cllr. Cefin Campbell  
Cllr. Mansel Charles 
Cllr. Peter Hughes-Griffiths  
Cllr. Gwyn Hopkins  
Cllr. John James  
Cllr. Jean Lewis 
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Kate Hill (Parent Governor 
Rep.)  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
Gareth Jones (EBM)   
 

 
Cllr. Hazel Evans 
(Cenarth)  
 
Cllr. Ken Howell 
(Llangeler)  

 
Cllr. Hazel Evans 
(Emlyn)  
 
Rev. John Gillibrand 
(Penboyr)    
 

 
David Harries 
(Environment Dept.) 
 
Matthew Hughes (DS 
Unit)  
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Date Schools Visited Committee / EB Member 
Present 

Local Member(s) Governor(s)  Officer(s) 

 
Tuesday 24th 
May 2016 

 
Llanedi  
 
Hendy 
 
Tycroes  
 

 
Cllr. Eirwyn Williams   
Cllr. Cefin Campbell  
Cllr. Mansel Charles 
Cllr. Ieuan Wyn Davies  
Cllr. Peter Hughes-Griffiths  
Cllr. Gwyn Hopkins  
Cllr. John James  
Cllr. Jean Lewis 
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Kate Hill (Parent Governor 
Rep.)  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
Mrs. Alex Pickles (Parent 
Governor Rep.) 
Gareth Jones (EBM)   
 

 
Cllr. Gareth Thomas 
(Hendy)  

 
Mrs. Eirwen Thomas 
(Llanedi)  
 
Mrs. Elinor Williams 
(Llanedi)  
 
Cllr. Gareth Thomas 
(Hendy)  
 
 

 
David Harries 
(Environment Dept.) 
 
Bob Jeffery 
(Environment Dept.)  
 
Llinos Jones (E&C 
Department)  
 
Jason McGarrigle 
(Environment Dept.) 
 
Matthew Hughes (DS 
Unit)  
 

 
Tuesday 14th 
June 2016 

 
Llanddarog 
 
Bancffosfelen 
 
Pontyberem 
 
Y Fro, Llangyndeyrn 
 

 
Cllr. Eirwyn Williams   
Cllr. Ryan Bartlett  
Cllr. Cefin Campbell  
Cllr. Mansel Charles 
Cllr. Ieuan Wyn Davies  
Cllr. Gwyn Hopkins 
Cllr. John James   
Cllr. Jean Lewis 
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Kate Hill (Parent Governor 
Rep.)  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
Mrs. Alex Pickles (Parent 
Governor Rep.) 
 
 
 

 
Cllr. Wyn Evans 
(Llanddarog)  
 
Cllr. Joy Williams 
(Pontyberem)  
 
Cllr. Tyssul Evans 
(Llangyndeyrn)  

 
Cllr. Joy Williams 
(Pontyberem and 
Bancffosfelen)  

 
Matthew Hughes (DS 
Unit)  
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Date Schools Visited Committee / EB Member 
Present 

Local Member(s) Governor(s)  Officer(s) 

 
Friday 24th 
June 2016 

 
Tremoilet, Pendine 
 
Llanmiloe 
 
Laugharne 
 

 
Cllr. Eirwyn Williams   
Cllr. Cefin Campbell  
Cllr. Mansel Charles 
Cllr. Ieuan Wyn Davies  
Cllr. Gwyn Hopkins 
Cllr. Jean Lewis 
Cllr. Hugh Richards 
Cllr. Tom Theophilus  
Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Rep). 
 

 
Cllr. Jane Tremlett 
(Laugharne Township)  

 
Cllr. Jane Tremlett 
(Tremoilet and 
Laugharne)  
 
Mr. Jamie Rugg 
(Llanmiloe)  

 
Matthew Hughes (DS 
Unit)  
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6. Attendance at Feedback / Discussion Meetings  
 

Date 
 

Committee Members Present Officer(s) 

 
21st January 2016  

 
Councillors Ryan Bartlett, Mansel Charles, Gwyn Hopkins, Peter 
Hughes-Griffiths, John James, Jean Lewis, Tom Theophilus, 
Eirwyn Williams, Gareth Jones (EBM) as well as Mrs. Vera Kenny 
(RC Church Representative)  
 

 
Matthew Hughes (DS Unit)    
 

 
14th April 2016  

 
Councillors Ryan Bartlett, Cefin Campbell, Mansel Charles, Gwyn 
Hopkins, Peter Hughes-Griffiths, Jean Lewis, Hugh Richards, 
Tom Theophilus, Eirwyn Williams, as well as Mrs. Vera Kenny 
(RC Church Representative), Mrs Emma Heyes and Mrs. Kate Hill 
(Parent Governor Representatives)    
 
 

 
Matthew Hughes (DS Unit)    
 

 
17th June 2016  
 

 
Councillors Ryan Bartlett, Cefin Campbell, Mansel Charles, Gwyn 
Hopkins, Peter Hughes-Griffiths, John James, Jean Lewis, Hugh 
Richards, Tom Theophilus, Eirwyn Williams, as well as Mrs. Vera 
Kenny (RC Church Representative), Mrs. Kate Hill and Mrs. Alex 
Pickles (Parent Governor Representatives)    
 

 
Matthew Hughes (DS Unit)    
 

 
29th June 2016  

 
Councillors Ryan Bartlett, Mansel Charles, Ieuan Davies, Gwyn 
Hopkins, Peter Hughes-Griffiths, Jean Lewis, Tom Theophilus, 
Eirwyn Williams, as well as Mrs. Vera Kenny (RC Church 
Representative)  
 

 
Matthew Hughes (DS Unit)    
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7. Appendices 
 
7.1 Appendix 1 – Details of all schools visited during 2009/10  
 
7.2 Appendix 2 – Details of all schools visited during 2010/11  
 
7.3 Appendix 3 – Details of all schools visited during 2011/12  
 
7.4 Appendix 4 – Details of all schools visited during 2012/13  
 
7.5 Appendix 5 – Details of all schools / children’s centres visited during 2013/14  
 
7.6 Appendix 6 – Details of all schools / children’s centres visited during 2014/15  
 
7.7 Appendix 7 – Details of all schools / children’s centres visited during 2015/16 
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7.1 Appendix 1 – Details of all schools visited during 2009/10  
 

 
Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Friday 13th November 2009 Peniel CP  Abergwili  WM 

 Ysgol Cae’r Felin CP, Pencader  Llanfihangel-ar-Arth WM 

 Llanllwni VCP  Llanfihangel-ar-Arth WM 

 Ysgol Carreg Hirfaen CP, Cwmann Llanybydder  WM 

    

Thursday 10th December 2009 Dyffryn Taf Comprehensive School, Whitland Whitland EM (Secondary) 

 Whitland CP Whitland  DS 

 Ysgol Beca CP, Efailwen  Llanboidy  WM 

 Ysgol Bro Brynach CP, Llanboidy  Llanboidy  WM 

    

Thursday 11th March 2010 Brynsaron CP, Saron (Llandysul)  Llangeler  WM 

 Penboyr VAP, Drefach-Felindre Llangeler  WM 

 Ysgol Gyfun Emlyn, Newcastle Emlyn Cenarth  EM (Secondary) 

 Ysgol y Ddwylan CP, Newcastle Emlyn Cenarth  WM 

    

Monday 29th March 2010 Llanedi CP Hendy  EM 

 Pen-y-Groes CP Pen-y-Groes WM 

 Saron CP Saron  TR 

 Tycroes CP Tycroes  EM 

    

Friday 23rd April 2010 Tremoilet VCP, Pendine Laugharne Township  EM 

 Llanmiloe CP  Laugharne Township  EM 

 Laugharne VCP Laugharne Township  EM 

 Ysgol Griffith Jones CP, St. Clears St. Clears  DS 

    

Monday 24th May 2010 Abergwili VCP Abergwili  WM 

 Richmond Park CP, Carmarthen Carmarthen Town South  EM 

 Llangynnwr CP School Llangynnwr  DS 

T
udalen 186



Gweinyddiaeth a’r Gyfraith \ Gwasanaethau Democrataidd \ Craffu 
Administration & Law \ Democratic Services \ Scrutiny 

    

Friday 18th June 2010 Ysgol y Castell, Kidwelly  Kidwelly  EM 

 Burry Port Infants School Pembrey  EM 

 Burry Port Juniors School  Burry Port  EM 

 Glan-y-Môr Comprehensive, Burry Port Pembrey   EM (Secondary) 

    

Wednesday 7th July 2010 Pontyberem CP School  Pontyberem  WM 

 Bancffosfelen CP School Pontyberem  WM 

 
  

T
udalen 187



Gweinyddiaeth a’r Gyfraith \ Gwasanaethau Democrataidd \ Craffu 
Administration & Law \ Democratic Services \ Scrutiny 

7.2 Appendix 2 – Details of all schools visited during 2010/11  
 

 
Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Tuesday 16th November 2010 Amman Valley Comprehensive, Ammanford Ammanford  CB (Secondary)  

 Ysgol Y Bedol CP, Garnant  Garnant  TR 

 Brynaman CP Cwarter Bach  WM 

    

Monday 29th November 2010 Ffairfach CP School (near Llandeilo)  Llandeilo  WM 

 Tre-Gib Comprehensive School, Ffairfach Llandeilo  CB (Secondary) 

    

Monday 14th February 2011  Johnstown CP School, Carmarthen  Carmarthen Town South  EM 

 Queen Elizabeth High School, Carmarthen Carmarthen Town South  EW (Secondary) 

    

Friday 18th March 2011 Cross Hands CP School  Llannon  WM 

 Llechyfedach CP School Llannon WM 

 Llannon CP School Llannon  WM 

 Tumble CP School Llannon  WM 

    

Wednesday 18th May 2011 Hafodwenog CP School, Trelech  Trelech  WM 

 Meidrim CP School Trelech  WM 

 Abernant CP School Trelech  WM 

 Bancyfelin CP School St. Clears  WM 

    

Friday 17th June 2011 Llanybydder CP School  Llanybydder  WM 

 Rhydcymerau CP School  Llanybydder  WM 

 Llansawel CP School  Cynwyl Gaeo WM 

 Talley CP School Manordeilo a Salem  WM 

    

Wednesday 22nd June 2011 Bigyn CP School, Llanelli  Bigyn EM 

 Maes-y-Morfa CP School, Llanelli Glan-y-Môr  EW 
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7.3 Appendix 3 – Details of all schools visited during 2011/12  
 

 
Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Monday 3rd October 2011  Hendy CP School Hendy DS 

 Llangennech Infants School Llangennech  DS 

 Llangennech Junior School Llangennech  DS 

 Bryn CP School  Llangennech  EM 

 Brynsierfel CP School, Llanelli Llwynhendy  WM 

    

Thursday 17th November 2011  Pwll CP School  Hengoed EM 

 Five Roads CP School  Glyn  WM 

 Trimsaran CP School  Trimsaran  DS 

 Pembrey CP School Pembrey  EM 

    

Friday 25th November 2011  Heol Goffa Special School, Llanelli Elli  Special 

 Ysgol Y Felin CP, Llanelli Felinfoel DS 

    

Friday 3rd February 2012  Myrddin CP School, Carmarthen  Carmarthen Town North  EM 

 Ysgol-y-Dderwen CP, Carmarthen  Carmarthen Town North  WM  

 Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Carmarthen St. Ishmael  AB (Secondary)  

    

Tuesday 28th February 2012  Carwe CP School  Llangyndeyrn  WM 

 Gwynfryn CP School, Pont-iets Llangyndeyrn  WM 

 Pont-iets CP School  Glyn WM 

 Pont-Henri CP School Glyn WM 

    

Friday 16th March 2012 Nantgaredig CP School  Llanegwad WM 

 Brechfa CP School Llanegwad WM 
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7.4 Appendix 4 – Details of all schools visited during 2012/13  
 

 
Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Tuesday 16th October 2012 Bynea CP Bynea EM 

 Bryn Teg CP, Llanelli Llwynhendy EM 

 Halfway CP, Llanelli Dafen EM 

 Dafen CP, Llanelli Dafen  EM 

    

Wednesday 14th November 2012 Betws CP Betws TR 

 Ammanford Nursery Ammanford DS 

 Parcyrhun CP, Ammanford Ammanford DS 

 Llandybie CP  Llandybie  TR 

    

Monday 25th February 2013 Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli Hengoed  AB (Secondary) 

 Old Road CP, Llanelli Lliedi EM 

 Swiss Valley CP, Llanelli Swiss Valley  EW 

 Stebonheath CP, Llanelli Bigyn  EW 

    

Wednesday 20th March 2013 Cynwyl Elfed CP  Cynwyl Elfed WM 

 Llanpumsaint CP Cynwyl Elfed  WM 

    

Tuesday 30th April 2013  Ysgol Gymraeg Rhydaman Ammanford WM 

 Bro Banw CP, Ammanford  Ammanford DS 

    

Wednesday 22nd May 2013  Llanddarog VCP Llanddarog  WM 

 Maes-y-Bont CP Llanfihangel Aberbythych  WM 

 Blaenau CP Pen-y-Groes  WM 
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Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Wednesday 19th June 2013 Llanwrda CP Cil-y-Cwm  WM 

 Llangadog CP Llangadog  WM 

    

Monday 8th July 2013 Llangain CP  Llansteffan  WM 

 Llansteffan CP Llansteffan  WM 
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7.5 Appendix 5 – Details of all schools / children’s centres visited during 2013/14  
 

 
Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Wednesday 2nd October 2013 Y Fro CP (Llangyndeyrn Unit) Llangyndeyrn  WM 

 Y Fro CP (Idole Unit) St. Ishmaels WM 

 Ferryside VCP St. Ishmaels WM 

    

Monday 11th November 2013 Model VAP, Carmarthen Carmarthen Town West EM 

 Rhyd-y-Gors Special School, Carmarthen Carmarthen Town South Special  

    

Wednesday 5th February 2014 Felinfoel Children’s Centre, Llanelli  Felinfoel  N/A 

 Penygaer CP, Llanelli  Lliedi  EM 

 Bryngwyn Comprehensive, Llanelli Dafen  EM 

    

Wednesday 19th March 2014 Gorslas CP Gorslas WM 

 Cefneithin CP Gorslas WM 

 Drefach CP Gorslas WM 

    

Friday 4th April 2014 Richmond Park, Carmarthen Carmarthen Town South EM 

 St. Mary’s RCP, Carmarthen Carmarthen Town West EM 

    

Monday 19th May 2014 Morfa Family Centre, Llanelli  Glan-y-Môr  N/A 

 Maes-y-Morfa CP School, Llanelli  Glan-y-Môr EM 

 Pentip VAP, Llanelli Elli  EM 

 Coedcae Comprehensive, Llanelli Bigyn  EM 

    

Friday 20th June 2014 Llwynhendy Family Centre, Llanelli  Llwynhendy  N/A 

 St. Mary’s RCP, Llanelli Dafen  EM 

 St. John Lloyd RC Comprehensive, Llanelli Dafen  EM 
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7.6 Appendix 6 – Details of all schools / children’s centres visited during 2014/15 
 

 
Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Wednesday 22nd October 2014 Mynydd-y-Garreg CP School Kidwelly WM 

 Maes-y-Gwendraeth Secondary School 
(Drefach and Cefneithin Campuses) 

Drefach  2A (Secondary)  

    

Monday 10th November 2014 Llansadwrn CP School  Cil-y-Cwm WM 

 Rhys Prichard CP School, Llandovery  Llandovery  TR 

 Bro Dinefwr Secondary School (Pantycelyn 
Campus) 

Llandovery  2B (Secondary) 

    

Wednesday 4th February 2015 Ysgol Y Felin, Llanelli Felinfoel  DS 

 Ysgol Ffwrnes, Llanelli  Hengoed WM 

 Ysgol Brynsierfel, Llanelli Llwynhendy  WM 

    

Thursday 19th March 2015 Copperworks Infant CP, Llanelli Tŷ-Isha  EM 

 Lakefield CP, Llanelli Tŷ-Isha  EM 

 Ysgol Dewi Sant, Llanelli Lliedi  WM 

    

Wednesday 22nd April 2015  Ysgol Gymraeg Gwenllian, Kidwelly Kidwelly  WM 

 Ysgol Gymraeg Parc-y-Tywyn, Burry Port Pembrey  WM 

    

Tuesday 19th May 2015  Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Llandeilo Llandeilo  WM 

 Llandeilo CP School Llandeilo  EM 
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7.7 Appendix 7 – Details of all schools / children’s centres visited during 2015/16 
 

 
Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Wednesday 7th October 2015 Cwrt Henri  Llanegwad WM  

 Nantgaredig Llanegwad WM  

 Llangynnwr Llangynnwr  DS 

    

Tuesday 24th November 2015 Children’s Services, Morfa, Llanelli  Glan-y-Môr  N/A  

 Tŷ Mair Family Centre, Burry Port Burry Port  Family Centre  

    

Monday 8th February 2016 Brynsaron  Llangeler  WM  

 Cae'r Felin, Pencader Llanfihangel-ar-Arth  WM  

 Peniel Abergwili  WM  

    

Thursday 17th March 2016 Y Bedol, Garnant Garnant  WM  

 Dyffryn Aman Comprehensive, Ammanford Ammanford  2B (Secondary)   

    

Tuesday 26th April 2016 Ysgol Gyfun Emlyn, Newcastle Emlyn Cenarth EM (Secondary)  

 Penboyr, Drefach-Felindre Llangeler WM  

    

Tuesday 24th May 2016 Tycroes Tycroes  EM  

 Llanedi Hendy  EM 

 Hendy Hendy  DS 

    

Tuesday 14th June 2016 Llanddarog Llanddarog WM 

 Bancffosfelen Pontyberem  WM 

 Pontyberem Pontyberem  WM 

 Y Fro, Llangyndeyrn Llangyndeyrn  WM 
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Date 
 

 
School  

 
Electoral Ward 

 
Category  

Friday 24th June 2016 Tremoilet, Pendine Laugharne Township EM 

 Llanmiloe Laugharne Township EM 

 Laugharne Laugharne Township EM  
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8. Glossary of Terms  
 
2A (Secondary) – At least 80% of subjects apart from English and Welsh are taught 
only through the medium of Welsh to all pupils. One or two subjects are taught to 
some pupils in English or in both languages. 
 
2B (Secondary) – At least 80% of subjects (excluding Welsh and English) are 
taught through the medium of Welsh but are also taught through the medium of 
English. 
 
AB (Secondary) – At least 80% of subjects apart from English and Welsh are taught 
only through the medium of Welsh to all pupils. One or two subjects are taught to 
some pupils in English or in both languages. 
 
CB (Secondary) – A bilingual secondary school where 50-79% of subjects (ex. 
English & Welsh) are taught through the medium of Welsh but are also taught 
through the medium of English.   
 
CP School – Community Primary School 
 
DS (Dual-Stream Primary School) – Two types of provision exist side-by-side in 
these schools. Parents/pupils opt either for the mainly Welsh-medium or mainly 
English-medium provision which is usually delivered as in categories and 5 
respectively. Both Welsh and English are used in the day to day business of the 
school. The language of communication with the pupils is determined by the nature 
of the curricular provision, but in some schools high priority is given to creating a 
Welsh-language ethos throughout the school. The school communicates with 
parents in both languages.   
 
DS Unit – Democratic Services Unit  
 
E&C – Education & Children  
 
EBM – Executive Board Member  
 
EM (Primary) – Predominantly English medium primary school.  
 
EM (Secondary) – Predominantly English medium school where 1 or 2 subjects 
may be taught through the medium of Welsh as an option.   
 
ESTYN – Her Majesty’s Inspectorate for Education and Training in Wales 
 
EW (Primary) – Predominantly English medium primary school but with significant 
use of Welsh. 
 
EW (Secondary) – Predominantly English medium secondary school with significant 
use of Welsh. 20-49 % of subjects are taught through the medium of Welsh but are 
also taught in English.  
 
RC – Roman Catholic  
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RCP – Roman Catholic Primary  
 
TAF – Team Around the Family   
 
Transitional Primary School (TR) – Welsh medium with significant use of English 
where pupils in the Foundation Phase experience the areas of learning mainly 
through the medium of Welsh. Both languages are used in teaching at Key Stage 2 
but with greater emphasis on Welsh, so that Welsh is used as the medium of 
instruction for over half and up to 70% of the curriculum. Welsh is the language of 
the day to day business of the school. A high priority is given to creating a Welsh 
ethos. The school communicates with parents in both languages. Schools would 
usually only be in this category on a temporary basis.  
 
VAP School – Voluntary Aided Primary School   
 
VCP School – Voluntary Controlled Primary School 
 
WM (Primary) – All pupils in the Foundation Phase experience the areas of learning 
through the medium of Welsh. Welsh is the main teaching medium at Key Stage 2 
with at least 70% of the teaching through the medium of Welsh. English is 
introduced formally as a subject at Key Stage 2 and is taught through the medium 
of English, and English may occasionally be used for some aspects of some 
subjects. Welsh is the language of the day to day business of the school. Welsh is 
used as the language of communication with the pupils and for the school’s 
administration. The school communicates with parents in both languages. 
 
Ysgol Gyfun – Comprehensive School  
 
 
 
*Members are asked to note that the school capacities, pupil numbers and other 
details (e.g. head teachers) were correct at the time of the visits but that these can 
vary or change during the course of an academic year. 
 
**Language category definitions sourced from the Welsh Assembly Government’s 
‘Defining schools according to Welsh medium provision’ information booklet, 
published in October 2007.  

Tudalen 197



Tudalen 198

Mae’r dudalen hon yn wag yn fwriadol


	Agenda
	5 EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL
	6 RHAGLEN TRAWSNEWID I WNEUD CYNNYDD (TIC) - Y NEWYDDION DIWEDDARAF
	7 CYNLLUN BUSNES ERW 2016/19
	Adroddiad

	8 PANEL GWELLA YSGOLION
	Adroddiad

	9 PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - ADRODDIAD GWEITHGAREDD YNGHYLCH YMWELIADAU SAFLE 2015/16
	Adroddiad


