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Annwyl Lynne 
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1. Sut mae COVID-19 wedi effeithio ar waith cyffredinol Llywodraeth Cymru ar 

addysg heblaw yn yr ysgol a chamau i roi’r Fframwaith Gweithredu ar waith?  

Yn ystod y pandemig, parhaodd y gwaith o gynyddu mynediad disgyblion sy'n cael 

addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) at y cwricwlwm drwy ddarpariaethau a nodwyd 

yn y Bil Cwricwlwm ac Asesu, a gyflwynwyd ar 6 Gorffennaf. Er mwyn cefnogi'r 

broses o roi'r bil ar waith, mae canllawiau ychwanegol Cwricwlwm i Gymru ar gyfer 

disgyblion sy'n mynychu unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau addysg heblaw yn yr 

ysgol (EOTAS) yn cael eu cyd-awduro ar hyn o bryd gan ymarferwyr a phobl eraill 

sydd â phrofiad o ddarpariaeth unedau cyfeirio disgyblion/addysg heblaw yn yr ysgol 

ac arbenigedd yn y maes. 

 

Rwyf eisoes wedi cwblhau nifer o gamau gweithredu a nodwyd yn y fframwaith, sy'n 

cynnwys cyhoeddi Llawlyfr ar gyfer Pwyllgorau Rheoli Unedau Cyfeirio Disgyblion. 

Yn ogystal, rwyf wedi comisiynu a chyhoeddi'r gwaith ymchwil canlynol:  

 Adolygiad o Drefniadau Comisiynu Awdurdodau Lleol ar gyfer Darpariaeth 

Addysg Heblaw yn yr Ysgol   

 Dadansoddiad o Ymarferion Cofrestru Disgyblion awdurdod lleol ar gyfer 
dysgwyr sy’n defnyddio darpariaeth PRU ac EOTAS  

 Dadansoddiad o anghenion hyfforddi a datblygu pwyllgorau rheoli uned 

cyfeirio disgyblion 

 Dadansoddiad o Baneli Atgyfeirio awdurdod lleol a/neu ymarferion i ddysgwyr 

sy’n cael mynediad at ddarpariaeth EOTAS 

  

Cafodd y gwaith o ddatblygu Canllawiau Comisiynu ac Atgyfeirio ar gyfer Lleoliadau 

Addysg heblaw yn yr Ysgol a gwaith ar Weithdrefnau Agor a Chau Unedau Cyfeirio 

Disgyblion, y bwriadwyd ymgynghori arnynt eleni, ei ohirio o ganlyniad i flaenoriaethu 

gwaith COVID-19 i helpu awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau addysg i 

ddisgyblion agored i niwed. Roedd sicrhau bod gwasanaethau addysg yn parhau i 

ddisgyblion agored i niwed yn hanfodol yn ystod cyfnod y pandemig. Roedd gwaith 

COVID-19 yn cynnwys cyhoeddi Canllawiau ar gyfer cefnogi dysgwyr sy’n agored i 

niwed a dan anfantais, sy'n cynnwys canllawiau ar gefnogi disgyblion EOTAS.  

 

Mae gwaith bellach wedi ailddechrau ar roi'r cynigion a amlinellwyd yn y Fframwaith 

Gweithredu ar gyfer darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol ar waith.  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-11/llawlyfr-ar-gyfer-pwyllgorau-rheoli-unedau-cyfeirio-disgyblion.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2020-06/adolygiad-o-drefniadau-comisiynu-awdurdodau-lleol-ar-gyfer-darpariaeth-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2020-06/adolygiad-o-drefniadau-comisiynu-awdurdodau-lleol-ar-gyfer-darpariaeth-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-10/dadansoddiad-o-ymarferion-cofrestru-disgyblion-awdurdod-lleol-ar-gyfer-dysgwyr-syn-defnyddio-darpariaeth-pru-ac-eotas.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-10/dadansoddiad-o-ymarferion-cofrestru-disgyblion-awdurdod-lleol-ar-gyfer-dysgwyr-syn-defnyddio-darpariaeth-pru-ac-eotas.pdf
https://llyw.cymru/pwyllgorau-rheoli-uned-cyfeirio-disgyblion-dadansoddi-anghenion-hyfforddi-datblygu
https://llyw.cymru/pwyllgorau-rheoli-uned-cyfeirio-disgyblion-dadansoddi-anghenion-hyfforddi-datblygu
https://llyw.cymru/crynodeb-or-adolygiad-or-atgyfeiriadau-dysgwyr-i-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-gan-awdurdodau-lleol
https://llyw.cymru/crynodeb-or-adolygiad-or-atgyfeiriadau-dysgwyr-i-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-gan-awdurdodau-lleol
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-cefnogi-dysgwyr-syn-agored-i-niwed-dan-anfantais
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-cefnogi-dysgwyr-syn-agored-i-niwed-dan-anfantais
https://llyw.cymru/addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-eotas-fframwaith-gweithredu
https://llyw.cymru/addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-eotas-fframwaith-gweithredu
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Rwyf wedi blaenoriaethu'r gwaith o gynyddu mynediad at y cwricwlwm a'r Canllawiau 

Atgyfeirio a Chomisiynu ar gyfer EOTAS, gan fod y rhain yn hollbwysig er mwyn 

sicrhau bod disgyblion yn cael eu rhoi mewn lleoliadau EOTAS sy'n briodol i'w 

hanghenion ac sy'n darparu addysg o ansawdd da sy'n eu galluogi i gyflawni eu 

potensial. Bydd yr ymgynghoriad ar y Canllawiau Comisiynu ac Atgyfeirio yn cael ei 

gynnal y flwyddyn nesaf.  

 

2. I ba raddau y mae plant iau (dan 8 oed) yn cael eu gwahardd? 

Rwyf bob amser wedi bod yn glir mai dim ond fel y dewis olaf y dylid gwahardd 

disgyblion yn barhaol. Mae'n gydnabyddiaeth gan yr ysgol ei bod wedi defnyddio pob 

strategaeth arall sydd ar gael i gefnogi'r disgybl.   

 

Os nad oes modd osgoi gwaharddiad, mae ein Fframwaith Gweithredu ar gyfer 

EOTAS yn nodi rhaglen waith sy'n ceisio gwella canlyniadau i ddisgyblion EOTAS, 

gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi cael eu gwahardd.  

 

Mae ein tystiolaeth ddiweddaraf yn dangos y cafodd 13 o ddisgyblion eu gwahardd o 

ysgolion cynradd yn ystod 2017/181, cyfradd o 0.047 fesul 1000 o ddisgyblion. Yn 

2018/19, roedd 70 o ddisgyblion dan 8 oed yn cael eu haddysgu mewn darpariaeth 

EOTAS2.   

 

Er ei bod yn bwysig nodi bod gwaharddiadau parhaol o ysgolion cynradd yn brin, 

rwy'n cydnabod yr effaith negyddol y gall gwahardd plant ifanc ei chael ar eu 

haddysg yn y dyfodol.  

 

Rwyf hefyd yn cydnabod nad oes gennym dystiolaeth ddigonol i esbonio 

gwaharddiadau o ysgolion cynradd – dyma pam y byddaf yn comisiynu ymchwil i'r 

rhesymau dros wahardd disgyblion oedran ysgol gynradd. Bydd yr ymchwil hon yn 

rhan o brosiect ehangach a fydd yn ystyried unrhyw rwystrau sy'n atal ysgolion rhag 

                       
1 https://llyw.cymru/gwaharddiadau-parhaol-chyfnod-penodol-o-ysgolion-medi-2017-i-awst-2018   
2 https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-
medi-2018-i-awst-2019-190.pdf  
 

https://llyw.cymru/gwaharddiadau-parhaol-chyfnod-penodol-o-ysgolion-medi-2017-i-awst-2018
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-medi-2018-i-awst-2019-190.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-medi-2018-i-awst-2019-190.pdf
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cefnogi disgyblion i aros mewn addysg brif ffrwd, ac yn ychwanegu at ein 

dealltwriaeth ohonynt. Defnyddir y canfyddiadau i lywio canllawiau, gan gynnwys ein 

Canllawiau Atgyfeirio a Chomisiynu ar gyfer EOTAS, ar gefnogi disgyblion i aros 

mewn addysg brif ffrwd.  

 

3. Sut mae Llywodraeth Cymru yn cryfhau’r rhwydweithiau rhwng gwasanaethau 

addysg heblaw yn yr ysgol, ysgolion, awdurdodau lleol a chonsortia?  

Rwy'n ymrwymedig i atgyfnerthu'r rhwydweithiau sy'n bodoli rhwng gwasanaethau 

EOTAS a'u hysgolion lleol, awdurdodau lleol a chonsortiwm rhanbarthol, er mwyn 

sicrhau bod y disgyblion agored i niwed hyn yn cael pob cyfle i wireddu eu potensial. 

 

Bydd y Canllawiau Atgyfeirio a Chomisiynu ar gyfer EOTAS, y byddwn yn 

ymgynghori arnynt y flwyddyn nesaf, yn cyfrannu at gryfhau'r rhwydweithiau hyn 

drwy nodi'n glir rolau a chyfrifoldebau'r cyfranogwyr gwahanol sy'n rhan o'r broses a 

thrwy ddiffinio'r wybodaeth y mae angen ei rhannu rhyngddynt yn glir. Bydd y 

canllawiau hefyd yn cynnig cyngor ar sut y gall awdurdodau lleol weithio gyda 

disgyblion, eu teuluoedd, darparwyr EOTAS ac ysgolion i sicrhau bod y ddarpariaeth 

maent yn ei chomisiynu yn briodol i'w hanghenion a'i bod yn galluogi disgyblion 

EOTAS i fanteisio ar y cwricwlwm newydd a chyflawni eu potensial.      

 

Mae set o Rwydweithiau Cenedlaethol newydd sy'n cyd-fynd â phob un o'r Meysydd 

Dysgu a Phrofiad, ynghyd â rhwydwaith sy'n canolbwyntio'n benodol ar addysgeg, 

yn rhan allweddol o'n dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer y cwricwlwm newydd. 

Caiff Rhwydwaith Cenedlaethol ei sefydlu a fydd yn galluogi ymarferwyr i ddatblygu 

eu sgiliau a'u gwybodaeth ymhellach er mwyn cyflwyno'r cwricwlwm newydd. Bydd 

pob ymarferydd, gan gynnwys y rhai o unedau cyfeirio disgyblion, yn cael y cyfle i 

fod yn rhan o waith y rhwydwaith. Rwy'n ymrwymedig i barhau i gyd-awduro ar lefel 

genedlaethol ag ymarferwyr o amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys unedau 

cyfeirio disgyblion. 

 
Mae'r Gyfnewidfa Addysg Busnes wedi cael ei sefydlu. Cronfa ddata yw hon sy'n 

rhoi'r cyfle i gyflogwyr weithio gydag ysgolion er mwyn datblygu cynlluniau 

cwricwlwm ar gyfer disgyblion y ceir cysylltiad uniongyrchol rhyngddynt â busnes, 

cyflogwyr a phrofiad gwaith.  



4 

 

 

Rwy'n parhau i fuddsoddi symiau digynsail – dros £100m y flwyddyn ariannol hon – i 

wella canlyniadau i'n disgyblion dan anfantais drwy'r Grant Datblygu Disgyblion.Mae 

torri'r cylch tlodi ac anfantais yn parhau i fod yn ymrwymiad clir i ni fel Llywodraeth 

Cymru ar hyn o bryd. Rwy'n cydnabod bod y pandemig yn cael yr effaith fwyaf ar rai 

o'n disgyblion mwyaf agored i niwed ac sy'n wynebu'r anfantais fwyaf, gan gynnwys 

disgyblion EOTAS. Mae elfen EOTAS y Grant Datblygu Disgyblion yn faes lle mae 

rhwydweithiau effeithiol rhwng partneriaid allweddol yn hanfodol er mwyn sicrhau 

bod y grant yn gweithredu'n effeithiol ac yn cael y gwerth a'r effaith fwyaf bosibl. 

 
4. Sut y bydd lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol yn cael eu hannog yn 

weithredol i ddefnyddio’r fframwaith ar gyfer y dull ysgol gyfan o ran iechyd 

meddwl?  A fydd cyllid ar gael i unedau cyfeirio disgyblion gefnogi’r gwaith o 

ddatblygu’r dull ysgol gyfan? 

Bydd y ddogfen Sefydlu Dull Ysgol Gyfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Llesiant 

Emosiynol yn sicrhau bod iechyd meddwl a llesiant yn dod yn rhan ganolog o'r ffordd 

y mae ysgolion yn gweithio. Rydym wedi darparu £5 miliwn y flwyddyn ariannol hon i 

gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r dull ysgol gyfan. Mae hyn yn cynnwys cyllid i 

awdurdodau lleol er mwyn ehangu a gwella darpariaeth cwnsela mewn ysgolion, a 

chyllid i gyflwyno ymyriadau cyffredinol ac ymyriadau wedi'u targedu mewn ysgolion. 

Agwedd bwysig ar y rhaglen waith yw datblygu fframwaith er mwyn helpu ysgolion i 

ddatblygu eu dull gweithredu ysgol gyfan eu hunain.  

 

Un rhan allweddol o'r fframwaith fydd y cymorth a roddwn i ddarparwyr i roi 

ymyriadau ar sail tystiolaeth ar waith gyda'r nod o gefnogi disgyblion ag iechyd 

meddwl gwael a'u helpu i feithrin gwydnwch. Rydym wedi ymgynghori'n helaeth ar y 

fframwaith, a fydd yn cynnig canllawiau statudol i awdurdodau lleol ac ysgolion a 

gynhelir, a daeth yr ymgynghoriad ffurfiol i ben ar 30 Medi. Rydym wrthi'n 

dadansoddi'r canlyniadau ar hyn o bryd ac yn bwriadu cyhoeddi'r fersiwn derfynol 

tua diwedd y flwyddyn neu ar ddechrau 2021.  

 

Nododd ein hymgynghoriad y bydd y fframwaith yn statudol i bob ysgol a gynhelir a 

phob awdurdod lleol. Wrth inni ystyried canlyniadau'r ymgynghoriad, byddwn yn 

https://llyw.cymru/sefydlu-dull-ysgol-gyfan-o-ymdrin-ag-iechyd-lles-meddyliol
https://llyw.cymru/sefydlu-dull-ysgol-gyfan-o-ymdrin-ag-iechyd-lles-meddyliol
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ystyried pa gymorth pellach sydd ei angen, yn enwedig i ddisgyblion sy'n agored i 

niwed, a beth sydd ei angen er mwyn cefnogi ysgolion i roi'r fframwaith ar waith. 

 

Ynghyd â hyn, rydym hefyd yn ystyried ffyrdd o gefnogi ysgolion, awdurdodau lleol a 

rhanddeiliaid eraill i roi'r fframwaith ar waith. Cyhoeddir manylion am hyn pan gaiff y 

fframwaith terfynol ei gyhoeddi. Gallaf gadarnhau fy mod wedi rhoi cyllid i 

awdurdodau lleol gefnogi llesiant ym mhob ysgol, gan gynnwys unedau cyfeirio 

disgyblion.  

 

Er mwyn gwella'r sylfaen dystiolaeth ynghylch iechyd meddwl disgyblion EOTAS 

sydd wedi'u gwahardd, bydd Uned Ymchwil Data Gweinyddol Cymru yn ymgymryd â 

phrosiect a fydd yn cysylltu data am addysg ac iechyd er mwyn nodi a oes gan 

ddisgyblion sydd wedi'u gwahardd neu sydd mewn darpariaeth EOTAS iechyd 

meddwl gwaeth na'r rhai mewn darpariaeth brif ffrwd. Disgwyliaf y bydd yn dechrau 

ar y gwaith hwn ddechrau'r flwyddyn nesaf.  

 

5. A yw darparwyr addysg heblaw yn yr ysgol yn cael eu hannog yn weithredol i 

gael hyfforddiant ynghylch profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ac a oes 

cymorth ar gael i’w helpu i wneud hyn, o gofio’r problemau o ran neilltuo 

amser er mwyn i staff unedau cyfeirio disgyblion gael hyfforddiant? 

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae'r Hwb Cymorth ACE i Gymru wedi cael ei 

gefnogi i gynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth o brofiadau niweidiol yn ystod 

plentyndod i bob ysgol yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau EOTAS a 

manteisiodd rhai staff o leoliadau EOTAS ar yr hyfforddiant hwn. Fodd bynnag, 

rydym yn gwybod bod nifer y staff sy'n gweithio mewn lleoliadau EOTAS sy'n 

manteisio ar yr hyfforddiant yn broblem ac rydym yn ystyried beth y gallwn ei wneud 

yn benodol er mwyn cefnogi ymarferwyr EOTAS i fanteisio ar hyfforddiant, pan fydd 

lleoliadau a'r Hwb mewn sefyllfa i allu ailafael yn y gwaith hwn.  

 

Serch hynny, mae'r trefniadau i'r Hwb Cymorth ACE ddarparu hyfforddiant yn Sir y 

Fflint a Wrecsam yn mynd rhagddynt yn ôl y bwriad a gall yr Hwb ddarparu 

hyfforddiant ar-lein os na fydd modd ei gynnal wyneb yn wyneb. Mae'r Hwb yn 

gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol a bydd yn annog staff sy'n gweithio mewn 

lleoliadau EOTAS, gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion, i gymryd rhan.  
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Yn ogystal, mae deunyddiau hyfforddiant digidol newydd a mwy hygyrch a 

deunyddiau datblygu proffesiynol eraill ar brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

bellach ar gael ar Hwb, y llwyfan digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru, 

felly maent ar gael i staff pob ysgol a phob lleoliad EOTAS.  

 

 
6. A oes unrhyw drafferthion penodol yn codi o ran cyllido darpariaeth addysg 

heblaw yn yr ysgol, o gofio’r posibilrwydd y gallai’r nifer sy’n manteisio ar y 

ddarpariaeth honno amrywio?  

Caiff darpariaeth EOTAS ei hariannu, ei threfnu a'i darparu gan awdurdodau lleol. 

Mae awdurdodau lleol yn defnyddio fformiwla gyllido leol er mwyn pennu eu cyllideb 

addysg, felly mae cyllid ar gyfer EOTAS yn amrywio o awdurdod i awdurdod gan 

ddibynnu ar y galw lleol.  

 

Gall awdurdodau lleol gael gafael ar amrywiaeth o becynnau cyllid gan Lywodraeth 

Cymru er mwyn cefnogi darpariaeth EOTAS, sy'n cynnwys grantiau a chyllid fel y 

nodir isod.  

 

Grant Cynnal Refeniw 

Cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol ar gyfer darpariaeth 

cyn-16 oed mewn ysgolion yw Grantiau Cynnal Refeniw. Cânt eu darparu'n bennaf 

drwy'r setliad refeniw llywodraeth leol. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio fformiwla 

gyllido leol i ddyrannu cyllid i EOTAS a gwasanaethau er mwyn helpu disgyblion i 

aros mewn addysg amser llawn.  

 

Cyllid Cyfalaf  

Mae cyllid o'n rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif yn cefnogi'r gwaith o 

adnewyddu unedau cyfeirio disgyblion a chodi adeiladau newydd yn eu lle. 

 

Mae rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif yn cynrychioli'r buddsoddiad 

strategol mwyaf yn seilwaith addysgol Cymru ers yr 1960au.  

 

https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/ea1e7463-6b97-4079-8c3d-ceea7a446b7d/cy


7 

 

Lefel wreiddiol y cymorth grant ar gyfer cynlluniau cyfalaf oedd 50%, ond ym mis 

Tachwedd 2019, cyhoeddais gynnydd yn y gyfradd ymyrryd. I ysgolion prif ffrwd, fe'i 

cynyddwyd i 65%, a 75% i ysgolion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion. Hyd yn 

hyn, mae pedwar prosiect sy'n gysylltiedig ag unedau cyfeirio disgyblion wedi cael 

eu nodi gan bedwar awdurdod lleol fel prosiectau i fuddsoddi ynddynt yn ystod ail 

don fuddsoddi'r rhaglen – bydd y pedwar yn cynnwys codi adeiladau newydd.     

 

Roedd y don fuddsoddi gyntaf (Band A) ar waith rhwng 2014 a 2019 lle 

buddsoddwyd dros £1.4 biliwn ledled Cymru. Dechreuodd yr ail don fuddsoddi (Band 

B) ym mis Ebrill 2019 a chaiff £2.3 biliwn ei fuddsoddi. Ym Mand B, fy nod yw 

cefnogi oddeutu 200 o brosiectau. Mae awdurdodau lleol wedi cyflwyno amlinelliad 

bras o'u cynlluniau ar gyfer Band B ac wedi nodi'r prosiectau unigol maent yn 

dymuno eu rhoi ar waith er mwyn diwallu'r anghenion addysgol yn eu hawdurdod 

penodol. Mae'r cynlluniau lefel uchel hyn wedi cael eu cymeradwyo mewn egwyddor 

yn amodol ar gyflwyno achosion busnes ar gyfer prosiectau unigol. Mae'r cam hwn 

yn parhau i leihau nifer yr ysgolion a'r colegau sydd mewn cyflwr gwael; yn sicrhau 

digon o leoedd i ddarparu addysg Gymraeg ac addysg Saesneg; ac yn sicrhau bod 

yr ystad addysgol yn cael ei defnyddio'n effeithiol ac yn effeithlon. Bydd cyllid hefyd 

yn cefnogi gwaith i adnewyddu unedau cyfeirio disgyblion a chyfleusterau i 

ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac i ddarparu cyfleusterau newydd yn 

eu lle, lle y bo'n briodol.  

 

Y Grant Datblygu Disgyblion  

Cyflwynwyd y Grant Datblygu Disgyblion yn 2012 er mwyn rhoi cyllid ychwanegol i 

ysgolion yn seiliedig ar nifer y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 

neu ar gyfer disgyblion sy'n derbyn gofal.  

 

Yn 2019, cyflwynais elfen newydd i'r grant sef Y Grant Datblygu Disgyblion – 

Mynediad sy'n rhoi hyd at £200 i deuluoedd er mwyn helpu i dalu am rai o gostau'r 

diwrnod ysgol, gan gynnwys gwisg ysgol, offer, dillad chwaraeon a chyfarpar ar gyfer 

gweithgareddau y tu allan i'r ysgol. Gall disgyblion mewn unedau cyfeirio disgyblion 

sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd wneud cais am y grant hwn.   

Yn 2020/21, roedd dros £700,000 o gyllid ar gael ar gyfer elfen EOTAS y Grant 

Datblygu Disgyblion, gyda £1,150 yn cael ei glustnodi ar gyfer pob disgybl.  

https://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad
https://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad
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Recriwtio, Adfer a Chodi Safonau 

Yn ystod yr argyfwng, mae wedi dod i'r amlwg nad yw nifer o ddysgwyr wedi gwneud 

cymaint o gynnydd yn eu dysgu ag y gallent fod wedi'i wneud, ac mae'r sefyllfa wedi 

cael effaith fwy difrifol ar rai nag eraill. Mae tystiolaeth o amrywiaeth o ffynonellau 

dibynadwy (Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, ARC, 

Estyn, y rhanbarthau, Ymddiriedolaeth Sutton, y Comisiynydd Plant, Barnardo’s, 

diweddariadau gwybodaeth rhyngwladol), gan gynnwys y rhai sy'n canolbwyntio'n 

fanwl ar Gymru, yn awgrymu bod yr argyfwng wedi effeithio ar y rhan fwyaf o 

ddysgwyr, os nad pob un, a'i fod wedi effeithio fwyaf ar y rhai mwyaf agored i niwed.   

 

Mewn ymateb i'r dystiolaeth hon, drwy ein rhaglen “Recriwtio, Adfer a Chodi 

Safonau”, byddaf yn darparu £29 miliwn ychwanegol i ysgolion er mwyn rhoi mwy o 

gymorth i ddisgyblion sydd ar gamau pwysig yn eu haddysg o fis Medi. 

 

Bydd cyfwerth â 600 o athrawon ychwanegol a 300 o gynorthwywyr addysgu 

ychwanegol yn cael eu recriwtio drwy gydol y flwyddyn ysgol nesaf, gan ddarparu 

cymorth ychwanegol i Flynyddoedd 11, 12 a 13 a hefyd i ddisgyblion o bob oed sy'n 

agored i niwed a dan anfantais. 

 

Gallai'r pecyn cymorth, a ddarperir mewn ysgolion, gynnwys cymorth coetsio 

ychwanegol, rhaglenni dysgu wedi'u personoli, ac amser ac adnoddau ychwanegol i 

ddisgyblion mewn blynyddoedd sy'n sefyll arholiadau. Mae awdurdodau lleol wedi 

cael dyraniad er mwyn sicrhau y gallant ymateb hefyd. 

 

Cyllid ar gyfer cwnsela  

Rwyf wedi darparu £626,000 i awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn ariannol 

bresennol er mwyn mynd i'r afael â rhestrau aros ar gyfer gwasanaethau cwnsela ac 

i'r gwasanaeth feithrin trefniadau cydweithredol â darparwyr cwnsela eraill. Mae'r 

ffordd y defnyddir y cyllid yn amrywio yn ôl awdurdod lleol, ond mae llawer wedi 

defnyddio'r cyllid i brynu sesiynau ychwanegol o amser cwnsela er mwyn mynd i'r 

afael â rhestrau aros. 

 

https://llyw.cymru/recriwtio-adfer-chodi-safonau-y-rhaglen-dysgu-carlam
https://llyw.cymru/recriwtio-adfer-chodi-safonau-y-rhaglen-dysgu-carlam
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7. Pa ystyriaeth sy’n cael ei rhoi i fesur canlyniadau darparwyr addysg heblaw yn 

yr ysgol i asesu’r gwahaniaeth y maent yn ei wneud i fywydau dysgwyr? I ba 

raddau y mae darparwyr addysg heblaw yn yr ysgol yn rhan o’r gwaith hwn?  

 
Mae'r Fframwaith Gweithredu ar gyfer EOTAS yn amlinellu'r gwaith sydd wedi'i 

gynllunio er mwyn gwella canlyniadau i ddisgyblion EOTAS.  

 

Mae hyn yn cynnwys nifer o gamau i fesur canlyniadau ar gyfer disgyblion EOTAS:  

 gwaith sy'n cael ei wneud fel rhan o'r trefniadau gwerthuso a gwella newydd;  

 casglu data am gyrchfannau disgyblion EOTAS;  

 datblygu canllawiau ar drefniadau comisiynu ac atgyfeirio mewn perthynas ag 

EOTAS;  

 y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid;   

 telerau ac amodau'r Grant Datblygu Disgyblion.  

 
 

Trefniadau gwerthuso a gwella 

Ers cyhoeddi Cenhadaeth ein Cenedl, a gan ddefnyddio gwybodaeth o adolygiad y 

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd o addysg yng Nghymru 

yn 2017, rydym wedi gweithio gyda rhanddeiliaid er mwyn cynnal adolygiad sylfaenol 

o'r system atebolrwydd bresennol.  

 

Mae hyn yn cynnwys datblygu trefniadau gwerthuso a gwella newydd er mwyn 

egluro'r gydberthynas rhwng gwerthuso, gwella ac atebolrwydd yn y system 

ysgolion. Er bod llawer o arferion da i'w gweld wrth ddefnyddio ystod o ddata i lywio 

gwaith gwerthuso, cydnabyddir bod pwyslais anghymesur wedi cael ei roi dros y 

blynyddoedd diwethaf ar un neu ddau fesur perfformiad cul wrth ddwyn ysgolion i 

gyfrif. Drwy'r trefniadau newydd, rwy'n cynnig cael gwared ar y pwyslais hwn, sy'n 

gallu achosi canlyniadau anfwriadol, ac i ysgolion ddefnyddio ystod ehangach o 

wybodaeth sy'n rhoi darlun gwell o'r profiad dysgu cyfan, cynnydd disgyblion a'n 

huchelgeisiau ar gyfer y cwricwlwm newydd.  

 

Symudodd mesurau perfformiad dros dro a gyflwynwyd ar gyfer 2018/19 y pwyslais 

oddi ar nifer bach o ddangosyddion trothwy cul a'r canlyniadau anfwriadol a oedd 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-09/fframwaith-gweithredu-ar-gyfer-darpariaeth-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-2019.pdf
https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl
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wedi deillio ohonynt, megis y ffocws ar y ffin graddau C/D, tuag at set o fesurau sy'n 

hyrwyddo uchelgeisiau uwch i bob disgybl.  

 

Rwyf wedi gohirio mesurau perfformiad Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2019/20 a 

2020/21, mewn ymateb i COVID-19. Mae hyn yn golygu na fydd data am y 

cymwysterau a ddyfarnwyd yn cael eu defnyddio i adrodd ar ganlyniadau 

cyrhaeddiad ar lefel ysgolion, awdurdodau lleol na chonsortia rhanbarthol. Fodd 

bynnag, nid yw hyn yn cael gwared ar y gofyniad i ddarparwyr dysgu ymgymryd ag 

ymarferion hunanwerthuso effeithiol er mwyn cefnogi gwelliant parhaus gan 

ddefnyddio ystod eang o wybodaeth sy'n berthnasol i ddisgyblion unigol yng nghyd-

destun eu lleoliad dysgu.  

 

Mae disgyblion EOTAS yn y cwmpas ar gyfer datblygu'r trefniadau gwerthuso a 

gwella. Mae hyn yn cynnwys archwilio opsiynau ar gyfer crynhoi effeithiau 

darpariaeth EOTAS ar ddeilliannau disgyblion er mwyn llywio prosesau cynllunio 

gwelliant, mewn ffordd sy'n gyson â threfniadau ysgolion a gynhelir yn y dyfodol. 

Bydd penderfyniadau ynghylch anghenion gwybodaeth yn y dyfodol a'r systemau 

cysylltiedig yn cael eu llywio gan brosiect ymchwil annibynnol. Caiff lleoliadau 

EOTAS, unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau eraill eu hystyried fel rhan o'r 

ymchwil hon. Bu'n rhaid gohirio'r gwaith hwn oherwydd COVID-19, ond mae wedi 

ailddechrau erbyn hyn. 

 

 

Data am gyrchfannau  

Mae gwaith yn mynd rhagddo i gynnwys data am ddisgyblion EOTAS yn y set ddata 

Deilliannau Addysg Hydredol. Mae'r set ddata hon yn cysylltu cofnodion dysgwyr â 

chofnodion cyflogaeth, enillion a budd-daliadau a ddelir gan yr Adran Gwaith a 

Phensiynau er mwyn nodi a dadansoddi cyrchfannau dysgwyr sy'n mynd ymlaen i 

addysg bellach a/neu gyflogaeth ar ôl gadael yr ysgol. Bydd data EOTAS o 2014 hyd 

yma (sef ychydig llai na 4,000 o gofnodion) yn cael eu cynnwys yn y set ddata 

Deilliannau Addysg Hydredol o'r flwyddyn nesaf ymlaen.  
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Y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid 

Mae'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed yn 

ffordd arall o wella canlyniadau i bobl ifanc, gan eu cefnogi i aros mewn addysg, 

cyflogaeth neu hyfforddiant. Ar ôl nodi a chefnogi plant a phobl ifanc sy'n wynebu 

risg o ymddieithrio o addysg, mae'n olrhain eu cynnydd i addysg bellach, cyflogaeth 

neu hyfforddiant.   

 

Telerau ac amodau'r Grant Datblygu Disgyblion  

Fel rhan o delerau ac amodau'r Grant Datblygu Disgyblion, mae'n ofynnol i gonsortia 

rhanbarthol nodi sut y byddant yn sicrhau bod ymarferwyr yn monitro ac yn 

gwerthuso pa mor effeithiol yw eu dull gweithredu er mwyn sicrhau deilliannau gwell i 

ddisgyblion EOTAS. Yn ogystal, mae'n ofynnol iddynt sicrhau bod targedau realistig 

ond heriol yn cael eu gosod i ddarparwyr EOTAS, gyda gofyniad i gynnwys targedau 

ar gyfer deilliannau disgyblion. 

 
8. Beth yw’r rhesymau dros yr oedi y mae rhai teuluoedd yn ei wynebu wrth gael 

mynediad at ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol? A oes pryderon 

ynghylch effaith yr oedi hwn ar ddysgwyr a’u teuluoedd, a beth arall y gellir ei 

wneud i’w cefnogi? A oes rhagor o achosion o oedi mewn rhannau penodol o 

Gymru?  

Yn 2019, o'r 1,887 o gofrestriadau ar gyfer disgyblion yr oedd eu prif addysg yn cael 

ei darparu mewn lleoliad heblaw yn yr ysgol, roedd 28 o gofrestriadau yn aros am 

ddarpariaeth3. Mae hyn yn cynrychioli 1.5% o'r cofrestriadau. Nid oes tystiolaeth i 

awgrymu bod nifer uwch o achosion mewn ardaloedd awdurdod lleol penodol.  

 

Mae amrywiaeth eang o resymau pam y gall fod oedi wrth ddod o hyd i leoliad i 

ddisgyblion EOTAS. Mae gan ddisgyblion a gaiff eu hatgyfeirio at EOTAS anghenion 

cymhleth a gall gymryd amser i nodi darpariaeth briodol i ddiwallu eu hanghenion.  

 

                       
3 Gan fod disgyblion o bosibl yn mynychu mwy nag un ddarpariaeth addysg mewn wythnos, efallai y caiff rhai 
disgyblion eu cyfrif ar gyfer mwy nag un ddarpariaeth.  Felly mae nifer y cofrestriadau yn fwy na nifer y 
disgyblion y mae eu prif addysg yn cael ei darparu mewn lleoliad heblaw yn yr ysgol (1,784 o ddisgyblion). 
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-
yn-yr-ysgol-medi-2018-i-awst-2019-190.pdf  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-02/cynllun-gweithredu-fframwaith-ymgysylltu-a-datblygu-ieuenctid.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-medi-2018-i-awst-2019-190.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/disgyblion-syn-derbyn-addysg-heblaw-yn-yr-ysgol-medi-2018-i-awst-2019-190.pdf
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Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am ddarparu addysg i ddisgyblion nad ydynt yn 

gallu mynychu'r ysgol, am ba reswm bynnag. Os nad yw'n bosibl i awdurdodau lleol 

drefnu lleoliad uniongyrchol er mwyn diwallu anghenion disgybl nad yw'n gallu 

mynychu'r ysgol, disgwyliaf i'r awdurdod lleol roi trefniadau dros dro ar waith hyd nes 

y gellir trefnu lleoliad. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, addysg yn y cartref.  

 

Fel rhan o'r broses o roi'r Fframwaith Gweithredu ar gyfer EOTAS ar waith, byddaf 

yn cyhoeddi canllawiau Atgyfeirio a Chomisiynu ar gyfer EOTAS. Bydd y rhain yn 

cynnwys cyngor ar brosesau a chyfrifoldebau sy'n gysylltiedig ag atgyfeirio 

disgyblion at EOTAS, yn ogystal â sut i gomisiynu a darparu gwasanaethau EOTAS. 

Bydd y canllawiau yn glir na ddylai addysg disgyblion EOTAS gynnwys unrhyw 

fylchau ac, os nad yw'n bosibl trefnu lle i ddisgybl mewn darpariaeth briodol yn syth, 

y dylid rhoi trefniadau priodol ac addas ar waith dros dro.  

 

9. Beth yw eich barn am lefelau’r ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol sydd 

heb ei chofrestru sy’n cael ei chomisiynu gan awdurdodau lleol? A oes unrhyw 

bryderon o ran diogelu plant yn codi mewn perthynas â darpariaeth addysg 

heblaw yn yr ysgol sydd heb ei chofrestru a gomisiynir gan awdurdodau lleol? 

Yn amlwg, nid yw'n dderbyniol i ddisgyblion EOTAS gael eu lleoli mewn ysgolion 

annibynnol anghofrestredig. Rwy'n ymrwymedig i sicrhau nad yw hyn yn digwydd a 

lle y cefais wybod bod darparwyr EOTAS yn gweithredu fel ysgolion annibynnol 

anghofrestredig, rwyf wedi cymryd camau gweithredu ar unwaith. Pan fydd 

ymholiadau wedi pennu bod darparwr yn ysgol annibynnol anghofrestredig, mae fy 

swyddogion wedi hysbysu'r darparwr y dylai roi'r gorau i ddarparu addysg amser 

llawn ar unwaith ac maent wedi cynghori'r awdurdodau lleol perthnasol i ddod o hyd i 

ddarpariaeth amgen ar gyfer disgyblion EOTAS nes y bydd y darparwr wedi 

cofrestru'n swyddogol. 

 

Yn fwy cyffredinol, ysgrifennais at yr holl awdurdodau lleol ym mis Mehefin 2018 yn 

eu hatgoffa o'u cyfrifoldebau i sicrhau bod eu darparwyr EOTAS wedi'u cofrestru, lle 

y bo'n ofynnol.  

 

Er nad oes gennyf unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod ysgolion annibynnol 

anghofrestredig yn broblem fwy nag achosion unigol, rwy'n ymrwymedig i sicrhau 



13 

 

nad yw awdurdodau lleol yn lleoli disgyblion EOTAS mewn ysgolion annibynnol 

anghofrestredig.  

 

Un o'r agweddau allweddol ar y cyngor a ddarperir yn y canllawiau atgyfeirio a 

chomisiynu ar gyfer EOTAS fydd cyfrifoldeb awdurdodau lleol i sicrhau bod gwaith 

diwydrwydd dyladwy yn cael ei gynnal cyn lleoli disgyblion mewn darpariaeth 

EOTAS. Mae gwaith diwydrwydd dyladwy yn cynnwys casglu gwybodaeth, fel rhan 

o'r broses gomisiynu, a fydd yn rhoi sicrwydd i'r awdurdod lleol bod darparwyr yn 

cydymffurfio â gofynion eu cofrestriad a bod trefniadau diogelu hanfodol eraill ar 

waith. Mae rhoi diwydrwydd dyladwy wrth wraidd y broses gomisiynu yn hanfodol er 

mwyn sicrhau diogelwch a llesiant pob disgybl EOTAS. 

 

Fodd bynnag, ni fydd yn ofynnol i bob darparwr EOTAS annibynnol gofrestru fel 

ysgol annibynnol. O dan Adran 463 o Ddeddf Addysg 1999, ystyr ysgol annibynnol 

yw unrhyw ysgol nas cynhelir gan awdurdod lleol sy'n darparu addysg amser llawn 

ar gyfer: 

 pum disgybl neu fwy sydd o oedran ysgol gorfodol; neu 

 un disgybl neu fwy sydd o oedran ysgol gorfodol ac sydd â datganiad o 

anghenion addysgol arbennig, neu sy'n derbyn gofal cyhoeddus (yn unol â'r 

ystyr a nodir yn adran 22 o Ddeddf Plant 1989). 

 

Rhaid i unrhyw ysgol sy'n bodloni'r diffiniad fod wedi'i chofrestru â Llywodraeth 

Cymru. Nid oes diffiniad cyfreithiol o ‘amser llawn’. Fodd bynnag, rydym o'r farn bod 

sefydliad yn darparu addysg amser llawn os yw'n darparu addysg y bwriedir iddi 

ddarparu addysg gyfan plentyn, neu ran sylweddol ohoni.  

 

10. A oes rôl i awdurdodau lleol wrth sicrhau ansawdd, monitro neu werthuso’r 

ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol a drefnir gan ysgolion unigol?  

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

drefnu darpariaeth EOTAS. Nid yw Adran 19(1) o Ddeddf Addysg 1996 yn rhoi'r 

pŵer i ysgolion a gynhelir drefnu na chynnig darpariaeth EOTAS.  
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Fodd bynnag, gall ysgolion prif ffrwd drefnu neu ddarparu addysg y tu allan i'r ysgol 

gan ddefnyddio'r darpariaethau yn Neddf Addysg 2002. Er bod y darpariaethau hyn 

yn golygu bod gan ysgolion bwerau sydd, mewn rhai achosion, yn eu galluogi i 

ariannu a threfnu neu gyflwyno darpariaeth i ddisgyblion sydd wedi'u cofrestru yn yr 

ysgol sy'n debyg i'r ddarpariaeth a gaiff disgyblion EOTAS, megis addysg yn y 

cartref neu addysg bellach, mae'r dyletswyddau sydd gan ysgolion mewn perthynas 

â'r ddarpariaeth hon yn wahanol i'r cyfrifoldebau sydd gan awdurdodau lleol. Mae 

hyn yn arbennig o wir yn achos y Cwricwlwm Cenedlaethol. Oni bai fod eithriadau yn 

gymwys, bydd ysgolion sy'n comisiynu darpariaeth y tu allan i'r ysgol yn parhau i fod 

yn gyfrifol am sicrhau bod disgyblion yn gallu manteisio ar y Cwricwlwm 

Cenedlaethol llawn.  

 

Gan nad yw darpariaeth a drefnir gan ysgolion y tu allan i'r ysgol yr un peth â 

darpariaeth EOTAS, yr ysgolion sy'n gyfrifol am sicrhau ansawdd y ddarpariaeth. Er 

mwyn cynorthwyo ysgolion gyda'r swyddogaeth hon, rwy'n datblygu trefniadau 

gwerthuso a gwella newydd a fydd yn cynnwys ystyried sut y gellir casglu 

gwybodaeth am ddarpariaeth y tu allan i addysg brif ffrwd ac adrodd arni. Caiff y 

trefniadau gwerthuso a gwella newydd eu cyflwyno yn lle rhannau o'r system 

atebolrwydd bresennol. O dan y system ddiwygiedig, bydd pob plentyn yn cyfrif a 

chaiff ysgolion eu gwerthuso ar sail y gwahaniaeth a wnânt i gynnydd pob plentyn.  

 

Caiff yr addysg a ddarperir i ddisgyblion sydd wedi'u cofrestru mewn addysg brif 

ffrwd ei harolygu gan Estyn. Wrth arolygu ysgolion lle mae disgyblion yn cael rhan 

o'u haddysg oddi ar y safle neu ar y safle mewn grwpiau anogaeth neu ddarpariaeth 

cynhwysiant, mae Llawlyfr Arweiniad ar gyfer Arolygu Ysgolion Uwchradd Estyn yn 

nodi'n glir y dylai arolygwyr werthuso i ba raddau y mae'r cwricwlwm hwn yn diwallu 

eu hanghenion.  

 

Yn ogystal, fel rhan o'i gwaith arolygu, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd, mae 

Estyn yn cadarnhau faint o ddisgyblion ym mhob grŵp blwyddyn sydd wedi cael eu 

‘tynnu oddi ar y gofrestr’ (ar gyfer disgyblion â chofrestriad deuol a sengl) ar gyfer 

EOTAS a ariennir gan yr awdurdod lleol, y rhesymau dros hyn, a threfniadau ar gyfer 

ailintegreiddio a chydweithio â'r ysgol ‘gartref’, os oes trefniadau o'r fath.    

  

https://www.estyn.llyw.cymru/system/files/2020-07/Guidance%2520handbook%2520for%2520the%2520inspection%2520of%2520secondary%2520schools%2520-%25202019%2520cy_0.pdf


15 

 

11. Pa ystyriaeth sydd wedi’i rhoi i alluogi disgyblion mwy galluog a thalentog i 

gael mynediad at gwricwlwm sy’n addas i’w hanghenion o fewn darpariaeth 

addysg heblaw yn yr ysgol?  

Mewn perthynas â'n disgyblion mwy abl a thalentog, mae gwaith yn mynd rhagddo i 

adeiladu'r sylfaen dystiolaeth o ran yr hyn sy'n gweithio ac annog safonau uwch drwy 

ddatblygu dull cenedlaethol newydd ar gyfer sut y caiff y disgyblion hyn eu nodi a'u 

meithrin. Mae ein consortia addysg rhanbarthol wedi bod yn treialu dulliau yn 

uniongyrchol gydag ysgolion er mwyn profi'r hyn sy'n gweithio orau i ddisgyblion 

mwy abl a thalentog yng Nghymru, nawr ac yng nghyd-destun y gwaith o ddatblygu 

ein trefniadau ar gyfer y cwricwlwm newydd i Gymru. Dylai gwersi a ddysgir lywio'r 

dulliau a ddefnyddir mewn unedau cyfeirio disgyblion a lleoliadau EOTAS eraill yn yr 

un modd er mwyn cefnogi disgyblion mwy abl a thalentog. 

 

Drwy gryfhau dulliau polisi, a gweithio mewn partneriaeth â Chonsortia Addysg 

Rhanbarthol, codwyd proffil disgyblion mwy abl a thalentog yng Nghymru, fel bod 

ysgolion mewn sefyllfa well i nodi'r disgyblion hyn, a bod gan athrawon y sgiliau i'w 

cefnogi i gyflawni eu gwir botensial. 

 

Mae'r dull a gaiff ei lywio gan dystiolaeth yn un o gonglfeini hanfodol y dyheadau i 

gael system sy'n hunanwella, gyda phartneriaid ar bob haen yn gweithredu fel 

sefydliadau myfyriol sy'n dysgu ac sy'n seiliedig ar ymchwil. Mae'r arferion gorau sy'n 

dod i'r amlwg o'r ymdrechion hyn wedi cael eu cydgrynhoi ar y cyd â chasgliadau 

ymchwil i lywio diffiniad cenedlaethol newydd er mwyn helpu i nodi a chefnogi'r 

disgyblion hyn, ac i lywio rhaglen dysgu proffesiynol genedlaethol newydd. 

 

Fel gydag agweddau eraill ar y Cwricwlwm i Gymru, mae canllawiau ychwanegol ar 

gyfer unedau cyfeirio disgyblion ac EOTAS yn cael eu datblygu mewn partneriaeth a 

thrwy waith cyd-awduro gan ymarferwyr a phobl eraill sydd â phrofiad o ddarpariaeth 

o'r fath ac arbenigedd yn y maes. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi fersiwn 

ddrafft o'r canllawiau ychwanegol er mwyn cael adborth arnynt ar ddechrau 2021. 

 

Dylai'r dull pan fydd disgybl yn dechrau cael EOTAS fod yr un peth â'r hyn a 

ddisgrifir yn y Cwricwlwm i Gymru ar gyfer pob disgybl sy'n dechrau mewn ysgol neu 

leoliad newydd.  Dylai'r rhai sy'n comisiynu'r ddarpariaeth EOTAS sicrhau eu bod yn 
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deall ar ba gam yn ei ddysgu y mae'r unigolyn a'r cynnydd mae wedi'i wneud hyd yn 

hyn, a dylent rannu'r wybodaeth hon â'r rhai sy'n darparu EOTAS. Dylid defnyddio'r 

ddealltwriaeth hon i nodi man cychwyn y disgybl a ffyrdd o'i gefnogi i symud ymlaen 

yn ei ddysgu. Dylai'r rhai sy'n rhan o gomisiynu a darparu EOTAS ystyried 

gwybodaeth a ddarperir gan y rhai sydd wedi cefnogi addysg y disgybl yn flaenorol. 

 

Mae asesu yn rhan hanfodol o ddylunio'r cwricwlwm a'i ddiben cyffredinol o fewn y 

cwricwlwm yw cefnogi pob disgybl i wneud cynnydd. Mae'n rhan hollbwysig o ddysgu 

ac addysgu ac mae'n gofyn am bartneriaethau effeithiol ymhlith pawb sy'n rhan o'r 

broses, gan gynnwys y disgybl. 

 

Mae gan asesu rôl hanfodol wrth sicrhau bod pob disgybl unigol yn cael ei gefnogi a'i 

herio'n briodol. Dylai gyfrannu at ddatblygu darlun cyfannol o'r disgybl – ei gryfderau, 

y ffyrdd y mae'n dysgu a'i feysydd i'w datblygu – er mwyn llywio'r camau dysgu ac 

addysgu nesaf. 

 

12. I ba raddau y mae unedau cyfeirio disgyblion a darparwyr eraill yn barod ar 

gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd? 

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

arno i gyflwyno ein cwricwlwm gweddnewidiol newydd.  

 

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

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

Rwyf wedi clustnodi cyllid i gefnogi mynediad at y dysgu proffesiynol sydd ei angen 

er mwyn cyflwyno'r cwricwlwm newydd. Yn 2019/20, darparwyd £24m i ysgolion 

drwy'r grant dysgu proffesiynol a chlustnodwyd £180,000 ychwanegol i'r holl unedau 

cyfeirio disgyblion yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod yn gallu manteisio ar y 

cyfleoedd dysgu proffesiynol gofynnol. Bydd £12m ychwanegol yn cael ei ddarparu i 

ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion yn 2020/2021.  

 

Bydd set newydd o Rwydweithiau Cenedlaethol sy'n cyd-fynd â phob un o'r Meysydd 

Dysgu a Phrofiad, ynghyd â rhwydwaith sy'n canolbwyntio'n benodol ar addysgeg yn 

rhan allweddol o'n dull gweithredu cenedlaethol. Bydd y rhwydweithiau hyn yn fodd i 
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ymgysylltu â'r sector ehangach er mwyn sicrhau bod pob ymarferydd yn cael y 

cymorth i feithrin ei sgiliau a'i wybodaeth ymhellach i gyflwyno'r cwricwlwm newydd.   

 

Byddaf yn sicrhau bod unedau cyfeirio disgyblion yn cyfrannu at y Rhwydweithiau 

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

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

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

cwricwlwm ei chyfleu'n eang.   

 

Fel gydag agweddau eraill ar y Cwricwlwm i Gymru, mae canllawiau ychwanegol ar 

gyfer unedau cyfeirio disgyblion ac EOTAS yn cael eu datblygu mewn partneriaeth a 

thrwy waith cyd-awduro gan ymarferwyr a phobl eraill sydd â phrofiad o ddarpariaeth 

o'r fath ac arbenigedd yn y maes. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi fersiwn 

ddrafft o'r canllawiau ychwanegol er mwyn cael adborth arnynt ar ddechrau 2021. 

 

13. I ba raddau y mae dysgwyr mewn lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol yn 

gallu cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl digonol? Pa ystyriaeth 

sydd wedi’i rhoi i wella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl plant a'r 

glasoed gan ddysgwyr mewn lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol? 

Mae llesiant ein holl ddysgwyr yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.  

 

Mae nifer o wasanaethau a rhaglenni ar waith i gefnogi llesiant ac iechyd meddwl 

pob dysgwr. Mae hyn yn cynnwys:  

 rhaglen Gyda'n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc; 

 Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS);  

 dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant; 

 gwasanaethau cwnsela;   

 hwb cymorth ACE.  

 

Rhaglen Gyda'n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc 

Mae'r rhaglen Gyda'n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc wedi cael ei hestyn tan fis 

Mawrth 2021. Mae'r estyniad hefyd yn golygu y bydd y ddarpariaeth yn parhau tan 

fis Mawrth 2022, yn amodol ar gytundeb gan Lywodraeth newydd. 
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Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei harwain gan y GIG. Rhaglen 

wella ar gyfer gwasanaethau amlasiantaethol ydyw sy'n gweithio i ailffurfio, ailfodelu 

ac ailganolbwyntio'r gwasanaethau iechyd emosiynol ac iechyd meddwl a ddarperir i 

blant a phobl ifanc yng Nghymru. 

 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) 

Rhoddir mynediad at wasanaethau CAMHS yn seiliedig ar anghenion ac ni roddir 

blaenoriaeth i garfanau penodol, e.e. plant sy'n derbyn gofal. 

 

Mae mynediad at wasanaethau iechyd meddwl y GIG, megis CAMHS/ 

niwroddatblygiad, yn seiliedig ar yr unigolyn a'i anghenion, ac ni roddir blaenoriaeth i 

grwpiau penodol. Nid yw'r math o ddarpariaeth addysgol yn cael unrhyw effaith ar 

fynediad at y gwasanaethau hyn. Gan fod gwasanaethau iechyd meddwl y GIG yn 

annibynnol ar leoliad addysgol person ifanc, ni ddylai mynychu darpariaeth EOTAS 

rwystro unigolyn rhag cael cymorth iechyd meddwl.  

 

Ers 2015, rydym wedi buddsoddi cyllid ychwanegol bob blwyddyn yn gyson er mwyn 

gwella gwasanaethau CAMHS. O ganlyniad, mae llai o blant yn aros am gyfnodau 

hir am gymorth iechyd meddwl arbenigol. 

 

Pecyn Adnoddau Iechyd Meddwl Pobl Ifanc 

Rydym wedi creu adnodd ar-lein sydd ar gael i'r cyhoedd sy'n hyrwyddo'r adnoddau 

digidol niferus a ddyluniwyd yn benodol i gefnogi pobl ifanc gyda'u hiechyd meddwl 

a'u llesiant emosiynol eu hunain.  Mae'r Pecyn Adnoddau Iechyd Meddwl Pobl Ifanc 

yn cysylltu pobl ifanc, rhwng 11 a 25 oed, o'r Hwb i amrywiaeth eang o adnoddau ar-

lein. Ym mhob un o'r chwe adran, mae hyd at ddeg o wefannau hunangymorth, 

apiau, llinellau cymorth a mwy sy'n cefnogi iechyd meddwl a llesiant.   

 

Dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant 

Drwy ein gwaith ar y dull ysgol gyfan, rydym yn datblygu fframwaith i gefnogi 

ysgolion. Er bod gan ganllawiau'r fframwaith hwn ffocws penodol ar blant mewn 

ysgolion a gynhelir, bydd yr un mor gymwys i ddisgyblion mewn lleoliadau EOTAS, 

addysg bellach neu leoliadau galwedigaethol ac addysg uwch.   
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Mae swyddogion yn gweithio gyda phrifysgolion yng Nghymru i ddatblygu modiwlau 

hyfforddiant ar gyfer athrawon newydd a rhai presennol ar ddatblygiad plant a 

llesiant emosiynol a meddyliol. Dylai'r modiwlau hyn roi'r sgiliau i arweinwyr, 

athrawon a staff eraill ysgolion i nodi'r rhai sy'n wynebu'r risg fwyaf o gael eu 

gwahardd neu fynd i leoliad EOTAS, gan eu galluogi i ymyrryd yn gynt a chefnogi 

disgyblion sy'n agored i niwed. 

 

Rydym wedi rhoi £600,000 o gyllid i awdurdodau lleol eleni i ddarparu ymyriadau 

cyffredinol ac ymyriadau wedi'u targedu i ddisgyblion er mwyn diwallu eu 

hanghenion. 

 

Gwasanaethau cwnsela   

Ers 2013, mae dyletswydd wedi bod ar awdurdodau lleol yng Nghymru i ddarparu 

gwasanaeth cwnsela annibynnol i bobl ifanc 11 i 18 oed yn eu hardal, nid dim ond 

drwy eu hysgolion ond hefyd yn y gymuned. Ni ddylai'r lleoliad ble mae plentyn yn 

cael ei addysg ei rwystro rhag cael y gwasanaeth hwn. 

 

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

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

Cymorth Gweithredu Drafft ar gyfer Cwnsela mewn Ysgolion a Chymunedau 

diwygiedig, a gyhoeddwyd yn gynharach yn 2020, bellach yn cynnig cyngor 

ychwanegol i ysgolion ac awdurdodau lleol ar sicrhau bod gwasanaethau cwnsela yn 

parhau i gael eu darparu i ddisgyblion sydd wedi cael eu gwahardd dros dro neu'n 

barhaol. 

 

Rwyf wedi rhoi £1.252m i awdurdodau lleol eleni er mwyn gwella ac ymestyn y 

gwasanaeth cwnsela presennol mewn ysgolion.  Mae gwybodaeth a ddarparwyd gan 

awdurdodau lleol yn dangos y bydd hyn yn golygu y gellir darparu 14,000 o sesiynau 

cwnsela ychwanegol mewn ysgolion, a fydd o fudd i 3,500 o blant a phobl ifanc 

ychwanegol.  Rwyf hefyd wedi rhoi £466,500 ychwanegol i awdurdodau lleol eleni er 

mwyn estyn cymorth cwnsela sy'n briodol o ran oedran i blant o dan y trothwy 

Blwyddyn 6 presennol.  Rwyf hefyd wrthi'n comisiynu gwaith ymchwil a gwerthuso 



20 

 

annibynnol mewn perthynas ag effeithiolrwydd y gwasanaeth cwnsela presennol a 

faint o gymorth sydd ei angen ar blant iau. 

 

Hwb Cymorth ACE 

Gwyddom fod plant mewn lleoliadau EOTAS ymhlith ein disgyblion mwyaf agored i 

niwed, a dyna pam mae ein buddsoddiad yn yr Hwb Cymorth ACE i Gymru yn 

cydnabod yr angen i sicrhau bod darparwyr EOTAS yn cael eu cynnwys yng ngwaith 

yr Hwb. Bu'n rhaid gohirio gwaith i dargedu EOTAS yn benodol, a oedd wedi'i 

gynllunio ar gyfer y flwyddyn ysgol hon, oherwydd pandemig y Coronafeirws. 

 

Rydym wedi buddsoddi mwy nag £1.2m dros dair blynedd (gan gynnwys £300,000 i 

gefnogi gwaith gydag ysgolion yn benodol) yn yr Hwb Cymorth ACE i Gymru er 

mwyn helpu sefydliadau, cymunedau ac unigolion i ddeall am brofiadau niweidiol yn 

ystod plentyndod a chefnogi teuluoedd a all wynebu risg o'u profi. Rydym wedi 

darparu £500,000 ychwanegol i'r Hwb Cymorth ACE er mwyn iddo barhau ei waith 

am flwyddyn arall tan fis Mawrth 2021, sy'n cynnwys darparu hyfforddiant 

ymwybyddiaeth o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod i staff mewn ysgolion yn 

Sir y Fflint ac yn Wrecsam. Mae'r hyfforddiant hwn hefyd ar gael i staff o leoliadau 

EOTAS.   

 

Mae gwaith yr Hwb Cymorth ACE yn cefnogi ein gwaith o ran datblygu ac ymgorffori 

dulliau ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol a meddyliol.   

 

14. A yw diffyg mynediad at wasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed neu 

gymorth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol yn arwain at gyfeirio dysgwyr i 

leoliadau addysg heblaw yn yr ysgol pan fo’n bosibl nad dyma’r ddarpariaeth 

fwyaf addas i ddiwallu eu hanghenion?  

Mae fy safbwynt yn glir – mae gan bob plentyn yng Nghymru yr hawl i gael addysg 

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

amgylchiadau plentyn fod yn rhwystr i gyflawni deilliannau cadarnhaol.  

 

Addysg yw un o'r rhannau pwysicaf o fywyd plentyn, a rhaid inni weithio i sicrhau nad 

yw problem iechyd meddwl neu ADY yn atal plentyn rhag cyflawni ei botensial llawn, 

a dyna a wnawn.  
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Fel rwyf wedi'i nodi uchod, rydym wedi rhoi nifer o wasanaethau a rhaglenni ar waith 

i gefnogi llesiant ac iechyd meddwl ein holl ddysgwyr.  

 

Yn ogystal, rwyf yn trawsnewid y system AAA bresennol drwy Ddeddf Anghenion 

Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 er mwyn sicrhau bod plant a 

phobl ifanc sydd ag ADY yn cael cymorth cynnar ac effeithiol, gan leihau'r risg o gael 

eu gwahardd o ganlyniad i broblemau ymddygiadol. Bydd barn, dymuniadau a 

theimladau'r dysgwr a'i rieni wrth wraidd y system newydd. 

 

15. Sut y gellir sicrhau bod addysg heblaw yn yr ysgol ar gael yn ehangach drwy 

gyfrwng y Gymraeg? 

Yn unol â Safonau'r Gymraeg, mae dyletswydd ar bob awdurdod lleol i sicrhau yr 

ystyrir y ffordd y gall polisïau newydd, neu bolisïau sydd wedi'u diweddaru, effeithio 

ar y Gymraeg a'r gallu i'w defnyddio, gan sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin 

yn llai ffafriol na'r Saesneg. 

 

Disgwyliaf i bob awdurdod lleol ddarparu EOTAS drwy gyfrwng y Gymraeg pan fydd 

disgybl yn gofyn am y ddarpariaeth hon. Er fy mod yn ymwybodol o'r anawsterau yn 

y sector o ran recriwtio staff EOTAS sy'n siarad Cymraeg, rwy'n hyderus bod 

awdurdodau lleol yn gweithio i sicrhau bod darpariaeth Gymraeg ar gael mewn 

lleoliadau EOTAS. Ym mis Chwefror, gofynnais i fy swyddogion holi pob awdurdod 

lleol ynghylch ei ddarpariaeth Gymraeg mewn lleoliadau EOTAS ac unedau cyfeirio 

disgyblion. O'r 18 o awdurdodau lleol a ymatebodd, mae gan bob un ohonynt o leiaf 

un athro/aelod o staff cymorth sy'n siarad Cymraeg yn rhugl. 

 

16. Sut y gall staff mewn lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol gael eu cefnogi’n 

well i gael mynediad at gyfleoedd dysgu proffesiynol?  

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

gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion. Mae hefyd ar gael i athrawon addysg yn y 

cartref os cânt eu cyflogi gan yr awdurdod lleol. Rwy'n parhau i fod yn ymrwymedig i 

sicrhau bod pob ymarferydd yn cael y cymorth sydd ei angen arno i gyflwyno ein 

cwricwlwm gweddnewidiol newydd. 
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Lansiwyd y Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yn swyddogol yn 2018. 

Roedd y dull hwn ‘a wnaed yng Nghymru’ ar gyfer dysgu proffesiynol yn gam 

allweddol yn y broses ddiwygio. Mae'n cyd-fynd â'r safonau proffesiynol newydd, dull 

gweithredu a model dysgu proffesiynol ‘Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu’, i greu 

gweledigaeth addas ar gyfer y system addysg sy'n datblygu yng Nghymru i bob 

ymarferydd addysgol, nid dim ond athrawon.  

 
Mae'n seiliedig ar ymchwil genedlaethol a rhyngwladol bwysig, ac mae wedi'i 

gynllunio er mwyn sicrhau'r canlynol: 

 y gall ysgolion, arweinwyr ac athrawon gael gafael ar enghreifftiau o arferion 

gorau wrth ddiffinio a rhannu Dysgu Proffesiynol ar lefel ysgolion, yn enwedig 

drwy ddefnyddio dulliau ymholi beirniadol a dysgu cydweithredol; 

 bod darparwyr dysgu proffesiynol – y consortia rhanbarthol, ein Prifysgolion 

ac eraill – yn dylunio profiadau Dysgu Proffesiynol sydd o ansawdd uchel, yn 

hygyrch ac yn addas at y diben, er enghraifft drwy ddyluniadau sy'n cynnwys 

ymholi cydweithredol ac e-ddysgu; 

 bod y llywodraeth yn cyllido'r mathau priodol o ddysgu proffesiynol y 

gwyddom, ar sail tystiolaeth, y byddant yn cael effaith ar arferion mewn 

ystafelloedd dosbarth. 

 
Mae sicrhau bod adnoddau digonol ar gael ar gyfer dysgu proffesiynol i bob 

ymarferydd, gan gynnwys adnoddau ariannol ac amser i athrawon ac arweinwyr 

achub ar gyfleoedd datblygu o ansawdd uchel, yn rhan annatod o'r Dull 

Cenedlaethol. Mae'r Grant Dysgu Proffesiynol, sy'n rhoi cyllid i ysgolion er mwyn 

cefnogi anghenion dysgu proffesiynol eu gweithluoedd, yn cael ei ddarparu i unedau 

cyfeirio disgyblion hefyd er mwyn sicrhau bod lleoliadau yn gallu manteisio ar 

gyfleoedd dysgu proffesiynol yn yr un modd â lleoliadau prif ffrwd. 

 

17. Pa welliannau y gellir eu gwneud i strwythur gyrfa staff sy’n gweithio mewn 

lleoliadau addysg heblaw yn yr ysgol?  

Safonau proffesiynol  

Rwyf wedi cyflwyno safonau proffesiynol ar gyfer pob ymarferydd, gan gynnwys y 

rhai sy'n addysgu mewn unedau cyfeirio disgyblion. Dyluniwyd y safonau proffesiynol 

er mwyn ysbrydoli ymarferwyr a chynnig fframwaith i'w cefnogi i nodi eu hanghenion 
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dysgu proffesiynol eu hunain. Mae'r safonau ar gyfer y gweithlu addysgu cyfan, gan 

gynnwys staff cymorth, ni waeth beth fo dyheadau unigolyn na ble y mae yn ei yrfa. 

 

Gall ymarferwyr weld y safonau ar-lein drwy eu Pasbort Dysgu Proffesiynol neu drwy 

ddefnyddio'r ap, er mwyn myfyrio ar eu hymarfer a nodi meysydd o ddatblygiad 

proffesiynol. Dechreuwyd rhoi'r safonau ar waith yn 2017 ac rydym bellach wedi 

cyrraedd pwynt lle gellir dechrau gwerthusiad annibynnol o'r ffordd y rhoddwyd y 

safonau ar waith, sut y cânt eu defnyddio a'u heffaith ar ymarfer yn yr ystafell 

ddosbarth. 

 

Mae swyddogion wedi comisiynu gwerthusiad annibynnol o'r ffordd y rhoddwyd y 

safonau ar waith, sut y cânt eu defnyddio a'u heffaith ar ymarfer yn yr ystafell 

ddosbarth. Bydd y canfyddiadau yn llywio gweithgarwch parhaus Llywodraeth Cymru 

mewn perthynas â chefnogi pob ymarferydd i ddatblygu drwy gydol ei yrfa. Disgwylir 

canfyddiadau cychwynnol yr adolygiad ym mis Ionawr 2021. 

 

Llwybr Dysgu i Gynorthwywyr Addysgu 

Mae Cynorthwywyr Addysgu yn hanfodol i lawer o unedau cyfeirio disgyblion sy'n 

gweithio mewn partneriaeth â'r Consortia Rhanbarthol. Mae Llwybr Dysgu i 

Gynorthwywyr Addysgu wedi cael ei ddatblygu i gefnogi eu datblygiad, gan gynnwys 

y rhai mewn unedau cyfeirio disgyblion. Mae'r Llwybr Dysgu i Gynorthwywyr 

Addysgu yn gwbl gyson â'n safonau proffesiynol newydd ac mae'n berthnasol i 

Gynorthwywyr Addysgu newydd a rhai profiadol.  

 

Hyfforddiant sefydlu statudol i athrawon newydd gymhwyso 

Mae hyfforddiant sefydlu yn ofyniad statudol i bob athro â statws athro cymwysedig 

sydd am addysgu mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. Mae hyfforddiant sefydlu 

yn rhan hollbwysig o ddatblygiad proffesiynol athro newydd, ac mae'n hanfodol bod 

athrawon newydd gymhwyso (ANGau) yn cael y cymorth a'r profiadau proffesiynol 

sydd eu hangen arnynt i dyfu a datblygu'n broffesiynol.  

 

Caiff adolygiad annibynnol o brofiadau ymarferwyr a rhanddeiliaid o hyfforddiant 

sefydlu, ynghyd ag adolygiad o raglenni hyfforddiant sefydlu consortia, eu defnyddio 

i lywio trefniadau sefydlu newydd sy'n cael eu datblygu fel rhan o Becyn Cymorth 
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Gyrfa Gynnar a fydd yn cynyddu lefelau'r cymorth sydd ar gael i ANGau ac 

ymarferwyr sydd ar gamau cynnar yn eu gyrfa.  

 

Rwy'n cydnabod y risg o golli aelodau da o staff mewn unedau cyfeirio disgyblion am 

nad yw trefniadau statudol yn caniatáu i ANGau ymgymryd â hyfforddiant sefydlu 

mewn uned cyfeirio disgyblion ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rwy'n falch bod 

hyfforddiant sefydlu statudol yng Nghymru yn cael ei adolygu ac, fel rhan o hynny, 

caiff dichonoldeb caniatáu i ANGau ymgymryd â hyfforddiant sefydlu mewn unedau 

cyfeirio disgyblion ei ystyried. 

 

18. A fyddai Gweinidogion Cymru yn ystyried defnyddio’u pwerau statudol i 

ymyrryd pan fo achosion clir o ddadgofrestru disgyblion pan nad yw’r 

awdurdod lleol wedi ymyrryd?  

Mae'r mwyafrif o ysgolion yng Nghymru yn gweithio'n galed i fod yn gynhwysol, ond 

rwyf yn benderfynol o sicrhau nad yw ysgolion yn tynnu disgyblion oddi ar eu cofrestr 

yn amhriodol.  

 

Byddai'n well gennyf beidio â defnyddio pwerau statudol i fynd i'r afael ag arferion 

cofrestru disgyblion amhriodol, gan ffafrio yn hytrach waith i gynyddu ein 

hymdrechion a gweithio gydag Estyn ac awdurdodau lleol i sicrhau nad yw achosion 

amhriodol o gofrestru disgyblion yn digwydd. Fodd bynnag, byddaf yn barod i 

ystyried yr opsiwn hwn os bydd tystiolaeth yn dangos bod arferion cofrestru 

amhriodol yn parhau.   

 

Proses weinyddol yw tynnu disgyblion oddi ar y gofrestr mewn ysgol – ‘dadgofrestru’ 

– ac mae'n digwydd am nifer o resymau. Gall hyn gynnwys disgyblion yn symud 

ardal ac felly'n newid ysgolion a rhieni yn penderfynu yr hoffent addysgu eu plant 

gartref.   

 

Fodd bynnag, rwy'n ymwybodol o rai achosion lle mae ysgolion wedi defnyddio 

cofrestriad disgybl er mwyn gwella canlyniadau arholiadau. Mae hyn yn amlwg yn 

annerbyniol ac rwyf wedi cymryd nifer o gamau i sicrhau nad yw hyn yn digwydd. 
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Rwyf wedi cyflwyno gwiriadau dilysu llymach pan fydd ysgolion yn cyflwyno data eu 

Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion. Bydd hyn yn sicrhau bod disgyblion 

yn cael eu cofnodi yn y flwyddyn ysgol briodol, yn enwedig ym Mlwyddyn 10 a 

Blwyddyn 11. Canfu adroddiad Estyn ar Arferion Cofrestru Disgyblion, a 

gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019, y bu gostyngiad yn 2018/19 yng nghanran y 

disgyblion a oedd yn ailsefyll Blwyddyn 10 – newid y gellir ei briodoli, fwy na thebyg, 

i'r gwiriadau llymach hyn. 

 

Yn ogystal, fel y nodwyd gennyf uchod, mae trefniadau gwerthuso a gwella newydd 

yn cael eu datblygu er mwyn gwneud y gydberthynas rhwng gwerthuso, gwella ac 

atebolrwydd yn y system ysgolion yn glir. Drwy'r trefniadau newydd, cynigir cael 

gwared ar y pwyslais hwn, sy'n gallu achosi canlyniadau anfwriadol, a chyflwyno 

ystod ehangach o wybodaeth i ysgolion ei defnyddio sy'n rhoi darlun gwell o'r profiad 

dysgu cyfan, cynnydd dysgwyr a'n huchelgeisiau ar gyfer y cwricwlwm newydd.  

 

Mewn ymateb i'r argymhellion a wnaed gan Estyn yn ei hadroddiad ar gofrestru 

disgyblion, byddwn yn casglu data am gyrchfannau er mwyn mesur pa mor effeithiol 

yw'r ddarpariaeth EOTAS. Yn ogystal, rwy'n ystyried a ellid newid y trefniadau 

presennol ar gyfer cofrestru disgyblion EOTAS er mwyn cefnogi atebolrwydd 

cynyddol o ran deilliannau disgyblion EOTAS.    
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