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Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg 

Ysgrifennaf atoch ynghylch y cynlluniau strategol y mae awdurdodau lIeol wrthi'n eu 
paratoi ar hyn 0 bryd, cyn i chi benderfynu cymeradwyo'r cynlluniau neu beidio. 

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn ymgynghorai statudol ar y cynlluniau hyn. Yn unol ii'r rill 
honno, bOm yn ystyried y cynlluniau strategol sydd wedi eu cyhoeddi hyd yma ac yn 
ymateb iddynt. Rwyf wedi rhannu'r ymatebion hynny gyda eich swyddogion. 

Fel nodir yn Strategaeth y Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru, addysg fydd yr allwedd i 
gyftawni'r targed 0 filiwn 0 siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 0 fewn y fframwaith bresennol 
ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg yw un 
o'r prif gerbydau ar gyfer gwella argaeledd a safon addysg cyfrwng Cymraeg ac ar gyfer 
cynyddu'r niferoedd sy'n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Gan gydnabod mor 
allweddol bwysig yw'r cynlluniau hyn i ddyfodol y Gymraeg, hoffwn gynnig rhai 
argraffiadau cyffredinol ar y cynlluniau yr wyf wedi eu hystyried. Mae'r rhestr sylwadau 
sydd ynghlwm yn seiliedig ar ystyried 190 gynlluniau strategol hyd yma a hyderaf bydd y 
sylwadau yma 0 ddiddordeb ac 0 ddefnydd. Yn gyffredinol, ni chredaf bod mwyafrif y 
cynlluniau yn ddigonol gan nad ydynt yn ateb yn lIawn gofynion Deddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a'r canllawiau atodol a ddarparwyd gennych i'r 
awdurdodau y lIynedd. Ni chredaf bydd mwyafrif y cynlluniau hyn yn arwain at gynnydd 
arwyddocaol yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg na'r nifer 0 blant a phobl ifanc 
sy'n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. O'r herwydd, ni welaf sut bydd y 
cynlluniau hyn yn cyfrannu'n ystyrlon at gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer y 
Gymraeg. 
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Hyderaf bydd y sylwadau sydd ynghlwm 0 ddefnydd i chi wrth benderfynu cymeradwyo 
Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg neu beidio. 
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Sylwadau Comisiynydd y Gymraeg ar Gynlluniau Strategol y 
Gymraeg Mewn Addysg Awdurdodau L1eol Cymru, 2017-2020 

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn gosod dyletswydd statudol 
ar awdurdodau lIeol Cymru i baratoi Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg. Diben 
y eynlluniau hyn yw gwella'r ffordd y mae awdurdodau yn eynllunio addysg eyfrwng 
Cymraeg a gwella safonau addysg eyfrwng Cymraeg ae addysgu'r Gymraeg. 

o fis Hydref 2016 hyd at fis Chwefror 2017 bu awdurdodau lIeol Cymru yn ymgynghori ar 
gynlluniau drafft newydd. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn ymgynghorai statudol ar y 
eynlluniau hyn ae wedi darparu sylwadau i bob awdurdod unigol ar eu eynlluniau drafft. 
Cynigir isod rhai argraffiadau eyffredinol ar y eynlluniau ymatebwyd iddynt hyd yma. 

1. Y broses 0 lunio'r cynlluniau 

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn gosod trefn statudol ar 
gyfer ymgynghori ar gynlluniau strategol wrth eu paratoi. Mae dyletswydd ar awdurdodau 
lIeol i ymgynghori ag ystod 0 bersonau wrth baratoi eu eynlluniau, gan gynnwys 
Comisiynydd y Gymraeg. Ni wnaeth rhai awdurdodau ymgynghori a mi wrth lunio eu 
eynlluniau ae mae'n bosib na Iwyddodd yr awdurdodau hynny i ymgynghori ag 
ymgynghoreion statudol eraill yehwaith. Bu'n rhaid gofyn am gop"iau cynlluniau drafft rhai 
awdurdodau er mwyn gallu ymateb iddynt. 

Dewisodd rhai awdurdodau ymgynghori'n gyhoeddus ar eu eynlluniau strategol drafft drwy 
gynnwys gwybodaeth berthnasol ar eu gwefannau a gwahodd sylwadau gan unrhyw 
berson. Ni wnaeth eraill hynny, gan arwain at sefyllfa 0 anghysondeb rhwng siroedd yn y 
eyfle i unigolion a sefydliadau nad ydynt yn ymgynghoreion statudol i gyfrannu at y broses 
gynllunio. 

Roedd y eynlluniau ymgynghorwyd amynt yn amrywiol iawn 0 ran eu eyfiawnder. Roedd 0 

leiaf rhywfaint o'r wybodaeth sy'n ofynnol yn unol a'r ddeddf a ehanllawiau statudol atodol 
Llywodraeth Cymru ar goll ym mwyafrif y eynlluniau, gyda rhai bylehau sylweddol iawn. Er 
enghraifft, mae'n ofynnol dan ganllawiau'r Llywodraeth i gynlluniau gynnwys targedau ar 
gyfer twf dros amser. Roedd targedau ar goll mewn nifer o'r eynlluniau ymgynghorwyd 
amynt ae nid oedd yn hawdd dod i fam ar ddigonolrwydd rhai eynlluniau oherwydd swmp y 
wybodaeth oedd ar goll. 

Cynhaliodd 4 awdurdod Ileal ymgynghoriad ar gynlluniau strategol oedd ar gael yn 
Saesneg yn unig, heb ddarparu fersiwn Gymraeg. 

2. Y seiliau cynllunio ar gyfer y Gymraeg mewn addysg 

Dwy egwyddor oedd yn sail i Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2010-2015, sef cwrdd /l'r galw am addysg eyfrwng Cymraeg a hyrwyddo addysg 
eyfrwng Cymraeg. Ymddengys o'r eynlluniau yr wyf wedi eu hystyried mai bodloni'r galw 
presennol am addysg eyfrwng Cymraeg yw prif nod mwyafrif yr awdurdodau lleol wrth 
gynllunio ar gyfer y Gymraeg mewn addysg. Mae hynny'n anffodus am sawt rheswm. 
Saesneg yw eyfrwng iaith mwyafrif ysgolion Cymru ae mae hynny'n debygol 0 effeithio'n 
sylweddol ar ddewisiadau rhieni wrth fesur y galw am addysg eyfrwng Cymraeg. Deallaf 
nad yw awdurdodau lIeol yn dueddol 0 rannu gwybodaeth am argaeledd a manteision 
addysg eyfrwng Cymraeg wrth fesur y galw. Ar ben hynny, nid yw fframwaith 0 gynllunio 



twf sydd wedi ei selio'n Ilwyr ar fodloni galw ynddo'i hun yn sicrhau cynnydd hirdymor. 

Cydnabyddir yng nghanllawiau'r Llywodraeth yr angen i fynd ymhellach na boclloni'r galw 
am addysg cyfrwng Cymraeg yn unig, a hynny drwy hyrwyddo a chynyddu'r galw. Ond prin 
iawn yw'r cynlluniau strategol sy'n cynnwys unrhyw fesurau penodol i wneud hynny. Nid 
oas tystiolaeth ym mwyafrif y cynlluniau strategol bod y cysyniad 0 greu galw trwy 
hyrwyddo manteision dwyieithrwydd wedi ei dderbyn a'i fabwysiadu gan awdurdodau IIeol. 
Bydd angen newid meddylfryd er mwyn cynyddu'r niferoedd sy'n derbyn eu haddysg trwy 
gyfrwng y Gymraeg ar y raddfa fydd ai angen er mwyn cyrraedd y miliwn. Nid yw'r 
cynlluniau drafft diweddaraf hyn wedi eu gwreiddio yn y feddylfryd honno. 

3. Diffyg uchelgais y cynlluniau 

Er i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg pedwerydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
argymell y dylai cynlluniau strategol adlewyrchu amcanion cenedlaethol ar gyfer addysg 
cyfrwng Cymraeg, roedd y cynlluniau drafft a welwyd yn ddi-uchelgais. 

o Targedau - mae'r targedau sydd wedi eu go sod gan rhai awdurdoclau yn eu 
cynlluniau yn gostwng dras amser, yn hytrach nag anelu at dwf a gwelliant fel sy'n 
ofynnol. Er enghraifft, un 0 ddeilliannau dymunol y cynlluniau hyn yw bod mwy 0 

blant 7 mlwydd oed yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn 
perthynas a hynny, mae rhai awdurdoclau wedi gosocl targedau sy'n dangos 
gostyngiad dras amser yn y niferoedd a'r canrannau. Mae eraill yn anelu at gynnal y 
nifer presennol yn unig a prin iawn yw'r awdurdodau hynny sy'n anelu at dwf 
arwyddocaol 0 ran y targed penodol hwnnw ac eraill. Rhaid derbyn wrth gwrs mai 3 
mlynedd yn unig yw cyfnodau 'r cynlluniau hyn a bod heriau ynghlwm a chyflawni twf 
sylweddol mewn cyfnod byr. Er hynny, yn gyffredinol, mae targedau'r cynlluniau 
strategol drafft yn dangos diffyg uchelgais a bydd angen herio hynny er mwyn 
sicrhau twf sylweddol dras y blynyddoedd nesaf. 

o Isadeiledd - prin iawn yw'r cynlluniau strategol sy'n nodi unrhyw fwriad i ymestyn 
yr isadeiledd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, er enghraifft trwy agor sefydliadau 
addysgol cyfrwng Cymraeg newydd neu newid cyfrwng iaith yr addysgu 0 fewn 
sefydliadau sy'n bodoli eisoes. Prin yw'r cyfeiriadau at gynlluniau pendant i 
ddefnyddio arian cyfalaf y Cynllun Ysgolion 21 ain Ganrif at bwrpas ymestyn yr 
isadeiledd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. 

o Cynigion i wella - Yn hytrach na chynnig 'cynigion i wella' fel sy'n ofynnol dan y 
Odeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae mwyafrif y cynlluniau 
yn canolbwyntio ar ddisgrifio'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg sydd eisoes 
yn ei Ie. LIe fo awdurdodau wedi IIwyddo i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg dras 
y blynyddoedd diwethaf, gellir deall y dymuniad i son am hynny yn y cynlluniau 
strategol gan y bydd Y datblygiadau hanesyddol yn effeithio ar gyflawniad i'r 
dyfoclol. Ar yr un pryd dylai'r ffocws foci ar 'gynigion i wella' ac yn hynny 0 beth nid 
yw'r cynlluniau ar y cyfan yn ateb gofynion y ddeddf. 

4. Gofal Plant cyn oed ysgol 

Mae ymchwil a gynhaliwyd ar y cyd rhyngof i a Llywodraeth Cymru yn dangos 
cydberthynas glir rhwng pryd fo rhywun yn dysgu'r Gymraeg a'r tebygolrwydd 0 fad yn 
rhugl yn Gymraeg. Ar gyfartaledd mae'r rheini wnaeth ddysgu'r Gymraeg yn bennaf yn yr 
ysgol feithrin lawer yn fwy tebygol 0 fod yn rhugl na'r rheini wnaeth ddysgu'r Gymraeg yn 



bennaf yn yr ysgol gynradd, ysgol uwchradd neu'n ddiweddarach mewn bywyd. Amlyga 
hynny bwysigrwydd y sector gofal plant i'r ymdrech i greu siaradwyr Cymraeg newydd 
rhugl. Yn ogystal, mae cyfraddau trosglwyddo 0 ofal plant cyfrwng Cymraeg i addysg 
statudol cyfrwng Cymraeg yn dueddol 0 fod yn uchel, lie fo darpariaeth addysg statudol 
cyfrwng Cymraeg ar gael yn hwylus i blant sy'n cychwyn yn yr ysgol. Gellir tybio felly bod 
sicrhau twf yn niter y plant sy'n derbyn eu gofal trwy gyfrwng y Gymraeg yn debygol 0 fod 
yn allweddol i sicrhau twf yn y niter sy'n derbyn eu haddysg statudol yn Gymraeg. Er hyn, 
mae diffyg sylw digonol i'r cyfnod cyn-statudol ym mwyafrif y cynlluniau strategol drafft. Nid 
yw'n ymddangos bod awdurdodau yn lIawn deall mor allweddol yw twf yn y sector hwnnw i 
efteithiolrwydd eu cynlluniau strategol. Oylid sicrhau bod awdurdodau yn rhoi lIawer mwy 0 

bwyslais ar gydweithio Ii phersonau eraill meg is darparwyr gotal plant ac ymwelwyr iechyd 
er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n derbyn eu gofal trwy gyfrwng y Gymraeg. 

5. Dilyniant 

Gall creu siaradwyr Cymraeg rhugl a hyderus fod yn ddibynnol ar eu cadw 0 fewn y sector 
addysg cyfrwng Cymraeg gydol eu taith trwy'r cyfnodau addysg. Bydd creu gweithlu 
dwyieithog i'r dyfodol yn ddibynnol i raddau 0 leiaf ar sicrhau bod plant a phobl itanc yn 
parhau i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn y cyfnodau hyn, er enghraifft wrth ddilyn 
cymwysterau safon uwch ac al16. Mae'n bryder felly nad yw'r cynlluniau strategol, ar y 
cyfan, yn cynnwys mesurau cadam ar gyfer sicrhau dilyniant mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg 0 un cyfnod addysgol i'r nesaf. Er enghraifft, prin yw'r san am ymdrechion i 
annog disgyblion i barhau i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg wrth adael yr ysgol. Nid oes 
arwydd clir yn y cynlluniau strategol y bydd awdurdodau yn cydweithio Ii sefydliadau 
addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y sector 
hwnnw. Heb sicrhau gwelliant mewn cyfraddau dilyniant, yn enwedig o'r ysgol i addysg al 
16, ni welir sut y bydd y cynlluniau strategol hyn yn cyfrannu'n ystyrlon at greu'r gweithlu 
dwyieithog fydd yn angenrheidiol er mwyn cyflawni lIawer 0 amcanion Strategaeth y 
Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru. 

6. Cludiant 

Tua chwarter ysgolion Cymru sy'n rhai cyfrwng Cymraeg gyda mwyafrit y gweddill yn 
ysgolion cyfrwng Saesneg. Wrth reswm felly, bydd disgyblion a myfyrwyr 0 fewn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn fwy dibynnol nag eraill ar gludiant. Mae gwaith ymchwil a gynhaliwyd 
gennyf i gludiant i addysg al 16 yn cadamhau hynny 1. 

Mae adran 10 Mesur Teithio gan Odysgwyr (Cymru) 2008 yn gosod dyletswydd ar 
awdurdodau lIeol i hyrwyddo mynediad i addysg a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg 
ac mae'n ofynnol arnynt i gynnwys yn eu cynlluniau strategol ddatganiad ynghylch 
hygyrchedd eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Ceir cyfeiriadau at y ddyletswydd 
honno yn y cynlluniau drafft wrth i awdurdodau drafod yr her fydd ynghlwm a pharhau i 
ddarparu cludiant yn y dyfodol tu hwnt i'r hyn sy'n rhaid ei gynnig. Nid yw'r cynlluniau drafft 
yn dehongli arwyddocad y ddyletswydd i hyrwyddo mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg 
wrth drafod newidiadau i bolisrau cludiant dros y blynyddoedd nesaf. Yn hytrach, cyfeirir yn 
unig at y ddyletswydd, heb egluro sut y bwriedir rhoi'r ddyletswydd ar waith wrth ailystyried 
polis"iau cludiant. Oylai'r cynlluniau egluro sut fydd awdurdodau lIeol yn diogelu cludiant i 
addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn sicrhau na fydd diffyg cludiant yn reswm i rieni beidio 
dewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant yn y dyfodol. 

Ihttp-lIwww comjsiynyddygymraeg.cymru/CymraeglRhestr0420Cyhoeddjadaul20 150724%2000O/..20C0/.gOAdroddiado/a20arolwg%20cIudiant%20i 
%2OddXSgwyr042QoJ-16.txlf 



7. Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy gyfrwng y Gymraeg 

Mae'r canllawiau ar baratoi cynlluniau strategol a ddarparwyd y lIynedd i awdurdodau Ileal 
gan y Llywodraeth yn gofyn am gynnwys a fewn y eynlluniau ameanion ar gyfer gwella'r 
ddarpariaeth ADY eyfrwng Cymraeg. Mae gwybodaeth yr wyf yn ei chasglu gan 
awdurdodau Ileal ar hyn a bryd, ae yeyd a Chomisiynydd Plant Cymru, yn dangos 
anghysondeb daearyddol difrifol yn argaeledd a safon y ddarpariaeth ADY eyfrwng 
Cymraeg. Er hynny, prin yw'r eynlluniau strategol sy'n eynnwys mesurau eadarn ar gyfer 
gwella'r ddarpariaeth. Mae'r Bil Anghenion Dysgu Yehwanegol a'r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) sydd gerbron Cynul/iad Cenedlaethol Cymru ar hyn 0 bryd yn gosod dyletswydd 
ar awdurdodau Ileal i ddarparu eymorth trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant a phobl 
ifane sydd ag anghenion dysgu yehwanegol. Dylai eynlluniau strategol 2017-2020 
gynnwys mesurau cadarn ar gyfer gwella'r ddarpariaeth lie fo angen. 


