
Ymholiad Pwyllgor PPIA i Addysg Heblaw yn yr Ysgol 

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw'r corff rheoleiddio annibynnol yng Nghymru ar gyfer athrawon mewn 
ysgolion a gynhelir, athrawon addysg bellach a staff cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau AB, yn 
ogystal â gweithwyr ieuenctid a phobl sy’n ymwneud â dysgu seiliedig ar waith. 

Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, dymuna’r Cyngor wneud nifer bach o sylwadau fel a ganlyn: 

1. Mae’n ofyniad cyfreithiol i unrhyw athro cymwysedig neu aelod o staff cefnogi dysgu mewn Uned
Cyfeirio Disgyblion (UCD) yng Nghymru gofrestru gyda CGA. Fodd bynnag, nid yw hwn yn berthnasol
i’r rhai sydd mewn lleoliadau annibynnol neu yn y cartref. Mae’r Cyngor wedi amlygu’r
anghysondeb hwn gyda Llywodraeth Cymru ar sawl achlysur gan fod y safle hwn yn parhau i fod yn
berygl diogelu.

2. Mewn dogfen ymgynghori blaenorol gan Lywodraeth Cymru ynghylch y mater hwn yn 2017,
sylwodd y Cyngor ar gyfeiriad i “fframweithiau comisiynu” a’r bwriad i gynnig “... set o ganllawiau o
fewn y fframwaith ynglŷn â'r cyfrifoldebau y disgwylir iddynt eu hysgwyddo o ran addysg, diogelu a
lles” i “unrhyw sefydliad sy'n dymuno darparu gwasanaethau addysg heblaw yn yr ysgol i ddysgwyr
y mae eu haddysg yn cael ei chynnal gan yr awdurdod lleol...”. Gofynodd y Cyngor i Lywodraeth
Cymru egluro a fyddai gofyn i staff yn y sefydliadau hyn gofrestru gyda CGA dan ddeddfwriaeth
bresennol?   Nid yw’r Cyngor wedi derbyn ymateb i hyn eto.

3. Noda’r Cyngor diddordeb y Pwyllgor mewn datblygiad proffesiynol i staff mewn Unedau Cyfeirio
Disgyblion a’r rhai sy’n darparu gwasanaeth tiwtora yn y cartref. Dymuna’r Cyngor amlygu’r ffaith ei
fod yn cyflwyno amrywiaeth o gyflwyniadau a gwasanaethau cefnogi i ysgolion (gan gynnwys
Unedau Cyfeirio Disgyblion), colegau Addysg Bellach, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a gwaith
ieuenctid. Mae’r sesiynau hyn ar gael i staff a llywodraethwyr, a’r mwyaf poblogaidd yw’r
cyflwyniad ynglŷn â’r Cod Ymddygiadac Ymarfer Proffesiynol.

4. Mae’r Cyngor, trwy’r Gofrestr Ymarferwyr Addysg, yn meddu ar ddata cynhwysfawr ynghylch y
gweithlu addysg yng Nghymru. Pe byddai’r Pwyllgor yn gofyn amdano, byddai’r Cyngor yn gallu
darparu gwybodaeth benodol am staff sy’n gweithio mewn UCDau, gan gynnwys proffiliau oedran,
rhyw, ethnigrwydd, cymwysterau a gallu o ran yr iaith Gymraeg.

Os gallaf fod o gymorth pellach, mae croeso ichi gysylltu â mi.  

Yr eiddoch yn gywir  

Hayden Llewellyn 
Prif Weithredwr 
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