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8 Tachwedd 2019 

 

Annwyl Gyfaill, 

Gwella ysgolion a chodi safonau 

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu 

gwneud gwaith byr ar wella ysgolion a chodi safonau yn gynnar yn 2020.  

I lywio ein gwaith craffu, byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu papur ysgrifenedig ar y 

pwyntiau a restrir yn yr atodiad i'r llythyr hwn. Byddem yn ddiolchgar o gael y wybodaeth hon 

erbyn dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019. 

Hoffem hefyd eich gwahodd i sesiwn dystiolaeth lafar i drafod y materion hyn yn fanylach. Bydd 

Clerc ein Pwyllgor yn cysylltu â chi i wneud y trefniadau angenrheidiol. 

Gwneir cais tebyg i Lywodraeth Cymru am wybodaeth, ac rwyf wedi rhoi copi i’r Gweinidog Addysg 

er gwybodaeth iddi.  

Yn gywir, 

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

Cc Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg 

 

 

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=443


 

ATODIAD - Cais am wybodaeth ysgrifenedig 

 

Mae ragor o wybodaeth am ddarparu gwybodaeth i bwyllgorau, gan gynnwys sut y byddwn yn trin 

y wybodaeth honno, ar gael ar ein gwefan.  

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar o gael papur ar y pwyntiau a restrir isod o safbwynt eich 

consortiwm: 

• Crynodeb byr o’r pethau a ganlyn: 

− eich dull gweithredu ar gyfer gwella ysgolion yn eich rhanbarth, gan gynnwys sut mae’r 

broses categoreiddio ysgolion hyn yn ei lywio; 

− sut rydych chi'n gweithio gyda'ch aelod awdurdodau lleol i sicrhau synergedd a sicrhau 

nad oes dyblygu yn eich gwaith gwella ysgolion. 

• Manylion yr arian yr ydych chi'n gyfrifol am ei wario yn 2019-20, yn cynnwys: 

− faint o arian a gewch chi yn 2019-20 gan bob awdurdod lleol ar gyfer eich 

gwasanaethau gwella ysgolion; 

− faint yr ydych chi'n gyfrifol am ei ddosbarthu yn 2019-20 ar ffurf grantiau Llywodraeth 

Cymru, gan gynnwys dadansoddiad rhwng Grant Gwella Ysgolion y Consortia 

Rhanbarthol a'r Grant Datblygu Disgyblion, yn ogystal â manylion am faint sy'n cael ei 

ddirprwyo i ysgolion a faint sy'n cael ei weinyddu/wario ar sail ranbarthol. 

• Crynodeb o ddata Cyfnod Allweddol 4 ac arholiadau Safon Uwch/Safon UG ar gyfer 2019 a 

blynyddoedd blaenorol yn eich rhanbarth, ynghyd ag unrhyw ddadansoddiad yr ydych am ei 

ddarparu. 

• Crynodeb o ganlyniadau PISA 2018 yn eich rhanbarth (os yw ar gael), ynghyd ag unrhyw 

ddadansoddiad yr ydych am ei ddarparu. 

• Y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd o ran mynd i'r afael â'r bwlch cyrhaeddiad yn eich 

rhanbarth: 

− rhwng disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (cPYD) a disgyblion eraill; 

− rhwng grwpiau lleiafrifoedd ethnig sydd mewn perygl o dangyflawni a disgyblion eraill;  

− rhwng plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a disgyblion eraill; 

− rhwng Plant sy'n Derbyn Gofal a disgyblion eraill (ac unrhyw waith i nodi a gwella 

cyrhaeddiad plant wedi’u mabwysiadu o’u cymharu â disgyblion eraill). 

• Y wybodaeth ddiweddaraf am sut yr ydych chi'n herio ac yn cefnogi ysgolion a gymerodd ran 

yn Her Ysgolion Cymru - byddem yn arbennig o ddiolchgar o wybod sut rydych chi wedi 

sicrhau parhad yn y momentwm cadarnhaol lle mae perfformiad ysgolion wedi gwella yn ystod 

y rhaglen (gweler Argymhelliad 29 o adroddiad y Pwyllgor ’Cyrraedd y nod? Cyllid wedi'i 

dargedu i wella canlyniadau addysgol’ am ragor o fanylion). 

• Unrhyw sylwadau sydd gennych ar drefniadau atebolrwydd ysgolion yn awr ac yn y dyfodol ac 

effaith y rhain ar wella ysgolion. 

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/gettinginvolved/Pages/Providing-evidence-for-committees.aspx
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20045
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20045


 

• Unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud ar yr agenda i wella ysgolion a chodi safonau. 


