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Diolch am eich llythyr dyddiedig 15 Chwefror yn gofyn am wybodaeth i gefnogi 

ymchwiliad y Pwyllgor i gyllid wedi’i dargedu i wella deilliannau addysgol, yn benodol 
y Grant Datblygu Disgyblion a Her Ysgolion Cymru. Rwyf wedi ymateb i bob un o 
bwyntiau’r Pwyllgor isod ac rwy’n edrych ymlaen at drafod ymhellach gyda’r Pwyllgor 

ar 22 Mawrth. 

Mae ein cenhadaeth genedlaethol yn cyflwyno ein cynlluniau ar gyfer diwygio 

addysgol parhaus tan 2021. Rydym yn ymroddedig i sicrhau cydraddoldeb mewn 
addysg ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc fel bod pob dysgwr yn cael ei gefnogi i 
gyrraedd y safonau addysg uchaf. Credwn na ddylai amgylchiadau rhywun bennu 

beth yw eu gallu i elwa ar addysg. Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol bod hyn yn 
rhywbeth yr wyf yn teimlo’n angerddol amdano. 

Grant Datblygu Disgyblion (PDG) 
Trwy’r PDG rydym yn buddsoddi symiau heb eu tebyg – dros £90 miliwn eleni, ac 
rydym yn bwriadu buddsoddi hyd at £187 miliwn pellach dros y ddwy flynedd nesaf – 

i gefnogi ein hysgolion i wella deilliannau i’n dysgwyr dan anfantais. Mae torri’r cylch 
amddifadedd a thlodi yn ymrwymiad hirdymor ac rydym yn parhau i fod yn 
ymrwymedig i’r PDG am weddill tymor y Cynulliad hwn.  

Er mwyn cydnabod bod y PDG yn cefnogi carfan ehangach o ddysgwyr bellach, 
newidiais enw’r grant yn 2017 i’r Grant Datblygu Disgyblion. Yn ogystal, rydym wedi: 

 dyblu’r PDG Blynyddoedd Cynnar i ddysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen o £300 i £600;
 ymestyn y PDG i gefnogi plant tair oed sy’n derbyn gofal ar yr un raddfa â’r

holl ddysgwyr eraill sy’n derbyn gofal – £1,150;

 cyllid estynedig i ddysgwyr sydd mewn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS);
 pennu disgwyliadau clir ar gyfer y consortia addysg ranbarthol er mwyn:

o cryfhau eu trefniadau rheoli trwy benodi cynghorydd strategol i

oruchwylio’r gwaith o reoli’r grant, sbarduno cynnydd yn rhanbarthol a
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gweithio ochr yn ochr â’n Hyrwyddwr Codi Cyrhaeddiad, Syr Alasdair 

MacDonald ar lefel genedlaethol; 
o symud y ffocws i ymyrraeth gynnar trwy gefnogi ysgolion uwchradd i

sicrhau bod o leiaf 60% o’r grant yn cael ei fuddsoddi yng Nghyfnod

Allweddol 3 i fynd i’r afael â rhwystrau rhag dysgu’n gynharach.

Er bod rhaid defnyddio’r PDG i gefnogi dysgwyr a phlant sy’n derbyn gofal sy’n 

gymwys am brydau ysgol am ddim (eFSM), nid oes raid olrhain y grant i’r dysgwyr 
hynny. Dim ond y dysgwyr hyn all dderbyn cymorth a gyllidir gan PDG gan raglenni 
unigol; fodd bynnag, gall y grant gael ei ddefnyddio ar gyfer strategaethau ysgol 

gyfan hefyd, sydd o fudd anghymesur i ddysgwyr eFSM a phlant sy’n derbyn gofal 
ond sydd â manteision ehangach i boblogaeth yr ysgol hefyd. Mae hon yn ffordd 
effeithiol o wneud y defnydd gorau o adnoddau cyfyngedig ac mae’n galluogi 

ysgolion, rhieni a gofalwyr i gefnogi plant unigol yn well ond gan gyfrannu at welliant 
ehangach yn yr ysgol hefyd. 

Ym mis Rhagfyr, fe wnaethom gyhoeddi trydydd adroddiad gwerthuso, sef yr olaf, 
gan Ipsos Mori a WISERD ar y PDG. Edrychodd yr adroddiad ar sut mae ysgolion yn 
gwario’r PDG, a barn yr athro am yr effaith y mae’r grant yn ei chael. Mae 

canfyddiadau’r adroddiad yn gadarnhaol iawn ac yn dangos ein bod yn gwneud 
cynnydd pellach wrth nodi a mynd i’r afael ag anghenion dysgwyr dan anfantais. 

Mae’r adroddiad yn nodi y gwelwyd nifer o effeithiau cadarnhaol ac addawol. Mae 
ysgolion yn ystyried bod y PDG yn hynod werthfawr ac mewn llawer o’r ysgolion, 
ystyriwyd ei fod yn ‘amhrisiadwy’. Roedd llawer o ysgolion yn cydnabod hefyd bod y 

PDG, dros amser, wedi eu helpu i ganolbwyntio a chodi proffil mynd i’r afael ag 
anfantais yn yr ysgol drwyddi draw, gan newid agweddau a diwylliant. 

Gwyddom fod olrhain dysgwyr sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim wedi gwella 
ers cyflwyno’r PDG. Dangosodd tystiolaeth o ysgolion astudiaeth achos eu bod yn 
defnyddio systemau soffistigedig erbyn hyn ochr yn ochr â’u gwybodaeth eu hunain 

am amgylchiadau’r dysgwyr i nodi pa ddysgwyr yr oeddent yn eu hystyried dan 
anfantais ac angen cymorth ychwanegol wedi’i dargedu. Roedd cyflwyno systemau 
olrhain yn ganfyddiad allweddol o adroddiadau gwerthuso blaenorol ac rwy’n 

croesawu’r ffaith fod ysgolion yn datblygu’r systemau hyn fel rhan o ddull ‘busnes fel 
arfer’ i fynd i’r afael ag anfantais. 

Wrth gwrs, mae’n anodd priodoli llwyddiant un ymyrraeth neu ffrwd ariannu, megis y 
PDG, o’r llu o bethau sy’n cael eu cyflwyno yn ein hysgolion. Fodd bynnag, mae 
tystiolaeth bellach gan Estyn a gan Syr Alasdair MacDonald yn dangos bod y 

mwyafrif o ysgolion yn gwneud penderfyniadau da a phriodol ar sut i wario’u dyraniad 
PDG. 

Mae tystiolaeth fesuradwy o effaith yn nod hirdymor a fydd angen amser i ddod i’r 
amlwg, ond mae’n galonogol bod “gwelliannau sylweddol mewn canlyniadau 
meddalach” wedi’u nodi yn y gwerthusiad diweddaraf, megis: 

 lles disgyblion;
 hyder a hunan-barch;
 mwy o barodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dosbarth.



Mae’r adroddiad diweddaraf hwn yn dystiolaeth gref o drawsnewid diwylliant parhaus 

mewn ysgolion, lle mae anghenion unigol dysgwyr yn cael lle canolog wrth gynllunio, 
ac mae pob dysgwr yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arno i gyflawni ei botensial 
llawn. 

Wrth gwrs, mae llawer i’w wneud o hyd ac mae’r adroddiad yn ddefnyddiol wrth ein 
cyfeirio at y meysydd lle mae angen ffocws parhaus. Gan weithio gyda’n Hyrwyddwr 

Codi Cyrhaeddiad, rydym wedi dechrau gweithio i gryfhau’r trefniadau yn y meysydd 
hyn eisoes er mwyn galluogi mwy fyth o gynnydd o ran goresgyn y rhwystrau a geir 
yn sgil anfantais. 

Rôl y consortia rhanbarthol 
Trwy eu rôl gwella ysgolion, mae’n ofynnol i gonsortia addysg ranbarthol: 

 sicrhau bod ysgolion yn gosod targedau heriol ar gyfer dysgwyr eFSM;
 cefnogi ysgolion i gynllunio’n effeithiol, gan ddefnyddio cynlluniau datblygu

ysgolion ar gyfer defnyddio’r PDG;

 sicrhau bod ysgolion yn monitro a gwerthuso effaith eu strategaethau;
 defnyddio Cynghorwyr Her i ddarparu her a chefnogaeth briodol i ysgolion i

wella deilliannau i ddysgwyr dan anfantais;

 sicrhau bod pob datganiad PDG yn cael ei gyhoeddi ar wefan y lleoliad.

Mae’n ofynnol i’r consortia gyflwyno cynlluniau cefnogi PDG i’r Llywodraeth i 

ddangos sut y byddant yn sicrhau bod ysgolion yn gwneud defnydd effeithiol o’r PDG 
a sut y byddant yn eu dal i gyfrif. Mae eu cynlluniau busnes yn cynnwys manylion y 
gefnogaeth a’r her y byddant yn ei chynnig i ysgolion i fynd i’r afael ag effaith 

amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol. 

Rydym wedi cryfhau telerau ac amodau’r consortia ar gyfer y PDG, gan ei gwneud yn 

gwbl glir y dylent sicrhau atebolrwydd ynghylch defnydd eu hysgolion o’r PDG. Mae’n 
ofynnol i gonsortia fynd i’r afael â defnydd amhriodol neu aneffeithiol o’r PDG ac 
adennill arian lle mae tystiolaeth glir ei fod wedi’i ddefnyddio’n fwriadol at ddibenion 

heblaw gwella canlyniadau i ddisgyblion eFSM. Mae fy swyddogion yn cyfarfod â’r 
consortia’n rheolaidd i fonitro’r trefniadau hyn. 

Plant sy’n Derbyn Gofal (LAC) 
Ers mis Ebrill 2015, mae’r elfen plant sy’n derbyn gofal o’r PDG wedi’i ddirprwyo i’r 
consortia i gefnogi dulliau mwy strategol a rhanbarthol o wella deilliannau ar gyfer 

dysgwyr sy’n derbyn gofal a rhai wedi’u mabwysiadu. Gan weithio gyda’u 
hawdurdodau lleol ac ysgolion, mae gan y consortia gyfrifoldeb am y ffordd y mae 
PDG LAC yn cael ei fuddsoddi.  

Rydym wedi’i gwneud yn ofynnol i’r consortia benodi cydlynwyr, a disgwylir iddynt 
weithio ar y cyd i ddatblygu ymyriadau effeithiol sy’n cefnogi deilliannau addysgol 

gwell i’r grŵp hwn o ddysgwyr i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu potensial llawn. Mae 
cydlynwyr rhanbarthol yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru hefyd i sicrhau bod 
y PDG yn darparu rhaglen waith strategol gytunedig, yn seiliedig ar flaenoriaethau 

lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 

Dywed ein canllawiau na ddylid dirprwyo cyllid i awdurdodau lleol ac ysgolion oni bai 

bod cynlluniau busnes cadarn yn cael eu cytuno sy’n gyson â’r dull rhanbarthol. Dylai 



unrhyw ddirprwyo fod ar sail eithriad yn unig a dylai gael ei gefnogi gan gynllunio 

ariannol clir gyda’r consortia’n cadw’r cyfrifoldeb am y rhan fwyaf o’r gyllideb a 
darpariaeth cefnogaeth ar draws y rhanbarth. Er gwaethaf unrhyw ddirprwyo, bydd y 
consortia’n parhau i fod yn atebol yn ariannol am yr holl wariant o dan y grant.  

Disgwylir i’r consortia allu dangos bod y bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng plant sy’n 
derbyn gofal a’r holl ddisgyblion wedi cael ei leihau trwy ddarparu trefniadau 

ychwanegol i gefnogi plant sy’n derbyn gofal a ariennir gan y PDG. Mae gofyn cael 
adroddiad gwerthuso gan gonsortia, gan gynnwys dadansoddiad o sut mae gwariant 
wedi effeithio ar ganlyniadau addysgol fel rhan o delerau ac amodau’r grant. 

Mae’r consortia’n defnyddio’r PDG LAC mewn tair ffordd yn fras: 
 i ddarparu hyfforddiant â ffocws megis pecynnau hyfforddiant emosiynol,

ymddygiadol ac ymlyniad ar gyfer holl staff yr ysgol yn ogystal â gofalwyr
maeth, rhieni/gofalwyr sy’n mabwysiadu a llywodraethwyr ysgolion;

 i gefnogi gwaith ysgol-i-ysgol er mwyn meithrin gallu a rhannu arferion da;

 i weithredu cynllun bwrsariaeth i ddiwallu anghenion penodol ysgolion,
grwpiau neu unigolion fel bo’r angen.

Rydym wedi comisiynu ICF Consulting i werthuso’r modd y mae’r PDG LAC wedi’i 
weithredu a’i reoli gan y consortia ym mlynyddoedd ariannol 2015-16 a 2016-17. 
Bydd yr ymchwil yn edrych ar y trefniadau gwahanol sydd ar waith ar lefel 

consortiwm, awdurdod lleol ac ysgol. Mae ICF Consulting yn gyfrifol hefyd am edrych 
ar y ffordd y mae’r arian wedi’i wario ar hyd a lled Cymru ac ystyried sut mae 
rhanddeiliaid yn penderfynu beth yw’r dulliau mwyaf effeithiol o ran bodloni nodau ac 

amcanion y grant. Cyhoeddir adroddiad o ganfyddiadau’r ymchwil ym mis Mai a fydd 
yn llywio ein cynlluniau ar gyfer y grant yn y dyfodol. 

Data Cyrhaeddiad a Mesurau Perfformiad 
Mae fy swyddogion wedi ymgymryd â dadansoddiad ystadegol o ddata cyrhaeddiad 

Cyfnod Allweddol 4 2017 a'r dystiolaeth flaenllaw, a chyngor y Prif Ystadegydd, yw 
na fyddai unrhyw gymhariaeth o wybodaeth bennawd â data blynyddoedd blaenorol 
yn gadarn yn ystadegol. Y newidiadau sylweddol i fesurau perfformiad yn 2017 a’u 

heffaith yw’r rheswm pam nad yw cymharu’n bosibl a pham na fydd dadansoddiad 
‘tuedd’ yn ystyrlon tan y bydd gennym ddata mwy cymaradwy. Amlinellodd y Prif 
Ystadegydd y prif resymau pam nad yw dadansoddi tueddiadau yn gadarn yn ei flog 

ym mis Rhagfyr. 

Er nad yw prif gymariaethau’n dros amser yn bosibl, mae modd ystyried rhai 

dadansoddiadau o’r data o fewn y flwyddyn. Dyma’r dadansoddiad y cyfeiriais ato yn 
ystod y broses o graffu ar y gyllideb ac mae i’w weld yn yr atodiad A sydd ynghlwm. 
Mae’r dadansoddiad yn dangos bod effaith y mesurau perfformiad newydd wedi 

effeithio’n anghymesur ar ddysgwyr eFSM. Mae’r cap ar gyfraniad cymwysterau 
galwedigaethol yn arbennig o arwyddocaol ar drothwy Lefel 2. Mae dadansoddiad 
wedi dangos y byddai dileu’r cap yn gwella perfformiad dysgwyr eFSM 8.5 pwynt 

canran o’i gymharu â 4.4 pwynt canran ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn eFSM. Fodd 
bynnag, ar gyfer Lefel 2 cynhwysol (5 A*-C TGAU/cyfwerth, gan gynnwys 
Cymraeg/Saesneg iaith a mathemateg/rhifedd mathemateg), nid yw’r cap wedi 



effeithio’n wahanol ar ganlyniadau disgyblion eFSM a’r rhai nad ydynt yn eFSM, gan 

awgrymu mai’r newid pwysicaf yw dileu llenyddiaeth. 

Mae’r cap ar werth cymwysterau nad ydynt yn TGAU ac ar faint cymwysterau unigol 

nad ydynt yn TGAU wedi cyfrannu at symudiad oddi wrth gymwysterau 
galwedigaethol tuag at TGAU, gan wrthdroi’r tueddiadau a welir mewn rhai pynciau 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Cynyddodd y cyrsiau TGAU yng nghanlyniadau 

TGAU haf 2017 ar gyfer Cymru ym mhob pwnc gwyddoniaeth unigol, yn dilyn y 
sifftiau i ffwrdd o gymwysterau Gwyddoniaeth Galwedigaethol (BTEC) wrth i ysgolion 
baratoi eu haddysgu ar gyfer y mesurau perfformiad newydd o 2018, ac o'r pwynt 

hwnnw bydd y sgôr 9 pwynt wedi'i gapio Mae angen 2 TGAU mewn gwyddoniaeth. 
Dylai buddiannau dysgwyr ddwyn holl benderfyniadau ysgol gan gynnwys 
cymwysterau mynediad. Mae BTEC ar gael o hyd i'r dysgwyr hynny a allai fod o fudd. 

Roeddem yn gwybod y byddai effaith y newidiadau a wnaed i fesurau perfformiad yn 
achosi anwadalrwydd. Mae’n rhy gynnar dod i unrhyw gasgliadau pendant, yn 

enwedig yng nghyd-destun newidiadau i’r cwricwlwm a fframwaith atebolrwydd 
newydd. Rwy’n bwriadu gwneud Datganiad Gweinidogol Ysgrifenedig yn fuan ar yr 
ail o’r materion hyn. 

Bydd y Pwyllgor wedi nodi’r canlyniadau cyrhaeddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar 
iawn hefyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, a oedd yn rhan o Gyfrifiad Plant sy’n 

Derbyn Gofal a Chymorth, 2017. Mae’r canlyniadau hyn yn siomedig iawn ac rwyf 
wedi gofyn i’m swyddogion weithio gyda’r consortia a’r awdurdodau lleol i ddeall yn 
well y rhesymau dros y tangyflawni ymhlith plant sy’n derbyn gofal mewn termau 

cyffredinol a dysgu gwersi penodol o ganlyniadau 2017. 

Her Ysgolion Cymru 

Mae manylion yr arian a dderbyniwyd gan bob un o ysgolion Llwybrau Llwyddiant yn 
ystod pob blwyddyn o Her Ysgolion Cymru (SCC) ynghlwm yn Atodiad B. 

Ym mis Ionawr 2017 neilltuais £1.5 miliwn i adeiladu ar y dysgu o Her Ysgolion 
Cymru a chyflawni gwaith ychwanegol wedi’i dargedu i gyflymu gwelliant mewn 
ysgolion, yn benodol, mewn ysgolion uwchradd a nodwyd gan y consortia fel rhai â’r 

angen mwyaf am gefnogaeth. Dyrannwyd yr arian yn gymesur yn ôl nifer yr ysgolion 
coch ac oren ym mhob rhanbarth (yn ôl Canlyniadau Categoreiddio Ysgolion 
Cenedlaethol, 2016), h.y. dwy ran o dair o’r cyllid yn ôl nifer yr ysgolion coch fesul 

rhanbarth, a’r traean olaf yn ôl nifer yr ysgolion oren fesul rhanbarth. Dosbarthwyd yr 
arian fel a ganlyn: 

Consortiwm Nifer yr ysgolion 
Coch 
(£1 miliwn wedi’i 
ddosrannu’n unol 
â hynny) 

Nifer yr ysgolion 
Oren 
(£500 mil wedi’i 
ddosrannu’n unol 
â hynny) 

Cyfanswm y 
dyraniad 

GwE 7 16 £484,277 

ERW 4 13 £313,118 

EAS 6 12 £398,922 

CSC 4 12 £303,684 



Cytunwyd ar set gyffredin o egwyddorion arweiniol, yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd 
o SCC. Roeddynt yn cynnwys:

 ffocws ar ddulliau cynaliadwy o wella arweinyddiaeth, addysgu a dysgu;

 sefydlu Bwrdd Gwella Cyflym effeithiol (neu gyfatebol);
 yr angen i adolygu dulliau pob ysgol o ddefnyddio data a hunanwerthuso at

ddibenion gwella;

 darparu cefnogaeth a her effeithiol gan Gynghorydd Her â chymwysterau
addas gyda hanes o lwyddiant.

Roedd disgwyl i waith ysgol-i-ysgol, ar draws eu clystyrau cynradd a gydag ysgolion 
partner, fod yn rhan o gynllun gwella pob ysgol, ynghyd â gwersi o werthusiad SCC. 

O fewn yr egwyddorion hyn, rhoddais hyblygrwydd i bob consortiwm nodi a gweithio 
gydag ysgolion wedi’u targedu yn eu hardal. Roedd hyn yn caniatáu i flaenoriaethau 
sy’n dod i’r amlwg gael eu hystyried a derbyn ymateb, e.e. wrth i ganlyniadau 

arholiadau ar lefel ysgol ddod ar gael ganol y flwyddyn. Fodd bynnag, roedd yn rhaid 
i bob rhanbarth restru’r camau nesaf, pe na bai eu lefelau gwella disgwyliedig yn cael 
eu cyflawni, gan gynnwys trwy ddefnyddio pwerau statudol. 

Nid oeddwn wedi pennu mesurau llwyddiant ar lefel rhaglen. Byddai wedi bod yn 
anodd nodi dangosyddion priodol, ac yna cadarnhau sut i’w priodoli, o ystyried yr holl 

gyd-destunau amrywiol ar gyfer yr ysgolion. Roedd yn glir hefyd mai consortia oedd 
yn y sefyllfa orau i gynllunio, gweithredu, ac asesu effaith y dulliau gwella a 
ddewiswyd ganddynt. 

Mae monitro cadarn wedi digwydd yn ystod cyfarfodydd Herio ac Adolygu, a bydd yn 
parhau i ddigwydd. Rwy’n disgwyl i fanylion llawnach fod yn rhan o’r broses hawlio 

diwedd blwyddyn ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol hon. 

Amlinellais y dulliau o ymdrin ag ymadael a throsglwyddo yn fy llythyr i’r Pwyllgor ar 

11 Ionawr 2017. Amgaeir copi o’r llythyr hwn i gyfeirio ato.  

Ym mlwyddyn ddiwethaf SCC, cyfarfu’r Bwrdd Gwella Cyflym yn gyson, a’r brif dasg 

oedd sicrhau bod cynlluniau gwella a strategaethau ymadael yn cael eu gweithredu’n 
effeithiol.  

Gweithiodd y Llywodraeth, Cynghorwyr a Hyrwyddwyr SCC a chonsortia gyda’i 
gilydd i sicrhau gwelliant parhaus yn yr ysgolion a throsglwyddo cyfrifoldebau i’r 
consortia. Yn ogystal, cyfarfu’r Hyrwyddwyr a’r Cynghorwyr â’r consortia i rannu arfer 

gorau a gwersi a ddysgwyd a thrafod anghenion parhaus yr ysgolion Llwybrau 
Llwyddiant (PtS). 

Comisiynodd Llywodraeth Cymru werthusiad o SCC i roi gwybodaeth i ni am ei 
heffaith a chynhyrchu tystiolaeth i gefnogi datblygiad polisi wrth symud ymlaen. 
Cynhaliwyd y gwerthusiad hwn rhwng mis Ionawr 2015 a mis Gorffennaf 2017.  

O ran effeithiau’r rhaglen ar yr ysgolion, er i welliannau amrywiol gael eu nodi, daeth 
y gwerthusiad i’r casgliad nad oedd y ddwy flynedd y bu SCC ar waith yn ddigon o 

amser i asesu ei heffaith yn llawn ar ‘ganlyniadau caled’ (gan gynnwys cyrhaeddiad a 



dilyniant) ar gyfer disgyblion mewn ysgolion PtS. Fodd bynnag, nododd yr hyn y 

gellid ei ddysgu a’i gymhwyso mewn gwaith yn y dyfodol. Er enghraifft: 
 roedd ansawdd arweinyddiaeth a rheoli wedi gwella ym mwyafrif yr ysgolion

PtS;

 dysgu o’r ffyrdd y gwnaeth ysgolion PtS ymdrin â strategaethau gwella
ysgolion a’u gweithredu, yn enwedig wrth wella ansawdd athrawon;

 mwy o bwyslais ar feithrin gallu athrawon presennol, yn hytrach na chyflwyno

staff newydd;
 gweithgarwch cydweithredol o ansawdd gwell a chynyddu’r gweithgarwch

hwnnw;

 darlun cyfoethog o gymhlethdod gwella ysgolion, oedd yn dangos gwerth
diagnosis gofalus o anghenion ysgolion unigol a’u llwybr posibl yn y dyfodol.

O ran effaith cau SCC, o’r cychwyn cyntaf roedd yr ysgolion PtS yn ymwybodol iawn 
bod y rhaglen yn ymyriad am gyfnod penodol ac felly roedd pob ysgol yn cynllunio ar 
sail hynny. Datblygwyd cynllun y rhaglen ar gyfer y drydedd flwyddyn yn y cyd-destun 

hwn, gyda’r gwaith cynllunio a gweithredu dilynol yn cael ei gynnal ar sawl lefel i 
hwyluso pontio llyfn a chefnogi gwelliant parhaus. Yn yr un modd, roedd y consortia 
yn cynllunio ar sail ailddechrau eu cefnogaeth i’r ysgolion hyn ar ôl i’r rhaglen gau 

hefyd.   

Ar wahân i hynny, hoffwn nodi bod y rhaglen wedi buddsoddi’n sylweddol i feithrin 

gallu’r consortia. Dros oes y rhaglen, rhoddwyd tua £10 miliwn i’r consortia er mwyn 
meithrin y gallu i wella a sbarduno cydweithrediad â’r system. Roedd hyn er mwyn 
rhannu dysgu a meithrin gallu a seilwaith gwella ysgolion i gefnogi pob ysgol yn yr 

hirdymor. Felly, roedd y cyllid hwn yn cefnogi gwelliannau a wireddwyd yn y system 
ehangach, y tu hwnt i’r 39 ysgol PtS. 

Cyflwynwyd SCC gyda phwrpas penodol. Adeg ei chreu, roedd y consortia yn dal i 
fod yn gymharol ifanc, fel ag yr oedd y Model Cenedlaethol ar gyfer Gweithio 
Rhanbarthol. Mae gan ein cenhadaeth genedlaethol amcan i adeiladu gwybodaeth 

ac arbenigedd y system hunan-wella trwy gefnogi cydweithrediad o fewn a rhwng 
ysgolion a chyrff eraill; cafodd hyn ei roi ar brawf yn SCC.   

Mae gwerthusiad y rhaglen yn rhoi gwybodaeth i ni am arweinyddiaeth effeithiol, 
datblygiad proffesiynol, lles, dulliau effeithiol o wella ysgolion a manteision 
cydweithio. Cyfrannodd pob un ohonynt at y sylfaen dystiolaeth wrth ddatblygu Ein 

cenhadaeth genedlaethol ac ymarfer consortia a chynghorwyr her.  

Fodd bynnag, er bod llwyddiannau yn SCC, roeddwn yn pryderu bod yna 

amrywiadau sylweddol rhwng yr ysgolion sy’n perfformio orau a’r rhai sy’n perfformio 
waethaf. Dyna pam fis Ionawr diwethaf, o gofio’r hyn a ddysgwyd o SCC, y 
cyhoeddais y cyllid o £1.5 miliwn i gefnogi gwaith ychwanegol wedi’i dargedu i 

gyflymu gwelliant mewn ysgolion.  

Mae’n bwysig cydnabod na wnaeth pob ysgol oedd yn rhan o SCC ddechrau yn yr un 

lle. Bydd cyd-destun blaenorol yr ysgol yn effeithio ar sut y mae’n perfformio yn ystod 
ac ar ôl oes y rhaglen. Roedd yna gasgliad o ddangosyddion a fyddai’n dangos 
llwyddiant y rhaglen, a byddai’r targedau’n addas i’r ysgol. 



Fodd bynnag, gan edrych ar ddwy enghraifft allweddol, dangosodd y dadansoddiad 

data bod yr holl ysgolion PtS wedi gwneud cynnydd ers gweithredu SCC ac, mewn 
rhai achosion, mae’r cynnydd wedi bod yn gyflymach (a hyd yn oed yn fwy) nag a 
ragwelwyd, o ystyried eu proffil disgyblion oedd yn cynnwys nifer uchel o ddisgyblion 

eFSM. 

Ar ei ben ei hun mae cyrhaeddiad cynhwysol Lefel 2 yn bersbectif eithaf cyfyngedig 

ar lwyddiant. Mae'r canlyniadau Categoreiddio Cenedlaethol ar gyfer ysgolion PtS yn 
gwella. Yn 2014, roedd 6 ysgol yn y categorïau Melyn neu Werdd. Yn 2017, roedd 20 
yn y categorïau Melyn neu Werdd. Mae hyn yn golygu bod mwy o ysgolion yn 

gynyddol hunangynhaliol ac angen llai o ddyddiau o gefnogaeth allanol. Mae angen 
cefnogaeth ddwys ar rai ysgolion, a byddant yn ei gael, ond mae'n sicr yn galonogol.  

Rwy’n cydnabod bod perfformiad wedi amrywio o fewn y rhaglen ac nid oes un ateb 
perffaith i sicrhau llwyddiant. Credaf hefyd ei bod hi’n amser i bob ysgol yng Nghymru 
elwa ar wersi’r gwaith hwn. Wrth gau SCC, roeddwn yn hyderus bod y consortia 

mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y gwersi o’r rhaglen hon a’u cymhwyso i’w gwaith eu 
hunain.  

Roedd prosesau cadarn ar waith i sicrhau gwerth am arian yn ystod y rhaglen. 
Cymeradwywyd pob Cynllun Datblygu Ysgol a cheisiadau am arian cyfalaf a refeniw 
gan Gynghorwyr a Phencampwyr SCC i sicrhau bod y gweithgareddau yn gadarn yn 

addysgol. 

Gwelwyd gwerth am arian ar gyfer yr ysgolion hynny mewn sawl ffordd, a dim ond 

rhai ohonynt y gellir eu mesur yn feintiol; er enghraifft gwella gallu addysgu a dysgu, 
adeiladu arweinyddiaeth gynaliadwy, gwella ymddygiad, adborth disgyblion a 
chydweithio â’u clystyrau cynradd. Gwelwyd gwerth yn y modd yr ydym i gyd yn 

dysgu o’r profiadau hyn – y rhai oedd yn gweithio ac nad oeddent yn gweithio – i 
wella’r her a’r gefnogaeth y mae’r consortia’n eu darparu bob dydd.  

Cyflawnodd SCC ei ddiben, ac erbyn hyn mae fy ffocws ar yr amcanion yn Ein 
cenhadaeth genedlaethol, yn benodol i gyflwyno dull cenedlaethol o sicrhau system 
hunan-wella, fel bod pob ysgol yn tyfu ac yn cael eu hannog i rannu eu harbenigedd 

er lles pob dysgwr. 

Dysgwyr Mwy Abl 

Nododd yr adroddiad terfynol ar werthusiad y PDG, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 
2017, er bod y bwlch cyrhaeddiad cyffredinol yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cau, ‘mae 
rhywfaint o amwysedd o hyd mewn ysgolion ynghylch a ddylid defnyddio Grant 

Amddifadedd Disgyblion i helpu disgyblion eFSM gyda chyrhaeddiad is neu i helpu’r 
holl ddisgybl eFSM i gyflawni eu potensial’. Gyda hynny mewn golwg, byddwn yn 
gweithio gyda’r consortia ac eraill i ddeall pa arweiniad ychwanegol sydd ei angen i 

sicrhau bod ysgolion yn gwneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n 
parhau i fanteisio i’r eithaf ar effaith y PDG ar gyfer pob disgybl eFSM. 

Ar 27 Chwefror cyhoeddais fy mwriad i gyflymu’r cynnydd ar gyfer ein dysgwyr mwy 
abl, beth bynnag fo’u cefndir, gan ganolbwyntio ar dair egwyddor graidd ar gyfer 
gweithredu a gwelliant parhaus: 



 adnabod a chefnogi disgyblion yn well ar lefel ysgol, rhanbarthol a

chenedlaethol;
 cyfleoedd a fydd yn ysbrydoli’r lefelau uchaf o gyflawni;
 datblygu sylfaen dystiolaeth gyfoethog i gefnogi buddsoddiad a gwaith pellach.

Mae yna bocedi o arferion arloesol yng Nghymru eisoes, ac rwy’n benderfynol o weld 
y rhain yn cael eu rhoi ar waith fesul cam. Mewn gwirionedd, mae hwn yn faes sy’n 

dioddef o ddiffyg cymharol o ymchwil ac arferion gorau rhyngwladol o safon uchel. 
Mae cyfle i Gymru arwain y ffordd trwy weithredu ac ymchwil. 

Felly, rydw i’n neilltuo hyd at £3 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf. 

Fel cam cyntaf, bydd hyn yn cefnogi dull cenedlaethol newydd o adnabod a chefnogi 

ein dysgwyr mwy abl. Byddwn yn sefydlu diffiniad newydd, a fydd yn hwyluso proses 
i adnabod y dysgwyr hynny yn gynnar, ynghyd â chanllawiau cynhwysfawr newydd. 
Bydd camau gweithredu i gefnogi a herio trwy awdurdodau lleol, consortia, 

rhwydweithiau rhagoriaeth cenedlaethol ac Estyn yn helpu ysgolion i fwrw ymlaen â’r 
gwaith hwn. 

Bydd Rhwydwaith Seren yn cael ei ehangu o fis Medi ymlaen, gan dreialu dull sy’n 
cynnwys dysgwyr iau, cyn TGAU. Gan weithio ar draws y canolfannau rhanbarthol 
bydd yn cysylltu dysgwyr tebyg o wahanol ysgolion a chymunedau, gan ddarparu 

mynediad i arweinwyr ac arbenigwyr ar draws disgyblaethau amrywiol. Mae ein 
myfyrwyr disgleiriaf yn elwa o gael cyfleoedd dysgu sy’n dyfnhau eu sgiliau a’u 
gwybodaeth, ac mae Rhwydwaith Seren mewn sefyllfa dda i rannu a datblygu arfer 

effeithiol yn y cyswllt hwn. I eraill, yr hyn sy’n allweddol yw ehangu gorwelion a chodi 
dyheadau - helpu pobl ifanc i ddeall i ble y gallai gwaith caled eu harwain o ran 
astudio yn y dyfodol a gyrfaoedd wedi hynny.   

Gobeithio bod y wybodaeth sydd wedi’i darparu o fudd i’r Pwyllgor. Dylem oll 
gymeradwyo ysgolion a lleoliadau am y cynnydd amlwg y maent yn ei wneud. Gallwn 

fod yn falch bod y bwlch cyrhaeddiad wedi culhau dros y blynyddoedd diwethaf ac 
mae tystiolaeth yn dangos bod yr arian a dargedwyd ac a fuddsoddwyd gennym wedi 
cyfrannu at hyn. Ac eto, ni ddylem fod yn hunanfodlon; mae’r cysylltiad rhwng tlodi a 

chyrhaeddiad wedi llesteirio ein system addysg ers yn rhy hir o lawer ac rwy’n 
argyhoeddedig bod rhaid i ni wneud cynnydd pellach. 

Gyda’n gilydd, byddwn yn parhau i edrych ar ffyrdd arloesol ac effeithiol y gallwn 
gefnogi ysgolion – a’r gymuned ehangach – i sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle 
gorau posibl i gyflawni ei botensial llawn.  

Yn gywir 

Kirsty Williams AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 



Tabl 1 : Cyfartaledd sefyll TGAU fesul disgybl, 2014 i 2017

Nifer y pynciau

2014 2015 2016 2017

Newid 

2016 i 

2017

FSM 5.8 5.8 6.1 7.5 1.4

Nid FSM 7.9 7.9 8.1 9.1 1.1

Tabl 2 : Cyfartaledd sefyll BTEC fesul disgybl, 2014 i 2017

2014 2015 2016 2017

Newid 

2016 i 

2017

FSM 2.0 2.0 2.0 1.7 -0.3

Nid FSM 1.7 1.8 1.8 1.6 -0.2

Tabl 3 : Canran y disgyblion sy'n sefyll o leiaf un BTEC, 2014 i 2017

2014 2015 2016 2017

Newid 

2016 i 

2017

FSM 71.7 76.1 72.0 51.6 -20.4

Nid FSM 56.1 57.5 51.4 35.0 -16.4

Atodiad A



Tabl 4 : Canran y disgyblion sy'n sefyll o leiaf un TGAU mewn Gwyddoniaeth, 2013 i 2017

2013 2014 2015 2016 2017

Newid 

2016 i 

2017

Newid 

2013 i 

2017

FSM 58.5 49.6 48.1 53.5 76.8 23.4 18.3

Nid FSM 79.0 75.3 74.5 77.7 89.8 12.1 10.9

Tabl 5 : Canran y disgyblion sy'n cyflawni TGAU mewn Mathemateg A*-C, 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

Newid 

2016 i 

2017

Newid 

2013 i 

2017

FSM 33.7 34.5 39.2 43.6 38.3 -5.3 4.7

Nid FSM 65.9 67.7 70.1 73.2 68.6 -4.6 2.8



Tabl 6 : Canran y disgyblion sy'n cyflawni TGAU Cymraeg neu Saesneg A*-C, 2017

Cymraeg a 

Saesneg 

Iaith yn unig

Cymraeg a 

Saesneg Iaith 

a 

Llenyddiaeth Gwahaniaeth

FSM 39.4 44.0 4.7

Nid FSM 71.5 75.0 3.5

Pawb 65.0 68.7 3.6



Tabl 7 : Canran y disgyblion sy'n cyflawni'r trothwy L2, 2017

Cyhoeddwyd

Heb unrhyw gap ar 

gyfraniad 

cymwysterau 

galwedigaethol Gwahaniaeth

FSM 41.3 49.8 8.5

Nid FSM 73.6 78.1 4.4

Pawb 67.0 72.0 5.0

Tabl 8 : Canran y disgyblion sy'n cyflawni'r trothwy L2 cynhwysol, 2017

Cyhoeddwyd

Heb unrhyw gap ar 

gyfraniad 

cymwysterau 

galwedigaethol Gwahaniaeth

FSM 28.6 28.7 0.0

Nid FSM 61.0 61.0 0.1

Pawb 54.6 54.7 0.1

Tabl 9 : Canran y disgyblion sy'n cyflawni'r trothwy L2 cynhwysol, 2017

Cyhoeddwyd

Heb unrhyw gap ar 

gyfraniad 

cymwysterau 

galwedigaethol ac yn 

cynnwys 

llenyddiaeth Gwahaniaeth

FSM 28.6 30.7 2.0

Nid FSM 61.0 62.8 1.9

Pawb 54.6 56.5 1.8



Tabl 10 : L2 cynhwysol yn ôl FSM, 2012 i 2016

Nifer y pynciau

2012 2013 2014 2015 2016

Newid 

2012 i 

2016

FSM 23.4 25.8 27.8 31.6 35.6 12.2

Nid FSM 56.6 58.5 61.6 64.1 66.8 10.3

Pob disgybl 51.1 52.7 55.4 57.9 60.3 9.2

Tabl 11 : Cyflawni A*-C mewn Mathemateg yn ôl FSM, 2012 i 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Newid 

2013-

2017

Newid 

2012-

2016

FSM 31.3 33.7 34.5 39.2 43.6 38.3 4.7 12.3

Nid FSM 63.8 65.9 67.7 70.1 73.2 68.6 2.8 9.4

Pob disgybl 58.4 60.3 61.7 64.4 66.9 62.5 2.2 8.6

Tabl 12 : Cyflawni A*-C mewn Cymraeg neu Saesneg yn ôl FSM, 2012 i 2017 (a)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Newid 

2013-

2017

Newid 

2012-

2016

FSM 36.6 37.4 40.4 45.8 47.8 39.4 2.0 11.1

Nid FSM 69.2 69.9 73.4 75.7 76.6 71.5 1.6 7.4

Pob disgybl 63.5 64.0 67.2 69.7 70.4 65.0 1.0 6.9

(a) iaith yn unig ar gyfer 2017



Gwariant a dyraniadau Her Ysgolion Cymru, yn ôl ysgol, fesul blwyddyn ariannol, 2014/15 i 2017/18

Ysgol

Gwariant 

Refeniw

(£)

Gwariant 

Cyfalaf

(£)

Gwariant 

Refeniw

(£)

Gwariant 

Cyfalaf

(£)

Gwariant 

Refeniw

(£)

Dyraniad 

Cyfalaf

(£)

Gwariant 

Refeniw

(£)

Gwariant 

Cyfalaf

(£)

Ysgol Gyfun Abersychan 143,848 40,000 208,100 146,293 149,329 63,250 5,263 0

Ysgol Gyfun Abertyleri 147,836 184,700 223,550 91,000 194,853 65,000 5,263 0

Ysgol Uwchradd Bedwas 227,531 71,491 246,279 0 100,000 11,828 5,263 0

Ysgol Gyfun Coed-Duon 215,096 52,639 215,503 0 102,438 14,485 5,263 0

Ebbw Fawr 126,793 109,000 290,316 45,000 163,350 20,000 5,263 0

Ysgol Uwchradd Cwmbrân * 196,744 39,915 213,826 0 121,650 30,000 5,263 0

Ysgol Gyfun Heolddu 318,885 40,000 323,582 0 127,000 1,698 5,263 0

Ysgol Uwchradd Llanwern 213,085 8,500 294,572 0 140,000 0 5,263 0

Ysgol Uwchradd Llyswyry 255,480 105,786 320,275 117,448 120,654 20,000 5,263 0

Ysgol Sant Cenydd 136,611 109,000 165,745 0 120,000 50,000 5,263 0

Ysgol Sant Julian 154,120 36,000 122,305 14,093 140,000 44,903 5,263 0

Ysgol Sant Martin 115,604 92,000 149,375 0 117,174 20,000 5,263 0

Ysgol Gyfun Tredegar 220,675 291,126 328,392 117,851 100,037 18,500 5,263 0

Ysgol Gorllewin Mynwy 108,855 35,062 166,489 25,000 120,000 25,000 5,263 0

Ysgol Uwchradd Afon Taf 342,887 63,000 421,200 81,800 143,377 26,286 5,263 0

Ysgol Gyfun y Barri 189,028 29,600 281,000 0 134,461 0 5,263 0

Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley 230,365 50,060 266,000 48,050 97,856 49,880 5,263 0

Ysgol Uwchradd Cantonian 187,745 42,100 415,379 0 137,171 20,000 5,263 0

Coleg Cymunedol y Dderwen 249,168 7,700 214,000 14,053 181,515 29,053 5,263 0

Ysgol Uwchradd y Dwyrain ** 311,011 25,000 553,780 50,795 200,992 75,793 5,263 0
Ffederasiwn Llanfihangel-ar-Elái / 

Glyn Derw
348,629 43,892 474,690 0 243,695 0 5,263 0

Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen 225,998 41,100 272,000 40,006 119,154 322,065 5,263 0

Ysgol Uwchradd Pen y Dre  309,873 105,460 319,434 93,000 135,198 26,345 5,263 0

Ysgol Gymunedol Sir y Porth 166,071 122,000 250,986 34,471 130,000 15,000 5,263 0

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd 175,554 13,907 235,000 15,993 125,161 31,837 5,263 0

2017/18 (a)

EAS

CSC

2016/172015/162014/15

Atodiad B



Ysgol Uwchradd Pontypridd 250,104 132,724 247,329 133,750 127,212 0 5,263 0

Coleg Cymunedol Tonypandy 339,093 20,000 301,332 0 156,646 0 5,263 0

Ysgol Tonyrefail 240,210 67,151 287,512 0 121,078 0 5,263 0

Ysgol Uwchradd Willows 200,772 135,000 224,269 90,000 101,161 90,000 5,263 0

Ysgol Uwchradd Treffynnon 159,202 19,802 132,550 37,315 150,000 0 5,263 0

Ysgol Uwchradd Rhosnesni 134,951 117,200 157,750 12,500 150,000 18,400 5,263 0

Ysgol Bryn Alyn 186,400 173,880 190,685 120,368 151,110 29,850 5,263 0

Ysgol Clwedog 168,600 180,000 131,500 98,350 120,500 21,000 5,263 0

Ysgol Uwchradd Caergybi 148,395 233,162 216,787 103,092 115,558 23,000 5,263 0

Ysgol Aberdaugleddau 209,672 98,460 352,098 117,000 120,000 20,900 5,263 0

Ysgol Gyfun Treforys 138,576 0 416,251 42,000 120,000 0 5,263 0

Ysgol Pentrehafod 249,726 20,829 365,176 49,578 104,873 18,104 5,263 0

Ysgol Bro Dinefwr 204,670 21,000 319,665 0 120,000 0 5,263 0

CymruCyfanswm 7,947,863 2,978,246 10,314,681 1,738,805 5,123,204 1,202,177 199,994 0

* Yn 2014/15, roedd Ysgol Uwchradd Cwmbrân yn ddwy ysgol, Ysgol Uwchradd Llantarnam ac Ysgol Uwchradd Fairwater High. Cyfanswm gwariant y ddwy ysgol yw hwn

** Yn 2015/16, roedd hyn yn cynnwys gwaith yn paru Ysgol Uwchradd y Dwyrain ac Ysgol Uwchradd Caerdydd

(a) - Mae hyn yn ymwneud â'r £200 mil o gymorth ychwanegol a roddwyd i ysgolion Her Ysgolion Cymru yn 2017/18

GWE

ERW

CSC



Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
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Bae Caerdydd 

CF99 1NA 
11 Ionawr 2017 

Annwyl Lynne, 

Yn dilyn fy llythyr, dyddiedig 6 Rhagfyr, a oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ar y 
cynlluniau i drosglwyddo’n ôl o Her Ysgolion Cymru, rwyf wedi amgáu canlyniadau TGAU 
ysgolion Llwybrau Llwyddiant (Dog 1). Mae’r tabl hwn yn dangos lefelau cyrhaeddiad L2 
Cynhwysol disgyblion mewn ysgolion Llwybrau Llwyddiant rhwng 2014 a 2016.  

Mae’r canlyniadau yn dangos, o edrych ar gynnydd disgyblion ar ôl 2 flynedd, fod lefelau 
cyrhaeddiad Lefel 2 Cynhwysol ar draws ysgolion Llwybrau Llwyddiant wedi gwella 7.0 
pwynt canran, a bod 34 (87%) o’r ysgolion wedi sicrhau gwelliannau o ran y mesur hwn. 
Mae lefelau cyrhaeddiad Lefel 2 Cynhwysol ymhlith disgyblion sy’n cael prydau ysgol am 
ddim ar draws ysgolion Llwybrau Llwyddiant wedi gwella 8.2 pwynt canran, ac mae 29 
(74%) o ysgolion wedi sicrhau gwelliannau o ran y mesur hwn.  

Byddwch yn ymwybodol hefyd fy mod wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer 
gwasanaeth cynghori mewn ysgolion Llwybrau Llwyddiant tan ddiwedd y flwyddyn 
academaidd. Caiff y cyllid hwn ei roi i’r Consortia Rhanbarthol iddyn nhw gael penderfynu 
sut y dylid ei ddyrannu i helpu’r broses drosglwyddo. 

Er bod y rhan fwyaf o ysgolion Llwybrau Llwyddiant wedi sicrhau gwelliannau, a bod 
canran y dysgwyr ledled Cymru sydd wedi ennill 5 TGAU da yn uwch nag erioed, rwy’n dal 
yn pryderu ynghylch yr amrywiaeth rhwng yr ysgolion sy’n perfformio orau a’r ysgolion sy’n 
perfformio waethaf. Rwyf felly wedi gofyn i’m swyddogion ystyried, ynghyd â’r Consortia 
Addysg, pa waith ychwanegol pwrpasol y gellid ei wneud er mwyn cyflymu gwelliant yn ein 
hysgolion. Caiff cyhoeddiad pellach ei wneud maes o law.  

Yn gywir 

Kirsty Williams AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
Cabinet Secretary for Education 
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