
 

 
 

PWYLLGOR CRAFFU – ADDYSG  
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT TEAMS 
DDYDD MAWRTH, 15 CHWEFROR 2022 AM 5.30PM 

 
YN BRESENNOL: 

 
Y Cynghorydd T. Parry – Cadeirydd  

Y Cynghorydd C. Andrews – Is-gadeirydd 
 

 
Cynghorwyr: 

 
P. J. Bevan, A. Collis, W. David, A. Farina-Childs a J. E. Roberts. 
 

 
Aelodau’r Cabinet: 

 
Y Cynghorydd R. Whiting (Dysgu a Hamdden). 

 
 

Ynghyd â: 
 

Swyddogion: R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol), S. Richards (Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg), K. Cole (Prif 
Swyddog Addysg), P. Warren (Arweinydd Strategol ar gyfer Gwella Ysgolion), P O’Neill 
(Uwch-reolwr Gwasanaethau Ieuenctid), S. Mutch (Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar), R. 
Roberts (Rheolwr Gwella Busnes), S. Ellis (Arweinydd ar gyfer Cynhwysiant ac ADY), E. 
Pryce (Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Polisi a Strategaeth, Gwasanaeth Cyflawni Addysg), K. 
Bevan (Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Cyflawni Addysg), J. Wood (Cyfarwyddwr Cynorthwyol: 
Gwella Ysgolion, Gwasanaeth Cyflawni Addysg), C. Forbes-Thompson (Rheolwr Craffu), S. 
Hughes (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor) ac M. Afzal (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor). 

  
 

Hefyd yn bresennol: 
 

Aelodau Cyfetholedig:  Mr M. Western (Cynrychiolydd Comisiwn Addysg Archesgobaeth 
Gatholig Caerdydd). 

 
   

TREFNIADAU RECORDIO  
 

Atgoffodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei recordio ac y 
byddai ar gael i'w weld drwy wefan y Cyngor, ac eithrio trafodaethau yn ymwneud ag eitemau 
cyfrinachol neu eithriedig.  Cliciwch yma i’w wylio. 
 

    
1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Mrs E. M. Aldworth, D. T. 
Hardacre, D. Havard, M. P. James, Mrs B. A. Jones, B. Miles, Mrs G. D. Oliver, J. Simmonds 

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Meetings,-agendas,-minutes-and-reports/Council-meetings


 

a Mrs J. Stone, ynghyd â Mrs P. Ireland (NEU) a Mrs T. Millington (Cynrychiolydd Rhiant-
Lywodraethwyr). 
 

 
2. DATGANIADAU O FUDDIANT  
 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant ar ddechrau'r cyfarfod nac yn ystod y 
cyfarfod. 

 
 

3. COFNODION – 10 IONAWR 2022 
  

Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2022 yn cael eu 
cymeradwyo’n gofnodion cywir.  Trwy gyfwng Microsoft Forms, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 

 
PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a 
gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2022 (rhifau 1-10 yn y cofnodion) fel cofnod cywir a'u llofnodi 
gan y Cadeirydd. 
 
 

4. YSTYRIED UNRHYW FATER A GYFEIRIR AT Y PWYLLGOR CRAFFU YN UNOL Â'R 
WEITHDREFN GALW I MEWN   

 
 Ni chyfeiriwyd unrhyw faterion at y Pwyllgor Craffu yn unol â'r weithdrefn galw i mewn. 
 
 
5. BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG  
 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu yr adroddiad a oedd yn amlinellu manylion Blaenraglen Waith y 
Pwyllgor Craffu Addysg ar gyfer y cyfnod rhwng Chwefror 2022 a Mawrth 2022 ac roedd yn 
cynnwys yr holl adroddiadau a nodwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a gynhaliwyd 
ar 10 Ionawr 2022. Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y Flaenraglen Waith, ochr yn ochr â 
Blaenraglen Waith y Cabinet, cyn ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor. 
 
Gofynnwyd am eglurhad a gwybodaeth bellach yn gysylltiedig â Grant Datblygu Disgyblion 
Llywodraeth Cymru. Cytunwyd y byddai’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol yn paratoi nodyn briffio i’w ddosbarthu i’r Pwyllgor Craffu. 

 
Ar ôl ystyried yr adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn cael eu cymeradwyo. 
Trwy gyfrwng Microsoft Forms, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD cyhoeddi Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Addysg ar wefan y 
Cyngor. 

 
 
6. ADRODDIADAU'R CABINET  
 
 Nid oedd yr un o adroddiadau'r Cabinet a restrwyd ar yr agenda wedi'u galw ymlaen i'w trafod 

yn y cyfarfod. 
 
 

ADRODDIADAU SWYDDOGION  
 
 Ystyriwyd yr adroddiadau canlynol.  
 
 
7. CYNLLUN BUSNES Y GWASANAETH CYFLAWNI ADDYSG (EAS) 2022-2025 
 



 

 Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ddysgu a Hamdden yr adroddiad, a oedd yn gofyn i 
Aelodau ystyried cynnwys llawn Cynllun Busnes drafft 2022-2025 EAS fel rhan o’r broses 
ymgynghori ranbarthol, cyn cyflwyno Cynllun Busnes terfynol EAS i’r Cabinet am 
gymeradwyaeth. Hysbyswyd Aelodau bod angen i EAS gyflwyno Cynllun Busnes rhanbarthol 
cyffredinol blynyddol yn flynyddol.   

 
 Cyflwynodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi a Strategaeth EAS gyflwyniad byr i roi trosolwg 

i’r Pwyllgor Craffu o Gynllun Busnes 2022-2025 EAS.  Hysbyswyd Aelodau bod y Cynllun 
Busnes wedi’i gwblhau mewn ymgynghoriad â’r pum awdurdod lleol a bod gweithgarwch 
ymgynghori ac ymgysylltu helaeth wedi llywio’r Cynllun.  Crynhodd y cyflwyniad yr hyn y mae 
EAS yn gobeithio’i gyflawni, beth fydd EAS yn ei wneud i gyflawni eu gweledigaeth a sut y 
bydd EAS yn dal eu gwaith ac yn rhannu gwybodaeth gyda’u partneriaid.  Yn dilyn y sesiwn 
ymgynghori â Thîm Rheoli Corfforaethol Caerffili, tynnwyd sylw’r Pwyllgor at y newidiadau a 
fydd yn cael eu gweithredu yn fersiwn terfynol y Cynllun Busnes. 

 
 Yn ystod y drafodaeth, codwyd ymholiad am gyllid penodol i gefnogi staff addysgu sy’n symud 

o addysg cyfrwng Saesneg i addysg cyfrwng Cymraeg.   Ymatebodd Cyfarwyddwr EAS i’r 
ymholiad a dywedodd wrth y Pwyllgor Craffu nad oedd hi’n ymwybodol o’r cyllid penodol y 
cyfeiriodd yr Aelod ato ond y byddai’n ceisio gwybodaeth ac eglurhad pellach. O ran dysgu 
proffesiynol, amlygwyd y Cynllun Sabothol, sy’n cynnig cyrsiau i staff addysgu er mwyn 
cynyddu nifer yr ymarferwyr sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.  Cyfeiriodd 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Polisi a Strategaeth EAS at adrannau yn yr adroddiad yn 
gysylltiedig â chyllid a dywedodd wrth Aelodau bod y cyfraddau dirprwyo i ysgolion wedi codi i 
95.5% yn 2021/22.  Amlygwyd mai’r athroniaeth yw gwneud y mwyaf o’r grantiau sydd ar gael 
i ysgolion a lleihau cymaint â phosibl y grantiau sy’n cael eu dychwelyd i Lywodraeth Cymru. 

 
 Cynhaliwyd trafodaeth am ymgysylltu ag ysgolion a nodwyd bod ysgolion a lleoliadau 

addysgol yn parhau i wynebu heriau pandemig Covid-19. 
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad, gwnaeth y Pwyllgor Craffu Addysg: 

 
(i) Sylwadau ar gynnwys y Cynllun Busnes fel rhan o’r broses ymgynghori, cyn cyflwyno 

Cynllun Busnes terfynol EAS i’r Cabinet am gymeradwyaeth. 
 
(ii) Ystyried y prif gryfderau a’r meysydd i’w datblygu yng Nghaerffili ac ystyried sut gellir 

cysoni gwasanaethau EAS a’r ALl, gan felly sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn 
cyflawni eu potensial. 

 
 
8. DIWEDDARIAD CHWE-MISOL 2020/21 ASESIAD O BERFFORMIAD Y 

GYFARWYDDIAETH  
 
 Ystyriwyd yr adroddiad a gyflwynodd i’r Pwyllgor Craffu Asesiad Perfformiad chwe-misol y 

Gwasanaeth Addysg, sy’n rhan o Fframwaith Rheoli perfformiad y Cyngor.  Rhoddwyd 
gwybod i’r Aelodau mai’r Asesiad Perfformiad (a elwir y DPA o hyn ymlaen), yw hunanasesiad 
y Gyfarwyddiaeth ac mae’n llunio rhan o weithgarwch hunanasesu’r Cyngor yn gyfan gwbl. 
Mae’n darparu gwybodaeth a dadansoddiad ar gyfer cyfnod 6 mis, sef Ebrill i Fedi 2021.   

 
 Crynhodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol nifer o 

bwyntiau allweddol. Amlinellwyd blaenoriaethau Cynllun Gwella’r Gwasanaeth a gofynnwyd i 
Aelodau nodi’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn, yng ngoleuni pandemig Covid-19. Cyfeiriwyd at 
adran Adnoddau’r DPA a chodwyd dau bwynt allweddol.  Yn gyntaf, yr heriau a gyflwynodd 
Covid-19 o ran absenoldeb salwch a’r hunanynysu cysylltiedig.  Pwysleisiodd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol fod angen cydnabod, fel Pwyllgor, hanes 
o lwyddo i gadw mwyafrif yr ysgol a’r dosbarthiadau yn weithredol, er gwaethaf yr heriau, a 
oedd yn destament go iawn i Dîm Caerffili. Yn ail, gofynnwyd i Aelodau nodi’r tanwariant 
presennol a ragwelir ar gyfer Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol, y mae llawer ohono o 
ganlyniad i gyllid grant ychwanegol a ddaeth i’r system.  Rhoddwyd gwybod i Aelodau bod 



 

gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd gyda chydweithwyr Cyllid i ail-fuddsoddi mewn capasiti 
ychwanegol mawr ei angen ar draws yr AALl a nodwyd y bydd adroddiad ar hyn yn cael ei 
gyflwyno yn ystod yr wythnosau nesaf. 

 
 Yn ystod y drafodaeth, nodwyd pryderon am faint bach ffont y DPA a’r anawsterau gafodd 

Aelodau wrth ei ddarllen ar y sgrin. Mewn ymateb i ymholiad gan Aelod, esboniwyd bod yr 
asesiadau DPA yn gyfle i ddwyn amrywiaeth o wybodaeth ynghyd a bod y Pwyllgor Craffu a’r 
Cabinet yn cymryd rhan yn y broses hunanasesu trwy graffu ar wybodaeth sydd wedi’i 
chynnwys ynddynt.   

 
Ar ôl ystyried yr eitem, adolygodd y Pwyllgor Craffu Addysg Asesiad Perfformiad 
Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Addysg a thrafod, herio a chraffu ar y wybodaeth sydd wedi’i 
chynnwys ynddo. 

 
 
 Daeth y cyfarfod i ben am 6.13 p.m. 
 
 Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir ac yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau neu gywiriadau y 

cytunir arnynt ac a gofnodir yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 5 Gorffennaf 2022, fe’u 
llofnodwyd gan y Cadeirydd.  

 
 

_______________________ 
CADEIRYDD  

 


