Atodiad 2
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032
Cynllun gweithredu
Canlyniad 1

1. Defnyddio’r dadansoddiad data Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant wrth weithio

gyda phartneriaid i ddatblygu darpariaeth gofal plant Cymraeg categori 3 a'i
adolygu'n flynyddol. Gweithio gyda swyddogion Mudiad Meithrin i ddatblygu
darpariaeth newydd o dan y cynllun Sefydlu a Symud.
2. Parhau i weithio ar y cyd ar draws partneriaid i sicrhau’r cyllid buddsoddi cyfalaf

mwyaf posibl, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddarpariaeth Gymraeg categori 3.
3. Datblygu cynllun cyfathrebu 10 mlynedd gyda cherrig milltir/tasgau hyrwyddo

blynyddol, a fydd yn cael ei gefnogi gan swydd y swyddog cyhoeddusrwydd
rhanbarthol. Bydd y cynllun yn cynnwys dal profiadau byw i newid y sgwrs
ddiwylliannol â chymunedau, a datblygu hyrwyddwyr rhieni Cymraeg, llyfrau stori
plant o Petra a deunyddiau dysgu, ac wedi'u hamseru i dargedu meysydd
gweithredu'r rhaglen gyfalaf. Mae angen i'r cynllun hyrwyddo edrych ar sut rydyn
ni'n defnyddio gwahanol offer neu wybodaeth ar gyfer targedu gwahanol grwpiau
gan gynnwys mynediad hwyr neu drosglwyddiadau o gyfrwng Saesneg, plant ag
anghenion neu anableddau datblygiadol sy'n dod i'r amlwg, a genedigaethau
newydd.
4. Gweithio gyda rhieni a gofalyddion i ddeall pa wybodaeth sydd ei hangen arnynt i

lywio eu dewisiadau o ran darpariaeth iaith ar gyfer addysg, gan gynnwys
adnoddau, presenoldeb ar y we, gweithgareddau, ac ati, gan ymgorffori hyn yn
ein cynllun cyfathrebu.
5. Gweithio gyda Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant, Rhwydwaith Rhieni a

Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent i gefnogi grwpiau cymorth cymheiriaid
yn y gymuned i gael eu datblygu a'u rhedeg gan wirfoddolwyr.
6. Gweithio gyda'r tîm derbyn i ystyried taith y rhiant wrth wneud cais am leoedd

ysgol, gan sicrhau bod gan rieni wybodaeth am addysg Gymraeg trwy gydol y
broses ar-lein gan gynnwys buddion dwyieithrwydd / amlieithrwydd a pholisi'r
hwyrddyfodiaid.
7. Cefnogi'r Ffordd i Ddwyieithrwydd ar gyfer lleoliadau gofal plant Saesneg i symud

ymlaen trwy'r continwwm tuag at ddarpariaeth gofal plant Cymraeg categori 3.
8. Bydd y camau uchod yn cysylltu â thargedau strategaeth 5 mlynedd yr iaith

Gymraeg.
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9. Mae cyrraedd y targed lleiaf o 26% i 30% o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg

erbyn 2032 yn uchelgais heriol. Bydd angen i ni wneud cais am gyllid i
Lywodraeth Cymru wrth iddo ddod ar gael a sicrhau'r cyllid mwyaf posibl ar gyfer
lleoedd ysgolion a gofal plant er mwyn bodloni’r nifer targed sy'n ofynnol i fod ar
gael. Bydd hyn yn gofyn am 2 ddosbarth fesul grŵp blwyddyn a bydd angen
datblygu Ysgol Gynradd newydd.
10. Byddwn yn ffurfioli polisi'r hwyrddyfodiaid ac yn ei gyhoeddi ar-lein ochr yn ochr â

gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg a'r cais am leoedd ysgol i
dderbyniadau. Mae hefyd angen archwilio a datblygu darpariaeth benodol i
gefnogi trochi hwyrddyfodiaid i alluogi i blant a phobl ifanc fynd i'r garfan briodol
ar gam ieithyddol addas.
11. Sicrhau bod y 466 o leoedd yn cael eu defnyddio neu fod derbyniadau'n cael eu
monitro i lenwi 466 o leoedd. Os yw pryderon yn codi yn ystod y broses dderbyn,
mae angen i ni ddefnyddio'r cynllun cyfathrebu i gefnogi gwaith hyrwyddo
penodol.
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12. Byddwn yn monitro cyfraddau pontio ar gyfer yr holl ddarpariaethau gofal plant

Cymraeg ar safle ysgol i ddeall lle nad yw rhieni eisiau parhau ag addysg
Gymraeg i'w plentyn.
13. Byddwn yn monitro cyfraddau pontio lle bo hynny'n bosibl i'r lleoliadau hynny nad

ydynt yn aelodau o Mudiad Meithrin i greu darlun o bontio i addysg Gymraeg.
Byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr mewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill
gyda chyfraddau pontio gwell i ddatblygu atebion posibl ar gyfer Caerffili.
14. Byddwn yn gweithio gyda theuluoedd i ddeall effaith coronafeirws ar gyfraddau

pontio a chyfraddau ymgeisio a byddwn yn adolygu hyn dros y blynyddoedd i
ddod.
15. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a thîm ysgolion yr 21 ain ganrif i

gynllunio darpariaeth gofal plant ochr yn ochr â datblygiad ysgolion cynradd yn
ogystal â chynllunio ar gyfer ehangu lleoedd mewn ysgolion uwchradd i barhau
â'r gyfradd bontio 100% trwy addysg statudol.
16. Bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau i weithio gyda'r 11 ysgol gynradd yn y

clwstwr i barhau â'i chyfradd bontio 100%.
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17. Bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau â'i phartneriaeth â Choleg y Cymoedd

ac yn cryfhau'r berthynas â Choleg Gwent i sicrhau bod gan bob dysgwr ystod
eang o gymwysterau Cymraeg ar gael iddynt.
18. Bydd timau Addysg Heblaw yn yr Ysgol yn ystyried sut y bydd y cyfleoedd

addysg amgen yn parhau i gynnig cefnogaeth i'r Gymraeg i sicrhau y gall pobl
ifanc barhau i ddefnyddio'r Gymraeg a chael cymwysterau drwy'r Gymraeg os
ydynt yn dewis, er enghraifft, recriwtio tiwtor Cymraeg neu ddatblygu datrysiad
arloesol gyda chlwstwr ysgolion Cymraeg.
19. Bydd y tîm cynllunio ysgolion yn monitro'r nifer sy'n cymryd lleoedd uwchradd ac

yn cynllunio ar gyfer ehangu darpariaeth uwchradd cyn cyrraedd y capasiti mwyaf
er mwyn cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio cymwysterau trwy'r Gymraeg.
20. Datblygu deunyddiau hyrwyddo priodol mewn ystod o gyfryngau i annog mwy o

bobl ifanc i ystyried astudio Cymraeg fel pwnc gan gynnwys astudio Cymraeg ar
Safon Uwch. Bydd hyn yn cysylltu â thargedau strategaeth 5 mlynedd y
Gymraeg.
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21. Parhau i weithio mewn partneriaeth â'r Urdd, Menter Iaith, y Gwasanaeth

Ieuenctid a Chwaraeon Caerffili/Sports Caerphilly i ddarparu cyfleoedd allgyrsiol
cymdeithasol Cymraeg o fewn a thu allan i'r ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol.
22. Parhau i weithio gydag aelodau fforwm Strategaeth Gymraeg i sicrhau bod

gwaith hyrwyddo a thargedau yn cael eu cydgysylltu'n effeithlon ac yn effeithiol.
23. Datblygu cynllun gweithredu mewn ymateb i'r prosiect ymgysylltu â phobl ifanc i

sicrhau cyfleoedd ehangach yn y Gymraeg i blant a phobl ifanc. Mae'n debygol y
bydd angen cynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer pobl ifanc 11 oed i fyny.
Bydd hyn yn cael ei ddatblygu yn y bartneriaeth rhwng yr Urdd, Menter Iaith a'r
Gwasanaeth Ieuenctid.
24. Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i adnabod ffrydiau cyllido

parhaus ar gyfer cyfleoedd Cymraeg y tu allan i'r ysgol gan symud o grantiau
adweithiol neu ymatebol i brosiectau a ariennir yn fwy strategol er mwyn sicrhau
cysondeb wrth gyflawni.
25. Gwasanaeth Ieuenctid i weithio gyda Menter Iaith, Yr Urdd a phartneriaid

ehangach i fapio canran y ddarpariaeth ieuenctid a ddarperir trwy'r Gymraeg a
chydweithio i gynyddu'r cynnig i darged o 26% erbyn 2032.

26. Bydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn gweithio gyda'r holl Ysgolion Cynradd i
gael 100% o Ysgolion Cynradd Saesneg i gymryd rhan a symud ymlaen trwy'r
cyfnodau dyfarnu erbyn 2032.
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27. Archwilio'r holl ymyrraeth gynnar i adnabod a mynd i'r afael ag unrhyw fylchau yn

y gefnogaeth i deuluoedd sy'n siarad Cymraeg.
28. Datblygu gwybodaeth hygyrch briodol i deuluoedd i hyrwyddo’r gefnogaeth sydd

ar gael trwy'r Gymraeg i gael gwared ar bryderon neu rwystrau canfyddedig.
29. Gweithio gyda thîm PETRA i ddatblygu neu ddefnyddio llyfrau a deunyddiau

dysgu plant i gynorthwyo rhieni i wneud dewisiadau ar gyfer iaith Addysg eu
plentyn.
30. Datblygu astudiaethau achos a phrofiadau byw teuluoedd â phlant ag anghenion

dysgu ychwanegol sydd wedi ffynnu yn narpariaeth Gymraeg.
31. Archwilio gallu'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg i adnabod a mynd i'r afael ag

unrhyw fylchau yn y gefnogaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a datblygu
cynaliadwyedd o fewn y model cymorth.
32. Gweithio ledled y rhanbarth i rannu adnoddau perthnasol sydd wedi'u datblygu.
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33. Byddwn yn defnyddio ein cynllunio lleoedd ysgol ochr yn ochr â'n data cyfrifiad

gweithlu ysgolion i gynllunio'r angen am staff mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg
newydd neu estynedig.
34. Byddwn yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg, yr Academi

Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol, a darparwyr addysg gychwynnol i
athrawon i gefnogi datblygiad y gweithlu addysg.
35. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n hysgolion i archwilio cyfleoedd ar gyfer

cydweithredu a ffederasiwn wrth i gyfleoedd godi.
36. Byddwn yn gweithio gyda'n pobl ifanc yn yr ysgol uwchradd a Gyrfa Cymru i

hyrwyddo gyrfaoedd mewn gofal plant, addysg, a chyfleoedd gweithlu ehangach i
siaradwyr Cymraeg.
37. Byddwn yn gweithio fel tîm blynyddoedd cynnar gyda Mudiad Meithrin a Menter

Iaithynghyd ag ysgolion uwchradd ledled y rhanbarth, Coleg y Cymoedd a
Choleg Gwent i ddatblygu ein gweithlu gofal plant.
38. Byddwn yn codi ein pryderon am newydd-ddyfodiaid i weithlu gofal plant gan fod

darparwyr sesiynol yn methu â chyflogi staff heb gymhwyso ar 16 awr i allu

cyrchu'r cwrs cymhwyster.

