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Cyngor Dinas Casnewydd 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014 - 2017 

 

Cyflwyniad 
Cyflwynir Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg hwn gan Gyngor Dinas Casnewydd mewn cydweithrediad ag 
awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Thorfaen a Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru. 
Bydd y pum awdurdod lleol hyn a'r GCA (GCA) yn gweithio mewn partneriaeth i gynllunio a darparu addysg cyfrwng 
Cymraeg ledled yr ardal.  Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y bydd Cyngor Dinas Casnewydd a chonsortiwm De-ddwyrain 
Cymru yn ceisio cyflawni canlyniadau a thargedau Llywodraeth Cymru a amlinellir yn y Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg Genedlaethol ar lefel leol a rhanbarthol. 
 

Adran 1: Gweledigaeth a nodau ar gyfer y Gymraeg mewn addysg 

Bydd De-ddwyrain Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu safonau'r Gymraeg mewn addysg er mwyn sicrhau gweithlu 
dwyieithog medrus mewn Cymru ddwyieithog, gan gefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg mewn 
Addysg.  Byddwn yn cydweithio fel rhanbarth i sicrhau bod gan ysgolion a darparwyr addysg ar draws pob ystod oedran a 
sector ieithyddol y gallu a'r cynaliadwyedd i wella safonau yn y Gymraeg a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ymhlith teuluoedd, 
cymunedau a gweithleoedd.  Byddwn yn ceisio ysgogi a sicrhau darpariaeth leol, hygyrch a chynaliadwy sy'n canolbwyntio ar y 
gymuned er mwyn ateb y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg.  
 
Erbyn 2017, bydd Casnewydd yn gwneud y canlynol:  

 Datblygu strategaeth a chynllun gweithredu blynyddoedd cynnar a gofal plant cyfrwng Cymraeg i ysgogi'r galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg yng Nghasnewydd.  

 Bydd arolygon galw gan rieni am addysg cyfrwng Cymraeg yn cael eu cynnal yn flynyddol drwy holiadur post i rieni plant o dan 2 
oed gyda chynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu a'i gyhoeddi i fynd i'r afael â chanfyddiadau pob arolwg. 

 Cynyddu'r nifer y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen o 5.2% i 5.6% erbyn 2017. 

 Cynyddu nifer y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 o 2.6% i 3.2% erbyn 2017.  

 Gweithio gydag Awdurdodau Lleol De Ddwyrain Cymru i sicrhau bod digon o ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg yn 2016 
pan fydd Ysgol Gyfun Gwynllyw yn cyrraedd ei chapasiti llawn.  

 

http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100420welshmediumstrategyen.pdf
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100420welshmediumstrategyen.pdf
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Adran 2: Y Cynllun Gweithredu 
Mae'r cynllun gweithredu hwn yn nodi sut y bydd consortiwm De-ddwyrain Cymru yn cydweithio er mwyn cyfrannu at yr amcanion a 
nodir yn Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru.   

 

Canlyniad 1:  Mwy o blant 7 oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
 

 

A. Amcan B. Perfformiad presennol C. Targedau 
D Cynnydd Rhagfyr 

2014 

1.1 Cynyddu nifer 
y plant saith oed a 
addysgir drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg   
 

 

De-ddwyrain Cymru  

Mae nifer y disgyblion mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg yn cynyddu wrth i fwy o leoedd gael eu 
darparu mewn ymateb i'r galw.   

 

Ar draws y rhanbarth, mae 10.45% o ddysgwyr 2 
oed ar hyn o bryd mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg.  Mae'r gyfran hon wedi cynyddu mewn 
pedwar allan o'r pum awdurdod lleol dros y tair 
blynedd diwethaf, a dengys rhagamcanion y 
bydd niferoedd yn parhau i gynyddu i 10.65% 
erbyn 2017.   
 

Caiff pob rhiant wybodaeth am addysg cyfrwng 
Cymraeg drwy gyfrwng Llawlyfr Rhieni pob 
awdurdod lleol a ddosberthir gyda ffurflenni cais 
ysgolion.  
 

Gall rhieni gael gwybodaeth am ofal plant a 
darpariaeth addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng 
Cymraeg drwy Wasanaethau Gwybodaeth i 
Deuluoedd.   
 

Mae pob awdurdod lleol yn y rhanbarth yn 
bodloni gofynion Mesur Teithio gan Ddysgwyr 
(Cymru) 2008 drwy ddarparu cludiant i ysgolion 

 

De-ddwyrain Cymru  

Parhau i gydweithio er mwyn ystyried opsiynau ar 
gyfer darpariaeth drawsffiniol lle y bo'n briodol.   

 

 

 

http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/100420welshmediumstrategyen.pdf
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A. Amcan B. Perfformiad presennol C. Targedau 
D Cynnydd Rhagfyr 

2014 
cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion oedran ysgol 
statudol yn unol â pholisi cludiant pob awdurdod 
lleol unigol.  
 
 

Casnewydd 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal tair 
ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg â phob un 
ohonynt ag unedau meithrin:  

1. Ysgol Gymraeg Casnewydd (366 o 
ddisgyblion 3-11 oed ar y gofrestr) 

2. Ysgol Gymraeg Ifor Hael (a agorwyd yn 
2008,  
191 o ddisgyblion ar y gofrestr o feithrin – 
flwyddyn 6) 

3. Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (a 
agorwyd yn 2011 ar safle dros dro, ac o 
fis Medi 2013 mewn lleoliad parhaol. 80 o 
ddisgyblion ar y gofrestr o feithrin i 
flwyddyn 2)  

Mae pob rhiant yn derbyn gwybodaeth am 
addysg cyfrwng Cymraeg drwy lyfryn 
gwybodaeth yr ysgol i rieni / gofalwyr, sy’n cael ei 
ddosbarthu gyda ffurflenni cais derbyn graddol.  
Mae’r llyfryn gwybodaeth, ffurflenni cais a 
phosteri yn cael eu cynhyrchu’n ddwyieithog. 

Darperir cludiant am ddim i ddisgyblion oedran 
ysgol gorfodol sy’n byw mwy na 2 filltir o’u hysgol 
ddalgylch neu’r ysgol agosaf sydd ar gael (gan 
gynnwys ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion 

 

Casnewydd 

Swyddogion Mudiad Meithrin i fynychu cyfarfodydd 
cynllunio tymhorol gyda Rheolwyr Busnes Addysg 
a’r Blynyddoedd Cynnar (Cyngor Dinas 
Casnewydd) a Swyddog Cymorth PDBCGP i 
drafod cynlluniau am leoliadau gofal plant a 
Blynyddoedd Cynnar cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol yn ogystal â thrafod meysydd newydd 
i’w datblygu. 

Er mwyn ysgogi'r galw am addysg cyfrwng 
Cymraeg, bydd Mudiad Meithrin yn ystyried 
hyfywedd datblygu darpariaethau Cylchoedd Ti a Fi 
a Chylchoedd Meithrin newydd yng Nghasnewydd 
drwy ddefnyddio'r Asesiad Digonolrwydd Gofal 
Plant (ADGP), datganiadau eraill ynghylch y galw 
am addysg cyfrwng Cymraeg, a chynnal astudiaeth 
ddichonoldeb.  

Cynnal arolwg galw gan rieni ar draws yr holl 
ardaloedd sy'n gymwys yng Nghasnewydd ar gyfer 
lleoedd gofal plant Dechrau'n Deg cyfrwng 
Cymraeg i blant sy'n gymwys yn ystod y tymor ar ôl 
eu hail ben-blwydd erbyn mis Gorffennaf 2014.  

Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer darparu 
lleoedd cyfrwng Cymraeg Dechrau'n Deg erbyn mis 
Medi 2014.  

 
 

Gyda chefnogaeth Mudiad 
Meithrin mae Cylch Meithrin 
Cennin Pedr newydd yn 
cael ei sefydlu yn ward Parc 
Tredegar (Dyffryn). Mae 
dogfennau cofrestru wedi 
cael eu cwblhau a'u 
cyflwyno i AGGCC. Mae'r 
Pwyllgor wedi'i ffurfio ac yn 
gweithio ac mae 3 o blant 
wedi cofrestru. Fodd 
bynnag, mae'r Pwyllgor 
wedi gwneud penderfyniad i 
beidio ag agor tan fod 8 o 
blant wedi cofrestru am 
resymau cynaliadwyedd 
ariannol. Mae'r Pwyllgor / 
staff yn mynd ati i 
hyrwyddo'r Cylch mewn 
nifer o ardaloedd i er mwyn 
denu'r niferoedd 
angenrheidiol. 
  
Mae'r Mudiad Meithrin 
hefyd wedi cysylltu â 
Phwyllgor Cylch Meithrin 
Cennin Pedr er mwyn 
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2014 
ffydd). 

Mae’r Awdurdod yn darparu cymorth ariannol 
tuag at gostau teithio i ddisgyblion a myfyrwyr 
dros oedran ysgol gorfodol ond o dan 19 oed (oni 
bai eu bod yn parhau gyda chwrs astudio heb 
doriad, a ddechreuodd cyn iddynt gyrraedd 19 
oed).  

Bydd y Llawlyfr Gwybodaeth Ysgolion yn cael ei 
adolygu a'i ddiweddaru bob blwyddyn i gynnwys y 
wybodaeth ddiweddaraf am addysg cyfrwng 
Cymraeg a darpariaeth y blynyddoedd cynnar. 

Parhau i ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion o 
oedran ysgol gorfodol sy'n byw mwy na 2 filltir o'u 
hysgol cyfrwng Cymraeg agosaf, yn unol â'r Mesur 
Teithio gan Ddysgwyr. 

Cynyddu nifer y disgyblion a aseswyd mewn 
Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 
o 5.2% i 5.6% erbyn 2017. 

Sefydlu dalgylchoedd ar gyfer y tair ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg erbyn Medi 2015.  

Bydd Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio i sicrhau 
bod teuluoedd sy'n siarad Cymraeg sydd â phlant 
oedran y Cyfnod Sylfaen sy'n mynychu ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg, sydd wedi cael eu 
hadnabod a'u cyfeirio, yn cael eu cefnogi gan y Tîm 
o Amgylch y Teulu (TAT) drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Bydd hyn yn helpu i sicrhau eu bod yn parhau i 
ymgysylltu ag addysg a gweithgareddau allgyrsiol 
cyfrwng Cymraeg. 
 

sefydlu Cylch Ti a Fi yn y 
lleoliad. Y gobaith yw bydd 
cyfarfod Pwyllgor sydd i 
ddod yn gweld cytundeb i 
greu hyn yn y ganolfan. 
Mae'r staff yn fodlon rhedeg 
Ti a Fi fel ffordd o dynnu 
plant i'r cylch meithrin ar 
gyfer pontio yn y dyfodol. 
 
Mae Mudiad Meithrin hefyd 
yn cynnal trafodaethau 
gyda Dechrau'n Deg er 
mwyn creu Cylch Ti a Fi 
newydd yn y Lleoliad 
Dechrau'n Deg Cyfrwng 
Cymraeg Canolog newydd. 
Nid oes dyddiad ar gyfer 
agor wedi'i gytuno/trefnu 
eto. Mae'r ddwy ochr yn 
gefnogol o'r prosiect hwn yn 
cael eu sefydlu, a'r cynllun 
i'w lansio yn gynnar / canol 
2015. Mae trafodaethau'n 
parhau ac yn ffafriol.  
 
Mae ymgynghoriad galw 
gan rieni Dechrau'n Deg 
wedi ei gwblhau ac wedi ei 
gefnogi gan Arolwg Galw o 
dderbyniadau yn y 
dosbarthiadau Meithrin a 
Derbyn yn y 3 Ysgol 
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2014 
Gynradd Cyfrwng Cymraeg 
yng Nghasnewydd (yn 
dadansoddi ardaloedd 
daearyddol o deuluoedd 
sy'n dewis addysg cyfrwng 
Cymraeg gan amlygu'r rhai 
sy'n gymwys ar gyfer 
Dechrau'n Deg).  
 
Mae'r ddau arolwg wedi 
hysbysu'r cynnig ar gyfer 2 
Darpariaethau Dechrau'n 
Deg Cyfrwng Cymraeg: un 
mewn lleoliad canolog 
(Blossom House, Civic) i 
redeg fel darpariaeth 
prynhawn 2 ½ awr rhwng 
Dydd Llun a Dydd Gwener. 
Mae ail leoliad wedi ei 
gynnig o fewn ward Alway 
ond mae lleoliad eto i'w 
benderfynu. Bydd 
diweddariad adroddiad 
Dechrau'n Deg ar ganlyniad 
yr ymgynghoriad a 
chynlluniau darpariaeth yn 
cael ei roi yng nghyfarfod 
nesaf y Fforwm Addysg 
Gymraeg Casnewydd 
(Chwefror 15).  
 
Dalgylch y 3 Ysgol Gynradd  
Cyfrwng Cymraeg - mae'r 
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2014 
trefniadau ffiniau wedi cael 
ei gytuno gan Aelodau'r 
Cabinet a Phenaethiaid y 3 
ysgol gynradd cyfrwng 
Cymraeg. Ymgynghoriad 
wedi'i gynnal. Bydd y ffiniau 
yn dod i rym Medi 15 . 
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Blaenau Gwent  Sir Fynwy  Casnewydd  Torfaen 

2011 764 36 4.71%  2011 904 38 4.20%  2011 1711 83 4.85%  2011 1079 111 10.29% 

2012 691 31 4.49%  2012 867 44 5.07%  2012 1652 86 5.21%  2012 1088 86 7.90% 

2013 792 43 5.43%  2013 883 53 6.00%  2013 1795 82 4.57%  2013 1055 110 10.43% 

2014 731 39 5.34%   2014 899 55 6.12%   2014 1951 104 5.33%   2014 1072 132 12.31% 

2015 775 53 6.84%  2015 778 49 6.30%  2015 1940 87 4.48%  2015 1083 124 11.45% 

2016 782 38 4.86%  2016 810 50 6.17%  2016 1963 102 5.20%  2016 1165 124 10.64% 

2017 769 39 5.07%  2017 832 52 6.25%  2017 1885 105 5.57%  2017 1132 124 10.95% 

                   

Clwstwr Ysgol Gyfun Cwm 
Rhymni /  
Caerffili  

Clwstwr Ysgol Gyfun Gwynllyw  
 

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru 
     

2011 2002 339 16.93%  2011 4458 268 6.01%  2011 6460 607 9.40%  Mae'r tablau hyn yn cyflwyno'r 
niferoedd a ragwelir o ddisgyblion 
ym mlwyddyn 2 mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn seiliedig ar 
niferoedd presennol a thueddiadau 
hanesyddol. 
 

2012 2016 360 17.86%  2012 4298 247 5.75%  2012 6314 607 9.61%  

2013 2071 401 19.36%  2013 4525 288 6.36%  2013 6596 689 10.45%  

2014 2057 401 19.49%   2014 4653 330 7.09%   2014 6710 731 10.89%  

2015 2166 363 16.76%  2015 4576 313 6.84%  2015 6742 676 10.03%  

2016 2116 364 17.20%  2016 4720 314 6.65%  2016 6836 678 9.92%      

2017 2065 392 18.98%  2017 4618 320 6.93%  2017 6683 712 10.65%      
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A. Amcan B. Perfformiad presennol C. Targedau 
D Cynnydd Rhagfyr 

2014 

1.2 Mabwysiadu 
prosesau 
systematig ar 
gyfer mesur y galw 
am ofal plant 
cyfrwng Cymraeg 
a darpariaeth 
addysgol statudol 
cyfrwng Cymraeg.  
Ymateb yn brydlon 
i ganfyddiadau 
arolygon rhieni  
 

 
De-ddwyrain Cymru  

Mae pob awdurdod lleol yn cynnal Asesiadau ar 
wahân o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn unol â 
gofynion Llywodraeth Cymru.   

Mae pob awdurdod lleol yn cynnal arolygon 
rheolaidd o'r galw ymhlith rhieni am addysg 
cyfrwng Cymraeg.  
 

 
De-ddwyrain Cymru  

Parhau i gydweithio er mwyn ystyried opsiynau ar 
gyfer darpariaeth drawsffiniol lle y bo'n briodol.   

 

 

 

Casnewydd 

Mae’r galw am ofal plant cyfrwng Cymraeg yn 
cael ei asesu drwy Asesiad o Ddigonolrwydd 
Gofal Plant statudol.  

Nododd Dadansoddiad Bwlch Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal Plant 2011 fod ychydig 
dros hanner o rieni yn teimlo bod yna ddigon o 
ofal plant iaith Gymraeg (53.4%).  Fodd bynnag, 
nid oedd 36 o deuluoedd yn defnyddio gofal plant 
oherwydd diffyg argaeledd drwy’r cyfrwng 
Cymraeg.   

Mae yna 5 Cylch Ti a Fi a 3 Chylch Meithrin (1 
anghofrestredig ag AGGCC). 

Mae Casnewydd wedi cynnal tri arolwg ynghylch 
galw gan rieni yn 2006, 2010 a 2012. Mae 
copïau o’r adroddiadau ar gael ar wefan y 
Cyngor. 

Sefydlwyd Ysgol Gymraeg Ifor Hael yn 2008 

 

Casnewydd 

Cynnal arolwg galw gan rieni ar draws yr holl 
ardaloedd sy'n gymwys yng Nghasnewydd ar gyfer 
lleoedd gofal plant Dechrau'n Deg cyfrwng 
Cymraeg i blant sy'n gymwys yn ystod y tymor ar ôl 
eu hail ben-blwydd erbyn mis Gorffennaf 2014.  

Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer darparu 
lleoedd cyfrwng Cymraeg Dechrau'n Deg erbyn mis 
Medi 2014.  

Bydd Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn cael 
ei gynnal erbyn mis Ebrill 2014. Bydd hwn yn 
manylu ar, a darparu dadansoddiad o ofal plant ac 
addysg cyfrwng Cymraeg presennol o fewn 
Casnewydd ac yn dangos os yw’r galw yn cael ei 
fodloni.  Bydd cynllun gweithredu 3 blynedd yn cael 
ei gynhyrchu i fynd i'r afael â bylchau a nodwyd, a 
bydd targedau penodol yn cael eu gosod ar gyfer 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg (bydd hyn yn 
cynnwys gofal plant cyn-ysgol ac allan o’r ysgol). 

 
 
Gweler y diweddariad o dan 
1.1 
 
 
 
 
Gweler y diweddariad o dan 
1.1 
 
Cwblhawyd yr Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant ar 
amser ac mae Cynllun 
Gweithredu 3 blynedd wedi 
cael ei ddatblygu ac yn cael 
ei fonitro / adolygu. 
 
 
 
Arolygwyd Cylch Meithrin Y 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/leaflets_and_brochures/cont584962.pdf
http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/leaflets_and_brochures/cont584962.pdf
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mewn ymateb i’r arolwg cyntaf a sefydlwyd Ysgol 
Gymraeg Bro Teyrnon yn 2011 mewn ymateb i’r 
ail arolwg. 

 

Bydd Swyddogion GCA De-ddwyrain Cymru a 
Chyngor Dinas Casnewydd yn parhau i weithio 
gyda Chylch Meithrin y Delyn i baratoi’r lleoliad ar 
gyfer ei arolygiad cyntaf gan ESTYN.  

Bydd arolygon galw gan rieni am addysg cyfrwng 
Cymraeg yn cael eu cynnal yn flynyddol drwy 
holiadur post i rieni plant o dan 2 oed. Cynllun 
gweithredu i gael ei ddatblygu a'i gyhoeddi o fewn 
24 wythnos o dyddiad cau yr asesiad addysg 
cyfrwng Cymraeg, i fynd i'r afael â chanfyddiadau 
pob arolwg.  

Delyn gan ESTYN ar 21ain a 
23ain Tachwedd. Derbyniodd 
canlyniad llwyddiannus 
gyda dyfarniad cyffredinol 
fel: 
Perfformiad presennol: Da
  
Gallu i wella: Da  
Bydd y lleoliad yn parhau o 
dan Fonitro yr Awdurdod 
Lleol er mwyn cryfhau ei 
berfformiad a safonau 
presennol. 
 
Arolwg galw am addysg 
cyfrwng Cymraeg i'w cynnal 
yng Ngwanwyn 2015. Bydd 
ymgynghoriad Dechrau'n 
Deg hefyd yn bwydo i mewn 
i hyn gan ei fod yn cynnwys 
teuluoedd â phlant newydd-
anedig. 
 

 
1.3 Sicrhau bod 
cynigion ar gyfer 
Ysgolion ar gyfer 
yr 21ain Ganrif yn 
cynnwys ystyriaeth 
lawn o addysg 
cyfrwng Cymraeg. 

 

De-ddwyrain Cymru  

Nododd pedwar awdurdod Blaenau Gwent, Sir 
Fynwy, Casnewydd a Thorfaen ymrwymiad ym 
mhob Rhaglen Amlinellol Strategol Ysgolion ar 
gyfer yr 21ain Ganrif i weithio gyda'i gilydd i 
sicrhau darpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol yn y rhanbarth pan fydd Ysgol Gyfun 
Gwynllyw yn cyrraedd ei chapasiti llawn yn 2016.   

 

De-ddwyrain Cymru  

Mae gwaith brys yn parhau fel rhanbarth i 
gadarnhau gyda rhanddeiliaid gynnig penodol o 
nifer fach o opsiynau i ddarparu ar gyfer disgyblion 
a fydd yn dechrau ym Mlwyddyn 7 yn 2016 ac i 
gyflwyno cais am arian i Lywodraeth Cymru.   Mae 
Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymwneud yn llawn 
â'r Awdurdodau Lleol dan sylw ac wedi bod yn rhoi 
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 cyngor ac arweiniad.  

Mae Swyddogion o fewn y Consortiwm yn 
datblygu Achos Busnes Strategol Amlinellol 
(ASA) drafft sy'n rhoi manylion yr holl opsiynau 
sydd wedi cael eu hystyried. O fewn yr ASA 
drafft, mae nifer o opsiynau wedi eu gosod ar y 
rhestr fer i symud ymlaen i'r cam nesaf ac 
mae'r opsiynau hyn wedi eu lleoli yn ardaloedd 
y Gogledd a'r De o'r Consortia.   

Ar adeg cyflwyniad y CSGA hwn, mae adroddiad ar 
yr Agenda ar gyfer y cyfarfod Cabinet Cyngor 
Dinas Casnewydd ar 12fed Mai, 2014.  Bydd y 
Cabinet yn cael ei ofyn i gefnogi datblygiad pellach 
o gynnig 'mewn egwyddor' yng Nghasnewydd, yn 
cynrychioli De yr ardal consortia.  Nid yw hyn yn 
gofyn am benderfyniad i fwrw ymlaen gan ei fod yn 
cynrychioli un opsiwn o nifer ar restr fer o fewn y 
rhanbarth.  Bydd yn destun profion llawn ar gyfer 
fforddiadwyedd gan Gyngor Dinas Casnewydd a 
hefyd yn dibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi rhannu'r 
cysyniad o ddatrysiad y De gyda Phennaeth a 
Chadeirydd Llywodraethwyr YGG, a phob Aelod 
Cabinet ar gyfer awdurdodau cyfagos, gyda 
phwyslais ar gynnal sefydlogrwydd YGG yn y 
dyfodol. 

Bydd adroddiad Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd 
yn eiddo cyhoeddus erbyn i'r CSGA hwn gael ei 
gyhoeddi, felly mae'n addas i gynnwys y manylion 
cyffredinol canlynol ynghylch ddatblygiad cynnar 
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datrysiad De Gwent / Casnewydd, fel y maent yn 
ymddangos yn yr adroddiad, fel a ganlyn: 

 Nid yw cyllid ar gyfer y cynllun hwn wedi'i 
gadarnhau eto gan Lywodraeth Cymru a bydd 
fforddiadwyedd yn cael ei brofi fel rhan o'r ASA 
ac achosion busnes yn nes ymlaen o fewn 
proses 5 Achos. Y dybiaeth ar hyn o bryd yw y 
bydd cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif ac ariannu 
cyfatebol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 
yn cael eu defnyddio. 

 Bod modd cyflawni hyn drwy weithdrefnau 
llywodraeth leol arferol 

 Amserol - os yw cymeradwyaeth cyllid LlC yn 
ystod y cam ASA yn cael ei rhoi 'mewn 
egwyddor' yna bydd y cynnig sydd yn ei le ar 
gyfer mis Medi 2016 ar darged 

 Defnyddio Safle Ysgol Uwchradd Duffryn - 
Pennaeth, Cadeirydd a Llywodraethwyr yn 
cefnogi'r cysyniad 

 Ymgorffori darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
unigryw, gan gynnwys meysydd chwarae 

 Y gallu i gynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
barhaus drwy adfywio a rheoli asedau'r ystâd 
addysg yn strategol  

 Buddsoddiad cyfalaf canlyniadol sylweddol ar 
gyfer ailfodelu / adnewyddu / ymestyn Duffryn 

 Datganiad wedi cael ei roi i Lywodraethwyr a 
Staff Ysgol Uwchradd Duffryn i'r perwyl hwn. 

 

Yn ogystal, mae'r amserlen ganlynol wedi cael ei 
chynnig yn amodol ar gymeradwyaethau cyllid gan 
Gabinet yr ALl a LlC ar gyfer sefydlu'r ddarpariaeth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyflwynodd Cyngor Dinas 
Casnewydd cais Estyniad 
Rhaglen Amlinellol 
Strategol Rhaglen 21CS i 
Lywodraeth Cymru ym mis 
Gorffennaf 2014, yn 
benodol i roi sylw i 
ddarpariaeth WM2, cafodd 
hwn ei gymeradwyo ym mis 
Awst 2014. 
 
Datblygodd Cyngor Dinas 
Casnewydd Achos 
Amlinellol Strategol 
rhanbarthol i'w gyflwyno ym 
mis Awst 2014. 
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newydd erbyn 1af Medi, 2016: 

•      Cyflwyno Achos Strategol Amlinellol 
rhanbarthol yn cynnwys rhestr fer ar gyfer 
cyflwyno darpariaeth uwchradd cyfrwng 
Cymraeg o fis Medi 2016, i Lywodraeth Cymru, 
i wneud cais am arian cyfatebol erbyn mis 
Mehefin 2014.  

•      Cynnal ymgynghoriad statudol ffurfiol ar gyfer 
sefydlu'r ddarpariaeth newydd o fis Medi 2014 
i fis Tachwedd 2014. 

•      Sefydlu grŵp rhanddeiliaid i lywio'r cynllunio a'r 
broses hyd nes y caiff y Corff Llywodraethu 
Cysgodol ei sefydlu - Medi 2014  

•      Cynnal ymgynghoriad blynyddol ar drefniadau 
derbyn ar gyfer pob ALl o fis Medi 2014 i fis 
Mawrth 2015, i gynnwys y dalgylch ar gyfer y 
ddarpariaeth newydd ac adolygiad o'r dalgylch 
ar gyfer Ysgol Gyfun Gwynllyw.  

•      Cyflwyno Achos Busnes Llawn i Lywodraeth 
Cymru erbyn mis Tachwedd 2014. (i gynnwys 
cam Achos Busnes Amlinellol) 

•      Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i sefydlu 
darpariaeth newydd yn amodol ar benderfyniad 
LlC ar gyllid - Rhagfyr 2014 

•      Penderfyniad LlC ar yr Achos Busnes Llawn 
Ionawr 2015 

•      Penderfyniad i sefydlu darpariaeth - Chwefror 
2015 

•      Sefydlu Corff Llywodraethu dros dro; cyfarfod 
cyntaf i ystyried penodi Pennaeth - Chwefror 
2015 

•      Penodi Pennaeth erbyn haf 2015 

Cafodd yr Achos Amlinellol 
Strategol rhanbarthol ar 
gyfer yr adolygiad 
rhanbarthol o opsiynau ar 
gyfer Ysgol Uwchradd 
Cyfrwng Cymraeg ei 
gymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru ym mis 
Medi 2014. 

 Fe wnaeth Cabinet llawn 
Cyngor Dinas 
Casnewydd 
gymeradwyo'r ariannu i 
gefnogi egin ysgol ar yr 
8fed Rhagfyr 2014 a 
chymeradwyo cyflwyniad 
yr Achos Busnes 
Amlinellol i gefnogi'r 
opsiwn Casnewydd. 

 Fe wnaeth 
Cyfarwyddwyr addysg 
CDDdC sy'n gweithredu 
fel y Bwrdd Prosiect 
WM2 gwrdd ar 8fed 
Rhagfyr a 
chymeradwyo'r Mandad 
Prosiect a Chrynodeb 
Achos Busnes sy'n 
awdurdodi cyflwyniad yr 
Achos Busnes Amlinellol 
rhanbarthol 

 Bydd yr Achos Busnes 
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•      Y corff llywodraethu dros dro ynghyd â'r 

pennaeth a enwir, y GCA ac Awdurdodau Lleol, 
yn cynllunio ar gyfer cwricwlwm ac anghenion 
staffio'r ysgol newydd, yn ogystal â gwaith 
adnewyddu angenrheidiol - tymor yr hydref 
2015. 

•      Pennaeth yn ei swydd - Ionawr 2016. 
•      Pennaeth a'r corff llywodraethu dros dro yn 

cynllunio ar gyfer llenwi swyddi staff ysgol ar 
gyfer mis Medi 2016 a thu hwnt - Ionawr 2016 
ymlaen. 

•      Darpariaeth yn agor - Medi 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amlinellol Rhanbarthol a 
ddatblygwyd gan Gyngor 
Dinas Casnewydd nawr 
yn cael ei gyflwyno ar 
31ain Rhagfyr 2014, 
gyda'r opsiwn dethol fel 
y lleoliad yng 
Nghasnewydd, i 
ddarparu egin ysgol 
uwchradd cyfrwng 
Cymraeg 

 Mae Aelod Cabinet 
Cyngor Dinas 
Casnewydd dros Addysg 
a Phobl Ifanc wedi 
gwneud adroddiad 
penderfyniad ffurfiol ar y 
12fed Rhagfyr.  Mae'r 
penderfyniad hwnnw yw 
symud i gam cyntaf yr 
ymgynghori statudol sef 
ymgynghoriad ffurfiol i 
sefydlu egin ysgol WM2 
newydd ar gyfer Medi 
2016.  Ni fydd y 
penderfyniad i symud i 
ymgynghori ffurfiol yn 
cael ei gyhoeddi nac yn 
effeithiol tan yr wythnos 
yn dechrau 5ed Ionawr 
2015.  Mae'r rhaglen 
ymgynghori ffurfiol 42 
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Amserlen ar Fawrth 2015: 

• Cyflwyno Achos Strategol Amlinellol 
rhanbarthol yn cynnwys rhestr fer ar gyfer 
cyflwyno darpariaeth uwchradd cyfrwng 
Cymraeg o fis Medi 2016, i Lywodraeth 

diwrnod wedi'i threfnu i 
gael ei gynnal ar draws y 
rhanbarth yn cychwyn ar 
yr 2il Chwefror 2015 hyd 
at yr 20fed Mawrth 2015. 

 Mae'r llinellau amser a 
cherrig milltir 
ymgynghori statudol 
wedi cael eu mapio ochr 
yn ochr â'r llinellau 
amser a cherrig milltir 
cyflwyno'r prosiect 
opsiwn dewisol.  
Rhagwelir y gallai'r Corff 
Llywodraethu Cysgodol 
cael ei ffurfio yn dilyn y 
penderfyniad i sefydlu'r 
ysgol tua mis Mai / 
Mehefin 2015. 

 Derbyniodd Fforwm 
Addysg Gymraeg 
Rhanbarthol 
ddiweddariad ar y 9fed 
Rhagfyr 2014 ac yn 
gyfranwyr gweithredol i'r 
broses rhanddeiliaid ar y 
cynnig hwn 

 Ar 16 Mawrth, 2015 
mae'r amserlen wedi'i 
ddiweddaru a nodwyd yn 
y golofn Targedau 
cyfagos yn amserlen 
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Cymru, i wneud cais am arian cyfatebol 
erbyn mis Mehefin 2014. 
CYMERADWYWYD Awst 14 

• Grŵp rhanddeiliaid WM2 wedi'i sefydlu i 
lywio dylunio.  

• Cynnal ymgynghoriad blynyddol ar 
drefniadau derbyniadau ar gyfer pob ALl o 
Medi 14 i Mawrth 15  

• Cyflwyno Achos Busnes Amlinellol i 
Lywodraeth Cymru erbyn 31ain Rhagfyr 
2014. CYMERADWYWYD Ion 14 

• Ymgymryd â phroses ymgynghori statudol 
ar y cynnig er mwyn sefydlu'r WM2 
rhanbarthol newydd yng Nghasnewydd o 1af 
Mawrth 15 i 14eg Ebrill 15 

• Cyflwyno Achos Busnes Llawn i Lywodraeth 
Cymru erbyn 31ain Mawrth 2015. 

• Cyhoeddi Hysbysiad Statudol i sefydlu 
darpariaeth newydd yn amodol ar 
benderfyniad LlC ar gyllid - Mai 2015 

• Penderfyniad Llywodraeth Cymru ar yr 
Achos Busnes Llawn Ebrill / Mai 2015 

• Penderfynu ar y penderfyniad i sefydlu 
darpariaeth – Mai / Meh 2015 

• Sefydlu Corff Llywodraethu dros dro – Meh 
/ Gorff 2015 

• Proses recriwtio ar gyfer Pennaeth erbyn 
Medi 2015 

• Corff llywodraethu dros dro ynghyd â'r 
pennaeth i ddynodi, GCA ac Awdurdodau 
Lleol, cynlluniau terfynol ar gyfer anghenion 
cwricwlwm a staffio'r ysgol newydd, yn 
ogystal â mewnbwn terfynol i waith 

targed newydd ar gyfer 
sefydlu ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg 
newydd 
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adnewyddu a gweithfeydd estyniadau  sydd 
angen i gefnogi darpariaeth cwricwlwm 
llawn - Tymor yr Hydref 2015. 

• Pennaeth yn ei swydd - Ionawr 2016. 
• Pennaeth a'r corff llywodraethu dros dro yn 

cynllunio ar gyfer llenwi swyddi staff ysgol 
ar gyfer mis Medi 2016 a thu hwnt - 
Ionawr 2016 ymlaen. 

• Darpariaeth yn agor - Medi 2016 
 

 

Casnewydd 

Mae Rhaglen Amlinellol Strategol Ysgolion yr 
21ain Ganrif Casnewydd a gyhoeddwyd ym mis 
Hydref 2010, yn amlinellu nifer o gynigion ar 
gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys 
ailfodelu Ysgol Gymraeg Ifor Hael i ddarparu 
ystafell ddosbarth ychwanegol ar gyfer plant 
meithrin a lleoliad parhaol ar gyfer Ysgol 
Gymraeg Bro Teyrnon. Cyfeiriodd hefyd at 
gefnogi datblygiad rhanbarthol darpariaeth 
bellach uwchradd cyfrwng Cymraeg o fewn y 
rhanbarth er mwyn ateb y galw.  

Roedd ail gais diwygiedig Ysgolion yr 21ain 
Ganrif Casnewydd ym mis Tachwedd 2011 yn 
cynnwys prosiectau i sicrhau bod digon o 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg: 

 Darparu adeilad meithrin yn Ysgol Gymraeg 
Ifor Hael – mae’r cynllun adeiladu hwn yn y 
camau dylunio ar hyn o bryd. 

 Lleoliad parhaol ar gyfer Ysgol Gymraeg Bro 

 
Casnewydd 

 Aelodaeth weithredol o’r gweithgor ar gyfer 
darpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg i 
ddatblygu adnoddau rhanbarthol ychwanegol i 
ateb y galw erbyn mis Medi 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cwblhau prosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 
gyfer darpariaeth gynradd gyfrwng Gymraeg 
bresennol, gan gynnwys dwy ystafell ddosbarth 
ychwanegol sydd eu hangen i ddarparu ar gyfer 
ystod oedran lawn Ysgol Ifor Hael erbyn mis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosiectau 21CS yn symud 
yn eu blaen. 
 
Bydd gan y ddau safle 
cynradd Cyfrwng Cymraeg 

http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/plans_and_strategies/cont543111.pdf
http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/plans_and_strategies/cont543111.pdf
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Teyrnon – rhoddwyd hyn ar waith o 1af Medi 
2013 gyda symudiad i hen safle Ysgol 
Gynradd Brynglas.  

Mae'r bwriad i gefnogi datblygiad strategol WM2 
bob amser wedi cael ei ddatgan gan y Cyngor 
hwn gyda datganiad ategol yn ymddangos yn ein 
Rhaglen Amlinellol Strategol ar gyfer cyllid Band 
A yn ystod y cyfnod 2014 - 2018.  Ar adeg 
cyflwyno'r CSGA hwn (2il Mai 2014), mae'r 
Cyngor yn gweithio ar y cyd â phartneriaid 
CDDdC ar ddatblygu ASA rhanbarthol.  Mae'r 
opsiwn a ffefrir yn cynnwys safle yng 
Nghasnewydd a fyddai'n golygu bod angen cael 
gafael ar ran o arian Band A rhaglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif presennol, wedi'i gefnogi gan 
adnoddau ariannol ychwanegol Cyngor Dinas 
Casnewydd, nad oeddent ar gael ar adeg 
cyflwyno'r Rhaglen Amlinellol Strategol yn 2011.  
Mae'r ateb posibl yn amodol ar gyllid 
Llywodraeth Cymru ac mae'n cael ei brofi ar 
gyfer fforddiadwyedd.  Nid yw'r Cyngor yn gallu 
rhoi sylwadau ar hyn o bryd ar gynnwys, 
blaenoriaethu neu ddyrannu unrhyw gyllid 
Ysgolion yr 21in Ganrif ar gyfer addysg Cyfrwng 
Cymraeg o fewn Band B sy'n cwmpasu'r cyfnod 
ar ôl 2018 

Ionawr 2015 a darparu cyfleusterau meithrin 
addas i'r diben i Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 
erbyn mis Ebrill 2015.   

 

ddarpariaethau amrywiaeth 
oedran llawn (3-11 oed) 
 
Cyflwynodd Cyngor Dinas 
Casnewydd cais Estyniad 
Rhaglen Amlinellol 
Strategol Rhaglen 21CS i 
Lywodraeth Cymru ym mis 
Gorffennaf 2014, yn 
benodol i roi sylw i 
ddarpariaeth WM2, cafodd 
hwn ei gymeradwyo ym mis 
Awst 2014. 
 
 
 

1.4 Sicrhau 
cydweithio drwy'r 
consortia.   
 

 
 

Mae pum awdurdod Blaenau Gwent, Caerffili, Sir 
Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yn cydweithio'n 
agos mewn perthynas â darpariaeth uwchradd 
cyfrwng Cymraeg.  Ysgol Gyfun Gwynllyw yw'r 
ysgol ranbarthol ar gyfer Blaenau Gwent, Sir 

 

Bydd awdurdodau De-ddwyrain Cymru yn parhau i 
gydweithio er mwyn rhannu canfyddiadau arolygon 
o'r galw ymhlith rhieni a sicrhau darpariaeth 
uwchradd cyfrwng Cymraeg ddigonol.    

Bydd Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm 
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Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae Ysgol 
Gyfun Gwynllyw yn gweithio mewn partneriaeth 
ag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yng Nghaerffili i 
ddarparu addysg 14-19.    

Mae'r ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg 
ar draws awdurdodau  
14-19 rhwng Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol 
Gyfun Cwm Rhymni yn gryf iawn ac mae wedi'i 
chanmol gan Estyn (gweler canlyniadau 3 a 4). 

Cyfrannodd pedwar ALl Blaenau Gwent, Sir 
Fynwy, Casnewydd a Thorfaen at y gwaith o 
adnewyddu ac ehangu Ysgol Gyfun Gwynllyw er 
mwyn cynyddu'r capasiti i 1,100 o leoedd. Roedd 
hwn yn fuddsoddiad £12.1 miliwn, a ariannwyd ar 
y cyd gan y pedwar awdurdod lleol a Llywodraeth 
Cymru.  Mae grŵp gorchwyl a gorffen yn parhau i 
gwrdd er mwyn datblygu opsiynau ar gyfer 
darparu addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol erbyn 2016 pan na fydd Ysgol Gyfun 
Gwynllyw yn gallu rhoi lle i holl ddisgyblion y 
pedwar awdurdod mwyach.   

Sefydlwyd Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-
ddwyrain Cymru ym mis Medi 2012, sy'n 
cynnwys Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg 
y rhanbarth.  Cynhaliwyd adolygiad o 
wasanaethau cynghori Cymraeg yn 2012 gan 
gynnwys ymgynghori ag amrywiaeth o 
randdeiliaid er mwyn datblygu model darparu 
cydlynol i wella safonau yn y Gymraeg. 
Rhoddwyd y model darparu newydd hwn ar waith 
ar draws y pum awdurdod o fis Medi 2013.   
                              

Rhymni yn parhau i weithio mewn partneriaeth er 
mwyn darparu ystod eang o gymwysterau yng 
Nghyfnod Allweddol 4 a 5. 

Datblygu partneriaethau agosach ar draws ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg yn y rhanbarth, drwy 
ddatblygu cymunedau dysgu proffesiynol.  

Bydd ALlau yn parhau i weithio gyda'i gilydd a 
chyda'r GCA i gyflawni'r amserlen o gamau 
gweithredu yn adran 1.3 uchod i gynnig darpariaeth 
uwchradd gyfrwng Cymraeg ychwanegol erbyn mis 
Medi 2016. 

Sefydlu rhaglenni pontio i gefnogi disgyblion sy'n 
trosglwyddo o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 
i'r ddarpariaeth uwchradd newydd sy'n agor ym mis 
Medi 2016.  

Bydd awdurdodau De-ddwyrain Cymru yn parhau i 
gydweithio â'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg er 
mwyn monitro Cynlluniau Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg a datblygu a monitro Grant Cymraeg 
mewn Addysg cysylltiedig.  

 
 
 
 
 
 
 
Gweler 1.3 uchod am 
adroddiad cynnydd 
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Datblygwyd y Cynllun Strategol y Gymraeg 
mewn Addysg hwn gan weithgor o aelodau ar 
draws Consortiwm De-ddwyrain Cymru.   

1.5 Cynyddu'r 
gallu i fanteisio ar 
ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg 
drwy gynlluniau a 
chanolfannau 
addysg drochi i 
hwyrddyfodiaid.   
 

 

De-ddwyrain Cymru  

Dim ond un ganolfan newydd i hwyrddyfodiaid i 
addysg gynradd cyfrwng Cymraeg sydd wedi'i 
sefydlu, a hynny yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, 
nid oes unrhyw ddarpariaeth o'r fath ar gael ar 
hyn o bryd ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir 
Fynwy, Casnewydd na Thorfaen.     

 

 

De-ddwyrain Cymru  

Bydd awdurdodau De-ddwyrain Cymru yn cyflwyno 
strategaeth ranbarthol i ddiwallu anghenion 
hwyrddyfodiaid i addysg cyfrwng Cymraeg a 
disgyblion sy'n symud i ysgolion cyfrwng Saesneg 
o'r tu allan i Gymru y mae angen cymorth 
ychwanegol arnynt o ran Cymraeg ail iaith, yn ôl y 
galw.  

Bydd y strategaeth a'r cynllun gweithredu hwn yn 
cael eu datblygu erbyn mis Medi 2015.   

 
 
Yng Nghasnewydd mae 
ymarfer cwmpasu cysyniad 
yn cael ei gynnal i ystyried 
nifer yr hwyrddyfodiaid 
(trosglwyddiadau) ac 
opsiynau ar gyfer cyflwyno 
Uned Hwyrddyfodiaid ar 
gyfer Ysgolion Cynradd 
cyfrwng Cymraeg  Nid oes 
unrhyw dystiolaeth i annog 
sefydlu uned 
hwyrddyfodiaid yn y sector 
cynradd ar hyn o bryd. 
 
Bydd y gwaith hwn yn 
cyfrannu at gynllunio 
gweithredu strategol eang 
ar draws y rhanbarth erbyn 
Medi 2015. 
 

1.6 Sefydlu 
Fforwm Addysg 
cyfrwng Cymraeg 
a chreu 
cysylltiadau â'r 
Cynllun Plant a 

De-ddwyrain Cymru  
 

Mae Consortiwm De-ddwyrain Cymru wedi 
sefydlu Fforwm Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg o dymor yr hydref 2013.  Mae'r fforwm 
hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o'r 
rhanbarth ac ymgynghorir ag ef ynghylch y 

De-ddwyrain Cymru  

Bydd Fforwm Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
rhanbarthol yn cwrdd deirgwaith y flwyddyn i 
fonitro'r pum Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg a Grant rhanbarthol y Gymraeg mewn 
Addysg.   

 

Mae'r Fforwm Strategol 
Cymraeg mewn Addysg 
rhanbarthol wedi cyfarfod 
pum gwaith ers ei sefydlu i 
ddatblygu'r cynlluniau 
CSCA a chynlluniau'r Grant 
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Phobl Ifanc.  
Sicrhau yr ystyrir 
adnoddau a chyllid 
ar gyfer 
darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg 
yn y blynyddoedd 
cynnar.   

gwaith o ddatblygu Cynlluniau Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg a Grant y Gymraeg 
mewn Addysg.   

 Cymraeg mewn Addysg. 

 
Bydd y grŵp yn parhau i 
gwrdd i fonitro'r cynlluniau 
gyda'r cyfarfod nesaf wedi'i 
drefnu ar gyfer mis Rhagfyr 
2014. 
 

Casnewydd 
 

Sefydlodd Casnewydd Fforwm Addysg Gymraeg 
yn 2006.  Mae’r grŵp hwn yn cwrdd unwaith bob 
tymor ysgol ac yn cymeradwyo’r adroddiad 
blynyddol ar y cynllun.  Mae’r grŵp yn cynnwys 
cynrychiolaeth o ar draws y Gwasanaeth 
Addysg, ysgolion, y Gwasanaeth Cyflawni 
Addysg, Mudiad Meithrin, RhAG, Menter Iaith 
Casnewydd a’r Urdd.  

Cafodd Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd ei 
ail-lansio ym mis Ebrill 2014 gyda Thelerau ac 
Amodau ac aelodaeth wedi'u diweddaru.   

Casnewydd 
 

Mae parhad Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd 
lleol wedi cael ei adolygu i ystyried y ffordd fwyaf 
priodol i symud ymlaen.   Cydnabyddir fod angen 
canolbwyntio ar faterion penodol Casnewydd, ac 
adrodd yn ôl / diweddaru’r grŵp consortiwm yn 
rheolaidd.   

Bydd Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn 
cwrdd bob tymor. Bydd y grŵp yn gweithredu 
fel grŵp ymgynghorol ar faterion lleol ac yn 
monitro Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg Casnewydd. Bydd y grŵp yn 
gweithredu fel is-grŵp o Fforwm Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg rhanbarthol De 
Ddwyrain Cymru.  
 

 

 

 

 
Mae Fforwm Addysg 
Gymraeg Casnewydd wedi 
cyfarfod 4 o weithiau ers 
cael ei adfer yn Ebrill 14, a 
bydd yn parhau i gwrdd ar 
dail bob tymor gyda'r 
cyfarfod Fforwm Addysg 
Gymraeg Casnewydd nesaf 
wedi'i drefnu ar gyfer 
Chwefror 2014 

 
1.7 Rhoi 

 

De-ddwyrain Cymru  

 

De-ddwyrain Cymru  
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gwybodaeth i 
rieni/gofalwyr  
 

Mae pob awdurdod lleol yn ymgynghori â'i gilydd 
bob blwyddyn ynghylch y broses o dderbyn 
disgyblion i ysgolion a chynnwys y llyfrynnau 
gwybodaeth cysylltiedig i rieni. Mae hyn yn 
galluogi pob awdurdod lleol i roi gwybodaeth 
gyson am natur ieithyddol y ddarpariaeth yn y 
rhanbarth.  

Mae Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen (fel rhan 
o gynllun peilot) wedi rhoi proses derbyn 
disgyblion ar-lein ddwyieithog ar waith o fis Medi 
2012.   

 

Bydd awdurdodau De-ddwyrain Cymru yn parhau i 
ymgynghori â'i gilydd bob blwyddyn ynghylch y 
broses o dderbyn disgyblion i ysgolion a phrosesau 
gwybodaeth.   

 

 

Mae Cyngor Dinas 
Casnewydd yn lansio 
ymgynghoriad blynyddol ar 
drefniadau derbyniadau yn 
Ionawr 2015. 
 
Bydd y trefniadau 
derbyniadau arfaethedig ar 
gyfer yr egin ysgol WM2 
newydd yn cael eu 
hymgynghori fel rhan o'r 
broses ymgynghori statudol. 
 

 

Casnewydd 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Casnewydd yn darparu gwybodaeth ar ofal plant 
cyfrwng Cymraeg, darpariaeth blynyddoedd 
cynnar a Chymraeg i’r teulu. Mae hyn yn 
cynnwys tudalen benodol ar wefan y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. 

Mae gwybodaeth ar ddarpariaeth y blynyddoedd 
cynnar cyfrwng Cymraeg hefyd ar gael ar wefan 
y Mudiad Meithrin.  

Mae’r llyfryn blynyddol ‘Starting School in 
Newport’ / ‘Dechrau mewn ysgol yng 
Nghasnewydd’ (pdf) yn darparu gwybodaeth ar 
addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys 
gwybodaeth ar ddarpariaeth uwchradd cyfrwng 
Cymraeg a ddarperir gan awdurdod cyfagos.  Yr 
Ysgol  

 

Casnewydd 

Bydd Casnewydd yn parhau i ddarparu 
gwybodaeth i rieni a gofalwyr drwy amrywiaeth o 
ddulliau, gan gynnwys gwefan y Cyngor, y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a’r llyfryn 
blynyddol Dechrau mewn ysgol yng Nghasnewydd 
sy’n cael ei ddarparu i bob rhiant sy’n gwneud cais 
am le mewn ysgol.  

Darparu gwybodaeth yn yr iaith Gymraeg ar wefan 
y Cyngor gyda gwybodaeth ar gyfer rhieni / 
gofalwyr ar addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg 
erbyn mis Mehefin 2014 

Darparu gwybodaeth am waith y Fforwm Addysg 
Gymraeg Casnewydd ar wefan y Cyngor yn y 
Gymraeg a'r Saesneg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae gwybodaeth yn yr iaith 
Gymraeg ar wefan y Cyngor 
yn mynd i gael ei ystyried 
gan y Tîm Prosiect Safonau 
Iaith Gymraeg newydd ei 
sefydlu – cyfarfod gyntaf 
9fed Hyd. Bydd unrhyw 
wybodaeth newydd ar gyfer 
gwefan CDC yn cael ei 

http://www.newport.gov.uk/_dc/index.cfm?fuseaction=childfamily.familyinformation&contentid=CONT488118
http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/leaflets_and_brochures/cont521201.pdf
http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/leaflets_and_brochures/cont521201.pdf
http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/leaflets_and_brochures/cont609532.pdf
http://www.newport.gov.uk/stellent/groups/public/documents/leaflets_and_brochures/cont609532.pdf
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Mae gan y Tîm Derbyn i Ysgolion 
ymwybyddiaeth dda o wahanol natur ieithyddol y 
darpariaethau ac yn gallu rhoi cyngor i rieni yn ôl 
yr angen. 

 

 

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
Casnewydd yn parhau i weithio gyda’r Mudiad 
Meithrin, Menter Iaith ac asiantaethau partner eraill 
sy’n cael eu cynrychioli ar PDBCGP Casnewydd i 
hyrwyddo gwasanaethau i blant a theuluoedd drwy 
gyfrwng y Gymraeg ar draws y Ddinas. 

chyfieithu. 
 
Trafodaethau / cynlluniau 
yn cael eu cynnal gyda 
Thîm Datblygu'r We CDC ar 
gyfer CSCA / Fforwm 
Addysg Gymraeg i gael ei 
dudalen gwe ei hun gyda 
dolen i wefan CDC.  
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Canlyniad 2:  Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd  

 

A. Amcan B. Perfformiad presennol C. Targedau 
D Cynnydd Rhagfyr 

2014 
2.1 Cynyddu 
canran y dysgwyr 
ym Mlwyddyn 9 
sy’n cael eu 
hasesu yn y 
Gymraeg (Iaith 
Gyntaf)  

 

Ym mis Medi 2013, roedd 6.23% o ddisgyblion 
Blwyddyn 9 yn ne-ddwyrain Cymru mewn 
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg.   

Ysgol Gyfun Gwynllyw yn Nhorfaen yw'r ysgol 
uwchradd cyfrwng Cymraeg fwydo i ddisgyblion 
o Dorfaen, Casnewydd, Sir Fynwy a Blaenau 
Gwent.  Yn 2013, roedd 3.55% o ddisgyblion 
Blwyddyn 9 ar draws y pedwar awdurdod yn 
mynychu Ysgol Gyfun Gwynllyw.  Mae 100% o 
ddisgyblion yn cael eu hasesu drwy gyfrwng y 
Gymraeg.   

Yn 2013, roedd 11% o ddisgyblion Blwyddyn 9 
yng Nghaerffili yn mynychu addysg uwchradd 
cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, 
ac roedd 100% yn cael eu hasesu drwy gyfrwng 
y Gymraeg.  Mae hyn yn gynnydd o gymharu â 
9.58% yn 2013.   

Mae nifer y disgyblion Blwyddyn 9 mewn Addysg 
cyfrwng Cymraeg yn cynyddu ar draws y 
rhanbarth wrth i nifer y lleoedd sydd ar gael 
mewn ysgolion cynradd gynyddu.  

Agorodd Caerffili gyfleuster â 900 o leoedd 
ychwanegol ar safle blaenorol St Ilan ym mis 
Medi 2013. 

 

 

Sicrhau bod pob plentyn sy'n dymuno symud o 
addysg gynradd cyfrwng Cymraeg i addysg 
uwchradd cyfrwng Cymraeg yn gallu gwneud 
hynny.   

Mae gwaith brys yn parhau fel rhanbarth i 
gadarnhau gyda rhanddeiliaid gynnig penodol o 
nifer fach o opsiynau i ddarparu ar gyfer disgyblion 
a fydd yn dechrau ym Mlwyddyn 7 yn 2016 ac i 
gyflwyno cais am arian i Lywodraeth Cymru yn 
2014.   Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
ymwneud yn llawn â'r Awdurdodau Lleol dan sylw 
ac wedi bod yn rhoi cyngor ac arweiniad.  

Cynnal y gyfradd 100% mewn perthynas ag 
asesiadau athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg ym 
Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol 
Gyfun Cwm Rhymni. 

 
Mae'r rhanbarth CDDdC yn 
gweithio'n gyson tuag at 
sicrhau darpariaeth 
uwchradd cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol. 
Mae'r cynllunio ar gyfer 
darpariaeth ychwanegol 
hon wedi ysgogi Cyngor 
Dinas Casnewydd i gwrdd â 
Phenaethiaid Cwm Rhymni 
a Gwynllyw i drafod 
rheolaeth pontio cadarn 
cyn, yn ystod ac ar ôl 
sefydlu'r egin ysgol newydd 
arfaethedig, fel nad yw 
darpariaeth ranbarthol 
bresennol yn cael ei 
ansefydlogi. 
 
Mae'r Dirprwy Brif Swyddog 
Addysg Cyngor Dinas 
Casnewydd yn gweithio 
gyda'r GCA De-ddwyrain 
Cymru ar yr asesiadau ac 
elfennau safonau i gefnogi'r 
cwricwlwm hwn, yn enwedig 
wrth ystyried ehangiad 
darpariaeth ranbarthol. 
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 Targed ar gyfer 2015 

Blwy
ddyn 

Nifer 
y 

disgy
blion 
ym 

Mlwy
ddyn 

9 

Disgyblion 
Blwyddyn 9 

mewn Addysg 
cyfrwng 
Cymraeg  

Blwy
ddyn 

Nifer 
y 

disgy
blion 
ym 

Mlwy
ddyn 

9 

Disgyblion 
Blwyddyn 9 

mewn Addysg 
cyfrwng 
Cymraeg  

Blwy
ddyn 

Nifer y 
disgyb

lion 
ym 

Mlwyd
dyn 9 

Disgyblion 
Blwyddyn 9 

mewn Addysg 
cyfrwng 
Cymraeg  

Blwy
ddyn 

Nifer 
y 

disgy
blion 
ym 

Mlwy
ddyn 

9 

Disgyblion 
Blwyddyn 9 

mewn Addysg 
cyfrwng 
Cymraeg 

Nac 
oes 

% 
 

Nac 
oes 

% 
 

Nac 
oes 

% 
 

Nac 
oes 

% 

                   

Blaenau Gwent  Sir Fynwy  Casnewydd  Torfaen 

2011 760 30 3.95%  2011 919 21 2.29%  2011 1792 46 2.57%  2011 1272 89 4.99% 

2012 722 41 5.68%  2012 814 31 3.81%  2012 1659 43 2.59%  2012 1219 70 4.15% 

2013 689 28 4.06%  2013 785 25 3.18%  2013 1708 44 2.58%  2013 1094 55 7.00% 

2014 647 28 4.33%  2014 745 20 2.68%  2014 1603 34 2.12%  2014 1082 53 5.74% 

2015 612 33 5.39%  2015 842 38 4.51%  2015 1632 60 3.68%  2015 1074 67 4.90% 

2016 689 25 3.63%  2016 903 32 3.54%  2016 1652 54 3.27%  2016 1043 73 5.34% 

2017 771 27 3.50%  2017 883 36 4.08%  2017 1670 53 3.17%  2017 1100 73 6.10% 

                   

Clwstwr Caerffili / Ysgol Gyfun 
Cwm Rhymni   

Clwstwr Ysgol Gyfun Gwynllyw  
 

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru 
 Mae'r tablau hyn yn cyflwyno'r 

niferoedd a ragwelir o ddisgyblion 
ym mlwyddyn 9 mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg yn seiliedig ar y 
niferoedd presennol a chyfraddau 
pontio hanesyddol. 

2011 2158 238 10.21%  2011 4743 186 10.21%  2011 6901 424 6.14%  

2012 2052 237 9.58%  2012 4414 185 4.19%  2012 6466 422 6.53%  

2013 2031 241 11.03%  2013 4296 152 3.54%  2013 6307 393 6.23%  

2014 1958 216 11.55%   2014 4096 135 3.30%   2014 6035 351 5.82%  

2015 1933 252 12.21%  2015 4117 183 4.44%  2015 6093 450 7.39%      

2016 1991 245 11.11%  2016 3384 152 4.49%  2016 6278 429 6.83%      

2017 2064 326 13.23%  2017 3541 153 4.32%  2017 6488 515 7.94%      
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2.2 Datblygu 
proses 
drosglwyddo fwy 
effeithiol o 
ddarpariaeth nas 
cynhelir a ariennir i 
ddarpariaeth ysgol 
a gynhelir, rhwng 
Cyfnodau 
Allweddol 2 a 3 a 
Chyfnodau 
Allweddol 3 a 4.   

 
Mae cyfraddau dilyniant o leoliadau blynyddoedd 
cynnar Mudiad Meithrin i ysgolion cyfrwng 
Cymraeg yn amrywio ar draws y rhanbarth ac yn 
gyffredinol, roeddent yn is yn 2012 na 2011, ond 
yn uwch na 2010.   

 

  

Llunio cynllun gweithredu er mwyn cynyddu 
cyfraddau pontio o leoliadau Mudiad Meithrin i 
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg i o leiaf 80% 
erbyn 2017.   

Cynnal y cyfraddau pontio uchel rhwng ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg ac ysgolion uwchradd 
cyfrwng Cymraeg.   

Gyda chymorth y Mudiad Meithrin, bydd PDBCGP 
Casnewydd yn monitro niferoedd pontio plant o Di 
a Fi i’r Cylch hyd at Feithrin (lleoliadau a gynhelir a 
nas cynhelir) gyda tharged o gynnal cyfradd pontio 
80% o Di a Fi hyd at Feithrin. 
 

 
Cynllun gweithredu wedi'i 
ddatblygu. Cyfradd pontio o 
Gylch Meithrin i ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg 
Medi 14:                      
Cylch Meithrin Y Delyn 
100% (SGC a gyllidir) 
Cylch Meithrin Cariad Bach 
57% 
Cylch Meithrin Somerton 
33% 
(cyfartaledd pontio o 63%)   
 
Cyfradd pontio o ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg i 
ysgolion uwchradd: 
 Cyfartaledd 97% Medi 14 
(Ysgol Gyfun Casnewydd – 
94% 
Ysgol Gyfun Ifor Hael – 
100%) 
 
Rhifau targed pontio plant o 
Ti a Fi i Gylch Meithrin 
wedi'u rhagori:       
86% Medi 14  
(6 allan o 7 ymadawyr wedi 
pontio i Gylch) 

 Medi 2010 Medi 2011 Med
i 

201
2 

Blaenau Gwent 33% 64% 
41
% 

Caerffili 81% 80% 
74
% 

Sir Fynwy 73% 77% 
77
% 

Casnewydd 61% 65% 
51
% 

Torfaen 74% 79% 
78
% 

De-ddwyrain Cymru 62% 75% 
69
% 

 

Mae cyfraddau pontio rhwng ysgolion cynradd ac 
uwchradd cyfrwng Cymraeg yn uchel ar draws 
De-ddwyrain Cymru.  Cynhaliwyd cyfraddau 
pontio o 100% ym Mlaenau Gwent a Chaerffili 
dros y ddwy flynedd diwethaf, ac maent wedi 
cynyddu yng Nghasnewydd a Thorfaen.    
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 Medi 2011 Medi 2012 Medi 
2013 

Blaenau Gwent 89.7% 100% 100% 

Caerffili 98.0% 100% 100% 

Sir Fynwy 90.6% 78.6% 95.65% 

Casnewydd 97.5% 85.3% 96.6% 

Torfaen 98.2% 95.5% 99.5% 

De-ddwyrain Cymru 95.8% 96.2% 99.1% 

 

2.3 Hyrwyddo 
cyfran uwch o 
ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg 
mewn ysgolion 
dwyieithog. 
 

Caiff pob ysgol ei phennu'n ysgol cyfrwng Cymraeg neu'n ysgol cyfrwng Saesneg lle y caiff y Gymraeg 
ei haddysgu fel ail iaith.   Ac eithrio Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 2, 3, 4 a 
5, caiff pob pwnc ym mhob cyfnod ym mhob ysgol cyfrwng Cymraeg ei addysgu drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
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Canlyniad 3:  Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg   
Canlyniad 4:  Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion, colegau a dysgu 
seiliedig ar waith  

 

A. Amcan B. Perfformiad presennol C. Targedau D Cynnydd Rhagfyr 2014 

3.1 Cynyddu 
canran y dysgwyr 
14-16 oed sy'n 
astudio ar gyfer 
cymwysterau drwy 
gyfrwng y 
Gymraeg  
 

Mae 100% o ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 yn 
Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm 
Rhymni yn astudio ar gyfer pum cymhwyster neu 
fwy drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r gyfran uchel 
hon i'w chanmol.   

Bydd Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun 
Cwm Rhymni yn parhau i weithio mewn 
partneriaeth. Canmolodd Estyn y cymwysterau 
galwedigaethol cynyddol a ddarperir drwy waith 
partneriaeth yn ei arolygiad o'r ysgol yn 2008: 
“Mae'r ysgol wedi rhoi ystyriaeth lwyddiannus i 
flaenoriaethau cenedlaethol.  Yn benodol, mae'r 
ysgol yn gweithio'n agos iawn ar hyn o bryd 
gydag Ysgol Cwm Rhymni i ddiwallu agenda 
Llwybrau Dysgu 14-19 LlCC. Gwnaed 
cysylltiadau effeithiol gyda darparwyr addysg a 
hyfforddiant yn y gymuned.”  

Ymdriniwyd â gwaith partneriaeth rhwng Ysgol 
Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn 
Astudiaeth Achos 1 yn adroddiad 2008 Estyn ar 
arfer da (Mae Astudiaeth achos 2 yn ymdrin â 
gwaith cydweithredol gydag ysgol leol). 

Sefydlwyd CDPau dros y tair blynedd diwethaf, 
gan gynnwys CDPau yn Ysgol Gyfun Cwm 
Rhymni ac Ysgol Gyfun Gwynllyw, a CDPau ar y 
cyd ym mhob pwnc craidd a phob pwnc di-graidd 

Bydd Consortiwm De-ddwyrain Cymru yn 
gwneud y canlynol: 

 parhau i wella ansawdd y ddarpariaeth sydd 
ar gael i fyfyrwyr.   

 parhau i ddatblygu cymunedau dysgu 
proffesiynol ymhellach er mwyn cynnal 
safonau uchel ar draws y cwricwlwm.  

 parhau i fod ar flaen y gad o ran 
strategaethau ar gyfer datblygu llwybrau 
dysgu 14-16 drwy gydweithio ar bob lefel a 
chyda phob rhanddeiliad wrth ddatblygu 
addysg cyfrwng Cymraeg.  

 datblygu'r bartneriaeth 
drawsffiniol/consortiwm arloesol ymhellach 
er mwyn cynyddu nifer y cyrsiau sydd ar 
gael i'r myfyrwyr ymhellach.  Dim ond os 
bydd pob rhanddeiliad yn y Cynllun Datblygu 
Rhwydwaith Rhanbarthol (CDRhB) yn 
cydnabod bod angen blaenoriaethu addysg 
14-16 cyfrwng Cymraeg y gellir cyflawni hyn. 
Mae angen i addysg 14-16 cyfrwng Cymraeg 
gael ei hystyried fel rhan o drafodaethau'r 
consortia a'r Rhwydwaith Ardal Leol yn y 
dyfodol a llywio strategaethau addysgol yn y 
dyfodol. 

 
Gwynllyw a Chwm Rhymni 
yw'r unig sefydliadau sydd yn 
gallu / yn barod i ddarparu 
cyrsiau cyfrwng Cymraeg ar 
gyfer dysgwyr 14-16 oed.  
Fodd bynnag, heb gefnogaeth 
ariannol gan y Cynllun 
Datblygu Rhwydwaith 
Rhanbarthol (CDRhB) bydd yr 
ehangder o ddewisiadau dod 
yn fwyfwy anodd i'w cynnal.  
Bydd hyn wedyn yn cael effaith 
niweidiol ar ddarpariaeth i 
ddysgwyr 16-19 oed lle mae 
gennym 30 o gyrsiau i'w 
gynnig . Mae cydweithredu 
trawsffiniol wedi bod yn bosibl 
ac yn llwyddiannus oherwydd 
cefnogaeth Torfaen, Blaenau 
Gwent a Chaerffili ac yn awr y 
GCA. 
 
Mae cymunedau dysgu 
proffesiynol, gan sicrhau 
safonau uchel parhaus ar 
draws y cwricwlwm, yn parhau 
i fod yn flaenoriaeth gyda'r 
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ym mlwyddyn tri yn ogystal â'r uwch dîm arwain 
rhwng y ddwy ysgol a phum ysgol arall yn yr un 
teulu o ysgolion cyfrwng Cymraeg.  

Mae Cymunedau Dysgu Proffesiynol wedi 
parhau i ffynnu drwy'r teulu o ysgolion.  Trefnwyd 
34 o ddiwrnodau o gydweithredu ar draws y pum 
ysgol yn ystod 2012-2013.  

Mae dwy ysgol newydd wedi ymuno â'n teulu ac 
mae hyn wedi atgyfnerthu dull cydweithredol ein 
teulu.  

Mae 27 o ddiwrnodau o gyfarfodydd 
cydweithredol wedi'u trefnu a cheir 10 diwrnod 
pellach o hyfforddiant ar gyfer athrawon Saesneg 
a Mathemateg nad ydynt yn arbenigwyr yn ystod 
2013-2014.  

Rydym wedi ceisio cydweithio ag Ysgol Gymraeg 
Bro Morgannwg ac Ysgol y Preseli.  Mae awydd i 
wneud hynny ond hyd yma, nid ydym wedi 
llwyddo i drefnu'r cyfarfodydd llythrennedd ac 
arweinyddiaeth a ddymunwyd. 

Mae'r strategaeth NEETS yn boblogaidd iawn 
ymhlith y disgyblion ac mae wedi llwyddo i annog 
y disgyblion i gymryd diddordeb yn eu datblygiad 
eu hunain ac i feddu ar ddisgwyliadau uchel ar 
gyfer y dyfodol.  Rydym wedi gweld manteision 
ychwanegol o ddisgwyliadau cynyddol ymhlith y 
disgyblion hynny a fyddai fel arfer yn gweithio 
gyda'r disgyblion NEETS. 

 

ddwy ysgol a'u bod yn gallu 
cael eu cynnal gyda 
chefnogaeth cyllid Grant 
Cymraeg mewn Addysg, eto 
heb y gefnogaeth ariannol 
bydd y cydweithio hwn / 
cyfarfodydd hyn yn anodd iawn 
i'w cynnal. 
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3.2 / 4.1 
 Sicrhau bod y 
ddarpariaeth ar 
gyfer dysgwyr 14-
16 oed yn 
cydymffurfio â 
Mesur Dysgu a 
Sgiliau (Cymru) 
2009 

 

 

Ar hyn o bryd, mae'r ddarpariaeth ar gyfer 
opsiynau ôl-14 cyfrwng Cymraeg yn cydymffurfio 
â Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ac yn 
cael ei chynnal drwy grantiau penodol (14-16, 
16-19, grant ar gyfer addysgu dwyieithog 14-19) 
a thrwy waith partneriaeth rhwng Ysgol Gyfun 
Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.  

Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol Gyfun 
Gwynllyw yn cydweithio'n agos er mwyn sicrhau 
y gallant gynnig ystod eang o gyrsiau addas drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Bydd angen cydweithio 
pellach ar draws De-ddwyrain Cymru yn y 
dyfodol er mwyn sicrhau y gellir cynnal y 
ddarpariaeth 14-16 cyfrwng Cymraeg. 

Mae'r Bartneriaeth hon ('Partneriaeth 6') yn 
system effeithiol o gydweithio rhwng dwy 
ganolfan sy'n arbenigo mewn addysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Ar hyn o bryd, dim ond 
Partneriaeth 6 yn Ne-ddwyrain Cymru sydd â'r 
gallu a'r arbenigedd angenrheidiol i gyflawni 
nodau'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.  

Cyflwynwyd y Cynllun Strategol ar gyfer datblygu 
Llwybrau Dysgu 14-19 cyfrwng Cymraeg 2013-
2017 ym mis Ionawr 2013. (gweler Atodiad 5). 
Caiff y cynllun ei fonitro'n rheolaidd gan is-
bwyllgor Llwybrau Dysgu 14-19 y Cyd-
Lywodraethwyr.  Caiff y cynllun ei ddiweddaru 
ym mis Ionawr 2014. Rydym yn parhau i arwain 
aelodau o fforwm 14-19 De-ddwyrain Cymru a 
CYDAG De-ddwyrain Cymru. 

 

Sicrhau y caiff y ddarpariaeth ei chynnal drwy 
ddulliau ariannu priodol a gwaith partneriaeth 
parhaus.   

Sicrhau lleoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg 
digonol drwy gynllunio lleoedd ysgol ar sail 
ranbarthol.   

Parhau i ddarparu cludiant am ddim i 
ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol sy'n byw 
mwy na 3 milltir o'r ysgol uwchradd cyfrwng 
Cymraeg agosaf.  

Parhau i ddarparu cludiant cost is i ddisgyblion 
ôl-16 sy'n dewis astudio yn yr ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg agosaf.  

Gweithredu'r Cynllun Strategol ar gyfer datblygu 
Llwybrau Dysgu 14-19 cyfrwng Cymraeg 2013-
2017.  Bydd y cynllun hwn yn adlewyrchu nodau 
Partneriaeth 6 o ran cyflawni ein gweledigaeth 
hirdymor yn unol â'r "Adolygiad o Gymwysterau 
ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru" a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar.    Dylai hyn arwain 
cynllun datblygu rhanbarthol De-ddwyrain 
Cymru ar gyfer Llwybrau Dysgu 14-19 cyfrwng 
Cymraeg 2013-2016. 

Adeiladu ar bartneriaethau effeithiol ag ysgolion 
cyfrwng Cymraeg eraill ac asiantaethau 
addysgol allanol o fewn rhanbarth Consortiwm 
De-ddwyrain Cymru a ledled de Cymru.  

Creu partneriaethau ag ysgolion cyfrwng 
Cymraeg blaenllaw eraill ledled Cymru er mwyn 

Gweler uchod o ran y faith bod 
cyllid yn angenrheidiol er 
mwyn cynnal gwaith 
partneriaeth ar y cyd. 

Mae Cynllun Strategol ar gyfer 
datblygu Llwybrau Dysgu 14-
19 cyfrwng Cymraeg 2013-
2017 wedi cael ei ddatblygu a'i 
gytuno gan yr holl bartneriaid. 
Bydd y cynllun hwn yn 
adlewyrchu nodau Partneriaeth 
6 o ran cyflawni ein 
gweledigaeth hirdymor yn unol 
â'r "Adolygiad o Gymwysterau 
ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed 
yng Nghymru" a gyhoeddwyd 
yn ddiweddar.    Bydd hyn yn 
arwain cynllun datblygu 
rhanbarthol De-ddwyrain 
Cymru ar gyfer Llwybrau 
Dysgu 14-19 cyfrwng Cymraeg 
2013-2016. 

Cyfeirir at bartneriaethau 
gydag ysgolion cyfrwng 
Cymraeg eraill yn 3.1 uchod; 
mae hyn yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth i'r ddwy ysgol. 

Mae ail-lansiad Partneriaeth 6 
yn parhau i fod ar yr agenda a 
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Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn Ysgol sy'n 
Ymarferydd Arweiniol sy'n cydweithio ag Ysgol 
Gyfun Caerllion. 

Ceir mwy o fanylion yng nghynllun gweithredu 
strategol Partneriaeth 6 sydd ynghlwm yn 
Atodiad 5. 

Mae Cwm Rhymni mewn trafodaethau cyson 
gyda Choleg y Cymoedd ac mae gan Gwm 
Rhymni a Gwynllyw gysylltiadau da â Choleg 
Gwent. Mae trafodaethau cyson yn cael eu 
cynnal ynglŷn â chydweithio. Er bod Coleg 
Gwent yn cydnabod nad ydynt yn gallu 
cynnig yr un ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 
ag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol 
Gyfun Gwynllyw, maent wedi trefnu 
diwrnodau rhagflas a diwrnodau cyfoethogi 
trwy gyfrwng y Gymraeg. 

rhannu arfer rhagorol a grymuso Cwm Rhymni 
ymhellach.   

Mae Partneriaeth 6 yn parhau ac yn ffynnu, ond 
mae'r holl bartneriaid wedi cytuno ar yr angen i 
ail-lansio Partneriaeth 6 i ymateb yn effeithiol i'r 
newidiadau mewn strategaethau Llwybrau 
dysgu cenedlaethol a strategaethau 
cenedlaethol allweddol eraill, ac o ganlyniad 
pwysau sy'n wynebu'r sector cyfrwng Cymraeg 
yng ngoleuni materion ariannu 14-19. 

Daw Partneriaeth 6 yn bartneriaeth ehangach ar 
draws y cwricwlwm a chyfnodau allweddol.  
Mae'r datblygiadau hyn yn mynd rhagddynt ac 
maent yn rhan o strategaeth hirdymor i gyd-fynd 
â'r gwaith o ddatblygu safle newydd Ysgol Gyfun 
Cwm Rhymni yng Nghaerffili (Y Gwyndy). 

Mae cydweithio pellach â Choleg Gwent a 
Choleg y Cymoedd yn cael ei archwilio ar y cyd 
â Hyrwyddwyr Cyfrwng Cymraeg y colegau. 

chaiff ei drafod / adolygu yn y 
cyfarfodydd Cydlywodraethu. 
Bydd hyn yn cael ei drafod 
ymhellach pan fydd canlyniad 
yr adolygiadau cwricwlwm 
cyfredol (Donaldson et al) yn 
cael ei gyhoeddi.  

Roed cydweithredu gyda 
Choleg Gwent yn ddibynnol 
iawn ar waith Kelly Young, 
mae'r berthynas / 
cydweithredu rhwng Cwm 
Rhymni a Choleg y Cymoedd 
(pencampwraig Alison Jones) 
i'w ganmol.  Dyma beth rydym 
ni yn Gwynllyw yn ceisio 
sicrhau er lles ein disgyblion. 

3.3 Cynyddu 
canran y dysgwyr 
16-19 oed sy'n 
astudio pynciau 
drwy gyfrwng y 
Gymraeg mewn 
ysgolion  
 

Erys cyfraddau pontio o Flwyddyn 11 i Flwyddyn 
12 yn uchel yn 2013:  

 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni: 73.2% 

 Ysgol Gyfun Gwynllyw: 67% 
 

Mae cyfran y myfyrwyr sy'n parhau â'u haddysg 
cyfnod allweddol 5 drwy gyfrwng y Gymraeg 
wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf.  Er 
enghraifft, yn 2006, dim ond 56% o fyfyrwyr a 
barhaodd yn Ysgol Gyfun Gwynllyw o gymharu â 
70% yn 2012. Mae'r dewis cynyddol o gyrsiau a'r 

 

Cynhelir y gyfradd bontio uchel hon a nifer y 
cyrsiau a gynigir drwy gyfrwng y Gymraeg drwy 
bartneriaeth barhaus.  

Parhau i hyrwyddo Llwybrau dysgu 14-19 drwy 
gyfrwng y Gymraeg fel partneriaeth ranbarthol a 
rhannu'r weledigaeth hirdymor ar gyfer llwybrau 
dysgu 14-19 cyfrwng Cymraeg.   

Ein gweledigaeth ar gyfer llwybrau dysgu 14-19 
cyfrwng Cymraeg yw: 

 Parhau i ddatblygu'r Bartneriaeth yn 

 
Pontio 2014 59% yn groes i'r 
duedd tuag i fyny ers 2006. 
 
Yn anecdotaidd mae gennym 
reswm i gredu bod costau 
cludiant ôl-16 wedi effeithio ar 
gynhaliaeth. 
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adeiladau newydd yn yr ysgol wedi bod yn 
ffactorau dylanwadol.  

Mae nifer y myfyrwyr sy'n aros i astudio ym 
mlwyddyn 12 wedi parhau'n gyson rhwng 2012 a 
2013, er bod y gyfran wedi lleihau ychydig. Mae 
nifer y myfyrwyr sy'n aros i astudio yng nghyfnod 
allweddol 5 yn y ddwy ysgol yn uchel, yn 
enwedig o ystyried natur ddaearyddol yr ardal.  
Mae gwaith ymchwil dros y blynyddoedd wedi 
dangos mai nifer fach o'r myfyrwyr sy'n gadael i 
astudio mewn mannau eraill sy'n dilyn cyrsiau a 
gynigir o fewn yr ysgol.  Mae llai o fyfyrwyr o Sir 
Fynwy yn aros oherwydd y costau teithio uwch.   

Mae pynciau a ddilynir mewn mannau eraill gan 
fyfyrwyr Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi cynnwys 
cerddoriaeth a chelf. Rhagwelir y bydd yr adeilad 
newydd yn Ysgol Gyfun Gwynllyw a agorodd yn 
2012 sy'n cynnwys cyfleusterau cerddoriaeth a 
chelf arbenigol yn denu mwy o fyfyrwyr i astudio'r 
cyrsiau hyn yn CA5.  

Mae 100% o ddisgyblion ym Mlwyddyn 12 a 13 
yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm 
Rhymni yn astudio dau bwnc neu fwy drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  

Yng Nghyfnod Allweddol 4, cynigir 30 o gyrsiau 
academaidd a galwedigaethol gydag ystod eang 
o gyrsiau galwedigaethol lefel 2. Yng Nghyfnod 
Allweddol 5, cynigir 30 o gyrsiau academaidd a 
galwedigaethol gydag ystod eang o gyrsiau 
galwedigaethol lefel 3.  Mae nifer y cyrsiau a 
gynigir yn y ddwy ysgol wedi cynyddu dros y 

effeithiol gyda phob rhanddeiliad cyfrwng 
Cymraeg a chwarae rhan flaenllaw wrth 
arwain mentrau addysg yn lleol ac yn 
genedlaethol.  

 Cyflawni ein strategaeth i ddarparu 
addysg cyfrwng Cymraeg wych o'r safon 
uchaf bosibl gan sicrhau bod pob disgybl 
yn cael y cyfle i gyflawni ei botensial 
gwirioneddol.  

Sicrhau bod pob rhanddeiliad ym maes addysg 
cyfrwng Cymraeg yn deall ac yn cytuno â'r 
weledigaeth sylfaenol hon.  

Datblygu cyrsiau ôl-16 i fyfyrwyr ag anghenion 
addysgol arbennig ar lefel 1.  

 

 
 

Sir  / 
County 

Bl 12
  
2013/14 

Bl 
13  

% yn 
dychwelyd 
% 
returning 

B G 26 25 96 

Cas 26 23 88.5 

Torf 26 19 73 

M 15 15 100 

De 
Swydd 
Gaerlo
yw 

   

 
Sir / 
County 

Bl 11 
2013/1
4 

Bl 12  % yn 
dychwelyd 
% 
returning 

B G 25 15 60 

Cas 40 26 65 

Torf  87 47 54 

M 17 13 76.5 

De 
Swydd 
Gaerloy
w 

1 1 100 

 
Mae Cynllun Strategol ar gyfer 
datblygu Llwybrau Dysgu 14-
19 cyfrwng Cymraeg 2013-
2017 wedi cael ei ddatblygu a'i 
gytuno gan yr holl bartneriaid 
ac wedi'i atodi yn (Atodiad 1).  
Bydd y cynllun hwn yn 
adlewyrchu nodau Partneriaeth 
6 o ran cyflawni ein 
gweledigaeth hirdymor yn unol 
â'r "Adolygiad o Gymwysterau 
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blynyddoedd.  

Mae'r Fforwm Cyfrwng Cymraeg Rhanbarthol 14-
19 yn cynnig cyfleoedd i ymarferwyr rwydweithio 
a rhannu arfer gorau a gwybodaeth.  

Mae cyfran y dysgwyr 16-19 oed sy'n astudio 
drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynyddu wrth i'r 
galw am addysg cyfrwng Cymraeg gynyddu. Mae 
cyfraddau cadw ym Mlwyddyn 12 a 13 yn 
cynyddu o flwyddyn i flwyddyn  

Rydym wedi cyflwyno cwricwlwm addas ar gyfer 
disgyblion 16-19 oed ag anghenion dysgu 
ychwanegol. Rydym yn cyfuno NVQ 
(Cynorthwywyr Ystafell Ddosbarth neu Weinyddu 
Busnes) a phynciau craidd yn ogystal ag olrhain 
disgyblion mewn perthynas â'r Grant 
Amddifadedd Disgyblion er mwyn creu cyswllt 
rhwng darpariaeth a deilliannau. Byddwn yn 
cyflwyno cwricwlwm paratoi ar gyfer bywyd 
gwaith 16-19 yn ein huned anghenion sylfaenol 
ym mis Medi 2014. 

Rydym yn parhau i hyrwyddo dealltwriaeth 
bellach o'r angen i ddatblygu sgiliau llythrennedd 
ymhlith ein myfyrwyr ôl-16 ac yn enwedig ymhlith 
ein myfyrwyr galwedigaethol. 

ar gyfer pobl ifanc 14 i 19 oed 
yng Nghymru" a gyhoeddwyd 
yn ddiweddar.    Bydd hyn yn 
arwain cynllun datblygu 
rhanbarthol De-ddwyrain 
Cymru ar gyfer Llwybrau 
Dysgu 14-19 cyfrwng Cymraeg 
2013-2017. 

Rydym wedi trafod hyn ac os 
bydd angen gosod targed 
amser ar gyfer y cyrsiau ôl-16 
lefel 1, byddem yn gobeithio yr 
opsiwn yn weithredol erbyn 
Medi 2015. Byddai hyn yn 
destun adolygiad fel y gallem 
asesu'r galw am lwybr o'r fath. 
Bydd yr adolygiadau hyn yn 
cael eu cynnal y flwyddyn 
academaidd hon yn ystod 
tymor y Gwanwyn fel y gallwn 
asesu'r Llwybrau sydd ar gael / 
angen gan ein disgyblion ADY 
sydd ym mlwyddyn 11 ar hyn o 
bryd. Bydd hyn yn cael ei 
ystyried ar y cyd â'r adolygiad 
o'r cwricwlwm. 
 

Ysgol Gyfun Gwynllyw 2014 
Blwyddyn 12     100 
Blwyddyn 13      82 
Blwyddyn 14       0 
Cofrestrodd un disgybl 
blwyddyn 14 er mwyn ailsefyll 
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y flwyddyn, ond gadawodd 
adeg hanner tymor er mwyn 
helpu ei riant sengl dalu costau 
cludiant ar gyfer dau o 
frodyr/chwiorydd. 
 
 

Niferoedd sy'n astudio pynciau 
targed 14-19 oed trwy gyfrwng 
y Gymraeg:  

  

3.4 Gweithio drwy 
Rwydweithiau 14-
19 a Fforymau 
Rhanbarthol 14-19 
er mwyn cynnal a 
gwella darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg  
 

Mae Rhwydweithiau 14-19 yn darparu arian 
blynyddol i gefnogi trefniadau cydweithio ar gyfer 
addysgu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Mae datblygu darpariaeth 14-19 cyfrwng 
Cymraeg yn rhan o Strategaeth Drawsnewid 16-
18 (2010) pob awdurdod.    

Cynhelir trafodaethau bob blwyddyn rhwng yr 
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a'r sector 
addysg bellach er mwyn ystyried opsiynau ar 
gyfer darparu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg.   

Caiff cyllideb ranbarthol ei darparu gan 
Bartneriaeth Cymru er mwyn cynnal a gwella 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg.   

Parhau i gynnal trafodaethau blynyddol rhwng yr 
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a'r sector 
addysg bellach er mwyn ystyried opsiynau ar 
gyfer darparu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg.    

 

 
Y cyllid grant 14-16 a 
dderbyniwyd gan Awdurdodau 
Lleol y rhanbarth oedd 
£1,778,151.60 yn y flwyddyn 
ariannol 2014-15.  O'r swm 
hwn cafodd £301,456 ei 
ddyrannu i'r bartneriaeth 
cyfrwng Cymraeg, sy'n 
cynrychioli 16.9%.  Fodd 
bynnag, o Ebrill 2015 bydd 
grant newydd yn ei le, y Grant 
Gwella Addysg, sy'n disodli 11 
o grantiau eraill, gan gynnwys 
cyllid 14-19. Funding will be 
ring-fenced within the new EI 
grant to support year 10 and 
year 11 learners currently on 
grant-funded 14-16 courses.  
Mae hyn yn golygu y bydd 
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angen i'r bartneriaeth cyfrwng 
Cymraeg ystyried gydag 
Awdurdodau Lleol a'r GCA sut 
y byddant yn ariannu carfan 
newydd o ddysgwyr sydd ar fin 
mynd i Flwyddyn 10 ym Medi 
2015.    
 
 

3.5 Casglu, 
dadansoddi a 
defnyddio data ar 
gyfer darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg 
14-19.  Cynllunio 
ar gyfer 
darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg 
ôl-16 o fewn 
partneriaethau   
 

 

Drwy Fforwm De-ddwyrain Cymru caiff 
cyfarfodydd eu cynnal yn rheolaidd, caiff 
sesiynau ar gyfer staff eu trefnu, mae disgyblion 
yn cydweithio ac yn rhwydweithio, caiff meysydd 
â blaenoriaeth i'w datblygu eu nodi e.e. seicoleg.   

Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm 
Rhymni yn cydweithio.   Mae'r ysgolion yn 
chwilio'n rhagweithiol am ddarparwyr dysgu 
seiliedig ar waith annibynnol cyfrwng Cymraeg 
e.e. Mae Coleg Rhymni wedi darparu 
hyfforddiant mewn mecaneg ceir.  

Mae ymarferwyr yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ac 
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn mynd i gyfarfodydd 
Partneriaethau Dysgu cyfrwng Cymraeg a 
chyfrwng Saesneg er mwyn cael darlun cyflawn 
o raddau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 14-19 
yn y rhanbarth.   

Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol Gyfun 
Gwynllyw wedi ffurfio is-bwyllgor 14-19 y cyd-
lywodraethwyr.   Mae'r is-bwyllgor hwn ar y cyd 
yn monitro ac yn gwerthuso perfformiad 

 

Bydd Partneriaeth Cymru yn parhau i gydweithio 
i gynllunio ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
ôl-16.   

Caiff trefniadau cydweithio pellach eu datblygu 
drwy waith Fforwm Llwybrau Dysgu 14-19 De-
ddwyrain Cymru.  

Parheir i gydweithio'n agos â darparwyr 
hyfforddiant yn y gweithle a disgwylir 
datblygiadau pellach yn y dyfodol er mwyn 
sicrhau hyfforddiant cyfrwng Cymraeg mewn 
meysydd galwedigaethol eraill.  

Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn parhau i 
gyfrannu at y drafodaeth leol a chenedlaethol ar 
ddatblygu Strategaeth Llwybrau Dysgu 14-19 
gyfrwng Cymraeg.  

Mae Coleg Gwent wedi ymrwymo i barhau i 
ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog yn y cwricwlwm, gan gefnogi 
uwchsgilio'r staff drwy'r Cynllun Sabothol, 
hyfforddiant Sgiliaith a thrwy ddarpariaeth 
Cymraeg i Oedolion o fewn y Coleg.  

 
Gweler uchod a'r atodiad am 
fanylion. Mae Fforwm 14-19 
De-ddwyrain Cymru yn cwrdd 
yn rheolaidd ac yn cael ei 
ystyried i fod yn enghraifft 
wych o'r mentrau sydd yn 
bosibl. Mae Pennaeth Cwm 
Rhymni a'r Dirprwy bennaeth 
yng Ngwynllyw yn aelodau o'r 
Fforwm ac eleni 2014/2015 
Rhian Dafydd Dirprwy 
Bennaeth Gwynllyw yw'r 
Cadeirydd. 
Mae'r mentrau yn cynnwys 
trefnu cynadleddau cyfrwng 
Cymraeg ar gyfer disgyblion 
mewn pynciau lleiafrifol ôl-16, 
hyrwyddo pynciau 
galwedigaethol drwy drefnu 
gwaith maes cydweithredol 
a/neu gystadlaethau rhwng 
disgyblion. Dechrau cyfarfod 
rhwydwaith rhwng staff er 
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Partneriaeth 6.  

Mae Partneriaeth 6 yn system effeithiol o 
gydweithio rhwng dwy ganolfan sy'n arbenigo 
mewn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.   Yn 
Ne-ddwyrain Cymru, dim ond Partneriaeth 6 
sydd â'r gallu a'r arbenigedd angenrheidiol i 
gyflawni nodau'r Strategaeth Addysg Cyfrwng 
Cymraeg.   

Mae Partneriaeth 6 yn cydweithio â darparwyr 
hyfforddiant yn y gweithle er mwyn datblygu 
hyfforddiant yn y gweithle drwy gyfrwng y 
Gymraeg.   

Mae hwylusydd Fforwm Llwybrau Dysgu 14-19 
De-ddwyrain Cymru yn aelod o Uwch Dîm Rheoli 
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Ers ei gyflwyno, mae 
ffocws y fforwm wedi newid i drefnu cyfres o 
gynadleddau addysgol hynod lwyddiannus.  

Roedd diwrnod HMS CYDAG/CBAC (15/11/13) 
yn cynnwys hyfforddiant galwedigaethol yn Ysgol 
Gyfun Cwm Rhymni yn seiliedig ar grwpiau 
ffocws y fforwm.  Canolbwyntiodd y diwrnod hwn 
ar ddatblygu sgiliau llythrennedd.  

Mae'r is-bwyllgor ar y cyd yn parhau i gwrdd er 
mwyn monitro, gwerthuso a chynllunio ar gyfer 
datblygiadau yn y dyfodol o ran y strategaeth 
Llwybrau Dysgu cyfrwng Cymraeg 14-19.  

Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt â Choleg 
Ystrad Mynach (Mae'r Hyrwyddwr Dwyieithog yn 
aelod o Fforwm Llwybrau Dysgu 14-19 De-
ddwyrain Cymru ac mae'n cyfarfod â'r pennaeth 

Mae Coleg Gwent yn bwriadu parhau i 
gynyddu nifer y cyrsiau a modiwlau sydd ar 
gael i'w ddysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg 
gyda'r nod o gael rhywfaint o ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg mewn meysydd 
galwedigaethol penodol o fewn y 5 mlynedd 
nesaf.  Mae hyn yn unol â'r targedau a nodir 
yn strategaeth ddwyieithog y Coleg. 
 
 
 
 
 

mwyn datblygu adnoddau 
addysgu. Mae aelodaeth y 
Fforwm yn cynnwys 
Pencampwyr cyfrwng Cymraeg 
o golegau De Cymru yn 
ogystal â chynrychiolwyr 
partneriaethau'r Ysgolion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw 
hefyd yn cyfrannu at y 
drafodaeth hon. 
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a'r hwylusydd yn rheolaidd). 

Cynrychiolir Cwm Rhymni ar y Rhwydwaith Ardal 
Leol a bydd yn cael ei gynrychioli ar y corff 14-19 
newydd pan gaiff ei sefydlu. 

O flwyddyn i flwyddyn, mae Coleg Gwent yn 
cofrestru 350 o ddysgwyr ar gyfartaledd sydd 
wedi astudio mewn lleoliad cyfrwng Cymraeg o'r 
blaen. Nid yw pob un o'r dysgwyr hyn yn 
trosglwyddo yn uniongyrchol o addysg uwchradd, 
ond yn aml yn dod i'r Coleg yn dilyn amser mewn 
cyflogaeth, fel NEETs, magu teulu neu 
amgylchiadau eraill. Mae gan y Coleg 
ymrwymiad i sicrhau bod y dysgwyr hyn yn cael 
cynnig cymorth i barhau â'u haddysg yn yr iaith 
o'u dewis, lle bynnag y bo'n bosibl. Mae'r Coleg 
yn cynnig y dysgwyr hyn bortffolio o opsiynau i 
barhau i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu 
hastudiaethau yn amrywio o gael eu haddysgu 
modiwlau penodol yn ddwyieithog (lle mae 
gennym staff sy'n siarad Cymraeg) i'w cefnogi i 
gwblhau pob elfen o'u gwaith yn y Gymraeg, os 
ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Yn ddiweddar, mae Coleg Gwent wedi datblygu 
12 cwrs (2013/14) lle mae dysgwyr yn cael y 
cynnig i astudio modiwlau penodol o fewn y cwrs 
hwnnw yn y Gymraeg.  Mae gan y cyrsiau hyn 
diwtoriaid sy'n siarad Cymraeg sy'n cyflwyno eu 
modiwlau yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg 
(dulliau cyflwyno dwyieithog).  Mae myfyrwyr yn 
gallu cyflwyno gwaith yn y Gymraeg a chael eu 
hasesu yn y Gymraeg.  Mae'r Coleg yn 
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gweithredu ar draws 5 sir ac mae pob campws 
yn cynnig rhywfaint o ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg / dwyieithog.  Mae Coleg Gwent hefyd 
wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â'r 
ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol i ddarparu 
sesiynau blasu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn 
meysydd galwedigaethol penodol i flynyddoedd 
10 ac 11.   
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5.1 Gwella 
darpariaeth er 
mwyn mynd i'r 
afael â sgiliau 
llythrennedd 
Cymraeg   

 

Mae pob ysgol cyfrwng Cymraeg yn ymateb i'r 
Fframwaith Llythrennedd gan weithio gyda 
phartneriaid y Rhaglen Gymorth Genedlaethol ac 
maent yn gweithredu'r Fframwaith ym mhob 
agwedd ar gwricwlwm yr ysgol, gan gynnwys y 
Gymraeg.   Mae'r Fframwaith yn cynnwys pob 
Cynllun Gwella Ysgolion; gwnaed gwaith mapio 
llythrennedd ym mhob ysgol cyfrwng Cymraeg ac 
mewn adrannau Cymraeg mewn ysgolion 
uwchradd cyfrwng Cymraeg.   

Cwblhawyd arolygiadau a nodwyd bod Cwm 
Rhymni yn perfformio'n rhagorol.  Mae'r adroddiad 
ar gael ar gais.  

Mae mentrau pontio llwyddiannus ar waith yn Ysgol 
Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol Gyfun Gwynllyw sy'n 
gwella safonau Llythrennedd, ac mae pennu 
targedau ac olrhain cynnydd disgyblion yn ganolog 
i'r broses.  Mae'r cwricwlwm Pontio yn parhau i fod 
yn strategaeth effeithiol sy'n sicrhau datblygiad 
llythrennedd da a dealltwriaeth well o amgylchedd 
ysgol uwchradd. 

Mae cyfarfodydd rheolaidd â fforwm Penaethiaid 
ysgolion cyfrwng Cymraeg De-ddwyrain Cymru yn 
sicrhau y caiff arfer da ei rannu mewn perthynas â 
strategaethau llythrennedd a mentrau eraill ysgol 
gyfan.  

 

Bydd yr Awdurdodau Lleol, ar y cyd â'r GCA, yn 
parhau i fonitro a gwerthuso safonau'r Gymraeg 
ac ansawdd y ddarpariaeth, drwy ddadansoddi 
adroddiadau arolygu Estyn, dadansoddi data, 
pennu targedau ar gyfer ysgolion a gwybodaeth 
a geir gan Arweinydd System Cymraeg y GCA 
ac arweinydd y Tîm Cymorth y Gymraeg mewn 
Addysg. 

Bydd y GCA yn parhau i ddatblygu Strategaeth 
Llythrennedd gonsortiwm ar gyfer darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg a fydd yn adlewyrchu'r 
Strategaeth Llythrennedd Genedlaethol ac i 
sicrhau darpariaeth deg.  

Dylid datblygu gwaith Tîm Cymorth y Gymraeg 
mewn Addysg y GCA mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg er mwyn adlewyrchu anghenion 
cynyddol y sector cyfrwng Cymraeg.  Bydd 
ymweliadau monitro, herio, cefnogi ac ymyrryd y 
GCA yn canolbwyntio ar safonau llythrennedd er 
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd 
da.  Bydd modelau cymorth ysgol i ysgol yn cael 
eu harchwilio.  

Bydd gwaith i nodi arfer da yn ystod 2013-14 yn 
darparu sylfaen ar gyfer cymorth ysgol i ysgol yn 
y dyfodol.  Bydd y Tîm Cymorth y Gymraeg 
mewn Addysg yn parhau i ddarparu a datblygu 
ymhellach hyfforddiant iaith a methodoleg i 

 
Mae Adroddiadau Effaith yn 
cael eu darparu i Awdurdodau 
Lleol bob tymor. 

 

 

Mae'r GCA wedi datblygu 
Olrheiniwr Llythrennedd 
Cymraeg, yn debyg i Saesneg 
a Mathemateg, a Rhifedd, i 
gefnogi ysgolion i olrhain 
cynnydd disgyblion â 
fframwaith Llythrennedd 
Cenedlaethol. 

Erbyn hyn mae Rhagoriaeth yn 
Rhaglen Addysgu GCA yn 
weithredol - Anelu at 
Ragoriaeth. Mae llythrennedd 
yn elfen allweddol o'r rhaglen 
hon. 

Mae paratoadau ar gyfer y 
TGAU Cymraeg newydd yn 
cael eu hwyluso gan y GCA 
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O ran ysgolion uwchradd, mae Ysgol Gyfun 
Gwynllyw ac Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn gweithio 
mewn partneriaeth fel rhan o rwydwaith 
trawsranbarthol gydag Ysgol Gyfun Llangynwyd, 
Ysgol Gyfun Y Cymer ac Ysgol Gyfun Rhydywaun, 
Ysgol Bro Edern ac Ysgol Bryn Tawe. Cynhelir 
CDPau er mwyn gwella sgiliau iaith ymarferwyr 
cyfrwng Cymraeg a dysgwyr ar draws y cwricwlwm.  
Mae CDPau yn cynnwys pynciau Craidd ac 
amrywiaeth o bynciau Sylfaen sy'n newid bob 
blwyddyn.  

Mae Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA, ar ran Awdurdodau Lleol, yn cefnogi ac yn 
herio pob ysgol (cyfrwng Cymraeg a Saesneg) 
drwy ymweliadau rheolaidd gan Swyddog y 
Gymraeg mewn Addysg.  Caiff pob ysgol ei 
phroffilio o ran ei chryfderau a meysydd i'w 
datblygu. Caiff arfer da ei nodi a'i rannu gan Dîm 
Cymorth y Gymraeg mewn Addysg.  Good practice 
is identified and shared by the Welsh in Education 
Team. Ceir cymorth ychwanegol ar gyfer y Cyfnod 
Sylfaen cyfrwng Cymraeg gan dîm Cynghori y 
Blynyddoedd Cynnar y GCA (mewn ysgolion 
cynradd a lleoliadau Addysg y Blynyddoedd Cynnar 
nas cynhelir).  

Mae Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn monitro'r broses o weinyddu a marcio 
Profion Darllen Cenedlaethol ar ran Awdurdodau 
Lleol.  Rhoddir adborth i ysgolion.  Mae 
Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg yn helpu i 
ddatblygu strategaethau ar gyfer meithrin sgiliau 
disgyblion mewn perthynas â'r math o gwestiynau 

athrawon a chynorthwywyr addysgu yn y sector 
cyfrwng Cymraeg a hyrwyddo'r Cynllun 
Sabothol. 

 

 

drwy gydweithio gyda'r 
consortia Consortiwm Canol 
De Cymru a dyluniad 
trefniadau ysgol-i-ysgol. 

Mae anghenion datblygu 
ieithyddol staff wedi eu trafod â 
phob pennaeth ac mae angen 
hyrwyddo'r Cynllun Sabothol. 
Mae'r Tîm Cymraeg mewn 
Addysg wedi sefydlu 
cysylltiadau gyda'r tîm 
Sabothol ym Mhrifysgol 
Caerdydd ac wedi'u hysbysu 
o'r anghenion. 

Mae proffiliau ysgol yn eu lle 
gyfer pob ysgol gynradd 
flaenoriaeth.  

 

 
Cafodd monitro o'r Profion 
Darllen Cenedlaethol ei 
chynnal mewn sampl o 
ysgolion ym Mai 2014. 
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sy'n codi yn y profion darllen.  

Mae'r ddau glwstwr cynradd cyfrwng Cymraeg wedi 
ceisio datblygu Llythrennedd ar sail CDP, gan 
weithio tuag at wella llythrennedd.   Gweithiodd 
clwstwr Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar ddatblygu 
strategaethau ysgrifennu yn ystod 2012-13 a 
gweithiodd clwstwr Ysgol Gyfun Gwynllyw ar 
ddatblygu strategaethau darllen. Mae'r gwaith hwn 
yn parhau gydag ysgolion ar draws y rhanbarth, a 
chaiff ei gefnogi gan Swyddogion y GCA, sy'n 
gweithio gyda'i gilydd i ystyried yr 'Wyth Ymddygiad 
Darllen' fel ffactorau ysgogi gwelliannau mewn 
llythrennedd. Caiff yr arfer da hwn sy'n deillio o'r 
prosiect ei rannu ar draws y consortia.   

Mae Cwm Rhymni yn parhau i ddarparu cwrs iaith 
personol, ar-lein, mewnol er mwyn gwella safonau 
llythrennedd Cymraeg ymhellach ymhlith staff ar 
bob lefel yng Nghwm Rhymni.  Defnyddir y cwrs 
hwn i nodi anghenion hyfforddi staff pellach yn 
Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, gan sicrhau 
bod disgyblion yn cael eu haddysgu gan athrawon 
sy'n fodelau iaith da.  Mae'r strategaeth ar gyfer 
gwella sgiliau llythrennedd staff wedi bod yn 
effeithiol iawn.  Penodwyd unigolyn â gradd yn y 
Gymraeg i hwyluso'r strategaeth drwy helpu i 
fentora staff a chefnogi staff drwy fonitro safon 
ieithyddol taflenni gwaith a chyflwyniadau.  
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5.2 Gwella 
darpariaeth a 
safonau 
Cymraeg Iaith 
Gyntaf 

 

Y Cyfnod Sylfaen 

Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod 
Sylfaen sy'n cyflawni o leiaf Ddeilliant 5 y Cyfnod 
Sylfaen o ran sgiliau Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu Cymraeg yn y tabl isod.   

 

Cymraeg Iaith Gyntaf   
Deilliant 5+ y Cyfnod 

Sylfaen 

 
2012 

 
2013 

Blaenau Gwent 76.7% 82.9% 

Caerffili 87.7% 90.7% 

Sir Fynwy 97.5% 86.0% 

Casnewydd 91.0% 85.0% 

Torfaen 77.5% 82.8% 

De-ddwyrain Cymru - 88.4% 

Cyfartaledd  85.9% 87.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Cyfnod Sylfaen  

Mae targedau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn 
2014 a 2015 yn seiliedig ar wir gyflwyniadau 
ysgolion o dargedau dyheadol lefelau 
disgyblion unigol. Mae hyn yn cyfrif am 
dargedau ALl sy'n is na'r perfformiad 
blaenorol mewn rhai achosion. 

 
 

Cymraeg Iaith 
Gyntaf   

Deilliant 5+ y 
Cyfnod Sylfaen 

 
2014 

 
2015 

2017 

Blaenau Gwent 84.4% 77.4% 85% 

Caerffili 90.20% 85.5% 90% 

Sir Fynwy 94.00% 82.2% 95% 

Casnewydd 91.5% 94.2% 95% 

Torfaen 95.4% 93.1% 95% 

De-ddwyrain Cymru 91.2% 87.4% 93% 

 

 
Pennwyd targedau hefyd ar gyfer Deilliant 6 
gyda tharged ar y cyd ar gyfer De-ddwyrain 
Cymru o 29.8% yn 2014 a 31.9% yn 2015. 

Bydd hyfforddiant a chefnogaeth safoni a 
chymedroli yn cael eu darparu ar gyfer y 
Cyfnod Sylfaen er mwyn sicrhau cysondeb 
mewn asesu ac adrodd athrawon ar 
Ddeilliannau Blwyddyn 2. Bydd 

 
Mae'r targedau ar gyfer y 
Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau 
Allweddol 2-4 wedi cael eu 
gosod gan ysgolion yn unol â'r 
gylchred gosod targedau GCA 
ac mae targedau drafft wedi eu 
cyflwyno ar hyn o bryd i'w 
gymeradwyo gan yr ALl. Caiff 
targedau eu seilio ar dargedau 
lefel disgyblion unigol 
gwirioneddol. Mae hyn yn cyfrif 
am dargedau ALl sy'n is na'r 
perfformiad blaenorol mewn 
rhai achosion. 
 
Y Cyfnod Sylfaen - Deilliant 5 

Roedd amrywiad mawr mewn 
perfformiad ar draws y 
rhanbarth, ond dim ond 20 o 
ysgolion cyfrwng Cymraeg 
sydd i gyd. Mae'r cynnydd yn 
amrywio o 1.6 pwynt canran 
yng Nghaerffili i 10.1 o 
bwyntiau yn Sir Fynwy gyda 
chynnydd o 2.8 o bwyntiau ar 
draws y rhanbarth. Blaenau 
Gwent oedd yr unig ALl gyda 
gostyngiad mewn perfformiad 
gyda gostyngiad o 7.3 o 
bwyntiau. Fodd bynnag, dim 
ond un ysgol yw hon. Roedd 
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Cyfnod Allweddol 2 

Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2 sy'n cyrraedd o leiaf Lefel 4 yn asesiad 
yr athro o'r Gymraeg yn y tabl isod.  Nodir hefyd 
nifer y disgyblion ar gyfer 2013: 

 

Cymraeg CA2  
Lefel 4+ 

2011 2012 2013 
2013 

Nifer y 
disgyblion 

Blaenau Gwent 81.5% 82.1% 74.2% 31 

Caerffili 86.3% 88.1% 89.2% 251 

Sir Fynwy 90.3% 82.7% 82.6% 23 

Casnewydd 87.5% 82.4% 98.3% 59 

Torfaen 94.64% 87.88% 98.6% 69 

De-ddwyrain 
Cymru 

- - 90.8% 433 

Cyfartaledd  82% 84% 86.7% dd/g 

digwyddiadau safoni cyfrwng Cymraeg yn 
cael eu cynnal er mwyn sicrhau cysondeb 
mewn arferion ar draws ysgolion. 

Bydd Menter Llythrennedd y GCA ar gyfer y 
Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg, 'Communication Matters' yn cael ei 
chyflwyno ar draws pob ysgol cyfrwng Cymraeg 
gyda fersiwn Cymraeg newydd, addas at y diben 
(Cyfathrebu'n Cyfri) a luniwyd drwy gydweithio 
rhwng y GCA a chynrychiolwyr o'r sector 
cyfrwng Cymraeg. 

Yn dilyn archwiliad GCA o ddarpariaeth y 
Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg yn ystod 2013, bydd cymorth dwys 
yn cael ei ddarparu i ysgolion mewn angen 
gan Swyddog Cyfnod Sylfaen cyfrwng 
Cymraeg dynodedig. Bydd ysgolion yn cael 
eu hail-asesu fel y bo'n briodol. 

 

Cyfnod Allweddol 2 
 

Mae targedau ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 
yn 2014, 2015 a 2016 yn seiliedig ar wir 
gyflwyniadau ysgolion o dargedau dyheadol 
lefelau disgyblion unigol. Mae hyn yn cyfrif 
am dargedau ALl sy'n is na'r perfformiad 
blaenorol mewn rhai achosion. 
 

% Cymraeg CA2 
Lefel 4+ 

2014 2015 2016 2017 

perfformiad o fewn ystod 
darged yr ysgol ar gyfer 
Blaenau Gwent a Thorfaen, ac 

yn uwch na'r amrediad targed 
ysgol yng Nghaerffili, Sir 
Fynwy a Chasnewydd.  

Cymraeg 
Gyntaf  
Iaith  
Deilliant 5+ y 
Cyfnod 
Sylfaen 
 
 
 P
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Blaenau 
Gwent 

75.68 87 
       
85 

Caerffili 92.27 95 90 

Sir Fynwy 96.08 93 95 
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Dros y tair blynedd diwethaf bu tuedd ar i fyny 
parhaus yng nghyrhaeddiad disgyblion yng 
Nghaerffili (+2.9%), Casnewydd (+10.8%) a 
Thorfaen (+3.96%).  Mae'r canlyniadau yn Sir 
Fynwy wedi gostwng dros gyfnod o dair blynedd (-
7.7%) ond maent yn parhau'n sefydlog o gymharu 
â 2012.  Mae canlyniadau Blaenau Gwent yn 
dangos tuedd ar i lawr (-7.3%).   
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfnod Allweddol 3 
 

Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3 sy'n cyrraedd o leiaf Lefel 5 yn asesiad 
yr athro o'r Gymraeg yn y tabl isod.   
 

Cymraeg 
CA3 Lefel 

5+ 
2011 2012 2013 

2013 
Nifer y 

disgyblion 

Caerffili 75.9% 84.3% 88.1% 236 

Torfaen 76.7% 83.1% 84.4% 186 

De-
ddwyrain 
Cymru 

- - 86.5% 422 

Cyfartaled
d  

81.3% 84.2% 87.6% 
Ddim yn 

Berthnasol 

 

Dros y tair blynedd diwethaf mae perfformiad yng 
Nghymru wedi gwella yn y ddwy ysgol cyfrwng 

Blaenau Gwent 88 70.4 82.1 88% 

Caerffili 91.6 88 93.9 93% 

Sir Fynwy 85.7 85.7 93.9 94% 

Casnewydd 94.4 94.2 93.5 95% 

Torfaen 84.7 82.7 72.1 85% 

De-ddwyrain 
Cymru 

91.3 89.2 89.7 92% 

 

Pennwyd targedau hefyd ar gyfer L5+ gyda 
tharged ar y cyd ar gyfer De-ddwyrain Cymru o 
30.1% yn 2014 a 31.9% yn 2015.  

Bydd safoni a chymedroli yn CA2 a CA3 yn 
cael eu cefnogi gan Dîm Cymorth y 
Gymraeg mewn Addysg. Bydd safoni 
clwstwr yn cael ei arwain gan Swyddogion 
GCA gydag adborth yn cael ei ddarparu i 
ysgolion ar gywirdeb a chysondeb Asesiad 
Athrawon. 

Bydd y GCA yn cydweithio gyda'r ysgolion 
cyfrwng Cymraeg i adeiladu ar fenter 
'Cyfathrebu'n Cyfri' ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a'i 
chyflwyno i CA2.  
 

 

Cyfnod Allweddol 3 
 

Mae targedau ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 
yn 2014 a 2015 yn seiliedig ar wir 
gyflwyniadau ysgolion o dargedau dyheadol 
lefelau disgyblion unigol. Mae hyn yn cyfrif 
am dargedau ALl sy'n is na'r perfformiad 
blaenorol mewn rhai achosion. 

 
 
Mae perfformiad Deilliant 6 yn 
is na chyfartaledd Cymru ym 
mhob Awdurdod Lleol ar 
wahân i Gasnewydd. 
 
Mae'r fenter Cyfathrebu'n 
Gyntaf ar y gweill gyda 19 o'r 
20 o ysgolion cynradd ar draws 
y pum awdurdod yn cymryd 
rhan. Mae dwy rownd o 
hyfforddiant wedi cael eu 
cynnal hyd yn hyn (Mehefin / 
Gorffennaf a Medi / Hydref) ar 
gyfer pob grŵp blwyddyn. 
Bydd gweithgor yn cael ei alw i 
adolygu'r prosiect hyd yn hyn.   

 
 
Cyfnod Allweddol 2 

% Cymraeg 
CA2 Lefel 

4+ 
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2015 2016 

 
 
 
  
2017 

Blaenau 88 69 93 82 

Casnewydd 91.14 96 95 

Torfaen 88.07 95 95 

De-ddwyrain 
Cymru 

91 94 93 

Cymru 89.82 - 
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Cymraeg (+12.2% Caerffili, +7.7% Torfaen).  Mae 
perfformiad yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn uwch 
na'r cyfartaledd cenedlaethol a dyma'r drydedd 
ysgol orau o ran canlyniadau yn y teulu o ysgolion.  
Mae cyrhaeddiad yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, er 
gwaethaf tuedd ar i fyny, ychydig yn is na'r 
cyfartaledd cenedlaethol gyda'r ysgol yn y nawfed 
safle o ran canlyniadau yn y teulu o ysgolion.  Yn 
2013, mae perfformiad yn y ddwy ysgol yn is na'r 
canolrif.  
 
 
 

 
 
 

Cyfnod Allweddol 4 
 

Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 4 sy'n ennill graddau A*-C  mewn TGAU 
Cymraeg Iaith Gyntaf yn y tabl isod: 

 

TGAU Cymraeg 
CA4 
A*-C 

2011 2012 2013 

Caerffili 74.7% 80.3% 67.46% 

Torfaen  71.8% 84% 

De-ddwyrain Cymru - - 74.5% 

Cyfartaledd  74.63% 73.69% 73.27% 

 
 

Dros y tair blynedd diwethaf mae perfformiad yn 
CA4 wedi amrywio yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, 
ac mae canlyniadau 2013 yn is na'r cyfartaledd 
cenedlaethol.  Dyma'r ysgol oedd â'r canlyniadau 

 

% Cymraeg CA3 
Lefel 5+ 

2014 2015 2016 2017 

Caerffili 86.8% 94% 97.61% 98% 

Torfaen 88.2% 88.5% 90.23% 91% 

De-ddwyrain Cymru 87.2% 91.3% 94.59% 95% 

 
Pennwyd targedau hefyd ar gyfer L6+ sef 44.0% 
yn 2014 a 45.1% yn 2015. 

Bydd safoni clwstwr a safoni ar draws clystyrau 
o broffiliau dysgwyr Cymraeg yn CA2 / 3 yn cael 
eu cefnogi gan Dîm Cymorth y Gymraeg mewn 
Addysg. 

 
 

 

 

Cyfnod Allweddol 4 

Mae targedau ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 
yn seiliedig ar wir gyflwyniadau ysgolion o 
dargedau dyheadol lefelau disgyblion unigol. 
Mae hyn yn cyfrif am dargedau ALl sy'n is 
na'r perfformiad blaenorol mewn rhai 
achosion. 

 

TGAU Cymraeg 
CA4 A*-C 

2014 2015 

Caerffili 82.5% 82.6% 

Torfaen 83.7% 86% 

Gwent 

Caerffili 90 90 90 93 

Mynwy. 83 86 87 88 

Casnewydd 94 94 90 89 

Torfaen 92 99 94 94 

De-ddwyrain 
Cymru 

90 90 91 92 

Cymru 88.1  

 

Roedd amrywiad mawr ar 
draws y rhanbarth, ond dim 
ond 18 o ysgolion cyfrwng 
Cymraeg sydd yn gyfan gwbl 
gyda chanlyniadau yng 
Nghyfnod Allweddol 2. 
Cynyddodd perfformiad yng 
Nghaerffili (0.7 pwynt), Sir 
Fynwy (0.3 pwynt) a Blaenau 
Gwent (14.2 pwynt). 
Gostyngodd perfformiad yng 
Nghasnewydd (4 pwynt) a 
Thorfaen (6.6 pwynt). Fodd 
bynnag, mae perfformiad yn 
parhau i fod yn sylweddol 
uwch na'r ffigwr cenedlaethol 
yng Nghasnewydd a Thorfaen, 
ac yn cynrychioli dim ond 2 
ysgol yn y naill Awdurdod 
Lleol. Roedd perfformiad o 
fewn yr ystod darged yr 
ysgolion ar gyfer pob ALl ar 
wahân i Gasnewydd lle'r oedd 
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gorau o blith y teulu o ysgolion yn 2012 gan syrthio 
i'r wythfed safle yn y teulu yn 2013, yn is na'r 
canolrif yn y trydydd chwartel.  Mae'r ysgol yn 
mynd i'r afael â'r materion dan sylw.  

Mae canlyniadau Cymraeg CA4 Ysgol Gyfun 
Gwynllyw ar gyfer 2013 wedi dangos gwelliant 
sylweddol o gymharu â 2012 gyda thuedd ar i fyny 
dros dair blynedd. Mae canlyniadau 2013 yn 
rhagori ar gyfartaleddau cenedlaethol. Dyma'r 
ysgol â'r canlyniadau gorau ond un yn y teulu yn 
2013 ac mae uwchlaw'r canolrif yn chwartel 1.  

 

De-ddwyrain 
Cymru 

83% 84% 

 
 
 

Mae canlyniadau pob ysgol yn cael eu monitro 
a'u herio gan Arweinwyr System Gwasanaeth 
Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru ac 
Arweinydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn 
Addysg gyda chymorth ychwanegol ac 
ymyriadau gan Swyddogion y Gymraeg mewn 
Addysg ac Athro Ymgynghorol Cyfnod Sylfaen 
Cyfrwng Cymraeg y GCA.   

Er mwyn sicrhau y caiff arfer da ei rannu ag 
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, mae Ysgol 
y Castell, Caerffili wedi ei nodi fel ysgol gynnal 
ar gyfer rhaglen Sicrhau Addysg Dda y GCA.  
Rhaglen mewn ysgolion yw hon a gynhelir 
mewn ysgolion cynnal, drwy roi hanes o 
lwyddiant athrawon i athrawon ac arweinwyr.  Ei 
nod yw galluogi athrawon a enwebwyd o 
ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill y mae eu 
haddysgu yn Dda yn gyffredinol i fod yn Dda 
bob amser o leiaf, ac i fod yn llwyfan ar gyfer 
datblygu Rhagoriaeth.  

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn defnyddio Fframwaith Rhagoriaeth 
mewn Addysgu y GCA fel modd i wella safonau 
addysgu a dysgu mewn Cymraeg ac i hyrwyddo 
arfer gorau.  Bydd y tîm yn diffinio, ar lefel pwnc, 
nodweddion chwe elfen y fframwaith ac yn 
darparu ac yn caffael arfer sy'n werth ei rannu er 
mwyn helpu i gyflawni'r fframwaith.  

y targed yn well na'r disgwyl. 

Rhagorwyd targed De 
Ddwyrain Cymru ar gyfer L5+ 
(30.1%) gyda 31.9% gyda 
chynnydd mewn perfformiad 
ym mhob ALl heblaw Torfaen. 
Lle'r oedd cynnydd, cafodd 
targedau ALl eu rhagori, gyda 
pherfformiad o fewn ystod 
targed yn Sir Fynwy. 
 
Fe wnaeth Swyddogion 
Cymraeg mewn Addysg y GCA 
mynychu safoni Clystyrau 
2014 gyda'r ddau glwstwr yn 
derbyn adroddiad GCA ar eu 
darganfyddiadau.  

Ym mis Hydref 2014 fe wnaeth 
gydlynwyr iaith dderbyn 
hyfforddiant ar  gyfarwyddyd a 
disgwyliadau safoni y GCA ar 
gyfer safoni 2015.  Mae'r 
ddogfen GCA ‘Sicrhau 
Rhagoriaeth mewn Asesiad 
Athro’ wedi cael ei datblygu a'i 
rhannu, gan gynnwys 
cyfarwyddyd cynhwysfawr ar 
safoni Cymraeg. 
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 Cyfnod Allweddol 3 
 

% Cymraeg 
CA3 Lefel 

5+ 
 P
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2015 2016 

 
     
 
2017 

Caerffili 90 95 94 96 

Torfaen 87 87 89 90 

De-ddwyrain 
Cymru 

89 92 92 
93 

 Cymru 90  

 

Fe wnaeth perfformiad ar y 
lefel a ddisgwylir gwella yn 
2013 yn y ddau ALl.  
 
Cyfnod Allweddol 4 

TGAU 
Cymraeg 

CA4  
A*-C 
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Caerffili 73 84 89 86 

Torfaen 80 81 82 83 

De-
ddwyrain 
Cymru 

77 82 
86 85 

Cymru 73.69  

 

Mae perfformiad yn Nhorfaen 
wedi gostwng ond yn parhau i 
fod yn uwch na'r cyfartaledd 
cenedlaethol gan 7 o bwyntiau. 
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Mae perfformiad wedi cynyddu 
yng Nghaerffili ac mae nawr yn 
hafal i'r cyfartaledd 
cenedlaethol. 
Mae'r holl ganlyniadau ysgol 
wedi eu dadansoddi gan y 
GCA gyda chymorth 
blaenoriaethol yn cael ei 
dargedu i angen ac ymyriadau 
yn digwydd lle mae 
tanberfformiad. 

Lansiwyd y Rhaglen 'Sicrhau 
Da' y GCA, Anelu at 
Ragoriaeth, yn ystod diwedd 
mis Medi 2014. Mae pob ysgol 
cyfrwng Cymraeg yn rhan o'r 
rhaglen hon gydag Ysgol y 
Castell ac Ysgol Gyfun Cwm 
Rhymni yn ysgolion arweiniol. 

5.3 Cynyddu 
cyfleoedd i 
ddysgwyr o bob 
oedran ymarfer 
eu Cymraeg y tu 
allan i'r ystafell 
ddosbarth 

 

Mae pob ysgol cyfrwng Cymraeg yn cynnig y cyfle i 
ddisgyblion gymryd rhan mewn ystod eang o 
weithgareddau e.e. clybiau amser cinio ac ar ôl 
ysgol, cystadlaethau diwylliannol a chwaraeon yr 
Urdd gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol 
flynyddol, galâu nofio ac ati.  Caiff yr holl 
weithgareddau hyn eu cynnal drwy gyfrwng y 
Gymraeg ac maent yn boblogaidd iawn.  Mae'r 
rhain yn gyfleoedd gwych i ymarfer y Gymraeg y tu 
allan i'r ystafell ddosbarth. Mae'r Mentrau Iaith lleol 
yn darparu amrywiaeth o weithgareddau y tu allan 

 

Bydd yr Awdurdodau Lleol mewn partneriaeth 
ag Arweinwyr System a Thîm Cymorth y 
Gymraeg mewn Addysg y GCA yn monitro'r 
broses gynllunio ar gyfer cynyddu'r defnydd 
anffurfiol o'r Gymraeg ymhlith disgyblion a 
chefnogi cyrsiau myfyrwyr neu ymweliadau a 
gynigir drwy gynlluniau gwariant Grant y 
Gymraeg mewn Addysg ysgolion unigol.  

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg yn 
edrych ar Ganllaw Cymraeg Anffurfiol a 
Chynllun Ysgolion Cynradd Gwynedd a 

 
Mae tîm Cymraeg mewn 
Addysg y GCA mewn cyswllt 
rheolaidd gyda'r Urdd a 
Mentrau er mwyn cefnogi 
mentrau a rhannu 
gwybodaeth.  
 
Mae'r tîm Cymraeg mewn 
Addysg yn cysylltu â Menter 
Casnewydd ar y prosiect Mwy 
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i'r ysgol sy'n cynnig cyfleoedd allgyrsiol i siarad 
Cymraeg.  

Mae pob ysgol cyfrwng Cymraeg yn cynnig 
cyfleoedd rheolaidd i ddisgyblion fynychu 
gwersylloedd preswyl yr Urdd er mwyn cymryd 
rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau preswyl.   
Mae tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y GCA 
wedi ffurfio cydberthynas â Swyddog Gwersylloedd 
yr Urdd newydd De-ddwyrain Cymru, sydd wedi 
annerch fforwm Penaethiaid De-ddwyrain Cymru.   

Penodwyd cydgysylltwyr yn y ddwy ysgol uwchradd 
er mwyn datblygu'r ethos Cymraeg gyda'r nod o 
ddatblygu'r defnydd anffurfiol o'r Gymraeg.  Mae'r 
cydgysylltwyr hyn yn cydweithio ag ysgolion 
clwstwr i hyrwyddo'r defnydd anffurfiol o'r Gymraeg.    

Drwy gydweithio, mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 
ac Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi bod yn datblygu 
strategaethau ar gyfer gwella'r defnydd anffurfiol o'r 
Gymraeg ymhlith disgyblion ar draws rhanbarth De-
ddwyrain Cymru.  Mae'r strategaethau yn cynnwys 
cydweithio gyda'r ysgolion partner ehangach sef Y 
Cymer, Llangynwyd, Bro Edern, Bryn Tawe a 
Rhydywaun sy'n cael eu cyllido drwy Grant y 
Gymraeg mewn Addysg. Mae Cymunedau Dysgu 
Proffesiynol craidd a di-graidd a ariennir drwy Grant 
y Gymraeg mewn Addysg yn sicrhau bod athrawon 
yn trafod strategaethau i gefnogi sgiliau 
llythrennedd a'r defnydd anffurfiol o'r Gymraeg a'r 
ethos Cymraeg o fewn yr ysgol ac ar draws y 
rhanbarth yn rheolaidd.  

Mae cyllid Grant y Gymraeg mewn Addysg hefyd 

chydweithio â rhanddeiliaid gyda'r bwriad o 
gefnogi ysgolion wrth fesur y defnydd sylfaenol 
a'r defnydd achlysurol o Gymraeg gan 
ddisgyblion ac athrawon, ac effaith ymyriadau. 

Bydd Awdurdodau Lleol yn cefnogi'r Urdd a'r 
Mentrau er mwyn datblygu'r defnydd o'r 
Gymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth gan 
gynnwys clybiau ar ôl ysgol. 

 

Na Siarad. 
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yn sicrhau bod staff yn cael eu rhyddhau i gymryd 
Blwyddyn 7 i Lan-llyn bob mis Medi i ymdrwytho'r 
disgyblion mewn iaith wrth bontio i'r ysgol. Mae 
disgyblion yn ffurfio perthynas newydd yn yr iaith 
Gymraeg gyda chymorth oddi wrth ddisgyblion 
Blwyddyn 13 sy'n ymddwyn fel modelau rôl 
ieithyddol. Mae staff uwchradd hefyd yn cael eu 
rhyddhau i ymweld â'r ysgolion cynradd sy'n 
bwydo'r ysgol uwchradd i fonitro ac olrhain sgiliau 
llythrennedd disgyblion a darparu cymorth dwys. 

Mae yna ddisgwyliad y bydd yr holl staff yn fodelau 
rôl ieithyddol ar gyfer disgyblion â 'Chymreictod' ar 
agenda bob cyfarfod staff. Mae athrawon hefyd yn 
ymwybodol o bolisi marcio llythrennedd yr ysgol. 

Mae disgyblion a rhieni yn ymwybodol o bolisi'r 
ysgol ar yr iaith Gymraeg ac mae holl randdeiliaid 
yr ysgol yn gwbl ymrwymedig i werthoedd yr ysgol 
sy'n hybu'r iaith Gymraeg, a threftadaeth a 
diwylliant Cymreig.  

Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi cydweithio gyda 
Chwmni Trywydd ar Brosiect Cefnogi Arferion Iaith. 

Mae'r ysgolion hefyd wedi defnyddio cymorth 
Gweithiwr Ieuenctid yr Urdd a ariennir gan 
Gasnewydd i hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'r 
diwylliant Cymreig yn llwyddiannus. Yn anffodus, ni 
fydd y rôl hon yn cael ei hariannu drwy'r grant 14-
19 o fis Ebrill 2014.  
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Casnewydd 

Mae Menter Iaith Casnewydd yn cynnig 
amrywiaeth o weithgareddau i hyrwyddo a darparu 
cyfleoedd i blant a phobl ifanc i ddefnyddio'r 
Gymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth.  
 

Mae llyfrgelloedd yng Nghasnewydd yn 
cefnogi'r cyfle i ymarfer y Gymraeg y tu allan i'r 
ystafell ddosbarth drwy sicrhau bod dewis cryf 
o gyflenwad llyfrau Iaith Gymraeg ar bob safle. 
Mae'r gwasanaeth wedi rhagori ar y targed a 
osodwyd o fewn Safonau Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru ar gyfer cael gafael ar 
ddeunyddiau Iaith Gymraeg bob blwyddyn ers 
dechrau'r Safonau yn 2004.   
 

Casnewydd 

Targedau Menter Iaith Casnewydd: 

1. Parhau i gynnal Clwb Gwyliau Sbort a Sbri 
yn ystod gwyliau ysgol ar gyfer disgyblion 
cynradd gyda chefnogaeth Partneriaeth 
Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal 
Plant a Thîm Chwarae Cyngor Dinas 
Casnewydd. 

2. Gwella'r ddarpariaeth Sbort a Sbri y tu allan 
i'r ysgol i dreialu clwb ar ôl ysgol yn ystod 
hanner tymor olaf, haf 2014 gyda'r bwriad o 
sefydlu clwb bob dydd ar ôl ysgol ym mis 
Medi 2014. 

3. Cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau 
cymdeithasol ar gyfer plant a phobl ifanc 
gyda phartneriaid lleol, yn dibynnu ar 
adnoddau a chyllid digonol ac yr 
amrywiaeth o gyfleoedd sy'n codi yn ystod 
cyfnod y cynllun. 

4. Cynnal asesiad anghenion gyda phlant, 
pobl ifanc a'u teuluoedd i fapio 
cyfleoedd cymdeithasol Cymraeg 
presennol yn y ddinas a chreu 
strategaeth ar y cyd gyda phartneriaid 
lleol i geisio llenwi'r bylchau a dechrau i 
greu darpariaeth gymdeithasol 
gynhwysfawr. Cydlynu'r strategaeth hon 
drwy'r Fforwm Iaith Gymraeg a fforymau 
lleol perthnasol eraill.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cafodd hwn ei dreialu yn Ysgol 
Gymraeg Bro Teyrnon 
Summer yn ystod tymor yr Haf. 
Sefydliad Clwb Ar Ôl Ysgol - 
14 o blant yn defnyddio Clwb 
Ar Ôl Ysgol yn ystod wythnos 
gyntaf mis Tachwedd. 
 
 
 
 
 
 
Mae angen cynnal arolwg a 
chasglu gwybodaeth yng 
Ngwanwyn 2015. 
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5. Parhau â'n haelodaeth o Gomisiwn Tegwch 
Casnewydd fel aelod craidd drwy gyfrannu 
at waith y comisiwn dros gyfnod y cynllun a 
chysylltu rhaglen waith y Comisiwn gyda 
gwaith y Fenter gyda phlant a phobl ifanc 
Casnewydd. 

6. Cynnal prosiect peilot Mwy na Siarad i 
edrych ar dueddiadau CA2 gyda defnydd 
plant o iaith gymdeithasol mewn ysgolion 
cynradd Cyfrwng Cymraeg Casnewydd. 

7. Parhau i fod yn aelod gweithgar o 
Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal Plant Casnewydd. 

8. Ymateb i ymgynghoriadau lleol a 
chenedlaethol ar faterion yn ymwneud â'n 
gwaith fel Menter Iaith leol i Gasnewydd. 

Bydd Cymunedau Actif Cyngor Dinas 
Casnewydd yn parhau i weithio gyda 
chydlynydd Chwaraeon yr Urdd i ddatblygu 
cyfleoedd allgyrsiol o fewn y ddinas. Bydd y 
gwasanaeth yn parhau i ddarparu offer a 
chefnogaeth gan gynnwys hyfforddiant ar 
gyfer ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg 
drwy raglen Campau'r Ddraig. 

 

Mae rhaglen Datblygu Chwarae Cyngor 
Dinas Casnewydd yn gweithio gyda'r Fenter 
Iaith i ddatblygu'r ddarpariaeth chwarae o 
amgylch y ddinas. Ym mis Mawrth 

 
 
 
 
 
 
 
Disgwylir adborth oddi wrth 
Trywydd ym mis Rhagfyr 14 ar 
gyfer y Penaethiaid, GCA a 
phartneriaid eraill sydd â 
diddordeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae swydd a rennir rhwng 
CDC a Blaenau Gwent ar y 
gweill. Fe wnaeth y person 
penodedig (Sion Lewis) 
ddechrau yng nghanol mis 
Hydref 14. 
 
Bydd Swyddog yr Urdd a 
Swyddog Datblygiad Menter 
Iaith yn cwrdd â Phennaeth y 
Chweched Dosbarth a 
disgyblion yn Ysgol Gyfun 
Gwynllyw Head er mwyn trafod 
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dyfarnodd Datblygu Chwarae 2 grant gwerth 
£ 1,980 i gefnogi datblygiad ardal chwarae 
awyr agored yng Nghylch Cariad Bach a 
darpariaeth chwarae gymunedol ar ôl ysgol 
Sbort a Sbri. Mae'r timau yn gweithio gyda'i 
gilydd i ddatblygu darpariaeth cynllun 
chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Bydd Tîm Cymunedau Actif Cyngor Dinas 
Casnewydd yn marchnata cyfleoedd recriwtio ar 
gyfer swyddi hyfforddi a gweithwyr chwarae yn 
uniongyrchol i ddisgyblion Ysgolion Uwchradd 
cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn galluogi'r 
gwasanaeth i ddatblygu cyfleoedd newydd ar 
gyfer cymryd rhan mewn safleoedd chwarae a 
chanolfannau hamdden. 
 
Gwasanaeth Ieuenctid Casnewydd i benodi 
Gweithiwr Ieuenctid sy'n siarad Cymraeg i 
ddarparu sesiynau drwy gyfrwng y Gymraeg 
erbyn mis Awst 2014. 

Yn ychwanegol at y gwasanaethau presennol, 
bydd llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnal amer-
stori Iaith Gymraeg yn ein safleoedd drwy gydol 
y flwyddyn a byddant yn gweithio gyda 
chylchoedd Ti a Fi a Meithrin lleol i hyrwyddo ac 
annog presenoldeb. 

 

cyfleoedd gwirfoddoli fel rhan 
o'r Fagloriaeth Cymru. 

Mae Adran yr Urdd yn mynd i 
gael ei ail sefydlu yn y ddinas 
ar gyfer plant ysgol gynradd ac 
mae clwb ieuenctid yn mynd i 
gael ei sefydlu yn Ysgol Gyfun 
Gwynllyw gyda 
gweithgareddau lloeren yn 
Ninas Casnewydd er mwyn 
sefydlu grŵp ieuenctid Cyfrwng 
Cymraeg yn y pen draw.  

Bydd Datblygiad Chwarae 
CDC yn treialu cynllun 
chwarae cyfrwng Cymraeg yn 
ystod Haf 2015. Fodd bynnag, 
mae yna bryderon ar hyn o 
bryd.  Yn gyntaf ynghylch 
staffio posib - gydag eithriad y 
Cydlynydd Chwarae nid oes 
unrhyw siaradwyr Cymraeg 
Chwarae.  Yn ail, efallai bydd 
agor cynllun Cymraeg yn 
golygu cau cynllun chwarae 
sefydledig er mwyn ei wneud 
yn ariannol hyfyw.   Bydd 
hysbysiadau ar gyfer 
gweithwyr chwarae haf yn 
digwydd yn ystod Chwefror 15, 
gan gynnwys gweithwyr 
chwarae a goruchwylwyr 
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Cymreig. 

Dyfarnwyd Grant Chwarae o 
£1,000 i Gylch Cariad Bach - 
mae gwaith awyr agored  yn 
parhau i fod yn fwriad oarhaus. 
Mae Cylch wedi penodi 
cynorthwyydd ac mae ganddo 
fwriad i fynd ar drywydd i gael 
cofrestriad AGGCC 

Gweithiwr/wraig Ieuenctid sy'n 
siarad Cymraeg - person 
penodedig wedi dechrau'r 
swydd ym mis Medi 14. 
Diweddariad cynnydd yn y 
Fforwm Addysg Gymraeg 
nesaf 
 

5.4 Gwella 
darpariaeth a 
safonau 
Cymraeg Ail 
Iaith   

 

 

 

 

 

Cyfnod Allweddol 2 

Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2 sy'n cyrraedd o leiaf Lefel 4 yn asesiad 
yr athro o Gymraeg Ail Iaith yn y tabl isod: 

 

Cymraeg 'ail iaith' 
CA2 Lefel 4+ 

2011 2012 2013 

Blaenau Gwent 59.00% 63.9% 71% 

Caerffili 23.40% 45.8% 65% 

Sir Fynwy 58.90% 76.9% 76% 

Casnewydd 66.50% 77.0% 79% 

 

Bydd yr Awdurdodau Lleol, ar y cyd â'r GCA, yn 
parhau i fonitro a gwerthuso safonau mewn 
Cymraeg Ail Iaith ac ansawdd y ddarpariaeth. 
Mae canlyniadau pob ysgol yn cael eu monitro 
a'u herio gan Arweinwyr System Gwasanaeth 
Cyflawni Addysg Canolfan De-ddwyrain Cymru 
ac Arweinydd y Tîm Cymorth y Gymraeg mewn 
Addysg gyda chymorth ychwanegol ac 
ymyriadau gan Swyddogion y Gymraeg mewn 
Addysg. 

Bydd Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg 
sy'n gyfrifol am Gymraeg Ail Iaith yn parhau i 
weithio gyda phob ysgol gynradd ac ysgol 

 

Mae targedau ar gyfer 
Cyfnodau Allweddol 2-4 wedi 
cael eu gosod gan ysgolion yn 
unol â chylch gosod targedau 
y GCA ac ar hyn o bryd maent 
yn dargedau drafft sydd wedi'u 
cyflwyno ar gyfer 
cymeradwyaeth yr ALl.  Caiff 
targedau eu seilio ar dargedau 
lefel disgyblion unigol 
gwirioneddol. Mae hyn yn cyfrif 
am dargedau ALl sy'n is na'r 
perfformiad blaenorol mewn 
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Torfaen 52.80% 72.0% 77% 

De-ddwyrain Cymru - - 73% 

Cyfartaledd  51.40% 61.6% 67.7% 

 

Dros y tair blynedd diwethaf mae canran y 
disgyblion sy'n cyrraedd y lefel ddisgwyliedig yn 
CA2 mewn ysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru wedi 
cynyddu'n sylweddol (+20.5%).  Mae canran y 
disgyblion sy'n cyflawni neu'n rhagori ar y deilliant 
disgwyliedig +5.3% yn uwch na chyfartaledd 
Cymru, sef 67.7%.  Mae canran y disgyblion sy'n 
cyflawni neu'n rhagori ar y deilliant disgwyliedig yn 
uwch na chyfartaledd Cymru mewn pedwar o'r pum 
ALl.  Mae merched yn perfformio 11.4% yn well na 
bechgyn (yr amrywiolyn ar gyfer Cymru yw 13.2%).  
Caerffili yw'r ALl â'r gyfradd berfformio isaf gyda 
chanran y disgyblion sy'n cyflawni L4+ -2.7% yn is 
na chyfartaledd Cymru.  Fodd bynnag, mae canran 
y disgyblion sy'n cyflawni L4+ yng Nghaerffili wedi 
cynyddu 19.2% o gymharu â 2012. Gwnaed 
gwelliant sylweddol hefyd ym Mlaenau Gwent.  

Mae tri o'r pum awdurdod lleol ymhlith y pum ALl 
sy'n perfformio orau gyda phedwar o'r pum 
awdurdod lleol ymhlith y deg gorau.  Dringodd 
Caerffili o'r 20fed safle yn 2012 i'r 14eg yn 2013.  

 

uwchradd cyfrwng Saesneg yn rhanbarth y GCA 
er mwyn helpu i wella safonau mewn Cymraeg 
ar draws y Cwricwlwm.  

Bydd pob ysgol yn cael eu proffilio'n ffurfiol o ran 
safonau yn CA2, CA3, CA4 ac ôl-16 ac o ran y 
ddarpariaeth ar gyfer y Gymraeg (dadansoddi'r 
amser a neilltuir i'r pwnc, sgiliau iaith staff a 
darparu ar gyfer y Cwrs Llawn TGAU a'r 
cynnydd yn nifer y disgyblion a gofrestrir ar gyfer 
arholiadau allanol) ar sail flynyddol. Bydd 
targedau CSGA awdurdodau lleol yn cael eu 
hamlinellu'n glir i ysgolion wrth iddynt gael eu 
hadolygu bob blwyddyn. Bydd proffiliau a 
pherfformiad ysgolion mewn perthynas â 
thargedau CSGA yn cael eu trafod gyda 
Phenaethiaid a'u cofnodi mewn gohebiaeth ag 
ysgolion ynghylch gwaith cynllunio gwariant 
Grant y Gymraeg mewn Addysg.  

Bydd cymorth craidd ac ychwanegol Tîm y 
Gymraeg mewn Addysg y GCA yn parhau i 
ganolbwyntio ar gryfderau a gwendidau ysgolion 
mewn perthynas â'r Gymraeg, fel y nodir mewn 
meini prawf llwyddiant cymwysedig a ddefnyddir 
gan Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA, a chaiff y cynnydd a wneir ym mhob ysgol 
yn y meysydd canlynol ei fonitro drwy'r flwyddyn: 

 Llwyddiant yr ysgol o ran croesawu ac 
adlewyrchu dyheadau Llywodraeth 
Cymru i hyrwyddo ethos Cymraeg, 
hysbysu'r dysgwyr am fuddiannau 
dysgu'r iaith a chynnig cyfleoedd priodol i 
bob disgybl gyflawni ei botensial llawn 

rhai achosion. 
 

Mae perfformiad ysgolion 
unigol wedi cael ei 
ddadansoddi gan Dîm Cymorth 
Cymraeg mewn Addysg y GCA 
gyda phroffiliau wedi'u 
datblygu ar gyfer ysgolion 
cynradd ac ysgolion uwchradd 
darged, gan adolygu 
perfformiad a thueddiadau 
perfformiad yn ogystal â 
darpariaeth Cymraeg fel ail 
iaith.   

Mae trafodaeth wedi bod â 
Phenaethiaid ynghylch 
perfformiad yn erbyn 
dangosyddion llwyddiant y 
GCA a thargedau CSGA.  Mae 
cefnogaeth Swyddog Cymraeg 
mewn Addysg yn cael ei 
darparu yn ôl angen ag 
ysgolion targed ar gyfer 2014-
15 a nodwyd a rhaglenni 
cymorth ar waith. 
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Cymedroli Grwpiau Clwstwr CA2/3  
 
Mae'r Awdurdodau Lleol, gan weithio mewn 
partneriaeth â'r GCA, yn monitro asesiadau 
athrawon yng nghyfnod allweddol 2 a 3.  Mae 
Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg y GCA yn 
bresennol ym mhob cyfarfod cymedroli grwpiau 
clwstwr Cymraeg ail iaith terfynol yn Ne-ddwyrain 
Cymru er mwyn cefnogi a monitro'r broses o 
gymedroli grwpiau clwstwr ac ansawdd gwaith 
cymedroli mewn ysgolion sy'n arwain at gymedroli 
grwpiau clwstwr. 
 
Ym mhob un o bedwar Awdurdod Lleol y rhanbarth 

Asesiad yr 
athro mewn 

Cymraeg 
Ail Iaith ar 
ddiwedd 
Cyfnod 

Allweddol 

Nifer y 
disgyblio

n ym 
Mlwyddyn 

6 

Canran y 
disgyblion 
a aseswyd 

mewn 
Cymraeg ail 

iaith 

Canran a 
gyflawnodd 

Lefel 4+ 
mewn 

Cymraeg ail 
iaith  

Nifer y 
disgyblion 

a 
aseswyd 

mewn 
Cymraeg 
ail iaith 

Nifer y 
disgyblion 

a 
gyflawnodd 

Lefel 4+ 
mewn 

Cymraeg 
ail iaith 

Blaenau 
Gwent 

688 95 71 657 467 

Caerffili 1946 84 65 1630 1053 

Sir Fynwy 
  -shire 

844 97 76 821 620 

Casnewydd 1638 96 79 1576 1239 

Torfaen 971 93 77 901 698 

De-
ddwyrain 
Cymru 

6087 92 73 5585 4077 

      
* ni chafwyd canlyniadau Cymraeg ail iaith gan 
ddwy ysgol yng Nghaerffili - Ysgol Gynradd Lefel 
Uwch Crymlyn ac Ysgol Gynradd Rhosyn Gwyn. 
  

mewn perthynas â'i sgiliau Cymraeg. 

 % y dysgwyr a gyflawnodd lefel 4+/ 5+, 
A*-C mewn Cwrs TGAU Llawn a Byr 
mewn Cymraeg Ail Iaith.  Niferoedd a 
astudiodd y Cwrs Llawn.  Niferoedd a 
astudiodd Lefel UG/Safon Uwch. 

 Ansawdd ac effaith safoni a chymedroli   
 Arwain a rheoli'r Gymraeg 
 Effaith hunanwerthuso addysgu a dysgu 

ar waith cynllunio yn y dyfodol  
 Lefelau hyder a hyfforddiant staff 
 Canfyddiadau ac argymhellion arolygiad 

Estyn 

Caiff cymorth ychwanegol gwell ei dargedu at 
ysgolion sydd â'r angen mwyaf.  Nodir yr 
ysgolion hyn gan Swyddogion y Gymraeg mewn 
Addysg yn unol â pherfformiad yn y meini prawf 
llwyddiant a nodwyd ac mewn cydweithrediad ag 
Awdurdodau Lleol ac Arweinwyr System.   

Bydd ysgolion a grwpiau clwstwr yn gallu 
manteisio ar raglen hyfforddiant gynhwysfawr y 
GCA ar gyfer staff i'w galluogi i gyflawni 
rhaglenni astudio'r Cwricwlwm Cenedlaethol er 
mwyn ymateb i fentrau a hyrwyddir gan 
Lywodraeth Cymru i wella safonau ymhellach.  

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg yn gwneud 
rhagor o waith i sicrhau cysondeb wrth asesu ar 
draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru ac i wella 
dibynadwyedd asesu ymhellach ym mhob ysgol.  
Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg yn disgwyl i 
ysgolion feddu ar systemau asesu, targedu ac 

Perfformiad a Thargedau CA2 
 

L4+ - Mae perfformiad ar 
draws rhanbarth De Ddwyrain 
Cymru wedi gwella ers 2013 
ac wedi cyrraedd 76.8%. Mae 
tuedd 3 blynedd gynyddol o 
11.1%. Mae perfformiad yn 
uwch na chyfartaledd Cymru.  
Mae pedwar o'r pum sir ar 
draws rhanbarth De Ddwyrain 
Cymru ar dop y tabl graddio 
Cymru Gyfan  – Torfaen (1) Sir 
Fynwy (2) Casnewydd (3) a 
Blaenau Gwent (4).   Mae 
Caerffili yn y 9fed safle - sydd 
yn welliant sylweddol o 20fed 
(2012) a 14eg (2013). Gwelodd 
pedwar allan o bump ALl yn 
rhanbarth De Ddwyrain Cymru 
welliant ar L4+ o'r flwyddyn 
blaenorol.  
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a gefnogwyd gan Wasanaeth Cynghori Cymraeg 
Torfaen cyn y GCA, cyflawnodd y grwpiau clwstwr 
gyfradd llwyddiant gyffredinol o 88% yn Ymarfer 
Cymedroli Allanol Grwpiau Clwstwr 2012 (CBAC). 
Fodd bynnag, mae effaith ymarfer Cymedroli 
cenedlaethol Grwpiau Clwstwr Cyfnod Allweddol 
2/3 2012 yn amrywio'n fawr o glwstwr i glwstwr ac 
ar draws ysgolion mewn grwpiau clwstwr.   
Gwnaed yr arsylwadau canlynol gan Swyddogion y 
Gymraeg mewn Addysg y GCA ar draws pob un o'r 
pum Awdurdod Lleol yn ystod sesiynau cymedroli 
grwpiau clwstwr 2013: 
 
Yn nodweddiadol, roedd ysgolion yn ymwybodol o'r 
angen i gyflwyno amrywiaeth o waith gan ddisgybl 
unigol ar gyfer pob targed cyrhaeddiad i'r safoni 
clwstwr er mwyn dangos tystiolaeth ddigonol i 
gymhwyso'r lefel briodol.   Cynrychiolwyd pob ysgol 
glwstwr yn y cyfarfodydd.  Roedd y proffiliau'n 
cynnwys gwaith a oedd yn dangos y lefel briodol.  
Fodd bynnag, roedd angen rhagor o dystiolaeth o'r 
Amrywiaeth mewn llawer o'r proffiliau er mwyn 
sicrhau y gallai cydweithwyr gytuno'n llwyr ar y lefel 
briodol.  Nid oedd nodiadau digonol gan yr athro / 
ysgol. Dylid ystyried lefelau cyfagos ymhellach.   

Yn yr achosion mwyaf datblygedig, gwelsom 
glystyrau lle'r oedd y mwyafrif o'r ysgolion wedi dod 
â phroffiliau dysgwyr wedi'u hanodi a oedd yn 
cynnwys yr amrywiaeth angenrheidiol o waith i 
gymhwyso'r lefel briodol.  Mae ysgolion yn y 
grwpiau clwstwr gorau yn parhau i gyflwyno 
proffiliau i'r safon a ddisgwylir ar gyfer gwaith 

olrhain trylwyr.  

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg yn cefnogi'r 
gwaith o safoni a chymedroli (CA2, CA3, a 
CA4) ym mhob un o'r pum ALl er mwyn 
sicrhau y caiff safonau eu deall a'u 
cymhwyso'n gyson ar draws ysgolion ac 
ALlau.   Bydd yr holl sesiynau cymedroli 
clwstwr yn cael eu mynychu, ac adroddir 
arnynt. 

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg y GCA yn 
defnyddio Fframwaith Rhagoriaeth mewn 
Addysgu y GCA fel modd i wella safonau 
addysgu a dysgu mewn Cymraeg Ail Iaith ac i 
hyrwyddo arfer gorau.  Bydd y tîm yn diffinio, ar 
lefel pwnc, nodweddion chwe elfen y fframwaith 
ac yn darparu ac yn caffael arfer sy'n werth ei 
rannu er mwyn helpu i gyflawni'r fframwaith.  

Targedau CA2: 

Nid yw'n ofyniad statudol i ysgolion bennu 
targedau ar gyfer gwella mewn perthynas â 
phynciau di-graidd, fodd bynnag, mae'r targedau 
canlynol yn seiliedig ar wir gyflwyniadau 
ysgolion o dargedau dyheadol lefelau disgyblion 
unigol. 
 

Cymraeg Ail 
Iaith CA2 Lefel 
4+ 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2017 

Blaenau Gwent 78 82% 84% 

Caerffili 72 75% 80% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymraeg Ail 
Iaith CA2 Lefel 
4+ 

 

P
e

rf
fo

rm
ia

d
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

Blaenau Gwent 79 81 74 77 

Caerffili 75 72 75 73 

Sir Fynwy 83 73 79 79 

Casnewydd 80 77 74 76 

Torfaen 85 72 83 82 

De-ddwyrain 
Cymru 

80 74 77 
82 

Cymru 79  
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cymedroli allanol gan gynnwys sylwadau 
ysgrifenedig manwl gan yr athro / ysgol yn rhoi 
gwybodaeth gefndirol am y disgybl, cyd-destunau 
tasgau ac yn croesgyfeirio rhwng y proffil a'r 
disgrifiadau o lefelau (gan gynnwys lefelau 
cyfagos).  Roedd yr athrawon yn gallu craffu'n 
briodol ar y dystiolaeth a'i herio lle y bo'n briodol. 
Roedd tystiolaeth o waith cymedroli mewnol cyn y 
sesiwn cymedroli grwpiau clwstwr yn CA2 a CA3.   

 

 

 
 
 

Cyfnod Allweddol 3 

Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3 sy'n cyrraedd o leiaf Lefel 5 yn asesiad 
yr athro o Gymraeg Ail Iaith yn y tabl isod.   

% Cymraeg Ail Iaith CA3 
L5+ 

2011 2012 2013 

Blaenau Gwent 63.90% 65.1% 73% 

Caerffili 61.50% 65.3% 68% 

Sir Fynwy 66.40% 77.1% 75% 

Casnewydd 64.50% 67.6% 75% 

Torfaen 57.00% 63.6% 77% 

De-ddwyrain Cymru - - 73% 

Cyfartaledd  64.60% 68.2% 73% 

 
Dros y tair blynedd diwethaf mae canran y 
disgyblion sy'n cyflawni neu'n rhagori ar y lefel 
ddisgwyliedig mewn ysgolion yn Ne-ddwyrain 

Sir Fynwy 85 84% 91% 

Casnewydd 85 84% 86% 

Torfaen 86 83% 88% 

 
Targedau CA3 
 

Cymraeg Ail 
Iaith CA3 Lefel 
5+ 

2014 2015 2017 

Blaenau Gwent 74% 75% 78% 

Caerffili 70% 73% 80% 

Sir Fynwy 76% 77% 82% 

Casnewydd 76% 77% 82% 

Torfaen 78% 79% 82% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perfformiad a Thargedau 
CA3 

L5+ - Mae perfformiad ar 
draws rhanbarth De Ddwyrain 
Cymru wedi gwella ers 2013 
gan +3.8% ar 76.7%. Mae 
perfformiad yn uwch na'r 
targed ond yn is na 
chyfargaledd Cymru o 77.8% 
gan 1.1%.  Mae Sir Fynwy 
wedi dyfarnu fel yr ALl gorau 
yn y tabl graddio Cymru Gyfan 
gan symud o 9fed yn 2013.  
Mae Blaenau Gwent wedi 
symud o'r 15fed i'r 11eg safle ar 
y tabl yn 2014 ac mae Caerffili, 
Casnewydd a Thorfaeth wedi 
symud i lawr ar y tabl yn 2014.  
Caerffili yw'r ALl sydd a'r sgôr 
perfformiad isaf, wedi rhoi yn 
yr 22ain safle allan o 22 ALl.  
Mae perfformiad ym mhob ALl 
yn uwch na'r targed. Mae 
perfformaid ym Mlaenau 
Gwent, Sir Fynwy a Thorfaen 
yn ywch na chyfartaledd 
Cymru Gyfan.  
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Cymru wedi cynyddu (+10.6%). Mae canran y 
disgyblion sy'n cyflawni neu'n rhagori ar y deilliant 
disgwyliedig yn gyson â chyfartaledd Cymru 
(+0.2%).  Mae merched yn perfformio 17.6% yn 
well na bechgyn (yr amrywiolyn ar gyfer Cymru yw 
17.2%).  Caerffili yw'r ALl â'r gyfradd berfformio isaf 
gyda chanran y disgyblion sy'n cyflawni L5+ -5.3% 
yn is na chyfartaledd Cymru.  Mae'r deilliannau 
wedi gwella ym mhob ALl namyn un gyda 
gwelliannau sylweddol o gymharu â 2012 yn 
Nhorfaen (+13.5% L5+). Bu gostyngiad bach o 
gymharu â 2012 yn Sir Fynwy, ond mae'r 
canlyniadau’n uwch na chyfartaledd y GCA a'r 
cyfartaledd cenedlaethol o hyd.  
 
 
 

Asesiad yr 
athro mewn 
Cymraeg Ail 

Iaith ar 
ddiwedd 
Cyfnod 

Allweddol 3 

Nifer y 
disgybli
on ym 

Mlwydd
yn 9 

Canran y 
disgyblion 
a aseswyd 

mewn 
Cymraeg 
ail iaith 

Canran a 
gyflawnod
d Lefel 5+ 

mewn 
Cymraeg 
ail iaith 

Nifer y 
disgyblion 
a aseswyd 

mewn 
Cymraeg 
ail iaith 

Nifer y 
disgyblion 

a 
gyflawnod
d Lefel 5+ 

mewn 
Cymraeg 
ail iaith 

Blaenau 
Gwent 

690 100 73 690 502 

Caerffili 2076 89 68 1840 1249 

Sir Fynwy 
shire 

809 100 75 809 607 

Casnewydd 1640 100 75 1640 1229 

Torfaen 1224 85 77 1038 800 

De-ddwyrain 
Cymru 

6439 93 73 6017 4387 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fe wnaeth aelodau o'r tîm 
Cefnogaeth Cymraeg mewn 
Addysg hwyluso a chefnogi 
100% o'r cyfarfodydd safoni 
clwstwr a gynhaliwyd yn 
Nhymor yr Haf 2013 (35 
clwstwr cyfrwng Saesneg). 
Mae pob clwstwr wedi derbyn 
adroddiad ysgrifenedig ar 
ddarganfyddiadau gan 
gynnwys cyfarwyddyd 
ychwanegol ac adroddiad 
rhanbarthol cyffredinol ar arfer 
a rhannwyd i bob Pennaeth. 
Mae'r ddogfen GCA 'Sicrhau 
Rhagoriaeth mewn Asesiadau 
Athrawon' wedi cael ei 
datblygu i gynnwys cyngor 
arfer gorau a chyfarwyddyd ar 
brosesau cymedroli a safoni yn 

Cymra
eg Ail 
Iaith 
CA3 
L5+ 

Perff
ormi
ad 
2014 

Targe
d 
2015 

Targe
d2017 

Blaenau 
Gwent 

78.7 75% 79% 

Caerffili 72.8 73% 80% 

Sir Fynwy 83.8 77% 82% 

Casnewy
dd 

75.2 77% 82% 

Torfaen 79.4 79% 82% 

Cymru 77.7  
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Cwrs Llawn Cyfnod Allweddol 4   
(neu gymhwyster cyfatebol NVQ Lefel 2 OCR – un 
ysgol – Ysgol Uwchradd Casnewydd) 
  
 
 

A*-C Cwrs Llawn 
Cymraeg CA4   
A*-C Cwrs Llawn 2011 2012 

 
2013 

Blaenau Gwent 72.82% 83% 82.61% 

Caerffili 66.27% 62.71% 58.87% 

Sir Fynwy 72.20% 85.6% 75.20% 

Casnewydd 70.70% 84.9% 47.47% 

Torfaen 59.71% 79.3% 96.25% 

De-ddwyrain 
Cymru 

- - 63.89% 

 
 
 
 
 
 
Targedau CA4  
 
 

 
A*-C Cwrs 
Llawn Cymraeg 
CA4   
A*-C  
Cwrs Llawn 

2014 2015 2017 

Blaenau Gwent 82.61% 77% 85% 

Caerffili 58.87% 75% 75% 

Sir Fynwy 75.2% 77% 80% 

Casnewydd 47.47% 76% 76% 

Torfaen 96.25% 75% 80% 

 

Mae'r amrywiadau yn niferoedd y disgyblion 
sy'n astudio'r Gymraeg fel cwrs llawn yn 
chwarae rhan enfawr yn y canlyniadau. 
Mae'r targedau yn seiliedig ar dueddiadau a 
gwybodaeth gyfredol ar niferoedd 
disgyblion. 
 
 

A*-C Cwrs Byr 
Cymraeg CA4 

2013 
Targedau 

2015-
2017 

ogystal â chyfarwyddyd sy'n 
benodol i'r pwnc ar gyfer 
Saesneg, Cymraeg a 
Chymraeg ail iaith.  Mae'r 
ddogfen yn cael ei ddefnyddio 
fel sylfaen ar gyfer cyngor yn 
yr ysgol canolog a 
hyfforddiant.    
 
Perfformiadau a Thargedau 
CA2 

Cwrs Llawn 

 
Mae canran y disgyblion sydd 
wedi ymrestru â chwrs llawn 
Cymraeg ail iaith dros y tair 
blynedd diwethaf sydd wedi 
cyflawni gradd A*-C wedi 
cynyddu ym Mlaenau Gwent , 

A*-C Cwrs 
Llawn 
Cymraeg 
CA4   
Cwrs llawn 
Perfformiad  
 A*-C 

2012 
 

 
 

2013 

 
 

2014 

Blaenau 
Gwent 

83 82.61 83.7 

Caerffili 62.7 58.87 61.4 

Mynwy. 85.6 75.20 93 

Casnewydd 84.9 47.47 67.7 

Torfaen 79.3 96.25 81.7 

Cymru  73.6 76.8 77.7 



   

61 
f.24.03.15 

A. Amcan B. Perfformiad presennol C. Targedau D Cynnydd Rhagfyr 2014 

Cyfartaledd  71.6% 73.6% 76.8% 

 
Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 4 sy'n ennill graddau A*-C  mewn Cwrs 
Llawn TGAU Cymraeg Ail Iaith yn y tabl uchod.     

Dros gyfnod o dair blynedd mae canran y dysgwyr 
sydd wedi ennill graddau A*-C yn y cymhwyster 
Cwrs Llawn wedi cynyddu ym Mlaenau Gwent a Sir 
Fynwy ac wedi cynyddu'n sylweddol yn Nhorfaen 
(+36.54%).  Dros gyfnod o dair blynedd, mae'r 
canlyniadau wedi gostwng yng Nghaerffili ac wedi 
gostwng yn sylweddol yng Nghasnewydd.   

DS Fodd bynnag, mae amrywiadau o ran nifer y 
disgyblion sy'n dewis dilyn y Cwrs Llawn a'r 
ysgolion sy'n cynnig Cwrs Llawn Cymraeg ail iaith 
fel rhan o'r cwricwlwm ysgol craidd yn cael effaith 
gadarnhaol a negyddol ar safonau ac yn achosi 
amrywiadau sylweddol mewn tueddiadau data o 
flwyddyn i flwyddyn. 
 

Cwrs Byr Cyfnod Allweddol 4 

Nodir canran y dysgwyr ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 4 sy'n ennill graddau A*-C  mewn Cwrs 
Llawn TGAU Cymraeg Ail Iaith yn y tabl isod:   

 
 
A*-C Cwrs Byr CA4  

2011 2012 2013 

Blaenau Gwent 67.12% 54.58% 46.31% 

Sir Fynwy 60.40% 50% 43.12% 

Caerffili 42.27% 47.60% 52.78% 

Blaenau Gwent 46.31% 65% 

Sir Fynwy 43.12% 60% 

Caerffili 52.78% 58% 

Casnewydd 51.24% 60% 

Torfaen 39.91% 50% 

Cyfartaledd  46.12% dd/g 

 
Er mwyn cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n 
ymgymryd â Chwrs Llawn yn CA4, caiff ysgolion 
eu hannog i sefydlu Cymraeg fel pwnc craidd 
(Cwrs Llawn i bawb yn CA4).  Lle na chaiff 
Cymraeg ei sefydlu fel pwnc Craidd, dylid 
ystyried addysgu'r Cwrs Llawn i grwpiau mawr o 
fyfyrwyr / pawb dros dair blynedd (Bl 9-11).  
Bydd modelau cwricwlwm lleol llwyddiannus yn 
parhau i gael eu rhannu.  Caiff ysgolion eu 
hannog i rannu arfer da ac adnoddau drwy 
gyfarfodydd rheolaidd a CDPau.  
 

% y garfan a 
gofrestrodd ar gyfer 
TGAU Cymraeg Ail 
Iaith   

Cwrs 
llawn 
2013 

Targed 
2015-
2017 

Blaenau Gwent 12.7% 25% 

Caerffili 34.48% 40% 

Sir Fynwy 41.42% 45% 

Casnewydd 16.79% 30% 

Torfaen 11.42% 25% 

 

Bydd yr Awdurdodau Lleol, ar y cyd â'r GCA, yn 
gweithio gydag ysgolion i sicrhau bod pob 

Sir Fynwy a Thorfaen a 
Chasnewydd. Mae perfformiad 
yn uwch na chyfartaledd 
Cymru gyfan ym Mlaenau 
Gwent. Sir Fynwy a Thorfaen.  

 
Mae amrywiad sylweddol yn 
nifer y disgyblion a gofrestrwyd 
ar gyfer arholiadau Cwrs Llawn 
yn amrywio o 87 o ymgeiswyr 
ym Mlaenau Gwent i 486 o 
geisiadau yng Nghaerffili (264 
o Sir Fynwy, 487 o Gasnewydd 
487, 138 o Dorfaen). 

 

 
 

 
A*-C Cwrs 
Llawn 
Cymraeg 
CA4   
Cwrs 
llawn 
A*-C 

Perff. 
2014 

Targed 
15 

Targed 
17 

Blaenau 
Gwent 

83.7 83% 85% 

Caerffili 61.4 68% 75% 

Mynwy. 93 77% 80% 

Casnewydd 67.7% 70% 72% 

Torfaen 81.7 75% 80% 

Cymru 77.7%   
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Casnewydd 53.00% 51.5% 51.24% 

Torfaen 27.88% 37% 39.91% 

Cyfartaledd  46.8% 49.6% 46.12% 

 
Mae nifer y dysgwyr sy'n dilyn Cwrs Byr a Chwrs 
Llawn TGAU Cymraeg Ail Iaith fel canran o'r garfan 
wedi'u hamlinellu yn y tabl isod.  Nodir hefyd 
ganran y dysgwyr nad ydynt yn sefyll unrhyw 
arholiad mewn Cymraeg Ail Iaith: 
 

% y garfan a 
gofrestrwyd 

ar gyfer 
TGAU 

Cymraeg Ail 
Iaith yn 

2013  

Cwrs byr 
Cwrs 
llawn 

Cyfans
wm y 
ddau 
gwrs 

% y 
garfan 

nas 
cofrestr

wyd 

Blaenau 
Gwent 

56.07% 12.7% 68.77% 31.23% 

Caerffili 38.03% 34.48% 72.51% 27.49% 

Sir Fynwy 44.59% 41.42% 86.01% 13.99% 

Casnewyd
d 

56.95% 16.79% 73.74% 26.26% 

Torfaen 60.81% 11.42% 72.23% 27.77% 

 

Mae cyfran uchel o ddysgwyr o ranbarth De-
ddwyrain Cymru yn sefyll arholiad allanol mewn 
Cymraeg, er bod y rhan fwyaf yn sefyll yr arholiad 
Cwrs Byr.   

disgybl mewn ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg 
yn cael y cyfle i sefyll arholiad allanol mewn 
Cymraeg fel ail iaith erbyn diwedd CA4 ac yn 
cynyddu canran y disgyblion a gofrestrir ar gyfer 
TGAU Cymraeg Ail Iaith (cwrs llawn a byr) neu 
gymhwyster cyfatebol NVQ Lefel 2.   

Bydd yn ofynnol o hyd i ysgolion gysylltu 
gwariant Grant y Gymraeg mewn Addysg â 
thargedau CSGA yr ALl. 

Cwrs Byr 

 

Dros y tair blynedd diwethaf 
mae perfformiad wedi gostwng 
ym Mlaenau Gwent, a 
Chaerffili. Mae perfformiad 
wedi gwella yn Sir Fynwy, 
Casnewydd a Thorfaen. 

A*-C Cwrs 
Llawn 
Cymraeg 
CA4   
Cwrs byr  
A*-C 

2012 
 

 
 

2013 

 
 

2014 

Blaenau 
Gwent 

54.58 46.31 37.4 

Caerffili 50 43.12 38.6 

Mynwy. 47.60 52.78 56.4 

Casnewydd 51.5 51.24 61.5 

Torfaen 37 39.91 44.5 

Cymru  49.6 46.12 50.5 

A*-C Cwrs 
Llawn 
Cymraeg 
CA4   
Cwrs byr 
A*-C 

Perff. 
2014 

Targed 
15-17 

Blaenau 
Gwent 

37.4 65% 

Caerffili 38.6 60% 

Mynwy. 56.4 58% 

Casnewydd  60% 

Torfaen 44.5 50% 

Cymru 50.5  
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Mae % y garfan a gofrestrwyd 
ar gyfer cymwysterau Cymraeg 
wedi cynyddu ers 2013 ym 
mhob ALl ar wahân i Sir 
Fynwy. 

Mae canran y garfan a 
gofrestrwyd ar gyfer 
cymwysterau Cymraeg Ail Iaith 
Lefel 2 yn wedi cynyddu ym 
mhob ALl ar wahân i 
Gasnewydd. 

 

 

% y garfan sydd 
ddim wedi 

cofrestru ar gyfer 
TGAU Cymraeg 

Ail Iaith  

2013 

 
2014 

Blaenau Gwent 31.23 28.3 

Caerffili 27.49 25.34 

Sir Fynwy 13.99 18.7 

Casnewydd 26.26 17.99 

Torfaen 27.77 15.6 

5.5 Cynyddu 
cyfleoedd i 
ddysgwyr o bob 
oedran ymarfer 
eu Cymraeg y tu 
allan i'r ystafell 

 

Mae Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg y GCA 
yn gweithio'n agos gydag ysgolion er mwyn codi 
proffil y Gymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth 
Gymraeg a rhoi cyngor i ysgolion, yn cynnwys:   

 rhoi enghreifftiau i athrawon o sut i achub ar 

 

Bydd yr Awdurdodau Lleol yn parhau i gefnogi 
amrywiaeth o ddarparwyr a mentrau er mwyn 
datblygu'r defnydd o'r Gymraeg y tu allan i'r 
ystafell ddosbarth.  

Dylai ysgolion barhau i gynnig cyfleoedd i 

 
Mae cymorth a hyfforddiant 
rhaglenni parhaus gan 
Swyddogion Cymraeg mewn 
Addysg y GCA. 
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ddosbarth  
(Ysgolion 
cyfrwng 
Saesneg) 

gyfleoedd i ddefnyddio Cymraeg bob dydd 
mewn gwersi enghreifftiol yn y Cyfnod 
Sylfaen a CA2 

 rhoi enghreifftiau i athrawon o sut i achub ar 
gyfleoedd i integreiddio'r Gymraeg wrth 
chwarae yn yr awyr agored yn y Cyfnod 
Sylfaen ac yng Ngemau'r Iard yn CA1 a 
CA2      

 rhoi enghreifftiau i athrawon o sut i 
ddefnyddio Cymraeg bob dydd mewn 
gwasanaethau a digwyddiadau cyhoeddus 

 rhoi strategaeth Helpwr Heddiw ar waith, 
gyda disgyblion yn cael cyfrifoldeb am roi 
cyfarwyddiadau i'w cyfoedion drwy gyfrwng 
y Gymraeg 

 rhoi enghreifftiau o bolisi datblygu'r 
Gymraeg 

 llunio dogfen 'Dwyieithrwydd ar ei orau' sy'n 
dangos dull gweithredu ysgol gyfan o 
ddatblygu'r Gymraeg ar draws yr ysgol  

 

 
 
 
Mae Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn darparu rhaglen hyfforddi Cymraeg ail iaith 
gynhwysfawr, canolog a mewnol i Benaethiaid, 
athrawon, cynorthwywyr ystafell ddosbarth, staff 
gweinyddol ac ati. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys 

ddysgwyr gael profiad o'r Gymraeg y tu allan i'r 
ystafell ddosbarth.  

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg yn 
cynnig hyfforddiant, cymorth ac arweiniad ar 
wella'r defnydd o'r Gymraeg ym mhob ardal.  

Bydd yr ALlau, ac ysgolion yn gweithio gyda'r 
Fenter Iaith ac Urdd Gobaith Cymru.  Bydd Tîm 
Cymorth y Gymraeg mewn Addysg yn gweithio 
gyda Mentrau lleol yn yr Urdd er mwyn targedu 
ysgolion a grwpiau clwstwr o ysgolion.  
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cyrsiau sy'n gwella gallu ymarferwyr i ddatblygu 
dwyieithrwydd yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.  

Mae Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg yn 
gweithio'n agos gyda'r Urdd er mwyn hysbysu 
ysgolion am yr amrywiaeth o weithgareddau a 
chyrsiau preswyl sydd ar gael.   Gwnaed 
cysylltiadau â Swyddog Gwersylloedd yr Urdd 
newydd De-ddwyrain Cymru sydd wedi mynychu 
ac annerch cyfarfodydd rhwydwaith penaethiaid 
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg Tîm Cymorth y 
Gymraeg mewn Addysg y GCA a fforwm 
penaethiaid adran ysgolion uwchradd.  Mae'r Urdd 
a'r Fenter Iaith hefyd wedi cael eu cynrychioli'n 
ddiweddar mewn fforymau cydgysylltu ysgolion 
cynradd Cymraeg ail iaith. 

Yn ystod 2012-13, mynychodd 889 o ddisgyblion 
Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 o 20 o ysgolion cynradd 
ar draws y pum ALl gyrsiau preswyl Cymraeg yn 
Llangrannog. Mae pob ysgol Uwchradd yn cynnig 
cyfleoedd rheolaidd i ddisgyblion fynychu 
gwersylloedd yr urdd yn Llangrannog a Glan-llyn ac 
o'r 34 o ysgolion Uwchradd, mae 22 o ysgolion 
wedi mynychu o leiaf un gwersyll yr Urdd yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf.  
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5.6 Cynyddu 
cyfanswm y 
myfyrwyr sy'n 
ymgymryd â 
chwrs Cymraeg 
a Chymraeg Ail 
Iaith Safon 
Uwch fel canran 
o'r myfyrwyr sy'n 
ymgymryd â 
chwrs TGAU 
Cymraeg a 
Chymraeg Ail 
Iaith.   

 

Erys pryderon ynghylch dyfodol cyrsiau Cymraeg a 
Chymraeg Ail Iaith UG a Safon Uwch.   Gwelir 
gostyngiad blynyddol o hyd yn nifer y myfyrwyr sy'n 
dilyn y cyrsiau ac mae sefyllfa ddifrifol yn bodoli o 
ran y niferoedd a oedd yn astudio Cymraeg Ail Iaith 
UG yn 2013.   

Nodir isod nifer y myfyrwyr a gwblhaodd gyrsiau 
Cymraeg UG/Safon Uwch yn 2013: 

 

Nifer y myfyrwyr a ddilynodd 

gyrsiau Cymraeg CA5 yn 2013 

UG 

 

A2 

 

Caerffili 6 9 

Torfaen 7 2 

De-ddwyrain Cymru 13 11 

 
Nodir isod nifer y myfyrwyr a astudiodd Cymraeg 
Ail Iaith UG/Safon Uwch yn 2013:  
 

Nifer y myfyrwyr a 

ddilynodd gyrsiau 

Cymraeg ail iaith CA5 yn 

2013 

UG  A2 

Blaenau Gwent 2 4 

Caerffili 1 19 

Sir Fynwy 3 12 

Casnewydd 11 31 

Torfaen 3 11 

De-ddwyrain Cymru 20 77 

 

Nifer y myfyrwyr yn cofrestru am 

gyrsiau Cymraeg CA5 yn 2017 

UG 

 

Caerffili  13 

Torfaen 14  

De-ddwyrain Cymru 27 
 

Bydd Tîm y Gymraeg mewn Addysg y GCA, 
CYDAG ac ysgolion yn parhau i nodi materion 
yn ymwneud ag addasrwydd cyrsiau CBAC a 
monitro manylebau arholiadau ôl-16.  

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg yn 
parhau i herio ysgolion cyfrwng Saesneg i 
sicrhau darpariaeth addas ar gyfer Cwrs Llawn 
Cymraeg yn CA4 er mwyn sicrhau bod sgiliau 
ieithyddol disgyblion yn cael eu datblygu'n 
ddigonol i'w paratoi ar gyfer cwrs ôl-16.  

Y Partneriaethau Llwybrau Dysgu 14-19 i 
barhau er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn 
gallu dilyn cyrsiau Cymraeg yn CA5.  

Nifer y myfyrwyr yn cofrestru am gyrsiau 

Cymraeg ail iaith CA5 yn 2017 UG  

Blaenau Gwent 8 

Caerffili 14 

Sir Fynwy 18 

Casnewydd 20 

Torfaen 12 

De-ddwyrain Cymru 72 

 

 

Nifer y myfyrwyr 

yn cofrestru am 

gyrsiau Cymraeg 

ail iaith CA5 yn 

2014 

A  

 

 

 

 

UG 

Blaenau Gwent ** - - 

Caerffili 17 6 

Sir Fynwy 10 3 

Casnewydd 21 8 

Torfaen 23 3 

De-ddwyrain 

Cymru 
71 

20 

 

** Mae disgyblion Blaenau Gwent 
yn mynychu Coleg Gwent. Nid 
oes data ar gael i'r GCA. 

Mae'r targedau ar gyfer 2017 
yn parhau fel y gosodwyd yn 
wreiddiol. 

Nifer y myfyrwyr yn 

cofrestru am gyrsiau 

Cymraeg CA5 yn 

2014 
A UG 

Caerffili 6 2 

Torfaen 7 0 

De-ddwyrain Cymru 13 2 
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Mae Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn arwain 
Cymuned Dysgu Proffesiynol ar gyfer astudiaethau 
Cymraeg.  Mae pump o'r teulu o ysgolion, gan 
gynnwys Ysgol Gyfun Gwynllyw, yn cydweithio yn y 
CDP hon a cheir pwyslais ar ddatblygu ymagwedd 
gydweithredol at Gymraeg Safon Uwch.  

Mae Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg yn 
cefnogi ac yn herio pob ysgol uwchradd i wneud y 
canlynol:  

 Gwella safonau Cymraeg ac yn benodol 
Cymraeg Ail Iaith yng Nghyfnod Allweddol 3 a 
4, er mwyn paratoi disgyblion yn ddigonol ar 
gyfer y posibilrwydd o ddilyn astudiaethau 
Cymraeg pellach yn CA5.  

 Cynyddu nifer y disgyblion sy'n dewis astudio 
Cwrs Llawn Cymraeg Ail Iaith yn CA4 er mwyn 
denu mwy o fyfyrwyr UG/Safon Uwch 

 Gweithio gyda'r Mentrau Iaith a'r Urdd i annog 
dysgwyr i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg y tu 
allan i'r ystafell ddosbarth.  
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6.1 Gwella 
darpariaeth 
anghenion 
dysgu 
ychwanegol 
cyfrwng 
Cymraeg  

 

De-ddwyrain Cymru  

Ceir darpariaeth ar gyfer pob disgybl ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a addysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg mewn ysgolion prif ffrwd.   

Gellir cynnal yr Asesiad AAA Statudol yn Gymraeg, 
Saesneg neu'n ddwyieithog, yn unol â dewisiadau'r 
rhieni.   

Lle y bo'n briodol, caiff ysgolion cyfrwng Cymraeg 
gyngor a chymorth ychwanegol gan amrywiaeth o 
weithwyr addysg proffesiynol sy'n siarad Cymraeg, 
gan gynnwys seicolegwyr, athrawon ymgynghorol / 
cynghorwyr gwella ysgolion a chynhwysiant, 
athrawon Anawsterau Dysgu Penodol, Tîm 
Cyfathrebu ac Ymyrryd, Gwasanaeth Nam ar y Clyw, 
Gwasanaeth Nam ar y Golwg ac ati.     

Yng Nghaerffili, ceir dau ddosbarth arbenigol 
cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion cynradd prif ffrwd.  
Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ganolfannau 
adnoddau arbenigol na darpariaeth addysg amgen 
arbenigol yn y pedwar awdurdod arall.  

Sefydlwyd CDP er mwyn gwella prosesau addysgu a 
dysgu Cymraeg mewn ysgolion a chanolfannau 
adnoddau arbenigol.   

 

De-ddwyrain Cymru  

Cynnal archwiliad o ddarpariaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol y Gymraeg a sgiliau 
Cymraeg ymarferwyr cynhwysiant erbyn mis 
Gorffennaf 2014.     

Casnewydd 

Datblygu cynlluniau i ddarparu darpariaeth 
gynradd cyfrwng Cymraeg arbenigol mewn 
ysgol gynradd brif ffrwd yng nghlwstwr o 
ysgolion Ysgol Gyfun Gwynllyw.   

Datblygu protocol symudiadau wedi'u rheoli 
rhwng ysgolion cyfrwng Cymraeg yn yr ardal er 
mwyn darparu ar gyfer disgyblion sy'n wynebu 
risg o gael eu dadrithio neu eu hallgáu erbyn 
mis Ebrill 2015. 

Cefnogi dysgwyr Cymraeg sy’n cael eu 
hadnabod fel rhai ag anghenion dysgu penodol 
drwy gyfrwng y Gymraeg.  Lleoli un 
Athro/Athrawes a Chynorthwyydd Addysgu 
ADP i gefnogi caffaeliad yr iaith Gymraeg o 
fewn y clwstwr. 

Datblygu CDP gyda Chydlynwyr Anghenion 
Addysgol Ychwanegol mewn ysgolion 
Cymraeg drwy’r fforwm Cydlynwyr Anghenion 
Addysgol Ychwanegol a’r “hwb” o ganolfannau 

 
 
Archwiliad wedi'i wneud a'i 
gwblhau erbyn  Gorffennaf 14 
 
 
 
Bydd hyn yn cael ei ystyried fel 
rhan o'r adolygiad 
Ddarpariaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol cyffredinol 
a fydd yn cychwyn ar benodiad 
yr AHE (Cynhwysiad) 
Bydd hyn hefyd yn cael ei 
ystyried yn unol â datblygiad 
clwstwr.  
 
 
Mae Cynorthwyydd Addysgu 
Anawsterau Dysgu Penodol yn 
ei le 
 
 
 
 

Cynhaliwyd cyfarfod ym mis 
Mehefin 14. Trafodwyd 
materion iaith a lleferydd 
penodol ac adnoddau posibl 
i'w prynu / cyfieithu 
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adnoddau dysgu mewn partneriaeth â'r 
ysgolion arbennig – Maes Ebwy 

 

Archwiliwch gysylltiadau â 
Malpas Court o ran y defnydd 
o adnoddau ieithyddol penodol 
- Mae grant yn cael ei roi i 
ganolfan dysgu i ddarparu 
cefnogaeth / arweiniad iaith i'r 
Ysgolion Cynradd Ringland a 
Alway gan ddefnyddio 
deunyddiau. Cydlynwyr 
Anghenion Addysgol 
Ychwanegol Cymraeg i 
gysylltu â Malpas Court. 
 
Fforwm Cydlynwyr Anghenion 
Addysgol Ychwanegol 
Cymraeg i'w gynnal ar ôl 
fforwm Cydlynwyr Anghenion 
Addysgol Ychwanegol 
Casnewydd i drafod materion 
ac ati yn rheolaidd. Materion 
ehangach i gael eu trafod yng 
nghyfarfodydd Fforwm Addysg 
Gymraeg. Katy Rees yn 
gyfrifol. 
 
Bydd cynnig i sefydlu ysgol 
uwchradd egin cyfrwng 
Cymraeg newydd yng 
Nghasnewydd fel yr opsiwn 
dewisol o fewn yr Achos 
Busnes Amlinellol yn cynnwys 
darpariaeth AAY drwy gyfrwng 
y Gymraeg. 
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7.1 Sicrhau bod 
nifer ddigonol o 
ymarferwyr ar 
gael i ddarparu 
addysg cyfrwng 
Cymraeg   

  

 

Swyddi gwag mewn ysgolion cynradd:  

Nid oedd unrhyw swyddi gwag mewn ysgolion 
cynradd ar gyfer addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
ar ddechrau mis Medi 2013.  Fodd bynnag, cafwyd 
anawsterau wrth recriwtio i nifer o rolau allweddol a 
rhoddwyd secondiadau a strwythurau staffio amgen 
ar waith.   

Swyddi gwag mewn ysgolion uwchradd: 

Nid oedd unrhyw swyddi addysgu gwag mewn 
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg ym mis Medi 
2013.   Fodd bynnag, cafwyd anawsterau wrth 
recriwtio mewn nifer o feysydd, yn enwedig 
gwyddoniaeth, gyda staff nad ydynt yn arbenigwyr 
yn cael eu defnyddio i gyflenwi swyddi.   

Cafodd pob swydd wag mewn ysgolion uwchradd i 
addysgu Cymraeg Ail Iaith ei llenwi ar ddechrau mis 
Medi 2013. Fodd bynnag mae nifer o ysgolion 
uwchradd yn defnyddio siaradwyr Cymraeg yn 
hytrach nag athrawon Cymraeg sy'n meddu ar y 
cymwysterau priodol i addysgu Cymraeg fel ail iaith. 

Nid oedd unrhyw swyddi addysgu gwag i weithio 
drwy gyfrwng y Gymraeg heb eu llenwi ar ddechrau 
mis Medi 2013.   

Mae'r Awdurdodau Lleol a Thîm y Gymraeg mewn 
Addysg y GCA yn rhoi cymorth wrth benodi pob 

 

Bydd y Gwasanaeth Cyflawni Addysg, mewn 
partneriaeth ag ysgolion, yn ystyried ffyrdd o ddenu 
ymgeiswyr addas sy'n meddu ar sgiliau Cymraeg 
da i lenwi swyddi gwag mewn lleoliadau cyfrwng 
Cymraeg ac mewn adrannau Cymraeg Ail iaith 
mewn ysgolion Uwchradd cyfrwng Saesneg.  Caiff 
ysgolion eu hannog i gyflogi athrawon arbenigol 
Cymraeg Ail Iaith.  

Bydd datblygu arweinwyr Cymraeg o fewn ysgolion 
lleol yn un o flaenoriaethau rhaglen arweinyddiaeth 
y GCA.  Ar hyn o bryd, mae pum athro cynradd a 
dau athro uwchradd o'r sector cyfrwng Cymraeg yn 
ymwneud â Rhaglen Tystysgrif i Raddedigion y 
GCA/Prifysgol De Cymru 

 ac mae 10 athro cynradd o'r sector yn ymwneud â 
rhaglen Rhagoriaeth mewn Addysgu y Sefydliad 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth.  Mae Cwm Rhymni yn 
Ysgol sy'n Ymarferydd Arweiniol.  

 

 
Fe wnaeth Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen WFD 
cyfrwng Cymraeg 
ymgynnull yn Hydref 14 
fel is-grŵp Fforwm 
Addysg Gymraeg 
Casnewydd, a chamau 
gweithredu a 
benderfynwyd  
 
Mae'r rhaglenni athrawon 
Rhagorol GCA a rhaglenni 
arweinydd ardderchog ar 
gael ar gyfer ysgolion 
cyfrwng Cymraeg erbyn 
hyn.  
 
Mae Ysgol Gyfun 
Gwynllyw yn dysgu ar y 
cyd gydag Ysgol Gyfun 
Cwm Rhymni - cwrs 1 
blwyddyn NVQ / Cache L3 
CCLD. Gall Blwyddyn 12 
yn gweithio naill ai yn 
Meithrin neu Gynradd. 
Mae'r niferoedd yn dda 
gyda 8-10 o ddisgyblion ar 
gwrs 
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Pennaeth a Dirprwy Bennaeth, ac yn rhoi cymorth a 
chyngor ar gyfer penodiadau addysgu fel y bo 
angen.   

Er mwyn cynyddu nifer y Cynorthwywyr Addysgu 
sy'n siarad Cymraeg, mae'r ALlau wrthi'n gweithio 
gydag Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol Gyfun 
Gwynllyw i gefnogi'r cwrs Cynorthwy-ydd Addysgu 
NVQ ar gyfer disgyblion ôl-16.  Mae'r cwrs hynod 
lwyddiannus hwn wedi bod ar waith ers 2006.   

 

7.2 Gwella 
sgiliau ieithyddol 
ymarferwyr.   
Gwella sgiliau 
methodolegol 
ymarferwyr 

 

Yn 2013, gwnaeth Arweinwyr System y GCA mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg a Swyddogion y Gymraeg 
mewn Addysg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg 
fonitro cynlluniau gwariant arfaethedig mewn 
perthynas â Grant y Gymraeg mewn Addysg ar ran 
yr Awdurdodau Lleol.   Rhoddwyd cymorth gyda 
gwaith cynllunio gwariant ac adborth ar gynlluniau a 
gyflwynwyd i bob ysgol gan Swyddogion y Gymraeg 
mewn Addysg y GCA. Gwnaethpwyd penaethiaid yn 
ymwybodol o'r angen i gysylltu gwariant ag 
anghenion datblygu'r ysgol yn nhermau cyrraedd 
targedau CSGA a gwneud cynnydd yn erbyn meini 
prawf llwyddiant cymwysedig Tîm y Gymraeg mewn 
Addysg y GCA.  Cyflwynwyd cynlluniau ar wefan 
ddiogel i ysgolion y GCA er mwyn i staff y GCA 
graffu arnynt a'u hawdurdodi.  Awdurdododd 
Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg gynlluniau'r 
ysgolion neu gofynnwyd am gynllun gwariant 
diwygiedig yn unol ag anghenion datblygu yr ysgol. 
Mae Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg y GCA 
yn parhau i fonitro gwariant ysgolion mewn 
perthynas â Grant y Gymraeg mewn Addysg ac yn 

 

Bydd Penaethiaid mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg yn parhau i gael eu herio er mwyn 
sicrhau bod Grant y Gymraeg mewn Addysg 
yn cael ei ddefnyddio i ariannu hyfforddiant 
iaith a methodoleg a bydd y GCA yn craffu'n 
barhaus ar gynlluniau gwariant Grant y 
Gymraeg mewn Addysg.   Mewn digwyddiadau 
cynllunio'r GCA ar y Grant Effeithiolrwydd 
Ysgolion / Grant y Gymraeg mewn Addysg / 
Grant Amddifadedd Disgyblion, bydd ysgolion 
yn cael eu herio i ystyried canlyniadau 
Archwiliad Sgiliau Ieithyddol Llywodraeth 
Cymru wrth gynllunio gwariant Grant y 
Gymraeg mewn Addysg ar hyfforddiant. 

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn sicrhau bod gwaith cynllunio hyfforddiant 
canolog ar gyfer y dyfodol yn adlewyrchu 
anghenion ysgolion yn unol â meini prawf 
llwyddiant y GCA (lefel hyder a hyfforddiant staff) 
ac archwiliad Sgiliau Ieithyddol Llywodraeth Cymru. 

 

Mae lefel yr hyfforddiant a 
hyder y staff yn un o 
ddangosyddion llwyddiant 
y Tîm Cefnogaeth 
Cymraeg mewn Addysg 
mewn Cymraeg fel Ail 
Iaith. Mae'r sgiliau iaith y 
staff ac anghenion 
hyfforddi, felly, yn cael eu 
trafod gyda'r holl 
Benaethiaid gydag 
ysgolion yn cael eu 
hannog i ddyrannu cyllid 
Grant Cymraeg mewn 
Addysg tuag at wella 
sgiliau ieithyddol a 
methodolegol ymarferwyr. 
Mae penaethiaid hefyd yn 
cael eu hannog i ystyried y 
Cynllun Sabothol LlC i 
ymarferwyr sydd angen 
gwella eu sgiliau iaith. 
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atebol i Arweinydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn 
Addysg.   

Mae'r broses hon wedi arwain at gynnydd yn y 
niferoedd sy'n dilyn cyrsiau Cymraeg ail iaith a 
hyfforddiant iaith a methodoleg canolog y GCA ac at 
ysgolion yn cynllunio mewn modd mwy strategol ar 
gyfer eu hanghenion hyfforddi.  

Lefel hyfforddiant a hyder staff yw un o feini prawf 
llwyddiant cymwysedig Tîm y Gymraeg mewn 
Addysg y GCA ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg 
ers mis Ebrill 2013.  Ar yr adeg honno, cafodd pob 
ysgol ei hasesu / archwilio o ran ei pherfformiad yn 
erbyn y meini prawf llwyddiant cymwysedig.   
Ailystyriwyd hyn yn unol â'r angen i gynnal archwiliad 
Sgiliau Ieithyddol Llywodraeth Cymru yn ystod Haf 
2013 gan ddefnyddio meini prawf Llywodraeth 
Cymru. Targedwyd hyfforddiant iaith a methodoleg 
mewnol ar gyfer 2013-14 yn unol â chanfyddiadau 
tîm Cymraeg y GCA (Ebrill 2013).  Caiff y rhaglen ar 
gyfer y flwyddyn ariannol ei llunio flwyddyn ymlaen 
llaw.  Fodd bynnag, bydd rhaglen DPP 2014-15 a 
thu hwnt yn adlewyrchu gwaith tîm y Gymraeg mewn 
Addysg y GCA wrth gwblhau archwiliad Sgiliau 
Ieithyddol Llywodraeth Cymru.   

O ran Cymraeg Ail Iaith, mae Arweinydd Tîm y 
Gymraeg mewn Addysg y GCA ac aelodau o Dîm 
Cymorth y Gymraeg mewn Addysg wedi asesu 
anghenion pob ysgol yn unol â meini prawf 
llwyddiant cymwysedig Tîm y Gymraeg mewn 
Addysg y GCA fel yr amlinellir yng Nghanlyniad 5.  
Rhoddir sgôr i bob ysgol am berfformiad ym mhob 

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn atgyfnerthu'r cysylltiadau â Thîm 
Llythrennedd y GCA er mwyn sicrhau bod ysgolion 
cyfrwng Cymraeg yn gallu cael gafael ar 
hyfforddiant methodoleg addas a gwella safonau 
mewn llythrennedd deuol.  Bydd hefyd yn parhau i 
ddarparu hyfforddiant iaith a methodoleg wedi'i 
dargedu mewn ysgolion unigol. Caiff hyfforddwyr 
o'r tu allan i'r rhanbarth eu defnyddio yn unol â'r 
galw gan ysgolion.  

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn parhau i weithio gyda'r Tîm Sabothol er 
mwyn dethol ymgeiswyr addas i gymryd rhan yng 
nghyrsiau'r Cynllun Sabothol;  monitro effaith y 
cynllun ar gyfranogwyr ar ôl iddynt ddychwelyd i'r 
ysgol; a darparu cyrsiau i wella sgiliau iaith 
cyfranogwyr ymhellach.  Bydd canlyniadau 
archwiliad Sgiliau Ieithyddol Llywodraeth Cymru a 
gynhaliwyd gan Dîm y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn ystod Haf 2013 yn helpu'r tîm i dargedu 
ysgolion lle mae angen datblygu sgiliau iaith. 

Bydd rhaglen hyfforddi y GCA yn cynnwys 
cyfleoedd hyfforddi a dynodedig ar gyfer ANG 
cynradd ac uwchradd. 

 
Mae ysgolion yn cael eu 
darparu gyda chymorth 
Swyddog Cymraeg mewn 
Addysg ar lefelau yn ôl yr 
angen. 
 
Yn dilyn trafodaethau 
Swyddog Cymraeg mewn 
Addysg gyda Phenaethiaid 
mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg mae'r Cynllun 
Sabothol sy'n cael ei 
arwain ym Mhrifysgol 
Caerdydd wedi cael ei 
hysbysu o ysgolion lle 
mae diddordeb brwd 
mewn rhyddhau staff ar 
gyfer hyfforddiant Cynllun 
Sabothol. 
 
Mae'r rhaglen hyfforddi 
GCA ar gyfer 2014-15 yn 
cynnwys 121 o 
ddiwrnodau hyfforddi (60 
diwrnod o hyfforddiant 
iaith ar gyfer ymarferwyr 
mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg). Mae 
hyfforddiant pwrpasol, gan 
gynnwys hyfforddiant iaith, 
hefyd yn cael ei gyflwyno 
o fewn ysgolion (ysgolion 
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maen prawf unigol.  Mae swyddogion yn gweithio 
gyda phob ysgol er mwyn datblygu a gwella'r 
agweddau gwanaf a nodwyd. Darperir ymyriadau a 
hyfforddiant ychwanegol ac wedi'u targedu i'r 
ysgolion gwanaf ar draws Awdurdodau Lleol.  

Ffurfiwyd cysylltiadau rhwng Tîm y Gymraeg mewn 
Addysg y GCA a thîm Sabothol Llywodraeth Cymru.  
Darparwyd sesiynau methodolegol yn ddiweddar 
gan Swyddog y Gymraeg mewn Addysg y GCA (Ail 
Iaith). Caiff cyfranogwyr sydd wedi dilyn y cynllun eu 
cefnogi a'u monitro gan y swyddog hwn ar ôl iddynt 
ddychwelyd i'w hysgolion a chânt gyfleoedd anffurfiol 
i siarad Cymraeg y tu allan i oriau ysgol mewn 
sefyllfaoedd anffurfiol.  

Mae aelodau o Dîm Cymorth y Gymraeg mewn 
Addysg y GCA yn annerch pob athro newydd 
gymhwyso fel rhan o agenda sefydlu cynnar y GCA 
gan amlinellu gwaith Swyddogion y Gymraeg mewn 
Addysg a chyfeirio at gyrsiau priodol pellach.   

cyfrwng Saesneg a 
Chymraeg). 
 
Mae ymarferwyr sydd wedi 
mynychu cynllun Sabothol 
LlC yn cael eu monitro a'u 
cefnogi gan y Tîm 
Cefnogaeth Cymraeg 
mewn Addysg GCA ar ôl 
iddynt ddychwelyd i'w 
hysgolion. Gyda'i gilydd 
maent yn llenwi'r holiadur 
ym 'Mhecyn Dilyniant' yr 
ymarferwr ac maent yn 
cytuno ar dargedau 
meintiol penodol ar gyfer 
yr ysgol.  
 
Cafodd ANGau eu trafod 
gan aelodau'r Tîm 
Cefnogaeth Cymraeg 
mewn Addysg GCA yn eu 
cynadleddau sefydlu gyda 
chyfleoedd hyfforddi GCA 
addas a thynnwyd sylw at 
y Cynllun Sabothol. Mae 
hyfforddiant ANG 
Uwchradd Dynodedig 
wedi'i ddarparu i 
ymarferwyr Uwchradd.  
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7.3 Integreiddio 
ystyriaethau 
cyfrwng 
Cymraeg ym 
mhob agwedd 
ar y Fframwaith 
Gwella Ysgolion  

 

Rhwng mis Ebrill 2012 a mis Medi 2013, mae 742 o 
Gynorthwywyr Addysgu o ysgolion cyfrwng Saesneg 
wedi dilyn cyrsiau Cymraeg Tîm Cymorth y Gymraeg 
mewn Addysg De-ddwyrain Cymru (304 ers mis 
Ebrill 2013).  Mae ysgolion targed wedi cael 
hyfforddiant mewnol penodol.  Gwelwyd cynnydd yn 
y galw ar ôl i Swyddogion y Gymraeg mewn Addysg 
gynnal gwaith craffu arbenigol ar gynlluniau gwariant 
Grant y Gymraeg mewn Addysg ac yn sgil argaeledd 
cynyddol y gwasanaeth i ysgolion yng Nghaerffili.    

Ers mis Ebrill 2013, mae Tîm Cymorth y Gymraeg 
mewn Addysg hefyd wedi darparu hyfforddiant iaith 
mewnol i gynorthwywyr addysgu i nifer o ysgolion 
cyfrwng Cymraeg, sef cyfanswm o 103 o aelodau 
staff.    

Ar hyn o bryd, ceir amrywiaeth o Gymunedau Dysgu 
Proffesiynol mewn ysgolion unigol, grwpiau clwstwr 
ac ar draws awdurdodau lleol gyda'r nod o 
ddatblygu'r Gymraeg (Iaith Gyntaf ac Ail Iaith) a 
methodolegau cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys y 
gwaith partneriaeth hynod lwyddiannus rhwng Ysgol 
Gyfun Cwm Rhymni ac Ysgol Gyfun Gwynllyw a 
phartneriaid ehangach (Partneriaeth 6).   

Mae Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y GCA 
wedi sefydlu CDPau er mwyn gwella safonau mewn 
Cymraeg/Cymraeg Ail Iaith:  

 llythrennedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg (8 
ymddygiad darllen)  

 CDP ar gyfer datblygu sgiliau iaith disgyblion 

 

Bydd Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg y 
GCA yn parhau i gefnogi'r gwaith o addysgu 
Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith ar draws y 
consortiwm ar ran Awdurdodau Lleol yn rhanbarth 
De-ddwyrain Cymru.   Parheir i dargedu cymorth 
mewn modd strategol yn unol ag anghenion 
ysgolion unigol a rhoddir cymorth ychwanegol i'r 
ysgolion hynny lle mae'r angen mwyaf am gamau 
herio ac ymyrryd.  

Bydd Grant y Gymraeg mewn Addysg yn parhau i 
gael ei fonitro gan y GCA er mwyn sicrhau bod yr 
arian yn cael ei ddefnyddio mewn modd strategol.   

 

 

 
Mae cefnogaeth tîm 
Cymraeg GCA yn cael ei 
dargedu yn ôl y galw. Mae 
nifer canlynol o ysgolion 
yn derbyn y lfelau uchaf o 
gymorth yn 2014-15: 
Cymraeg Ail Iaith, 
Cynradd: 
Blaenau Gwent: 11 
Caerffili:32 
Sir Fynwy:16 
Casnewydd:   10 
Torfaen:17 
 
Mae ysgolion blaenoriaeth 
hefyd wedi cael eu nodi yn 
y sector cyfrwng Cymraeg 
ac am Uwchradd, 
Cymraeg Ail Iaith. 
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mewn:  Ysgolion arbennig 

 y Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion cyfrwng 
Saesneg; 

 parhad a dilyniant, CA3 mewn ysgolion 
uwchradd cyfrwng Saesneg 

 cydgysylltwyr cynradd ac uwchradd a fforymau 
Penaethiaid  

Mae Pum Prif Swyddog Gweithredol / Cyfarwyddwyr 
Addysg Consortiwm De-ddwyrain Cymru wedi bod 
yn gweithio ar draws yr awdurdodau i ddatblygu 
gwasanaethau addysg a rennir gan gynnwys 
cymorth ar gyfer addysgu Cymraeg a Chymraeg Ail 
Iaith.    

Ers mis Ebrill 2013, cefnogwyd y gwaith o addysgu 
Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith  gan Dîm Cymorth y 
Gymraeg mewn Addysg y GCA, dan arweiniad yr 
Arweinydd System ar gyfer y Gymraeg ac Arweinydd 
Tîm Cymorth y Gymraeg mewn Addysg. Datblygwyd 
y model hwn gan ranbarth De-ddwyrain Cymru yn 
dilyn adolygiad llawn o wasanaethau Cymraeg ar 
draws y pum awdurdod yn ystod Gaeaf 2012. 
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Adran 3: Sylwadau a nodiadau pellach 

 

 

Mae'r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg hwn yn cwmpasu cyfnod o dair blynedd, lle bydd 

Awdurdodau Lleol yn wynebu llawer o heriau, gan gynnwys gweithio drwy gonsortia yn gynyddol a'r rhaglen 

ariannu Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif a ohiriwyd.  Felly, bydd y cynllun hwn yn datblygu bob blwyddyn i 

adlewyrchu tirlun addysgol sy'n newid ac unrhyw gyfyngiadau ar arian cyfalaf i ddatblygu darpariaeth.  
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Atodiad 1:  Nifer a chanran y disgyblion sy'n mynychu lleoliadau cyfrwng Cymraeg nas cynhelir a lleoliadau cyfrwng Cymraeg nas 
cynhelir a ariennir sy'n darparu'r Cyfnod Sylfaen sy'n trosglwyddo i ysgolion cyfrwng Cymraeg/dwyieithog  

 
Enw'r Cylch 

Meithrin / Cylch Ti a 
Fi / lleoliad gofal 

plant cyfrwng 
Cymraeg nas 

cynhelir 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion ym 
mis Medi 

2012 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2012 

Canran y 
plant a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2012 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion ym 
mis Medi 

2013 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2013 

Canran y 
plant a 

drosglwyddo
dd i ysgolion 

cyfrwng 
Cymraeg ym 

mis Medi 
2013 

Nodiadau  

Tic Toc 8 0 0% 3 0 0% 

Nid oes ysgol cyfrwng Cymraeg leol yn Nhredegar.  Mae'r Cylch 
wedi cau ac mae lleoliad newydd, Tic Toc wedi agor yn ei le.  Mae 
swyddog Ti a Fi Mudiad Meithrin yn arwain y Cylch Ti a Fi ac yn 
trafod datblygu yn Gylch Meithrin ac addysg cyfrwng Cymraeg 
gyda rhieni. Mae staff Mudiad Meithrin hefyd yn cynnal 
trafodaethau ag Ysgol Bro Helyg er mwyn gwella'r gyfradd bontio.   

Pobl Bach 32 6 19% 23 6 26% 

Y prif reswm dros y gyfradd bontio hon yw'r pellter rhwng y Cylch 
a'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg.  Mae holiadur rhieni wedi 
dangos mai'r prif reswm pan nad yw rhieni yn dewis addysg 
cyfrwng Cymraeg yw am eu bod yn teimlo bod yr ysgol yn rhy bell i 
blant 3 oed ac na ddarperir cludiant i blant o dan 5 oed.  Mae'r 
lleoliad bellach wedi symud i ardal Deighton.  Mae swyddog Ti a Fi 
Mudiad Meithrin yn arwain y Cylch Ti a Fi yn Nhredegar ac yn 
annog rhieni i drosglwyddo eu plant i'r Cylch ac i addysg cyfrwng 
Cymraeg. Mae staff Mudiad Meithrin yn cynnal trafodaethau â'r 
Cyngor a RhAG ynghylch agor ysgol newydd yn yr ardal.   

Helyg Bychan 28 22 79% 29 27 93%  

Blaenau Gwent 68 28 41% 55 33 60%  

Parc Waunfawr - - - 13 1 8% 

Lleoliad newydd heb ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn yr ardal.  
Mae'r ysgol cyfrwng Cymraeg agosaf yn llawn. Mae staff Mudiad 
Meithrin wedi casglu gwybodaeth gan rieni ynghylch y galw am 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac maent yn trafod hyn â'r 
Awdurdod Lleol.   

Dewi Sant  37 3 8% 28 1 4% 

Nid oes ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn y Rhisga. Mae'r plant 
yn teithio i Gwm Gwyddon.  Mae staff Mudiad Meithrin wedi casglu 
gwybodaeth gan rieni am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac maent 
yn trafod hyn â'r Awdurdod Lleol.   

Pontllan-fraith   22 7 32% 48 20 42% 
Yr ysgol hon yw'r unig ddarpariaeth cyn-ysgol yn yr ardal sy'n 
bwydo wyth ysgol wahanol, y mae pedair ohonynt yn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg a phedair yn ysgolion cyfrwng Saesneg. Mae'r 
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Enw'r Cylch 
Meithrin / Cylch Ti a 

Fi / lleoliad gofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg nas 

cynhelir 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion ym 
mis Medi 

2012 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2012 

Canran y 
plant a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2012 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion ym 
mis Medi 

2013 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2013 

Canran y 
plant a 

drosglwyddo
dd i ysgolion 

cyfrwng 
Cymraeg ym 

mis Medi 
2013 

Nodiadau  

ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg agosaf dair milltir i ffwrdd. Mae 
staff y Cylch Meithrin yn gweithio'n agos gyda staff y Cylch i 
hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg a gwella cyfraddau dilyniant.  
Mae Mudiad Meithrin yn gweithio'n agos gyda'r Cylch i ddatblygu'r 
gydberthynas â'r ysgol cyfrwng Cymraeg leol.  

Penpedairheol - - - 29 16 55% 

Mae'n rhaid i ddisgyblion deithio i gyrraedd yr ysgol cyfrwng 
Cymraeg leol. Mae staff y Cylch Meithrin yn gweithio'n agos gyda 
staff y Cylch i hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg ac maent yn 
monitro cyfraddau dilyniant yn y cylch.   

Llanbradach 24 12 50% 17 10 59%  

Aberbargod 123 17 10 59% 23 13 57%  

Cwm Gwyddon 38 29 76% 48 36 75%  

Coed Duon 13 12 92% 20 18 90%  

Rhymni 21 20 95% 21 19 90%  

Yr Enfys 22 21 95% 17 14 82%  

Cwm Derwen 20 20 100% 20 20 100%  

Ifor Bach 36 36 100% 25 25 100%  

Nelson 19 19 100% 42 40 95%  

Penalltau 19 19 100% 39 39 100%  

Tedi Twt Gilfach 
Fargoed 

18 18 100% 22 22 100% 
 

Tonyfelin 27 27 100% 25 25 96%  

Caerffili 333 253 76% 437 319 73%  

Y Fenni 26 20 77% 35 29 83% 
 

Sir Fynwy 26 20 77% 35 29 83%  

Somerton 18 1 6% 17 5 29% Mae'r lleoliad hwn ar safle ysgol cyfrwng Saesneg.   

Y Delyn 19 19 100% 9 9 100%  

Casnewydd 37 20 51% 26 14 54%  
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Enw'r Cylch 
Meithrin / Cylch Ti a 

Fi / lleoliad gofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg nas 

cynhelir 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion ym 
mis Medi 

2012 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2012 

Canran y 
plant a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2012 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion ym 
mis Medi 

2013 

Nifer y plant 
a 

drosglwydd
odd i 

ysgolion 
cyfrwng 
Cymraeg 
ym mis 

Medi 2013 

Canran y 
plant a 

drosglwyddo
dd i ysgolion 

cyfrwng 
Cymraeg ym 

mis Medi 
2013 

Nodiadau  

Garndiffaith 6 0 0% 3 0 0% 

Mae'n ardal ddifreintiedig iawn ac felly nifer fach iawn o blant 
sy'n mynychu gan fod cost y gofal yn rhy ddrud i rieni.  Daw'r 
lleoliad yn rhan o raglen Dechrau'n Deg yn 2015 a bydd hyn 
yn helpu rhieni i fynychu'r lleoliad. Mae'r lleoliad hefyd wedi 
symud ac mae staff sy'n siarad Cymraeg yn rhugl wedi'u 
penodi. Mae staff Mudiad Meithrin yn gweithio'n agos gyda'r 
lleoliad er mwyn gwella cyfraddau dilyniant.  Caiff pob rhiant 
becyn dilyniant gan Fudiad Meithrin yn cynnwys negeseuon 
pwysig ynghylch dilyniant addysg cyfrwng Cymraeg.  Bydd y 
staff yn y lleoliad hefyd yn dosbarthu pecyn gwybodaeth a 
hyfforddiant ynglŷn â sut i gynnal trafodaethau a hyrwyddo 
dilyniant ymhlith rhieni.   

Abersychan 23 11 48% 14 14 100% 

Mae'r lleoliad wedi symud ac mae bellach yn cwrdd mewn 
adeilad newydd sy'n agosach at Ysgol Gymraeg Bryn 
Onnen ym Mlaenafon.  Mae'r lleoliad hefyd yn darparu gofal 
cofleidiol ar gyfer yr ysgol a fydd yn cynyddu dilyniant i'r 
ysgol cyfrwng Cymraeg.  Mae staff Mudiad Meithrin yn 
gweithio'n agos gyda'r lleoliad er mwyn gwella cyfraddau 
dilyniant. Caiff pob rhiant becyn dilyniant gan Fudiad 
Meithrin yn cynnwys negeseuon pwysig am ddilyniant i 
addysg cyfrwng Cymraeg.  Bydd y staff yn y lleoliad hefyd yn 
dosbarthu pecyn gwybodaeth a hyfforddiant ynglŷn â sut i 
gynnal trafodaethau a hyrwyddo dilyniant ymhlith rhieni.  

Cwmbrân 17 17 100% 25 24 96%  

Pont-y-pŵl  35 35 100% 22 22 100%  

Torfaen 81 63 78% 64 60 94%  
        

De-ddwyrain 
Cymru 

545 384 70% 617 455 74% 
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Atodiad 2: Nifer a chanran y disgyblion mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy'n trosglwyddo i ysgolion 
uwchradd cyfrwng Cymraeg 
 

 Cyfanswm nifer y disgyblion ym 
Mlwyddyn 6  mewn ysgolion cynradd 

cyfrwng Cymraeg a dwyieithog 
2012/13 

Cyfanswm nifer y disgyblion 
ym Mlwyddyn 6  sy'n 

trosglwyddo i ysgolion cyfrwng 
Cymraeg/dwyieithog 2013/14 

Canran y disgyblion ym 
Mlwyddyn 6 sy'n trosglwyddo 
i ysgolion uwchradd cyfrwng 

Cymraeg neu ddwyieithog 
2013/14 

Blaenau Gwent 25 25 100% 

Caerffili 257 257 100% 

Sir Fynwy 23 22 95.7% 

Casnewydd 59 57 96.6% 

Torfaen  69 68 99.5% 

De-ddwyrain Cymru 433 429 99.1% 
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Atodiad 3: Cyrhaeddiad a pherfformiad mewn Cymraeg Ail Iaith   
 
Blwyddyn: 2014 
Cyfnod Allweddol 2 
 

Asesiad yr athro mewn 
Cymraeg Ail Iaith ar 

ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2 

Nifer y disgyblion  
ym Mlwyddyn 6  

 
Nifer y disgyblion  

Blwyddyn 6 a aseswyd 
mewn Cymraeg ail iaith 

Canran y disgyblion ym   
Mlwyddyn 6 a aseswyd 
mewn Cymraeg Ail Iaith 

Canran  y disgyblion a 
aseswyd a  

gyflawnodd Lefel 4+  

Blaenau Gwent 671 614 91.5% 79.0% 

Caerffili 1994 1755 88.0% 74.8% 

Sir Fynwy 907 865 95.4% 82.8% 

Casnewydd 1638 1448 88.4% 80.4% 

Torfaen 907 833 91.8% 85.2% 

De-ddwyrain Cymru 6118 5515 90.1% 79.5% 
 
 

Cyfnod Allweddol 3 
 

Asesiad yr athro mewn 
Cymraeg Ail Iaith ar 

ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3 

Nifer y disgyblion  
ym  Mlwyddyn 9 

Nifer y disgyblion  
Blwyddyn 9 a aseswyd 
mewn Cymraeg ail iaith 

Canran y disgyblion ym   
Mlwyddyn 9 a aseswyd 
mewn Cymraeg Ail Iaith 

Canran  y disgyblion a 
aseswyd  

a gyflawnodd Lefel 5+ 

Blaenau Gwent 2041 665 100% 78.6% 

Caerffili 665 1802 88.3% 72.8% 

Sir Fynwy 1102 789 100% 83.8% 

Casnewydd 789 1696 100% 75.2% 

Torfaen 1696 959 87.0% 79.4% 

De-ddwyrain Cymru 6293 5991 93.9% 76.7% 
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Atodiad 4: Rhestr o ymgynghoreion statudol 
 
Rhaid i awdurdod lleol ymgynghori â'r canlynol ynghylch y Cynllun drafft: 
 
Adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013: 
 

 awdurdodau lleol cyfagos 

 pennaeth pob ysgol a gynhelir ganddo 

 corff llywodraethu pob ysgol a gynhelir ganddo 

 pob sefydliad o fewn y sector addysg bellach yn ei ardal 

 mewn perthynas ag unrhyw ysgol sefydledig neu wirfoddol yn ei ardal - 
o yr unigolyn sy'n penodi llywodraethwyr yr ysgol sefydledig 
o os oes gan yr ysgol gymeriad crefyddol, y corff crefyddol priodol 

 personau rhagnodedig eraill.  
 
 

Rhestrir "personau rhagnodedig eraill" yn Rheoliad 9: 
 

 Comisiynydd y Gymraeg 

 Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 

 cynghorau ysgol 

 Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 

 sefydliadau o'r fath sy'n darparu gwasanaethau i blant a phobl fel y gwêl yr awdurdod lleol yn briodol 

 y cyfryw unigolion neu gyrff eraill fel y gwêl yr awdurdod lleol yn briodol. 
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Atodiad 5: Cynllun Gweithredu Strategol Partneriaeth Chwech  
 

 
 


