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Cyflwyniad
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff sector cyhoeddus bennu amcanion Lles yn ei Gynllun Corfforaethol.
Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Dinas Casnewydd 2017-22 wedi pennu pedwar Amcan Lles sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ‘Cynllun Lles’ Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Casnewydd yn Un a hefyd Nodau Lles Cymru:
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Amcan Lles 3 – Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Amcan Lles 4 – Adeiladu cymunedau cydlynol a chynaliadwy
Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Amcanion Lles, mae gwasanaethau’r Cyngor wedi gosod cynllun gwasanaeth pum mlynedd sy'n amlinellu eu hamcanion, eu
camau gweithredu, eu mesurau perfformiad a'r risgiau o ran cyflawni'r Cynllun Corfforaethol. Mae pob un o'r amcanion a'r camau gweithredu hyn hefyd yn cefnogi
datblygiad cynaliadwy a phum egwyddor y Ddeddf Llesiant:
Yn yr
Hirdymor

Pwysigrwydd cydbwyso anghenion byrdymor â'r angen i ddiogelu'r gallu i fodloni
anghenion hirdymor hefyd.

Atal

Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu ein helpu i fodloni’n
hamcanion.

Integreiddio

Ystyried sut y gall amcanion lles cyrff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau lles, ar
eu hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

Cydweithio

Gweithredu ar y cyd ag unrhyw berson arall (neu wahanol rannau o'r corff ei hun) a allai
helpu'r corff i gyflawni ei amcanion lles.

Cynnwys Pobl

Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau lles, a sicrhau bod
y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y mae’r corff yn ei gwasanaethu.
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Dyletswyddau Statudol Cyngor Dinas Casnewydd
Wrth ddarparu gwasanaethau'r Cyngor, ceir gwahanol ofynion deddfwriaethol a statudol i'r Cyngor gydymffurfio â hwy. Mae'r meysydd dyletswyddau statudol
allweddol yn cynnwys (ymhlith eraill):
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021
Y Ddeddf Cydraddoldeb gan gynnwys Dyletswydd Economaidd Gymdeithasol
Deddf yr Iaith Gymraeg
Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2001
Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015
Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015
Trosolwg o wasanaethau a thimau yn y Gwasanaethau Addysg
Mae Gwasanaethau Addysg Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am naw ysgol uwchradd; 43 o ysgolion cynradd; a dwy ysgol feithrin. Yn ogystal, mae yna uned
cyfeirio disgyblion a dwy ysgol arbennig. Bydd ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn agor ym mis Medi 2021, ac o'r un dyddiad bydd y ddwy ysgol feithrin
annibynnol yn cael eu cyfuno'n un ddarpariaeth. Felly, bydd nifer y sefydliadau o fewn yr ystâd ysgolion yn parhau, fel y mae ar hyn o bryd, ar 57.
Mae Casnewydd yn un o'r pum awdurdod lleol yng nghonsortiwm rhanbarthol y GCA ar gyfer gwella ysgolion. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys 11 tîm sy’n cynnig y
cymorth canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ysgolion yr 21ain Ganrif
Y Blynyddoedd Cynnar
Lles Addysg
Datblygu Gwasanaethau a Busnes
GEMS - Cymorth Addysg Lleiafrifoedd Ethnig Gwent
Cerddoriaeth Gwent
Ysgolion Iach
Tîm Cyfoethogi Cynhwysiant
Derbyn i Ysgolion
Uned Cyfeirio Disgyblion
Ymgysylltu a Chynnydd Pobl Ifanc
Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol ar gyfer Plant y Lluoedd Arfog
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Cyllid
Cytunwyd ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2021/22 yng nghyfarfod y Cyngor ar 3 Mawrth 2021. Yn 2021/22, pennwyd cyllideb refeniw sylfaenol y Gwasanaeth Addysg
fel £16,081,000. Isod ceir crynodeb o incwm a chostau refeniw'r gwasanaeth i ddarparu gwasanaethau. Ar gyfer ysgolion y Ddinas, pennwyd cyllideb sylfaenol o
£110,239,000 ar gyfer 2021/22. Fel rhan o Gynllunio Ariannol Tymor Canolig y Cyngor, mae’r Gwasanaethau Addysg wedi nodi arbedion i'w cyflawni dros y pedair
blynedd nesaf. Mae'r arbedion canlynol wedi'u nodi yn y tabl isod a gellir cael rhagor o wybodaeth yma.
Maes arbedion a nodwyd

Gwasanaethau Addysg - Gostyngiad mewn llinellau cyllideb
amrywiol o fewn y Gwasanaethau Addysg na fydd yn cael
effaith ar wasanaethau na phobl.
Gwasanaeth Lles Addysg / Canolfan Gyflawni'r Bont –
Contractau yn ystod y tymor yn unig.
Derbyn i Ysgolion ac Apeliadau – Dileu swydd yn y tîm
derbyn i ysgolion.
Gwasanaethau ar y Cyd – Gostyngiad o 2% yn y cyllid
craidd i GCA ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20.

Arbedion a
wireddwyd (£)
2021/22

Arbedion a
wireddwyd (£)
2022/23

Arbedion a
wireddwyd (£)
2023/24

Arbedion a
wireddwyd (£)
2024/25

£124,000

£0

£0

£0

£7,000

£0

£0

£0

£28,000

£0

£0

£0

£8,000

£430,000

£0

£0

Nodir buddsoddiadau cyllidebol ar gyfer y Gwasanaethau Addysg dros y pedair blynedd nesaf isod a gellir cael rhagor o wybodaeth yma.
Meysydd Buddsoddi Cyllidebol
Mewn-drosglwyddo GCR – Cyflog Athrawon
Addysg (Ysgolion) – Dosbarthiadau derbyn swigen o fis Medi
2020 yn Mount Pleasant
Addysg (Ysgolion) – Dosbarthiadau derbyn swigen o fis Medi
2020 yn Ysgol Ifor Hael
Addysg (Ysgolion) – Canolfan Adnoddau Dysgu Newydd Tŷdu ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig
Addysg (Ysgolion) - Cyfuno Ysgolion Meithrin Kimberley a
Fairoak
Addysg (Ysgolion) – Darpariaeth Lloeren Ysgol Bryn Derw
(Cyfnod Sylfaen)
Addysg (Ysgolion) – Darpariaeth Lloeren Ysgol Bryn Derw
(Cyfnod Allweddol 2)
Galw Disgyblion AAA y Tu Allan i'r Sir
Clybiau Brecwast

Buddsoddiad (£)
2021/22
£209,000

Buddsoddiad (£)
2022/23
£0

Buddsoddiad (£)
2023/24
£0

Buddsoddiad (£)
2024/25
£0

£75,000

£0

£0

£0

£38,000

£0

£0

£0

£157,000

£0

£0

£0

£51,000

-£65,000

-£16,000

-£13,000

£129,000

£185,000

£160,000

£67,000

£0

£0

£123,000

£181,000

£30,000
£35,000

£255,000
£15,000

£157,000
-

£192,000
-
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Meysydd Buddsoddi Cyllidebol
Pontio ysgolion uwchradd
Ysgol Gwent Is Coed
Ysgol Gynradd Pentref Llanwern
Ysgol Gynradd Glan Llyn y Gorllewin
Ysgol Gynradd Whiteheads
Ysgol Gynradd Gymraeg
Ehangu'r ddarpariaeth feithrin mewn ysgolion a gynhelir
Ehangu Ysgol Gynradd y Parc ac Ysgol Gynradd Tredegar

Buddsoddiad (£)
2021/22
£733,000
£107,000
£211,000
£278,000
£40,000
£29,000

Buddsoddiad (£)
2022/23
£682,000
£116,000
£324,000
£19,000
£243,000
£43,000

Buddsoddiad (£)
2023/24
£463,000
£99,000
£86,000
£185,000
£173,000
£36,000

Buddsoddiad (£)
2024/25
£25,000
£77,000
£428,000
£91,000
£184,000
£35,000

Y Rhaglen Gyfalaf
Mae Cyngor Casnewydd yn gosod rhaglen gyfalaf helaeth i gyflawni prosiectau / cynlluniau seilwaith allweddol. Mae’r rhestr o gynlluniau a phrosiectau Cyfalaf ar
gyfer 2020/21 i'w gweld yma.

Cynllunio’r Gweithlu
Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r cynllun gwasanaeth, mae'n bwysig llunio cynllun gweithlu sy'n canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu staff ac i wella gwydnwch
timau i sicrhau newid. Trwy gydweithio â thîm Adnoddau Dynol y Cyngor, mae'r gwasanaeth wedi nodi'r camau canlynol i'w cyflawni yn 2021/22.

Cyf.
1

Cam Gweithredu

Rheswm (Rhesymau)

Amcan(ion)

Swyddog
Cyfrifol

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad
Cwblhau
Disgwyliedig

Pennaeth
Addysg
Cynorthwyol –
Cynhwysiant
(KR)

1 Ebrill 2021

30 Ebrill 2022

staffio
Nodi'r angen staffio a Mae'r Gwasanaethau Cynhwysiant Cynyddu
timau
i
sicrhau cyllid ar gyfer wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn
mewn
adnoddau
dros
yr
8
mlynedd
gefnogi
swyddi ychwanegol.
diwethaf gan leihau nifer y staff i lai na
25% o'i swyddogion CALl gwreiddiol.
Mae'r Ddeddf ADY newydd sy'n
dechrau ym mis Medi 2021 yn ehangu
maint ac ehangder rhwymedigaethau
statudol awdurdodau lleol i gynnwys
dau grŵp oedran pellach - 0-5 oed a
19-25 oed. Ar hyn o bryd, nid oes gan
y timau cynhwysiant y capasiti i reoli
trawsnewidiad ADY ar gyfer plant/pobl
ifanc 5-19 oed.

rhwymedigaethau
statudol i gyflawni'r
Ddeddf Anghenion
Dysgu Ychwanegol.
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Cyf.

Cam Gweithredu

2

Uwchsgilio
gweithwyr
presennol
a
chanolbwyntio hefyd ar
recriwtio â’r Gymraeg yn
faen prawf hanfodol.

Mwy o ddarpariaeth addysg Cynyddu sgiliau
cyfrwng Cymraeg yn gofyn am fwy iaith Gymraeg ym
o siaradwyr Cymraeg yn gweithio o mhob tîm.
fewn
gwasanaethau
addysg
canolog

Cynnal
adolygiad
o
Wasanaeth Cerddoriaeth
Gwent gyda Thîm Gwella
Busnes y Cyngor.

Cael model gweithredu newydd ar
gyfer
Cerddoriaeth
Gwent
i
gefnogi'r galw am wasanaeth cerdd
yn y dyfodol yn dilyn yr adferiad ar
ôl COVID.
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Rheswm (Rhesymau)

Amcan(ion)

Cwblhau
adolygiad
cynhwysfawr
o
wasanaeth
cerddoriaeth
Gwent
a
gweithredu model
gweithredu
newydd.
Ailstrwythuro'r
Datblygu, gwella a hyrwyddo Darparu dilyniant
gwasanaeth presennol i dilyniant gyrfa a gwydnwch yn y tîm. gyrfa a gwydnwch.
gyflwyno swydd Dirprwy
Uwch Swyddog Lles
Addysg (SEWO).

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad
Cwblhau
Disgwyliedig

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth
Addysg
Cynorthwyol
(KK)

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth
Addysg
Cynorthwyol Ymgysylltu a
Dysgu (KK)

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Swyddog
Cyfrifol

Rheolwr
Gwasanaeth
Adnoddau a
Chynllunio

Gwasanaeth
Addysg

Rhaglenni a Phrosiectau
Er mwyn cefnogi'r Cynllun Corfforaethol a/neu gyflawni'r dyletswyddau statudol/newidiadau deddfwriaethol angenrheidiol, mae gwasanaethau’n ymgymryd â
rhaglenni a phrosiectau. Isod ceir rhestr o raglenni a phrosiectau newid mawr parhaus sy'n cael eu harwain ar hyn o bryd gan y Gwasanaethau Addysg.
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Enw'r Rhaglen /
Prosiect

Disgrifiad Byr o'r Rhaglen / Prosiect a sut
mae'n cefnogi'r Cynllun Corfforaethol.

Amcan(ion) Lles a
gefnogir

Rhaglen Technoleg Rhaglen a ariennir gan grantiau Llywodraeth Cymru yw
Addysg Llywodraeth hon i ddarparu Hwb ar draws pob ysgol yng Nghymru
Cymru
drwy fuddsoddi mewn band eang, seilwaith TGCh,
rhwydweithiau ac adnoddau mewn ysgolion. Bydd
disgwyl i bob ysgol fodloni'r safonau gofynnol
disgwyliedig.
Ysgolion yr 21ain Bydd y prosiect hwn yn cefnogi gwelliannau i reolaeth
Ganrif – Ysgol Gyfun gyffredinol y Cyngor o asedau drwy ddisodli bloc
Gwent Is Coed
addysgu o ansawdd gwael gydag adeilad newydd sy'n
addas i sicrhau bod yr ysgol yn gallu cyflwyno pob
agwedd ar y cwricwlwm ysgolion uwchradd.
Ysgolion yr 21ain Bydd y prosiect hwn yn cefnogi gwelliannau i reolaeth
Ganrif
–
Ysgol gyffredinol y Cyngor o asedau drwy ddisodli ystafelloedd
Basaleg
dosbarth o ansawdd gwael y gellir eu datgymalu ag
ystafelloedd dosbarth newydd. Bydd y prosiect hefyd yn
cefnogi digonolrwydd lleoedd ysgol drwy gynyddu
capasiti cyffredinol yr ysgol.
Ysgolion yr 21ain Bydd y prosiect hwn yn cefnogi gwelliannau i reolaeth
Ganrif – Ysgol Gyfun gyffredinol y Cyngor o asedau drwy ddisodli ystafelloedd
Caerllion
dosbarth o ansawdd gwael y gellir eu datgymalu ag
ystafelloedd dosbarth newydd.
Ysgolion yr 21ain Bydd y prosiect hwn yn cefnogi digonolrwydd lleoedd
Ganrif
–
Ysgol ysgol drwy greu ysgol newydd 3 dosbarth mynediad y
Newydd
yn bydd Ysgol Gynradd Pilgwenlli sydd wedi'i gordanysgrifio
Whiteheads
yn adleoli iddi.
Ysgol
Gynradd Prosiect gwerth £5.8m a ariennir gan grant yw hwn a
Gymraeg Newydd
fydd yn arwain at sefydlu ysgol gynradd Gymraeg
newydd i gefnogi siarter Cymraeg 2050 Llywodraeth
Cymru.
Peilot
atal Amcan Lles 3 – Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol
camfanteisio
ac yn wydn
troseddol
Llwybrau Cerdded Cadarnhau bod y Rhwydwaith Cerdded Diogel yn cydDiogel i'r Ysgol
fynd â'r ddeddfwriaeth bresennol ac yn cefnogi'n gadarn
y polisïau Derbyn i Ysgolion a Chludiant o'r Cartref i'r
Ysgol ac y gellir eu herio drwy'r swyddogaeth Apeliadau
Derbyn i Ysgolion annibynnol. Mae hwn yn brosiect tair
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Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, addysg a chyfleoedd
cyflogaeth.

Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, addysg a chyfleoedd
cyflogaeth.
Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, addysg a chyfleoedd
cyflogaeth.

Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, addysg a chyfleoedd
cyflogaeth.
Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, addysg a chyfleoedd
cyflogaeth.
Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, addysg a chyfleoedd
cyflogaeth.
Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, addysg a chyfleoedd
cyflogaeth.
Amcan Lles 1 – Gwella
sgiliau, canlyniadau addysgol
a chyfleoedd cyflogaeth

Thema/Themâu
Corfforaethol

Dyddiad
Disgwyliedig
Cwblhau’r Rhaglen /
Prosiect

Pobl â Dyhead

Chwarter 4
2021/22

Pobl â Dyhead

Chwarter 2
2021/22

Pobl â Dyhead

Chwarter 2
2022/23

Pobl â Dyhead

Chwarter 2
2022/23

Pobl â Dyhead

Chwarter 4
2022/23

Pobl â Dyhead

Chwarter 2
2022/23

Pobl â Dyhead

Chwarter 2
2021/22

Pobl â Dyhead
Cymunedau Cryf
Cyngor Modern

Chwarter 2
2021/22

Enw'r Rhaglen /
Prosiect

Disgrifiad Byr o'r Rhaglen / Prosiect a sut
mae'n cefnogi'r Cynllun Corfforaethol.

Amcan(ion) Lles a
gefnogir

rhan gyda Gwasanaethau’r Ddinas a Phobl a Newid
Busnes.

Amcan Lles 3 – Galluogi pobl
i fod yn iach, yn annibynnol ac
yn wydn

Amcan Lles 4 – Adeiladu
cymunedau
cydlynus
a
chynaliadwy.
Ehangu Ysgol Bryn Bydd y prosiect hwn yn creu canolfan Cyfnod Sylfaen 28 Amcan Lles 1 – Gwella
Derw
lle pwrpasol i ddisgyblion ag Anhwylderau'r Sbectrwm sgiliau, addysg a chyfleoedd
Awtistig drwy adnewyddu adeilad Ysgol Feithrin cyflogaeth.
Kimberley
Contract
Prydau Bydd y contract newydd yn dechrau ar 1 Medi 2021 a Amcan Lles 1 – Gwella
Ysgol
bydd angen iddo fodloni anghenion ysgolion ar ôl Covid. sgiliau, canlyniadau addysgol
Bydd y contract newydd yn dod â buddsoddiad cyfalaf i'r a chyfleoedd cyflogaeth
ddarpariaeth prydau ysgol, a rhaid i'r Gwasanaeth
Addysg sicrhau bod y buddsoddiad hwn yn cefnogi Amcan Lles 3 – Galluogi pobl
blaenoriaethau strategol ar draws yr ystâd addysg.
i fod yn iach, yn annibynnol ac
yn wydn
Trawsnewid ADY
Hyrwyddo'r gwaith o weithredu Deddf Anghenion Dysgu Amcan Lles 1 – Gwella
Ychwanegol (ADY) a'r Tribiwnlys Addysg 2018 ac sgiliau, addysg a chyfleoedd
adolygu'r adnoddau staffio sydd eu hangen i weithredu cyflogaeth.
gofynion y Ddeddf.
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Thema/Themâu
Corfforaethol

Dyddiad
Disgwyliedig
Cwblhau’r Rhaglen /
Prosiect

Pobl â Dyhead

Chwarter 4
2021/22

Pobl â Dyhead

Chwarter 4
2021/22

Pobl â Dyhead

Chwarter 2
2021/22

Amcanion a Chamau
Er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol, mae’r Gwasanaethau Addysg wedi pennu wyth amcan i'w cyflawni yn 2021/22:
Amcan 1 – Gwella safonau ysgolion
Amcan 2 – Gwella arfer cynhwysol mewn Ysgolion er mwyn lleihau gwaharddiadau, gwella cyfraddau presenoldeb ac atal dysgwyr sy'n agored i niwed rhag
ymddieithrio ar ôl Covid 19.
Amcan 3 – Gwella lles disgyblion a thegwch mewn addysg ymhellach.
Amcan 4 – Datblygu gweithlu brwdfrydig, galluog ac ymgysylltiedig ymhellach
Amcan 5 – Parhau i gefnogi llwybrau dysgu o safon, a nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliannau pellach yn y ddarpariaeth
Amcan 6 – Gwella cyfranogiad disgyblion wrth wneud penderfyniadau
Amcan 7 – Sicrhau bod uchelgeisiau'r Cyngor o ran ehangu addysg a darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael eu datblygu
Amcan 8 – Cyllidebau ysgolion yn cael eu rheoli'n effeithiol
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Amcan 1
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn

Rhif Cam
Gweithredu

1

2

3

4

Gwella safonau ysgolion
Mae gwella cyrhaeddiad academaidd disgyblion Casnewydd yn ymrwymiad yng Nghynllun Corfforaethol Cyngor
Dinas Casnewydd 2017-2022. Un o'r prif ddulliau o gyflawni'r ymrwymiad hwn yw drwy gomisiynu camau
gweithredu i'w cyflawni gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) a manylir arnynt yng Nghynllun Busnes GCA
2020/21. Sicrheir ansawdd gwasanaethau drwy Wasanaethau Addysg CDC a chânt eu goruchwylio gan y Cydgrŵp Gweithredol (CGG) a Bwrdd Cwmni’r GCA.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Pobl â Dyhead
Bydd Casnewydd yn gwella nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni o leiaf 5 TGAU A-C yn cynnwys Saesneg a
Mathemateg yn unol â chyfartaledd Cymru.
Argymhelliad Estyn 1 – Gwella perfformiad cyffredinol pob ysgol uwchradd
Argymhelliad Estyn 2 – Sefydlu strategaeth gydlynol ar draws yr holl wasanaethau perthnasol i wella
canlyniadau disgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim.
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Mae 60% o wariant y GDD wedi'i
gyfeirio at CA3 ac mae'r gwariant yn
cael ei lywio a'i alinio â gweithgareddau Dirprwy Brif Swyddog
priodol Ymddiriedolaeth Sutton.
Addysg
1 Medi 2021
31 Rhagfyr 2021
Prif Ymgynghorydd
Her

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
(Arg Estyn 2)
Mae Gwasanaethau Addysg
Casnewydd yn gweithredu fel
partner
proffesiynol
i
gymeradwyo
pob
Grant
Datblygu Disgyblion (GDD)
uwchradd
a
Chynlluniau
Datblygu Ysgolion (CDY) ac ar
gyfer sampl o ysgolion cynradd
Ymwreiddio'r
Strategaeth Gostyngiad yn y bwlch cyrhaeddiad ar
Dysgu'n Dda sy'n cynnwys gyfer dysgwyr cPYADd a di-PYADd.
cynrychiolwyr o bob rhan o
CDC.

Darparu dysgu proffesiynol i
Gadeiryddion
ac
Isgadeiryddion Llywodraethwyr
mewn ysgolion uwchradd gan
ganolbwyntio ar wella ansawdd
arweinyddiaeth ac addysgu a
dysgu.
Cefnogi ysgolion i sicrhau bod
llwybrau cwricwlwm yn rhoi

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg
1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Pennaeth Addysg
Cynorthwyol
Ymgysylltu a Dysgu

Gostyngiad yn y bwlch cyrhaeddiad ar
gyfer dysgwyr cPYADd a di-PYADd
Cyfartaledd sgoriau Capio 9 uwch ar
gyfer ysgolion unigol

Gostyngiad yn y bwlch cyrhaeddiad ar
gyfer dysgwyr cPYADd a di-PYADd.
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Amcan 1
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn

Rhif Cam
Gweithredu

5

6

7

8

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
dewis priodol i bob dysgwr cyn
ac ar ôl 16 oed.
Gwerthuso'r ystod bresennol o
gyfleoedd cwricwlwm gwell a
ariennir drwy'r Grant Datblygu
Disgyblion a rhannu arfer
gorau ar draws y cyfnod
uwchradd.
(Arg Estyn 2)
Monitro effaith cynlluniau Grant
Clwstwr Lles a Phlant sy'n
Derbyn Gofal.

Gwella safonau ysgolion
Mae gwella cyrhaeddiad academaidd disgyblion Casnewydd yn ymrwymiad yng Nghynllun Corfforaethol Cyngor
Dinas Casnewydd 2017-2022. Un o'r prif ddulliau o gyflawni'r ymrwymiad hwn yw drwy gomisiynu camau
gweithredu i'w cyflawni gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) a manylir arnynt yng Nghynllun Busnes GCA
2020/21. Sicrheir ansawdd gwasanaethau drwy Wasanaethau Addysg CDC a chânt eu goruchwylio gan y Cydgrŵp Gweithredol (CGG) a Bwrdd Cwmni’r GCA.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Pobl â Dyhead
Bydd Casnewydd yn gwella nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni o leiaf 5 TGAU A-C yn cynnwys Saesneg a
Mathemateg yn unol â chyfartaledd Cymru.
Argymhelliad Estyn 1 – Gwella perfformiad cyffredinol pob ysgol uwchradd
Argymhelliad Estyn 2 – Sefydlu strategaeth gydlynol ar draws yr holl wasanaethau perthnasol i wella
canlyniadau disgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim.
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Cyfartaledd sgôr Capio 9 uwch ar gyfer
PAC: Ymgysylltu a
ysgolion unigol.
Dysgu
Deilliannau uwch i ddysgwyr ôl-16.
Gostyngiad yn y bwlch cyrhaeddiad ar
gyfer dysgwyr cPYADd a di-PYADd
Cyfartaledd sgôr Capio 9 uwch ar gyfer Dirprwy Brif Swyddog
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
ysgolion unigol.
Addysg

Cytunir ar bob cynllun Grant Datblygu
Disgyblion
clwstwr
gan
banel
cymeradwyo partner proffesiynol er
mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn
ymgysylltu â'r broses hon ac yn cymryd
perchnogaeth ohoni’n ehangach.
(Arg Estyn 1)
Cefnogir ysgolion yn effeithiol i fynd i'r
Sicrhau Ansawdd gweithrediad afael â’r argymhellion Estyn a geir yn yr
Cynllun Busnes GCA 2021/22 adroddiad Thematig ar Covid 19
a’r blaenoriaethau ar gyfer
Casnewydd a nodir yn y
cynllun.
(Arg Estyn 1)
Bydd dysgwyr unigol yn cyflawni eu
Pennu blaenoriaethau addysg targedau ar lefel ysgol a bydd ysgolion
ar
gyfer
Cyngor
Dinas
11

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ionawr 2022

31 Mawrth 2022

Amcan 1
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?

Gwella safonau ysgolion
Mae gwella cyrhaeddiad academaidd disgyblion Casnewydd yn ymrwymiad yng Nghynllun Corfforaethol Cyngor
Dinas Casnewydd 2017-2022. Un o'r prif ddulliau o gyflawni'r ymrwymiad hwn yw drwy gomisiynu camau
gweithredu i'w cyflawni gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) a manylir arnynt yng Nghynllun Busnes GCA
2020/21. Sicrheir ansawdd gwasanaethau drwy Wasanaethau Addysg CDC a chânt eu goruchwylio gan y Cydgrŵp Gweithredol (CGG) a Bwrdd Cwmni’r GCA.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.

Pobl â Dyhead
Bydd Casnewydd yn gwella nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni o leiaf 5 TGAU A-C yn cynnwys Saesneg a
Mathemateg yn unol â chyfartaledd Cymru.
Cefnogi argymhellion Estyn
Argymhelliad Estyn 1 – Gwella perfformiad cyffredinol pob ysgol uwchradd
Argymhelliad Estyn 2 – Sefydlu strategaeth gydlynol ar draws yr holl wasanaethau perthnasol i wella
canlyniadau disgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim.
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Casnewydd a'u hymgorffori yn cyflawni eu targedau statudol e.e.
yng Nghynllun Busnes y Capio 9.
Gwasanaeth Cyflawni Addysg
ar gyfer 2022/23
Amcan 2

Gwella arfer cynhwysol mewn Ysgolion er mwyn lleihau gwaharddiadau, gwella cyfraddau presenoldeb
ac atal dysgwyr sy'n agored i niwed rhag ymddieithrio ar ôl Covid 19.
Canlyniad(au) yr Amcan
Dangoswyd bod cyfraddau presenoldeb ysgolion ar lefel gynradd ac uwchradd yn gysylltiedig â chyrhaeddiad
academaidd disgyblion. Felly, bydd codi cyfradd presenoldeb yn yr ysgol a lleihau cyfradd y gwaharddiadau
mewn ysgolion yn cefnogi ymrwymiad Cynllun Corfforaethol CDC 2017-2022 i gynyddu cyrhaeddiad academaidd
disgyblion yn ysgolion Casnewydd.
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
amcan hwn?
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
Pobl â Dyhead
gefnogir gan yr amcan hwn?
Bydd Casnewydd yn gwella nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni o leiaf 5 TGAU A-C yn cynnwys Saesneg a
Mathemateg yn unol â chyfartaledd Cymru.
Cefnogi argymhellion Estyn
Dd/B
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Rhoi cymorth i ysgolion o ran Gostyngiad
yng
nghyfraddau
ail-ymgysylltu disgyblion yn eu absenoldeb parhaus ysgolion cynradd
PAC Ymgysylltu a
1
1 Medi 2020
31 Gorffennaf 2022
haddysg yn dilyn y cyfnod cau ac uwchradd.
Dysgu
gorfodol
Gweithredu
strategaeth
2
bresenoldeb CDC i leihau
12

Amcan 2
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu
Gweithredu:
cyfraddau
absenoldeb
parhaus.
3

4

5

6

7

Gwella arfer cynhwysol mewn Ysgolion er mwyn lleihau gwaharddiadau, gwella cyfraddau presenoldeb
ac atal dysgwyr sy'n agored i niwed rhag ymddieithrio ar ôl Covid 19.
Dangoswyd bod cyfraddau presenoldeb ysgolion ar lefel gynradd ac uwchradd yn gysylltiedig â chyrhaeddiad
academaidd disgyblion. Felly, bydd codi cyfradd presenoldeb yn yr ysgol a lleihau cyfradd y gwaharddiadau
mewn ysgolion yn cefnogi ymrwymiad Cynllun Corfforaethol CDC 2017-2022 i gynyddu cyrhaeddiad academaidd
disgyblion yn ysgolion Casnewydd.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Pobl â Dyhead
Bydd Casnewydd yn gwella nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni o leiaf 5 TGAU A-C yn cynnwys Saesneg a
Mathemateg yn unol â chyfartaledd Cymru.
Dd/B
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:

Gostyngiad
yng
nghyfraddau
absenoldeb parhaus ysgolion cynradd
ac uwchradd.
a
gweithredu Defnyddir yr ymgyrch yn y cyfryngau
newydd
yn
y gan ysgolion ar draws y ddinas
ar bresenoldeb

Datblygu
ymgyrch
cyfryngau
ysgol.
Sicrhau
bod
polisïau Mae llawer o glystyrau'n defnyddio
presenoldeb clwstwr yn cael eu polisi presenoldeb clwstwr i ddatblygu
datblygu a'u gweithredu.
ymagwedd gyson tuag at gefnogi eu
gwaith i wella cyfraddau presenoldeb
Sicrhau bod ceisiadau rhieni Mae trosolwg cywir yn ei le ar gyfer nifer
am Addysg Ddewisol yn y y plant a addysgir yn ddewisol yn y
Cartref yn cael eu monitro a'u cartref yng Nghasnewydd i hyrwyddo
holrhain er mwyn darparu eu mynediad i addysg briodol
dealltwriaeth o dueddiadau ac
anghenion cymorth.
Monitro'n ofalus y nifer a'r Mae cyfraddau gwahardd yn parhau i
rhesymau dros waharddiadau ostwng ar draws y ddinas.
bob wythnos, yn fisol a fesul
tymor; a rhoi cymorth i ysgolion
i sicrhau nad yw Covid-19 yn
dylanwadu'n negyddol ar nifer
y gwaharddiadau.
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PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2019

31 Gorffennaf 2022

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2019

31 Gorffennaf 2022

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2019

31 Gorffennaf 2022

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2020

31 Gorffennaf 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2021

30 Medi 2021

Amcan 2
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Datblygu gwaith partneriaeth
ymhellach
fel
ffordd
o
hyrwyddo a chefnogi cyfraddau
8
presenoldeb
gwell
ac
ymgysylltu
disgyblion
a'u
teuluoedd mewn addysg
Monitro effaith y Polisi Lleihau
Digwyddiadau Treisgar mewn
Ysgolion a'i adolygu yn unol ag
9
adborth tymhorol gan y Panel
Symud a Reolir.

10

11

Gwella arfer cynhwysol mewn Ysgolion er mwyn lleihau gwaharddiadau, gwella cyfraddau presenoldeb
ac atal dysgwyr sy'n agored i niwed rhag ymddieithrio ar ôl Covid 19.
Dangoswyd bod cyfraddau presenoldeb ysgolion ar lefel gynradd ac uwchradd yn gysylltiedig â chyrhaeddiad
academaidd disgyblion. Felly, bydd codi cyfradd presenoldeb yn yr ysgol a lleihau cyfradd y gwaharddiadau
mewn ysgolion yn cefnogi ymrwymiad Cynllun Corfforaethol CDC 2017-2022 i gynyddu cyrhaeddiad academaidd
disgyblion yn ysgolion Casnewydd.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Amcan Lles 2 – Hyrwyddo twf economaidd ac adfywio wrth amddiffyn yr amgylchedd
Pobl â Dyhead
Bydd Casnewydd yn gwella nifer y myfyrwyr sy’n cyflawni o leiaf 5 TGAU A-C yn cynnwys Saesneg a
Mathemateg yn unol â chyfartaledd Cymru.
Dd/B
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Cyfraddau presenoldeb uwch ym mhob
lleoliad addysg
PAC: Ymgysylltu a
1 Ebrill 2021
31 Gorffennaf 2022
Dysgu

Mae pob ysgol uwchradd yn cadw at y
Polisi Lleihau Digwyddiadau Treisgar
ac mae gweithdrefnau clir a chyson ar
waith sy'n ymwneud â digwyddiadau
treisgar sy'n hyrwyddo diogelwch staff a
myfyrwyr.
Mae polisi amserlen rannol ar waith
gyda gweithdrefnau adrodd a monitro
clir i hyrwyddo mynediad dysgwyr i
addysg lawn-amser.

Asesu effaith y polisi Amserlen
Rannol ar draws pob sector
ysgol drwy fonitro'r defnydd o
amserlenni rhannol a nifer y
disgyblion sy'n cael eu
hailintegreiddio o ganlyniad.
Gweithredu'r argymhellion sy'n Dull amlasiantaethol o atal camfanteisio
canolbwyntio ar Addysg o ar ddysgwyr sy'n agored i niwed.
adroddiad Deall y Sbardun
Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu Gwent
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PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Amcan 3
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Cefnogi pob lleoliad nas
cynhelir a phob ysgol i weithio
tuag at y Wobr Cyn-ysgol Iach
1
a'r
Wobr
Ansawdd
Genedlaethol (GAG) ar gyfer
Ysgolion Iach.
(Arg Estyn 2)
Gweithio gyda phartneriaid i
ymgorffori
blaenoriaethau'r
2
Cynllun Dysgu'n Dda sy'n
canolbwyntio
ar
wella
cyrhaeddiad grwpiau sy'n
agored i niwed.
Ymgorffori'r
gwaith
o
weithredu'r 'pecyn cymorth
3
diogelu' cenedlaethol newydd
ar gyfer ysgolion.

4

5

6

Holl staff y Gwasanaethau
Addysg i fod wedi cwblhau
hyfforddiant diogelu perthnasol
(Arg Estyn 1)
Parhau i weithredu ystod o
gyfleoedd cwricwlwm i blant
cyn-16 sy'n derbyn gofal.
Cefnogi ysgolion i weithredu
Deddf
Anghenion
Dysgu
Ychwanegol
(ADY)
a’r
Tribiwnlys Addysg 2018

Gwella lles disgyblion a thegwch mewn addysg ymhellach.
Mae pa mor iach, annibynnol a gwydn yw pobl yn cael effaith ehangach ar bob agwedd arall ar eu bywyd. Mae'r
amcan hwn yn dylanwadu ar b'un a allant weithio, mynychu addysg, cymryd rhan mewn gweithgareddau
cymdeithasol a chyfrannu at eu cymunedau.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Amcan Lles 3 – Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Pobl â Dyhead
Argymhelliad Estyn 5 – Cyflawni'r cynlluniau strategol i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg ymhellach.
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Mae 40 o ysgolion wedi'u hachredu
gyda dyfarniadau Ysgolion Iach ar lefel
4 a lefel 5.
PAC: Ymgysylltu a
1 Ebrill 2019
31 Gorffennaf 2022
Dysgu

Mae'r bwlch cyrhaeddiad rhwng
grwpiau allweddol o ddysgwyr sy'n
agored i niwed (BAME, Plant sy’n
Derbyn Gofal, PYADd, ADY) a dysgwyr
eraill yn gostwng.

Mae gan bob ysgol brosesau diogelu
effeithiol ar waith.

Mae'r holl staff wedi'u hyfforddi'n briodol
i hwyluso trefniadau diogelu
Mae gan 100% o ddisgyblion cyn-16
sy’n derbyn gofal fynediad at
gwricwlwm priodol.
Caiff pob disgybl ADY ei gefnogi'n
briodol drwy ymyriadau sy'n seiliedig ar
dystiolaeth sy'n cael eu monitro i
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PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Medi 2020

31 Mawrth 2022

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ebrill 2019

31 Mawrth 2022

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ebrill 2019

31 Mawrth 2022

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Medi 2020

31 Gorffennaf 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2020

30 Medi 2021

Amcan 3
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu
Gweithredu:

7

8

9

10

11

Adolygu'r adnoddau staffio
sydd eu hangen i weithredu
gofynion Deddf Anghenion
Dysgu Ychwanegol (ADY) a'r
Tribiwnlys Addysg 2018.
Sicrhau
bod
pob
ysgol
uwchradd
yn
parhau
i
ymgorffori'r
mentrau
Troseddau Difrifol a Threfnedig
(TDTh) sefydledig a newydd
Adolygu gyda phartneriaid
perthnasol pa ddarpariaeth
sydd ar gael ac sy'n ofynnol i
sicrhau bod pob disgybl ag
ADY yn cael cyfleoedd i
ddychwelyd i astudio hyd at 25
oed.
Datblygu
a
gweithredu
strategaeth lles sy'n sicrhau y
gellir gweithredu ymyriadau
lles targedig ar draws ysgolion
Casnewydd
mewn
modd
amserol.
Datblygu,
lledaenu
a
gweithredu
canllawiau
i
ysgolion yn ymwneud â hunanniwed difrifol a hunanladdiad
posibl.

Gwella lles disgyblion a thegwch mewn addysg ymhellach.
Mae pa mor iach, annibynnol a gwydn yw pobl yn cael effaith ehangach ar bob agwedd arall ar eu bywyd. Mae'r
amcan hwn yn dylanwadu ar b'un a allant weithio, mynychu addysg, cymryd rhan mewn gweithgareddau
cymdeithasol a chyfrannu at eu cymunedau.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Amcan Lles 3 – Galluogi pobl i fod yn iach, yn annibynnol ac yn wydn
Pobl â Dyhead
Argymhelliad Estyn 5 – Cyflawni'r cynlluniau strategol i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg ymhellach.
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
sicrhau deilliannau cadarnhaol i
ddisgyblion.
Mae gan y Tîm Cyfoethogi Cynhwysiant
adnoddau priodol i sicrhau bod yr holl
ddyletswyddau statudol yn cael eu
PAC: Cynhwysiant
1 Medi 2020
30 Medi 2021
cyflawni.
Mae pob ysgol uwchradd yn cefnogi'r
mentrau gwrth-TDTh amlasiantaethol.

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2021

31 Gorffennaf 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Mae cyfleoedd
pellach ar gael i
ddysgwyr ADY hyd at 25 oed.

Strategaeth lles sy'n sicrhau y gellir
gweithredu ymyriadau lles targedig ar
draws ysgolion Casnewydd mewn
modd amserol.

Gall staff mewn ysgolion lywio a
gweithredu strategaethau lleihau risg ar
gyfer disgyblion perthnasol.
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Amcan 4
Canlyniad(au) yr Amcan
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn

Rhif Cam
Gweithredu

1

2

3

4

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
Mapio ac ehangu cyfranogiad
holl staff y Gwasanaethau
Addysg
mewn
dysgu
proffesiynol,
gan
ganolbwyntio'n benodol ar
hunanarfarnu ac asesiadau
gwerth am arian.
(Arg Estyn 3)
Arweinwyr Canol yn rhoi
cyflwyniadau
monitro
a
gwerthuso o ansawdd uchel
mewn digwyddiadau tymhorol
i’r Gwasanaeth Addysg ac
mewn cyfarfodydd UDRhA
wythnosol
Adolygu ffyrdd cyfredol o
weithio i bennu arfer da ac
effeithiol ac adeiladu hyn i
mewn i ffyrdd newydd o weithio
Cynnig
cyfleoedd
arwain
estynedig drwy aelodaeth
gyswllt dreigl o'r Uwch Dîm
Rheoli Addysg (UDRhA)

Datblygu gweithlu brwdfrydig, galluog ac ymgysylltiedig ymhellach
Er mwyn gwella bywydau pobl, mae angen arweinyddiaeth gref iawn arnom sy'n cael ei chefnogi gan staff
brwdfrydig, ymgysylltiedig ac ymroddedig sydd â sgiliau a gallu o'r ansawdd uchaf.
Ddim yn berthnasol
Ddim yn berthnasol
Argymhelliad Estyn 1 – Gwella perfformiad cyffredinol pob ysgol uwchradd
Argymhelliad Estyn 3 – Sicrhau bod gweithgareddau hunanarfarnu yn canolbwyntio ar yr effaith a gaiff
gwasanaethau ar ddeilliannau a'u gwerth am arian
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Rhif Cam Gweithredu
Gweithredu:
Gweithredu
Gweithredu:
Bydd pob swyddog yn cwblhau dull
cyson o hunanarfarnu sydd o ansawdd
uchel.
Dirprwy Brif Swyddog
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
Addysg
Cynigir darpariaeth o ansawdd uchel
sy’n cynnig gwerth am arian gan yr holl
wasanaethau canolog ac a gomisiynir.
Bydd pob swyddog yn cwblhau dull
cyson o hunanarfarnu sydd o ansawdd
uchel.
Dirprwy Brif Swyddog
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
Gwelliant mewn mesurau perfformiad
Addysg
tîm sy'n canolbwyntio'n briodol ar
ddeilliannau.
Gwell
gwerth
am
arian
ac
effeithiolrwydd i’r Gwasanaeth Addysg
Canolog o ganlyniad i ffyrdd diwygiedig
o weithio ar ôl Covid
Mwy o gapasiti ac effeithiolrwydd yn y
Gwasanaeth Addysg Canolog
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Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Dirprwy Brif Swyddog
Addysg

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Amcan 5
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu
1

2

3

4

5

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Parhau i gefnogi llwybrau dysgu o safon, a nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliannau pellach yn y
ddarpariaeth
Sicrhau bod ein plant i gyd yn elwa ar yr amgylcheddau a'r cyfleoedd dysgu gorau posibl drwy gydol eu bywydau
ysgol drwy wella ansawdd y ddarpariaeth addysg a mynediad i ystod o lwybrau dysgu o ansawdd uchel. Mae'r
amcan hwn yn cefnogi'n uniongyrchol ymrwymiad yr Awdurdod i greu dinas ffyniannus gyda phobl sydd â
dyhead.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

Prif Swyddog Addysg

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Mae'r holl Glybiau Brecwast am Ddim
presennol yn parhau i weithredu'n
effeithiol, gyda'r un cyfleoedd yn cael eu
hymestyn i ysgolion eraill ar gais.

Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a
Chynllunio

1 Ionawr 2021

31 Awst 2021

Mae darpariaeth Canolfan Adnoddau
Dysgu uwchradd briodol ar gael ar gyfer
disgyblion ADC a disgyblion ASA.

PAC: Cynhwysiant

1 Hydref 2020

31 Mawrth 2022

PAC: Cynhwysiant

1 Hydref 2020

31 Mawrth 2022

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Canlyniad(au) y Cam Gweithredu

Adolygu’r Fformiwla Ariannu Dyrennir cyllid i ysgolion ar sail deg a
Ysgolion.
phriodol.
Sicrhau
cynaliadwyedd
darpariaeth Clwb Brecwast am
Ddim mewn ysgolion cynradd a
meithrin yn dilyn ei hymgorffori
yn y Contract Prydau Ysgol
Adolygu'r
ddarpariaeth
Canolfan Adnoddau Dysgu
mewn ysgolion uwchradd a'r
cyllid fformiwla cysylltiedig.

Ar y cyd â chyllid, partneriaid Sefydlir model ariannol cynaliadwy ar
ac ysgolion, creu model gyfer ADY.
darparu cynaliadwy i sicrhau
bod plant ag ADY yn cael
ymyriadau amserol o fewn
cyllideb
ragnodedig
heb
amrywiad
o
flwyddyn
i
flwyddyn.
Gweithio
gyda'r
GCA
i Mae pob ysgol a chorff llywodraethu yn
ddatblygu
a
gweithredu ymwybodol o strategaeth ddigidol yr
strategaeth ddigidol awdurdod awdurdod lleol.
lleol
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Amcan 5
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

6

7

8

9

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
Sefydlu grŵp Strategol TGCh
Awdurdod Lleol i gyfarwyddo a
monitro'r broses o weithredu
rhaglen Technoleg Addysg
Llywodraeth
Cymru
a
goruchwylio
effeithiolrwydd
Cytundeb Lefel Gwasanaeth
GAR ar gyfer ysgolion.
Adolygu'r ddarpariaeth ôl-16
yng Nghasnewydd er mwyn
sicrhau ei bod yn diwallu
anghenion pob dysgwr ac yn
rhoi gwerth da am arian.

Symud
ymlaen
gyda'r
Strategaeth Hygyrchedd ar
gyfer Ysgolion a datblygu dull
graddol o wella amgylcheddau
ffisegol mewn ysgolion.
Adolygu'r ystod o ddarparwyr
amgen sy'n parhau i roi
cymorth
i
ysgolion
yng

Parhau i gefnogi llwybrau dysgu o safon, a nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliannau pellach yn y
ddarpariaeth
Sicrhau bod ein plant i gyd yn elwa ar yr amgylcheddau a'r cyfleoedd dysgu gorau posibl drwy gydol eu bywydau
ysgol drwy wella ansawdd y ddarpariaeth addysg a mynediad i ystod o lwybrau dysgu o ansawdd uchel. Mae'r
amcan hwn yn cefnogi'n uniongyrchol ymrwymiad yr Awdurdod i greu dinas ffyniannus gyda phobl sydd â
dyhead.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu
Mae pob ysgol yng Nghasnewydd yn
bodloni'r
disgwyliad
cenedlaethol
sylfaenol ar gyfer seilwaith TGCh.
Cynnydd yn y defnydd o Hwb ym mhob
ysgol.

Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2019

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Gorffennaf 2022

Cynnydd yn nifer yr ysgolion sy'n cael
cymorth TGCh gan ddarparwr a ffefrir
gan yr ALl.
Mae trefniadau cydweithredol ym mhob
ysgol yn cyflawni darpariaeth gosteffeithiol.
Gwelliant yn y dangosydd ansawdd
PAC: Ymgysylltu a
Alps ar gyfer ysgolion unigol.
Dysgu
Mae cynlluniau ar gyfer chweched
dosbarth yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed
yn cael eu datblygu a'u gweithredu'n
barod i ddechrau ym mis Medi 2022.
Nodi gofynion ar gyfer mynediad gwell i
neuaddau ac ystafelloedd dosbarth ar
Rheolwr Gwasanaeth gyfer pobl â nam symudedd neu nam ar
Adnoddau a
y synhwyrau. Bydd cyllid ar gyfer
Chynllunio
gwelliannau blaenoriaeth yn amodol ar
gymeradwyaeth achos busnes.
Mae ystod a nifer y darparwyr amgen
PAC - Ymgysylltu a
yn bodloni anghenion dysgwyr
Dysgu
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Amcan 5
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

10

11

12

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Parhau i gefnogi llwybrau dysgu o safon, a nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliannau pellach yn y
ddarpariaeth
Sicrhau bod ein plant i gyd yn elwa ar yr amgylcheddau a'r cyfleoedd dysgu gorau posibl drwy gydol eu bywydau
ysgol drwy wella ansawdd y ddarpariaeth addysg a mynediad i ystod o lwybrau dysgu o ansawdd uchel. Mae'r
amcan hwn yn cefnogi'n uniongyrchol ymrwymiad yr Awdurdod i greu dinas ffyniannus gyda phobl sydd â
dyhead.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu

Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Nghasnewydd i sicrhau bod yr
adferiad ar ôl Covid yn effeithiol
ac yn gwneud defnydd o lais y
dysgwr
Cwblhau’r holl waith sy'n Caiff prosiectau unigol eu datblygu o
gysylltiedig â'r Rhaglen Gyfalaf fewn y gyllideb a ddyrannwyd ac i
Addysg ar gyfer 2021/22.
amserlenni y cytunwyd arnynt. Caiff Rheolwr Gwasanaeth hyn ei fonitro ac adroddir arno drwy
Adnoddau a
Fwrdd
Rhaglen
Gyfalaf
y
Chynllunio
Gwasanaethau
Pobl
dan
gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Addysg
Sicrhau bod pob prosiect Mae'r prosiectau blaenoriaeth yn Ysgol
unigol o fewn Band B Rhaglen Gyfun Gwent Is Coed, Ysgol Basaleg,
Ysgolion yr 21ain Ganrif yn Ysgol Gyfun Caerllion, Whiteheads ac
cael ei ddatblygu ar yr adeg Ysgol Gynradd Maesglas yn cael eu
briodol
ac
yn
sicrhau datblygu o fewn y gyllideb a
Rheolwr Gwasanaeth cymeradwyaeth cyllid cyfalaf ddyrannwyd a’r amserlenni a gytunwyd
Adnoddau a
LlC drwy'r broses achos fel yr amlinellir yn y rhaglen gyffredinol.
Chynllunio
busnes.
Caiff hyn ei fonitro bob deufis drwy
Gyfarfodydd Bwrdd gyda Newport
Norse a'i adrodd drwy Fwrdd Rhaglen
Gyfalaf y Gwasanaethau Pobl, dan
gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Addysg.
Cwblhau’r cynnig Ad-drefnu Bydd capasiti Ysgol Basaleg yn
Rheolwr Gwasanaeth Ysgolion i gefnogi'r gwaith o cynyddu o 1747 i 2050 o fis Medi 2023 i
Adnoddau a
ehangu Ysgol Basaleg a sicrhau bod darpariaeth ddigonol yn
Chynllunio
bodoli ar gyfer plant yn y dalgylch.
20

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2024

1 Ebrill 2021

31 Awst 2021

Amcan 5
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

13

14

15

16

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
ariennir drwy Fand B Rhaglen
Ysgolion 21ain Ganrif.
Rhoi
cymorth
i
gyrff
llywodraethu dros dro ar bob
mater
sy’n ymwneud â
threfniadaeth ysgolion sy'n
galluogi gweithrediad cynigion
ad-drefnu ysgolion y cytunwyd
arnynt
Datblygu a chwblhau cynnig
Ad-drefnu Ysgolion i ehangu
Ysgol Bryn Derw.

Parhau i gefnogi llwybrau dysgu o safon, a nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliannau pellach yn y
ddarpariaeth
Sicrhau bod ein plant i gyd yn elwa ar yr amgylcheddau a'r cyfleoedd dysgu gorau posibl drwy gydol eu bywydau
ysgol drwy wella ansawdd y ddarpariaeth addysg a mynediad i ystod o lwybrau dysgu o ansawdd uchel. Mae'r
amcan hwn yn cefnogi'n uniongyrchol ymrwymiad yr Awdurdod i greu dinas ffyniannus gyda phobl sydd â
dyhead.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu

Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Bydd Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol
Feithrin Fairoak yn cau ar 31 Awst 2021,
a bydd un ysgol feithrin newydd ac ysgol Rheolwr Gwasanaeth gynradd Gymraeg newydd yn agor yn ôl
Adnoddau a
y bwriad ar 1 Medi 2021
Chynllunio

Bydd capasiti Ysgol Bryn Derw yn
cynyddu o 68 i 96 o fis Ionawr 2022 i Rheolwr Gwasanaeth sicrhau
darpariaeth
bwrpasol
Adnoddau a
ychwanegol ar gyfer disgyblion ASA y
Chynllunio
Cyfnod Sylfaen.
Bydd Ysgol Gynradd Gaer ac Ysgol
Gynradd Maesglas yn ffedereiddio o Rheolwr Gwasanaeth dan un corff llywodraethu o fis Ionawr
Adnoddau a
2022
Chynllunio

Datblygu a chwblhau cynnig
ffedereiddio ar y cyd â chyrff
llywodraethu Ysgol Gynradd
Gaer ac Ysgol Gynradd
Maesglas
Parhau
i
fodelu Mae darpariaeth uwchradd briodol ar
amcanestyniadau ar gyfer waith ledled Casnewydd
ysgolion uwchradd a sicrhau
bod hyn yn cael ei adlewyrchu
yn y gwaith dichonoldeb sy'n
cael ei wneud i sicrhau
darpariaeth briodol ar draws y
21

Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a
Chynllunio

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

1 Ebrill 2021

31 Awst 2021

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Rhagfyr 2021

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

Amcan 5
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

17

18

19

20

21

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
ddinas dros y 5-10 mlynedd
nesaf.
Rhannu
gweithdrefnau
a
pholisi diwygiedig ar gyfer
Tripiau ac Ymweliadau gydag
ysgolion a chyrff llywodraethu.
Gweithredu ac ymgorffori Polisi
Mynediad Teg ar gyfer derbyn
dysgwyr sy'n agored i niwed
a/neu anodd eu lleoli

Parhau i gefnogi llwybrau dysgu o safon, a nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliannau pellach yn y
ddarpariaeth
Sicrhau bod ein plant i gyd yn elwa ar yr amgylcheddau a'r cyfleoedd dysgu gorau posibl drwy gydol eu bywydau
ysgol drwy wella ansawdd y ddarpariaeth addysg a mynediad i ystod o lwybrau dysgu o ansawdd uchel. Mae'r
amcan hwn yn cefnogi'n uniongyrchol ymrwymiad yr Awdurdod i greu dinas ffyniannus gyda phobl sydd â
dyhead.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu

Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Yr adran archwilio i ddyfarnu sgôr rheoli
Rheolwr Gwasanaeth ddigonol neu foddhaol i’r swyddogaeth
Adnoddau a
tripiau ac ymweliadau.
Chynllunio
Mae'r Polisi Mynediad Teg yn cael ei
fabwysiadu ar draws pob ysgol
uwchradd.

Datblygu strategaeth ar gyfer
pontio grwpiau agored i niwed.

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2021

31 Mawrth 2022

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

PAC: Cynhwysiant
Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a
Chynllunio

Trosglwyddo dysgwyr sy'n agored i
niwed yn effeithiol i'w cam Addysg
PAC: Cynhwysiant
nesaf.
Ymestyn darpariaeth arbenigol Mae darpariaeth ADY arbenigol ar gael
yn y ddinas i fodloni anghenion yn y ddinas gan leihau'r angen am
a nodwyd drwy ddadansoddi Leoliadau y Tu Allan i'r Sir.
tueddiadau data, gan sicrhau
bod disgyblion yn cael eu lleoli
PAC: Cynhwysiant
lle mae eu dysgu'n cael ei
gefnogi orau, a fydd yn lleihau'r
angen am leoliadau y Tu Allan
i'r Sir.
Datblygu cynnig Ad-drefnu Cynyddir capasiti Ysgol Gynradd
Rheolwr Gwasanaeth Ysgolion i gefnogi'r gwaith o Tredegar Park o 420 i 525 o fis Medi
Adnoddau a
ehangu
Ysgol
Gynradd 2021 i sicrhau bod darpariaeth ddigonol
Chynllunio
Tredegar Park a ariennir drwy'r yn bodoli ar gyfer plant yn yr ardal leol.
22

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Amcan 5
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

22

23

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
Grant
Cyfalaf
Cyfrwng
Cymraeg.
Caiff
y
model
amcanestyniadau disgyblion
newydd ei fireinio a'i brofi'n
briodol, gan alluogi cyflwyno
cyfres o opsiynau i'w hystyried
o ran darpariaeth uwchradd yn
y dyfodol ledled Casnewydd.
Datblygu a gweithredu proses
ADY a Derbyniadau ar y cyd o
ran dyrannu lleoliadau ysgol yn
seiliedig ar ddewis rhieni i
ddiogelu a lleihau prosesau
apelio.

Parhau i gefnogi llwybrau dysgu o safon, a nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliannau pellach yn y
ddarpariaeth
Sicrhau bod ein plant i gyd yn elwa ar yr amgylcheddau a'r cyfleoedd dysgu gorau posibl drwy gydol eu bywydau
ysgol drwy wella ansawdd y ddarpariaeth addysg a mynediad i ystod o lwybrau dysgu o ansawdd uchel. Mae'r
amcan hwn yn cefnogi'n uniongyrchol ymrwymiad yr Awdurdod i greu dinas ffyniannus gyda phobl sydd â
dyhead.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a
Chynllunio

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Bydd cynnig lleoliadau yn amodol ar
PAC: Cynhwysiant
gymeradwyaeth tîm amlddisgyblaethol
lle nad yw'r Cod Derbyn i Ysgolion a'r
Rheolwr Gwasanaeth Cod Ymarfer AAA yn alinio.
Adnoddau a
Chynllunio

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Canlyniad(au) y Cam Gweithredu

Mae darpariaeth briodol ar waith ar
gyfer ysgolion ledled Casnewydd ar
gyfer pob sector a phob cyfrwng iaith.

23

Amcan 6
Canlyniad(au) yr Amcan
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn

Gwella cyfranogiad disgyblion wrth wneud penderfyniadau
Cryfhau cyfleoedd ar lefel awdurdod lleol i blant a phobl ifanc ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.

Cymunedau Cryf - Mae Siarter Plant Casnewydd yn datgan ein hymrwymiad i blant a theuluoedd, gan
gynnwys y prif ymrwymiadau i blant mewn gofal a phobl sy’n gadael gofal.
Argymhelliad Estyn 4 – Cryfhau cyfleoedd ar lefel awdurdod lleol i blant a phobl ifanc ddylanwadu ar
benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.
Dyddiad
Rhif Cam
Disgrifiad o’r Cam
Cyfrifoldeb am y
Dyddiad Cwblhau
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu
Dechrau’r Cam
Gweithredu
Gweithredu:
Cam Gweithredu
Disgwyliedig
Gweithredu
(Arg Estyn 4)
Mae arfer cryf ac effeithiol yn cael ei
PAC: Ymgysylltu a
Ymgorffori'r
Rhwydwaith rannu ar draws ysgolion cynradd.
Dysgu
Cyfranogiad Disgyblion mewn
1
ysgolion cynradd ar draws pob
Rheolwr Polisi,
1 Medi 2020
31 Mawrth 2022
clwstwr.
Partneriaethau a
Chyfranogiad (Pobl a
Newid Busnes)
(Arg Estyn 4)
Mae cyfathrebu effeithiol ar waith rhwng
PAC: Ymgysylltu a
Codi proffil y Cyngor Ieuenctid y Cyngor Ieuenctid a chynghorau
Dysgu
ac ystyried ffyrdd y gall gysylltu ysgolion uwchradd.
â chynghorau ysgol ar draws
Rheolwr Polisi,
ysgolion
uwchradd
Partneriaethau a
2
1 Ebrill 2019
31 Mawrth 2022
Casnewydd.
Chyfranogiad (Pobl a
Gweithredu ffyrdd o gysylltu'r
Newid Busnes)
Cyngor
Ieuenctid
a
chynghorau ysgol ar draws y
sector uwchradd.
(Arg Estyn 4)
Cynnydd yn nifer y gweithgareddau
Gweithio gyda phartneriaid i gwneud penderfyniadau sy'n cynnwys
ymgorffori Llinyn Cyfranogiad y plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai
Cynllun Dysgu'n Dda sy'n sy'n cynrychioli grwpiau agored i niwed.
PAC: Ymgysylltu a
3
1 Medi 2020
31 Mawrth 2022
canolbwyntio
ar
gynyddu
Dysgu
cyfranogiad plant a phobl ifanc
yn y broses o wneud
penderfyniadau.
(Arg Estyn 4)
Datblygir Polisi Gwrth-fwlio diwygiedig
PAC: Ymgysylltu a
Cynnwys plant a phobl ifanc yn yr Awdurdod Lleol mewn partneriaeth â
Dysgu
4
y gwaith o ddatblygu polisïau phlant a phobl ifanc.
1 Medi 2020
31 Mawrth 2022
allweddol sy'n effeithio arnynt
Rheolwr Polisi,
ac
sy'n
adlewyrchu'r
Partneriaethau a
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Amcan 6
Canlyniad(au) yr Amcan
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
blaenoriaethau a nodwyd gan y
Cyngor Ieuenctid.

5

6

Gwella cyfranogiad disgyblion wrth wneud penderfyniadau
Cryfhau cyfleoedd ar lefel awdurdod lleol i blant a phobl ifanc ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Cymunedau Cryf - Mae Siarter Plant Casnewydd yn datgan ein hymrwymiad i blant a theuluoedd, gan
gynnwys y prif ymrwymiadau i blant mewn gofal a phobl sy’n gadael gofal.
Argymhelliad Estyn 4 – Cryfhau cyfleoedd ar lefel awdurdod lleol i blant a phobl ifanc ddylanwadu ar
benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.
Dyddiad
Cyfrifoldeb am y
Dyddiad Cwblhau
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu
Dechrau’r Cam
Cam Gweithredu
Disgwyliedig
Gweithredu
Datblygir canllaw LHDTC+ ar gyfer Chyfranogiad (Pobl a
ysgolion mewn partneriaeth â phlant a
Newid Busnes)
phobl ifanc.
Cynnydd yn nifer y gweithgareddau
gwneud penderfyniadau sy'n cynnwys
pobl ifanc.
PAC: Ymgysylltu a
1 Ebrill 2020
31 Mawrth 2022
Dysgu

(Arg Estyn 4)
Mae’r rhan fwyaf o ddogfennau
Team
on
a
Page
y
Gwasanaeth
Addysg
yn
cynnwys gweithgareddau i
gofnodi llais y disgybl ar o leiaf
2 achlysur mewn blwyddyn
academaidd.
(Arg Estyn 4)
Bydd hyn yn galluogi cyfathrebu,
Sefydlu mecanwaith i ganiatáu ymgysylltu a chyfranogiad effeithiol.
rhannu polisïau â phobl ifanc.

25

PAC: Ymgysylltu a
Dysgu

1 Ebrill 2019

31 Gorffennaf 2022

Amcan 7
Canlyniad(au) yr Amcan
Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

1

2

3

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:
(Arg Estyn 5)
Sicrhau
bod
darpariaeth
Gymraeg yn cael ei sefydlu i
gefnogi
disgyblion
ag
Anghenion Dysgu Ychwanegol

Datblygu protocol Symud a
Reolir rhanbarthol rhwng yr
Ysgolion Uwchradd Cymraeg.
Drafftio
Cynllun
Strategol
Cymraeg
mewn
Addysg
newydd ar gyfer Casnewydd
mewn
ymgynghoriad
â
chydweithwyr a phartneriaid
gan gynnwys Fforwm y
Gymraeg mewn Addysg

Sicrhau bod uchelgeisiau'r Cyngor o ran ehangu addysg a darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael eu
datblygu
Cyflawni'r cynlluniau strategol i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg ymhellach.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Pobl â Dyhead
Argymhelliad Estyn 5 – Cyflawni'r cynlluniau strategol i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg ymhellach.
Dyddiad
Cyfrifoldeb am y
Dyddiad Cwblhau
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu
Dechrau’r Cam
Cam Gweithredu
Disgwyliedig
Gweithredu
Bydd darpariaeth ADY o ansawdd da yn
cael ei chreu i gefnogi disgyblion sy'n Rheolwr Gwasanaeth mynychu ysgolion Cymraeg. Bydd
Adnoddau a
lleoliad parhaol yr ysgol gynradd
Chynllunio
1 Ebrill 2019
31 Awst 2023
Gymraeg
newydd
yn
cynnwys
darpariaeth
ar
gyfer
Canolfan
PAC: Cynhwysiant
Adnoddau Dysgu.
Mae trefniadau effeithiol ar waith ar
gyfer symudiadau a reolir yn y sector
PAC: Cynhwysiant
1 Hydref 2020
31 Mawrth 2022
Cymraeg ar gyfer disgyblion sy’n
wynebu risg o symudiadau a reolir.
Cytunir ar CSCA newydd ar gyfer y
cyfnod rhwng Medi 2022 ac Awst 2032.
Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a
1 Ebrill 2021
31 Awst 2022
Chynllunio
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Amcan 8
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rheolir cyllidebau ysgolion yn effeithiol
Drwy gymorth sy'n seiliedig ar risg i ysgolion, bydd y Gwasanaethau Addysg yn sicrhau bod cyllidebau'n cael eu
rheoli'n effeithiol a lle bo angen yn cymryd camau angenrheidiol i atal gorwario a sicrhau bod gan ysgolion y
rheolaethau a'r prosesau llywodraethu gofynnol ar waith.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu

Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

Prif Swyddog Addysg

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Partner Busnes Cyllid

1 Ebrill 2020

31 Mawrth 2022

Monitro Cyllidebau Ysgolion Mae ysgolion yn rheoli eu cyllidebau yn
Yn Ystod y Flwyddyn er mwyn ystod y flwyddyn.
sicrhau bod cyllidebau:

1

• Yn cael eu rheoli'n effeithiol a
chymryd
y
camau
angenrheidiol i atal gorwario.
Cymryd
y
camau
angenrheidiol yn effeithiol i
atal gorwario.
Mae
ysgolion
sydd
â
chynlluniau
adfer
diffyg
cyllidebol
yn
gweithredu'r
camau angenrheidiol i leihau
eu
diffygion
cyllidebol
cyffredinol.
Monitro cyllidebau ysgolion Mae ysgolion uwchradd yn rheoli eu
cynradd,
uwchradd
ac cyllidebau yn ystod y flwyddyn.
arbennig yn ystod y flwyddyn:

2

• I atal gorwario a chymryd
camau(au)
lliniarol
angenrheidiol.
Mae
ysgolion
sydd
â
chynlluniau
adfer
diffyg
cyllidebol
yn
gweithredu'r
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Amcan 8
Canlyniad(au) yr Amcan

Pa Amcan(ion) Lles a gefnogir gan yr
amcan hwn?
Pa Thema/Themâu Corfforaethol a
gefnogir gan yr amcan hwn?
Cefnogi argymhellion Estyn
Rhif Cam
Gweithredu

Disgrifiad o’r Cam
Gweithredu:

Rheolir cyllidebau ysgolion yn effeithiol
Drwy gymorth sy'n seiliedig ar risg i ysgolion, bydd y Gwasanaethau Addysg yn sicrhau bod cyllidebau'n cael eu
rheoli'n effeithiol a lle bo angen yn cymryd camau angenrheidiol i atal gorwario a sicrhau bod gan ysgolion y
rheolaethau a'r prosesau llywodraethu gofynnol ar waith.
Amcan Lles 1 – Gwella sgiliau, addysg a chyfleoedd cyflogaeth.
Pobl â Dyhead
Ddim yn berthnasol
Canlyniad(au) y Cam Gweithredu

camau angenrheidiol i leihau
eu diffygion cyllidebol
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Cyfrifoldeb am y
Cam Gweithredu

Dyddiad
Dechrau’r Cam
Gweithredu

Dyddiad Cwblhau
Disgwyliedig

Mesurau Perfformiad
Mesur Perfformiad
(Gwybodaeth Reoli / Cenedlaethol / Lleol)

Cenedlaethol (MAC/009)
% pobl ifanc NEET Blwyddyn 11
EDU/L/067 Lleol (RIH/L/048)
% y bobl ifanc a gofnodwyd fel anhysbys yn dilyn addysg
orfodol
Cenedlaethol (NEET\09)
% y bobl ifanc 16-18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth
na hyfforddiant (IP5) (A)
Lleol (NEET\11)
% y bobl ifanc NEET 13 (IP5) (A)

Targed
2020/21

Perfformiad
Gwirioneddol
2020/21

Perfformiad
Gwirioneddol
2019/20

Perfformiad
Gwirioneddol
2018/19

Perfformiad
Gwirioneddol
2017/18

1.8%

1.4%

0.9%

1.5%

1.3%

0.5%

2.1%

Not Available

1.2%

0.7%

1.7%

2.6%

2.6%

2.6%

4%

2.6%

1.13%

0.9%

1.7%

1.5%

Geirfa
Cenedlaethol – wedi’i gasglu a’i adrodd i sefydliad allanol fel Llywodraeth Cymru / Estyn / CLlLC ac ati i feincnodi / cymharu.
Lleol – wedi'i gasglu a'i adrodd yn benodol gan CDC / Gwasanaeth i gefnogi'r gwaith o gyflawni amcan.
Gwybodaeth Reoli – wedi’i gasglu a’i adrodd i gefnogi'r gwaith o ddarparu gweithgaredd a/neu wasanaeth penodol.
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Rheoli Risg
Enw’r Risg

Perchennog y Risg
(Teitl y Swydd)

Lleoliadau Addysgol y Tu Allan i'r Sir

Pennaeth Addysg
Cynorthwyol Cynhwysiant
Pennaeth Addysg
Cynorthwyol Cynhwysiant
Prif Swyddog Addysg

Mwy o alw a gweithredu cymorth ADY ac AAA

Pwysau Cyllid / Costau Ysgolion
Cyllid Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif

Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a Chynllunio
Pennaeth Addysg
Cynorthwyol – Karyn
Keane
Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a Chynllunio
Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau a Chynllunio

Arian Grant GALlEG

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (newydd)
Darparu a chynllunio lleoedd ysgol ar draws pob sector (newydd)
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Risg Gorfforaethol neu Risg
Gwasanaeth

Risg Gorfforaethol

Risg Gorfforaethol
Risg Gorfforaethol
Risg Gwasanaeth
Risg Gwasanaeth
Risg Gwasanaeth
Risg Gwasanaeth

