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Arolwg Tracio Camau Gweithredu WESP y Fro: Hydref 2019  
Deilliannau / Targedau WESP 
 
Mae gofyn i awdurdodau lleol adolygu'r cynnydd yn erbyn y targedau canlynol:  
 
Deilliant 1:  Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 2:  Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella'u sgiliau iaith pan fyddant yn trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd 
Deilliant 3:  Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio am gymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 4:  Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg 
Deilliant 5:  Mwy o ddysgwyr yn meddu ar sgiliau Cymraeg ar lefel uwch 
Deilliant 6:  Darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) 
Deilliant 7:  Cynllunio'r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) 
 
Gweler Atodiad A yn y tab isod am fanylion pellach am bob Deilliant. 
 
Gellir troi at WESP 2017-20 Cyngor Bro Morgannwg trwy wefan y Cyngor sef: 
 
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/schools/Welsh-Medium-Education/Welsh-in-Education-Strategic-Plan-2017-2020.aspx 
 

Deilliant 1:  Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 
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Disgrifiad o'r cam gweithredu 
Dyddiad 
Targed 

Cyfrifol Statws Diweddariad 
Dyddiad y 

Diweddariad 
Diwethaf 

OC1.1 Tudalen 7 

Cynnal arolwg ymhlith rhieni plant cyn ysgol er 
mwyn nodi'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg 
ym Mro Morgannwg yn y dyfodol.  Cynhaliwyd 
arolygon yn 2009 a 2013 a 2016/17. 

2019 
Mike 

Matthews 

 Grŵp fforwm CSAG ar ymgysylltiad wedi ei sefydlu i chwilio 
am ffyrdd o fonitro ac asesu’r galw am addysg Gymraeg yn 
ogystal â hyrwyddo manteision dwyieithrwydd. Sefydlu 
cylch gorchwyl y grŵp.  
 
Arolwg llawn nesaf o’r galw am addysg Gymraeg yn unol â 
gofynion y rheoliadau CSAG presennol wedi ei gynllunio ar 
gyfer 2020. Ond yn debygol y bydd y ddyletswydd 
bresennol sydd ar awdurdodau lleol i Gynllunio eu 
darpariaeth addysg Gymraeg ar ganlyniad asesiad ymhlith 
rhieni yn cae ei ddiddymu o dan ganllawiau diwygieidig gan 
LlC sydd yn debygol o ddod i rym ym mis Rhagfyr 2019. 
Bydd y Cyngor yn parhau gydag arolwg rhieni sydd wedi ei 
ail-lansio ac sy’n cael ei hyrwyddo ar wefan y Cyngor ac ar 
lwyfannau cymdeithasol y ogystal ag unrhyw weithgaredd 
ymgysylltu arall a gaiff ei gynllunio. 
 
Sefydlu grŵp ymgysylltiad addysg Gymraeg Tudalen gwe 
bod yn ddwyieithog ar gael ar y wefan gyda gwybodaeth ar 
addysg Gymraeg a mynediad at Arolwg Addysg Gymraeg 
i’w gwblhau ar-lein. 

Hydref 2019 
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OC1.2 Tudalen 7 

Diweddariad am Asesiad Addysg Cyfrwng 
Cymraeg 2017 – Cynnal arolwg ymhlith rhieni 
plant dan 2 oed, y plant hynny a anwyd rhwng 1 
Ionawr 2015 a 31 Rhagfyr 2016. 
 
Mae'r Cyngor yn ystyried ffyrdd o gipio ffrwd data 
parhaus rhwng arolygon er mwyn galluogi 
gweithgarwch blaengynllunio mwy manwl er mwyn 
bodloni'r galw am addysg Cyfrwng Cymraeg yn y 
dyfodol.  Dadansoddi'r arolwg er mwyn tywys 
cynlluniau pellach am ddarpariaeth addysg 
Cyfrwng Cymraeg. 

2019 
Mike 

Matthews 
 

Yr arolwg mwyaf diweddar a gynhaliwyd yn ystod y 
Gwanwyn 2017 gyda rhieni plant 2 oed ac iau yn unol â 
gofynion rheoliadau CSAG. Gyrrwyd nodyn atgoffa hefyd i 
rieni. Roedd 12 cwestiwn i’r arolwg, 6 wedi eu rhagnodi o 
dan reoliadau CSAG. Gyrrwyd yr holiadur at 2424 o rieni ac 
fe dderbyniodd y Cyngor 297 o ymatebion, cyfradd ymateb 
o 12%. O’r 297 ymateb, roedd 110 (37%) wedi llewni adran 
yn nodi eu bod yn tybio y byddai eu plant yn cael budd o 
addysg Gymraeg. Grŵp ymgysylltu wedi ei sefydlu fel 
uchod yn Neilliant 1.1. i edrych ar ffyrdd o ymgysylltu â 
rhieni, hyrwyddo ac asesu’r galw yn y dyfodol. 

Hydref 2019 

OC1.3 
Tudalen 

8/9 

Diweddariad am nodau'r Cyngor er mwyn sicrhau 
bod cyflenwad y lleoedd yn bodloni'r galw 
presennol a'r galw a ragwelir. 
 
Bydd y gwasanaeth Strategaeth, Dysgu 
Cymunedol ac Adnoddau yn parhau i adolygu 
amcanestyniadau disgyblion Cyfrwng Cymraeg 
bob blwyddyn, er mwyn cyfrannu at gynigion 
ynghylch trefniadaeth ysgolion yn y dyfodol.  Mae 
hyn yn cyd-fynd â strategaeth yr awdurdod er 
mwyn cynllunio lleoedd ysgol.  Cynhelir arolygon 
rheolaidd ynghylch dewisiadau rhieni er mwyn 
cynorthwyo amcanestyniadau disgyblion, ac mae 
cyllid A106 yn hysbysu'r galw yn y dyfodol am 
leoedd ysgol cyfrwng Cymraeg. 
 

2019 
Mike 

Matthews 
 

Byddwn yn parhau i adolygu amcanestyniadau niferoedd a 
thueddiadau disgyblion yn ogystal ag edrych am ddulliau i 
hyrwyddo dwyieithrwydd trwy rwydweithiau presennol a 
rhai newydd fel y grŵp ymgysylltu addysg Gymraeg. Bydd 
yr arolwg Cymraeg hefyd yn cefnogi’r broses.  
 
Mae data presennol ac amcanestyniadau disgyblion yn 
dangos bod 15.28 yn fwy o gapasiti na’r llefydd sydd eu 
hangen yn y sector cynradd ym Mro Morgannwg ac 
amcanestynnir y bydd hynny’n parhau dros y cyfnod o bum 
mlynedd nesaf.  Mae ardal y Barri yn dangos 12.16% yn 
fwy o lefydd na’r angen, Penarth 20.95%, Y Bont-faen 
16.19% a Llanilltud Fawr 19.52%. Bydd y llefydd dros ben 
yn ardal Llanilltud Fawr yn disgyn dros y cyfnod nesaf o 
ddwy flynedd wrth i garfannau bach ym mlwyddyn 5 a 6 
adael y system a charfannau mwy yn dod i mewn yn eu lle. 
 
Ar y lefel Uwchradd ar hyn o bryd mae gormod o gapasiti 
ond a fydd yn lleihau bob blwyddyn o fis Medi 2018 
ymlaenwrth i garfannau b6 o ddwy ysgl gynradd newydd a 
sefydlwyd yn 2011 fwydo i’r sector uwchradd. Disgwylir i’r 
ehangu ar Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg a gynlluniwyd 
ar gyfer 2021 ateb y galw a ragwelir. 
 

Hydref 2019 

OC1.4 
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Nid oes gan Fro Morgannwg Ganolfan 
Drochi/cynllun Trochi y Gymraeg ar hyn o bryd. 
 
Caiff dewisiadau eu harchwilio yn 2017 ar y cyd â 
phartneriaid yng Nghonsortiwm Canolbarth y De i 
roi sylw i'r angen am gynllun Trochi y Gymraeg ym 
Mro Morgannwg. 

2019 
Trevor 
Baker 

 

Cysylltwyd â phob ysgol cyfrwng Cymraeg er mwyn asesu'r 
galw yn ystod y flwyddyn academaidd hon ac mae 
trefniadau bellach wedi cael eu gwneud i brynu lleoedd yng 
nghanolfan drochi CD Caerdydd eleni yn ôl y gofyn.   
 
Archebwyd lleoedd dros dro ym mis Ionawr 2019 ar gyfer 2 
ddisgybl ar ôl i'r Ysgolion dan sylw nodi'r angen.  Yn 
ogystal, darparwyd cymorth ychwanegol ar gyfer un disgybl 
o fewn y lleoliad ysgol presennol (Dewi Sant) er mwyn rhoi 
sylw i ddisgyblion y mae angen cymorth arnynt. 

Hydref 2019 



 

3 
 

 
Mae o hyd gyllid ar gael i’w bennu fesul achos, o fewn 
cwmpas y cyllid sydd ar gael, ac yn amodol ar lefydd ar 
gael yn yr uned drochi yng Nghaerdydd nes bod ateb tymor 
hwy drwy’r CSC. Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael 4 
cais am le yn yr uned Drochi i Ionawr 2020 i ddisgyblion 
oedran cynradd. Mae’r Gyfarwyddiaeth wedi cymeradwyo’r 
rhain yn amodol ar gael cadarnhad gan Gyngor Caerdydd 
fod lle i’r disgyblion hyn. 
 

OC1.5 
Tudalen 

8/9 

Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (CSA) – 
Dan Ddeddf Gofal Plant 2006, mae gan 
Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol i 
sicrhau bod gofal plant digonol ar gael er 
mwyn bodloni anghenion rhieni sy'n gweithio a 
rhieni sy'n cael addysg neu hyfforddiant.  
 
Mae Cyngor Bro Morgannwg yn mynd trwy'r 
broses o gyflawni ei bedwerydd CSA llawn (2016-
17) a bydd yn ymgynghori â rhieni, darpar rieni, 
sefydliadau gan gynnwys Mudiad Meithrin a 
Menter Bro Morgannwg ac awdurdodau lleol y 
mae'n ffinio â nhw, er mwyn asesu'r angen am fwy 
o ofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Cyflwynir yr adroddiad terfynol, ynghyd â Chynllun 
Gweithredu, i Lywodraeth Cymru ar 31 Mawrth 
2017 a bydd ar gael i'r cyhoedd ar yr un pryd. 
 

Gwanwyn 
2019 

Debbie 
Maule 

 

Cwblhawyd y CSA presennol ac fe'i cyflwynwyd i 
Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2017 a lluniwyd 
Cynllun gweithredu – caiff hwn ei ddiweddaru bob 
blwyddyn. Mae’r Cynllun Gweithredu yn parhau i gael ei 
ddiweddaru’n flynyddol. 
 
Cynhaliwyd trafodaethau rhwng swyddogion y Cyngor a  
Menter Bro Morgannwg ynghylch y cynnig i sefydlu 
meithrinfa ddydd cyfrwng Cymraeg newydd.  
Cynhaliwyd ymgynghoriad cychwynnol gyda rhieni 
ynghylch meithrinfa a lluniwyd adroddiad.  Yn fwy 
diweddar, gofynnwyd i Menter baratoi achos busnes ar 
gyfer y cynigion.  Mae'r trafodaethau yn parhau ar hyn 
o bryd.  Mae'r gwaith mewn partneriaeth yn parhau 
gyda Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant a Menter Bro 
Morgannwg a gyda lleoliadau gofal plant trwy gyfrwng y 
Gymraeg.  
 
Fel rhan o raglen Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal plant 
2019-21, mae cyllid wedi ei sicrhau i sefydlu 3 
darpariaeth gofal plant newydd ym mro Morgannwg. Mae 
Ysgol Dewi Sant, Llanilltud Fawr wedi ei glustnodi fel un 
o’r lleoliadau i fod yn gartref i’r gofal plant. Mae 
trafodaethau cynnar parthed cynllunio, llywodraethiant ac 
ati yn mynd rhagddynt. Disgwylir y bydd gofal plant ar 
gael o fis Ionawr 2021. 
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Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) y 
Fro i ddatblygu gwaith gyda phartneriaid gan 
gynnwys Menter Bro Morgannwg, Mudiad 
Meithrin, Cymraeg i Blant, Llyfrgelloedd y Fro a 
Dysgu Cymunedol i Oedolion yn gynyddol, er 
mwyn sicrhau bod gwybodaeth am eu 
gwasanaethau, eu cymorth a'u gweithgareddau ar 
gael i rieni a gofalwyr. 
 

Parhaus 

Debbie 
Maule, 
Becky 
Wickett 

 

Cynhyrchodd GGD y Fro Daflen Wybodaeth ar gyfer 
Gwyliau'r Haf ac roedd hon yn cynnwys gwybodaeth 
ynghylch Bwrlwm, yr Eisteddfod, Gŵyl Fach Y Fro, 
Teithiau Cerdded mewn Esgidiau Glaw, Clwb Gwyliau 
Menter Bro Morgannwg. 
 
Defnyddir cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'r holl 
weithgareddau, grwpiau ac ati a rhannwyd deunydd postio 
sy'n hyrwyddo dysgu cyfrwng Cymraeg yn y cartref, megis  
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Bydd GGD yn diweddaru ei dudalennau ar y we 
gyda gwybodaeth gyfredol a bydd yn defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo 
grwpiau a mentrau newydd.  Bydd GGD yn gofyn i 
bob ymholwr a fyddent yn dymuno cael 
gwybodaeth am ofal plant, gwasanaethau a 
gweithgarwch cyfrwng Cymraeg. 
 

CBeebies (ap yn Gymraeg), Cyw, Magu Plant Rhowch 
Amser Iddo ac ati. 
 
Mae'r Urdd, Mudiad Meithrin a Menter Bro Morgannwg 
wedi cefnogi digwyddiadau a gynhaliwyd gan GGD ac 
maent wedi darparu gweithgareddau. 
 
Ychwanegir yr holl ofal plant a'r gweithgareddau i blant a 
phobl ifanc i wefan Dewis Cymru, gan gynnwys Amser 
Stori, Clwb Ni, Cymraeg i Blant, Clwb Cwtsh, Gŵyl 
Gyhoeddi, yn ogystal â'r Cylch Meithrin a'r Cylch Ti a Fi.  
Mae Dewis Cymru yn amlygu'r holl ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg a Dwyieithog gyda logo Cymraeg. 
 
Dim ond 1 person sydd wedi cysylltu â GGD yn gofyn am 
wybodaeth yn Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf. 
 
Mae'r Fynegai ar gyfer Plant sydd ag Anableddau neu 
Anghenion Ychwanegol yn darparu gwybodaeth i 
gynorthwyo teuluoedd, sy'n cynnwys cylchlythyr 
chwarterol.  Mae 2 deulu wedi gofyn am gael copi 
Cymraeg.  Anfonir copïau Cymraeg at ALNCo's ym mhob 
ysgol Gymraeg hefyd. 
 
Mae GGiD y Fro’n dal i weithio gyda phartneriaid gan 
gynnwys mynd i Ŵyl Feithrin Sain Ffagan, Cylchoedd Ti a 
Fi i hyrwyddo’r Cynnig Gofal Plant 30 Awr, digwyddiad 
Menter Iaith Bro Morgannwg yng Nghanolfan Hamdden y 
Barri, sesiynau Cymraeg i Blant yn y llyfrgelloedd. 
 
Gwnaethom hyrwyddo cynlluniau gwyliau Bwrlwm a 
chynllun gofal Gwyliau’r Fenter yn ein rhaglen 
gweithgareddau haf. Mae’r gweithgareddau hyn, yn ogystal 
â Chlwb Ni a sesiynau Cymraeg i Blant oll yn cael eu 
hyrwyddo ar wefan Dewis Cymru. 
 
Defnyddiwyd tudalen we ‘Siarad Cymraeg’ GGiC a’i 
haddasu i ffurfio gwefan newydd ‘Bod yn Ddwyieithog’. 
 
Mae gwefan genedlaethol newydd GGiD yn galluogi rhieni i 
chwilio am ofal plant a gweithgareddau pan fo gwasanaeth 
ar gael yn Gymraeg: www.fis.wales/home  
 

OC1.7 Tudalen 10 
Prif ffocws yr awdurdod ar gyfer addysg cyfrwng 
Cymraeg yw rhoi sylw i'r diffyg rhagamcanol yn 
nifer y lleoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg erbyn 

Parhaus 
Lisa Lewis/ 

Mike 
Matthews 

 Mae'r Cyngor wedi rhagamcanu diffyg yn nifer y lleoedd 
uwchradd cyfrwng Cymraeg erbyn mis Medi 2021, yn 
bennaf o ganlyniad i'r ddwy ysgol gynradd newydd a 

Hydref 2019 
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mis Medi 2020 er mwyn sicrhau y gallai disgyblion 
sy'n mynychu o'r ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg gael lle mewn addysg uwchradd yn y 
dyfodol. 

sefydlwyd yn 2011.  Bydd cohortau'r ysgolion cynradd yn 
cyfrannu i'r sector uwchradd o 2018 ymlaen a disgwylir i'r 
ysgol gyrraedd ei chapasiti llawn yn 2021.  Mae'r 
gweithgarwch ehangu a gynigiwyd ar gyfer 2021 bellach yn 
mynd rhagddo yn gadarn a bydd yn bodloni'r galw 
rhagamcanol am leoedd uwchradd ym Mro Morgannwg. 
 
Defnyddir Cyfryngau Cymdeithasol i hyrwyddo pob 
gweithgarwch, gwasanaeth (DM) 
 

OC1.8 Tudalen 11 

Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr Unfed Ganrif ar 
Hugain  
 
Mae cynlluniau yn y dyfodol am leoedd cyfrwng 
Cymraeg yn ddibynnol ar y cyllid sydd ar gael trwy 
gyfrwng y cynigion a gaiff eu cynnwys yn Rhaglen 
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain y Cyngor. 
 
Mae'r Cyngor yn bwriadu cynyddu nifer y lleoedd 
uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg 
trwy ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ei 
safle bresennol o fod yn ysgol sy'n cynnig 1361 lle 
i ysgol sy'n cynnig 1660 lle yn 2020, er mwyn 
ymateb i'r galw yn y dyfodol.  Mae'r Cyngor yn 
bwriadu buddsoddi tua £19 miliwn mewn rhaglen 
uchelgeisiol sy'n cynnwys gwaith adnewyddu ac 
adeiladau newydd.  Mae'r buddsoddiad 
arfaethedig yn cynnwys cyllid trwy gyfrwng Band 
B Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain 
Llywodraeth Cymru (disgwylir iddo fod tua 50% 
neu 9.6m).  Disgwylir y bydd y cyllid hwn ar gael 
yn 2019. 
 
Mae'r Cyngor wedi ymgynghori am y cynnig 
uchod yn ddiweddar, gan adolygu'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad.  Cyfarfu Cabinet y Cyngor ar 26 
Medi 2016 i ystyried yr ymatebion i'r 
ymgynghoriad, lle y rhoddwyd cymeradwyaeth i'r 
cam o symud ymlaen i gyhoeddi hysbysiad 
statudol am y cynnig yn mis Hydref 2016.  Trwy'r 
cynnig hwn, ynghyd â'r buddsoddiad sylweddol yn 
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, bydd y Cyngor 
yn sicrhau ei fod yn cyflawni ei ddyletswydd 
cyfreithiol i ddarparu capasiti ysgol er mwyn 
bodloni'r galw am leoedd uwchradd cyfrwng 
Cymraeg ym Mro Morgannwg yn y dyfodol. 

Gwanwyn 
2019 

Trevor 
Baker, Lisa 

Lewis, 
Mike 

Matthews 

 

Caiff y broses o ehangu addysg uwchradd cyfrwng 
Cymraeg ei symud yn ei blaen trwy Fand B rhaglen 
Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru.  
Bu cyflwyniad y Cyngor i Lywodraeth Cymru am gynlluniau 
a restrir dan Fand B Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar 
Hugain yn llwyddiannus, ac mae hyn yn cynnwys ehangu 
addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg. 
 
Cafwyd cymeradwyaeth i’r Achos Busnes gofynnol ym 
Mehefin 2019. Ar ôl i geisiadau tendro llwyddiannus gael eu 
cyflwyno penodwyd ISG i gyflawni’r contract i ehangu ac 
adnewyddu’r ysgol. Dechreuodd y gwaith ehangu yn Awst 
2019 gyda’r bwriad i’w gwblhau erbyn Medi 2021 
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OC1.9 Tudalen 12 

Capasiti a chynllunio darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg  

Er mwyn gwneud cyfraniad effeithiol i darged 
Llywodraeth Cymru o gael 1 miliwn o Siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050, mae Cyngor Bro Morgannwg 
yn gwerthfawrogi bod gofyn gwneud buddsoddiad 
sylweddol yn y ddarpariaeth o fewn addysg er 
mwyn sicrhau a hwyluso'r galw am addysg yn y 
Gymraeg.  Adlewyrchir yr angen hwn yng 
nghyflwyniad Band B y Cyngor i Raglen Ysgolion 
yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, y 
mae ganddo y capasiti i gyflwyno lleoedd 
sylweddol yn gysylltiedig â'r ddarpariaeth chyfrwng 
Cymraeg ar draws pob sector, gan adlewyrchu 
datblygiadau tai newydd ar raddfa fawr a 
gynlluniwyd dros y 10 mlynedd nesaf. 
 
Yn benodol, mae'r rhaglen arfaethedig yn cynnwys 
adleoli ac ailddatblygu ysgol gynradd Gymraeg 
bresennol, gan ddarparu lle y mae cryn angen 
amdano, yn ogystal â'r cyfle i ehangu cymaint â 
hyd at 105 o ddisgyblion ychwanegol.  Yn ogystal, 
mae'r rhaglen yn cynnwys dwy ysgol gynradd 
newydd, y bydd cyfanswm eu capasiti yn 630 lle.  
Bydd y Cyngor yn ystyried cymeriad yr ysgolion 
hyn fel rhai cyfrwng Cymraeg yn unol â Strategaeth 
Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru ac o fewn cyd-
destun fframwaith y Cynllun Strategol Cymraeg 
mewn Addysg.  Mae gofyn sicrhau cymeradwyaeth 
Cabinet y Cyngor, yn ogystal â chynnal 
ymgynghoriadau yn gysylltiedig â'r ysgolion. 
 
Byddai'r ddarpariaeth gynradd newydd yn cynnig 
63 o leoedd meithrin ychwanegol ac yn hwyluso 
datblygiad gofal cofleidiol ar gyfer rhieni, gan 
gysylltu â'r cynnig gofal plant cenedlaethol o 30 
awr am ddim trwy gyfuniad o ddarpariaeth Feithrin 
y Cyfnod Sylfaen sy'n bodoli eisoes a gofal plant 
ychwanegol a ariannir.  Bydd darpariaeth ysgolion 
cynradd newydd ac estynedig yn cynnig y 
cyfleoedd i ddatblygu darpariaeth feithrin a'r 
blynyddoedd cynnar yn unol â strategaethau sy'n 
cael eu cydnabod yn genedlaethol. 
 
Yn y sector uwchradd cyfrwng Cymraeg, mae'r 
rhaglen yn rhoi sylw i'r cynnydd presennol yn y 
galw am addysg cyfrwng Cymraeg ar ôl cyflwyno 

Haf 2019 

Trevor 
Baker, Lisa 

Lewis, 
Mike 

Matthews 

 

Fel OC.8.  Bu cyflwyniad y Cyngor i Lywodraeth Cymru am 
gynlluniau a restrwyd dan Fand B Rhaglen Ysgolion yr 
Unfed Ganrif ar Hugain, sy'n cynnwys ehangu'r 
ddarpariaeth ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a 
darpariaeth ysgolion cynradd newydd, yn llwyddiannus.  Nid 
oes penderfyniad am gyfrwng yr addysg mewn darpariaeth 
ysgol gynradd newydd wedi cael ei gadarnhau eto, ac fe'i 
cyflwynir i'r Cabinet cyn gynted ag y bo modd. 
 
Bu oedi gyda'r cyflwyniad o ganlyniad i gyfnod ymgynghori 
estynedig i'r prosiect Band B sy'n ymwneud â'r ddarpariaeth 
gynradd yng Ngorllewin y Fro. 
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ysgolion cyfrwng Cymraeg cynradd newydd a 
gyflwynwyd dan Fand A (gan ddefnyddio model 
ysgol had), yn ogystal â'r cynnydd a ragwelir yn y 
galw yn unol ag agenda Cymraeg 2050 a'r 
targedau presennol a bennwyd yn WESP y Fro. 
 

OC1.10 Tudalen 13 

Trefniadau Pontio 

Er mwyn cyflawni targed Llywodraeth Cymru o 
sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, 
bydd twf addysg cyfrwng Cymraeg yn ddibynnol 
ar gynnydd yn y galw ymhlith rhieni yn dilyn 
gweithgarwch ychwanegol i hyrwyddo 
dwyieithrwydd a thrwy ysgogi galw newydd trwy 
sicrhau bod darpariaeth ychwanegol ar gael.  
Bydd cynnydd yn y galw i gynorthwyo disgyblion 
yn nes ymlaen yn eu haddysg wrth iddynt bontio o 
addysg cyfrwng Saesneg i addysg cyfrwng 
Cymraeg yn ganlyniad tebygol y mentrau uchod.  
Felly, bydd angen hwyluso trefniadau pontio trwy'r 
Cyngor er mwyn cynorthwyo'r dysgwyr hynny.  
Mae nifer o ddewisiadau ar gael: 
 
1. Disgyblion y Fro yn mynychu Canolfan Drochi 

y Gymraeg yng Nghaerdydd.   

 Mae disgyblion yn treulio hyd at 12 
wythnos mewn canolfan drochi, sef Uned 
Trochi Glan Ceubal. 

 Byddant yn cofrestru gyda'u hysgol 
cyfrwng Cymraeg ac yn mynychu'r uned 
amser cinio o ddydd Llun i ddydd 
Gwener. 

 Byddant yn treulio'r prynhawn dydd 
Gwener yn yr ysgol cyfrwng Cymraeg 
y maent wedi trosglwyddo iddi. 

 Caiff y dewis hwn ei archwilio ym 
mlwyddyn academaidd 2017/18 wrth 
i nifer o ddisgyblion o'r Fro fynychu'r 
Ganolfan. 

 
2. Sefydlu canolfan drochi debyg o fewn ein 

darpariaeth cyfrwng Cymraeg bresennol. 

 Nid yw hwn yn ddewis ymarferol ar hyn o 
bryd o ystyried niferoedd bach y 
disgyblion sy'n ymuno ag addysg cyfrwng 
Cymraeg ac y byddent yn cael budd o'r 
gwasanaeth. 

2019 

Trevor 
Baker, Lisa 

Lewis, 
Mike 

Matthews a 
Carys 

Pritchard 

 

Fel OC1 - 3.  Mae'r Cyngor yn monitro'r galw trwy gyfrwng 
arolygon ymhlith rhieni ac amcanestyniadau disgyblion, yn 
ogystal ag ystyried ffyrdd o hyrwyddo dwyieithrwydd trwy 
sefydlu grŵp ymgysylltu fforwm WESP.  Bydd 
canfyddiadau a gwaith y grŵp yn cyfrannu at y broses 
gynllunio ac yn benodol, yn ysgogi'r galw er mwyn cyflawni 
targed LlC o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
Y nod yw cynyddu canran y dysgwyr mewn addysg 
cyfrwng Cymraeg er mwyn cynnwys cyfleoedd i 
gynorthwyo disgyblion sy'n ymuno ag addysg cyfrwng 
Cymraeg yn nes ymlaen.  Ar hyn o bryd, mae disgyblion y 
Fro sy'n cyrraedd addysg cyfrwng Cymraeg yn hwyrach yn 
cael y cyfle i fynychu Canolfan Drochi y Gymraeg yng 
Nghaerdydd, ac maent yn gwneud hynny.  (LL) 
 
Lluniwyd papur ymchwil er mwyn trafod manteision trochi 
ar lefel ranbarthol a rhoddwyd cyflwyniad am hyn i'r 
Cyfarwyddwyr Addysg. Yn y tymor byr a chanolig mae 
trefniadau gyda Chyngor Caerdydd i gynnig gwasanaethau 
trochi yn parhau (gweler 1.4 uchod) 
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 Mae'r Cyngor yn gweithio gyda 
Chonsortiwm Canolbarth y De i ystyried 
canolfan ranbarthol, yn ardal 
gorllewin/cefn gwlad y fro o bosibl, a 
fyddai'n cynnig arbedion maint er mwyn 
sicrhau cynaladwyedd gyda chronfa 
ehangach o ddisgyblion. 

 
3. Ystyried darparu swm ariannol fesul plentyn 

ar gyfer y rhai sy'n pontio.  Gallai'r cyllid hwn 
ryddhau athro neu LSA o un o'n hysgolion 
cyfrwng Cymraeg i ddarparu allgymorth i'r 
ysgolion hynny sy'n cael y disgyblion sy'n 
trosglwyddo o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 

 Mae'n debygol mai hwn yw'r model 
mwyaf effeithlon ond mae'n dibynnu ar yr 
ysgol neu'r clwstwr yn cyflogi athro SLA 
am y cyfnodau pan na fydd angen y 
gwaith allgymorth. 

 Mae'r Cyngor wedi mynegi diddordeb yn 
y model darparu clwstwr ysgolion cyflenwi 
newydd er mwyn cynorthwyo absenoldeb 
cyflenwi a datblygu capasiti.  Gallai'r 
rhaglen 2 flynedd hon wedi'i hariannu gan 
Lywodraeth Cymru ryddhau staff i 
ddarparu cymorth yn yr ysgol. 

 
4. Ehangu cylch gwaith y tîm EAL i gynnwys 

darparu cymorth gyda'r iaith Gymraeg, ar 
gyfer y plant hynny sy'n trosglwyddo o 
ddarpariaeth cyfrwng Saesneg i ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg. 

OC1.11 Tudalen 14 

Consortiwm Canolbarth y De 

Mae model gwella Canolbarth y De yn seiliedig ar 
ymarferwyr arbenigol yn darparu rhaglenni 
datblygiad proffesiynol i'w cymheiriaid a gyda'u 
cymheiriaid. 
 
Darparir y rhaglenni hyn mewn 'canolfannau' ysgol 
ac maent ar gael i bob ymarferwr;  neu maent yn 
destun gwaith Grwpiau Gwella Ysgolion (SIGs) – 
grwpiau bach o ysgolion sy'n cydweithio ar angen 
datblygu a nodwyd). 
 
Ariannir y gwaith hwn gan y Consortiwm ac mae'n 
cael ei fapio yn erbyn angen rhanbarthol.  Yn 

2019 
Carys 

Pritchard 
 

HUB:  Cymorth yn Gymraeg i leoliadau cyfrwng Cymraeg a 

chyfrwng Saesneg:  casglwyd gwybodaeth am yr effaith gan 
ysgolion HUB a thrwy gyfrwng brocera effeithiol gan y 
WIEO's, y maent wedi gallu cynorthwyo ysgolion Coch ac 
Ambr mewn ffordd effeithiol, ac mae hyn wedi arwain at 
sicrhau cynnydd da mewn nifer o'r ysgolion dan sylw. 
 
Cadwyn Cynradd 2017/18:  adborth 100% am yr holl 

gyrsiau a ddarparwyd. Roedd hyn yn cynnwys 4 ysgol yn 
darparu rhaglenni cymorth yn ystod 2018 - 2019.  Bu 
dros 38 o ymarferwyr yn ymwneud â'r rhaglenni. 
 
Gyda'n Gilydd Uwchradd:  Derbyniwyd 82 o 

werthusiadau gan ymarferwyr. Mae’r rhaglenni wedi cael 
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ogystal, mae'r rhanbarth yn cydweithio'n agos gyda 
rhwydwaith arloesi Dyfodol Llwyddiannus. 
 
Gan ddefnyddio'r model hwn, bydd y consortiwm 
rhanbarthol yn cefnogi'r continwwm iaith trwy: 
 

 Ariannu a chefnogi rhaglenni dysgu 
proffesiynol yn erbyn angen rhanbarthol (yn 
arbennig mewn perthynas â datblygu'r 
gweithlu a gwella sgiliau iaith ymarferwyr) 

 Cynorthwyo gwaith y rhwydwaith arloesi wrth 
iddynt weithio ar fanylion y continwwm 
Cymraeg. 

 
Mae hwn yn faes a fydd yn datblygu'n sylweddol 
yn ystod oes y WESP presennol wrth i fanylion y 
cwricwlwm ddod yn gliriach.  Mae'r ddarpariaeth 
bresennol yn cynnwys: 
 

 Hyfforddiant Cymraeg Dwys (Lefel Sylfaenol) 

 Hyfforddiant Cymraeg Dwys (Lefel 
Canolradd) 

 
Mae effaith canolfan canolbarth y de a model SIG 
yn destun rhaglen ymchwil a gwerthuso a fydd yn 
monitro effaith y ddarpariaeth ar ymarferwyr a 
dysgwyr yn allanol. 
 

derbyniad da. Mae mynychwyr wedi nodi effaith tymor byr a 
chamau nesaf yn dilyn mynychu’r rhaglenni.  
 
O ran ein rhaglenni dysgu Cymraeg:  roedd 214 o 

gyfranogwyr yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf 
(2018 – 2019) gyda hyfforddiant ar gyfer NQTau, 
cynorthwywyr addysgu a Dechreuwyr Cymraeg hefyd 
(Rhan 1 a Rhan 2).   
 
Prosiectau ysgol i ysgol:  Mae adnoddau yn cael eu creu 

trwy gyfrwng gwaith rhwng ysgolion a fydd yn cynorthwyo'r 
holl ysgolion gyda'r adnoddau ar gyfer Cymraeg ar draws y 
Cwricwlwm.  Mae dros 20 ysgol yn cymryd rhan ac yn 
cydweithio ar brosiectau amrywiol. 
 
Mae'n cynnig proffesiynol newydd ar gyfer 2019 - 20 yn 
cynnwys Cymraeg Dechreuwyr 1 a 2, cynorthwyo TA's, 
NQTau yn Gymraeg yn ogystal â rhwydweithiau ar gyfer 
arweinwyr lythrennedd mewn ysgolion Cymraeg a 
Saesneg.  Mae gennym 8 rhaglen o fewn Cadwyn Cynradd 
sy'n cynorthwyo ysgolion cyfrwng Cymraeg gydag Iaith yn y 
cwricwlwm newydd, hyrwyddo llefaredd disgyblion, sillafu a 
gramadeg, ymgysylltu teuluoedd â’r Gymraeg, defnydd o’r 
Gymraeg ar draws pynciau cwricwlaidd a hyrwyddo’r 
dimensiwn Cymreig. 
 
Mae dwy ysgol gynradd a thair ysgol uwchradd arweiniol yn 
rhannu eu harferion. Mae Ffederasiwn yr Ysgolion Cyfrwng 
Cymraeghefyd wedi datblygu 6 Sig sydd yn edrych i 
ddarparu a chreu rhaglenni mewn aliniad â’r meysydd 
dysgu a phrofiad newydd. 
 

OC1.12 Tudalen 16 

Darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg 

Er mwyn cynorthwyo unrhyw fylchau neu faterion 
sy'n ymwneud â chynaladwyedd o fewn lleoliadau 
gofal plant cyfrwng Cymraeg sy'n bodoli eisoes, 
mae grant cynaladwyedd ar gael i leoliadau cyn 
ysgol a Grant Gofal Plant y Tu Allan i Oriau Ysgol 
ar gyfer gofal plant y tu allan i oriau ysgol.  Yn 
ogystal, mae'r Swyddog Monitro Ansawdd Gofal 
Plant a'r Blynyddoedd Cynnar ar gael i gyfarfod 
gyda lleoliadau gofal plant i drafod cynlluniau 
busnes, cynaladwyedd, hyfforddiant, gwella 
ansawdd ac ati. 
 

Parhaus 
Debbie 
Maule 

 

Ym mis Mehefin 2018, roedd PEDWAR Cylch (ar gyfer cyn 
ysgol) wedi cael grant cynaladwyedd er mwyn cynorthwyo 
cynaladwyedd eu lleoliad.  Ym mis Medi 2018, cafodd UN 
Cylch (ar gyfer cofleidiol) Grant y Tu Allan i Oriau Ysgol er 
mwyn cynorthwyo'i ddarpariaeth cofleidiol ac mae DAU 
Gylch pellach wedi cyflwyno ceisiadau ariannol i 
gynorthwyo eu darpariaeth gofal cofleidiol. 
 
Ym mis Mehefin 2019, gwnaeth 2 Gylch gais am a derbyn 
grant cynaliadwyedd i’w cefnogi i’r dyfodol. 
 
Ym mis Ebrill 2019, lansiodd Cyngor Bro Morgannwg y 
Cynnig Gofal plant 30 awr. Mae 5 Cylch wedi cofrestru ar 
gyfer y cynnig gydag un arall yng nghanol gwneud. 
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Mae modd trefnu cyfarfodydd unigol gydag 
eitemau penodol ar yr agenda. 
 
Mae gwaith mewn partneriaeth yn parhau gyda 
Mudiad Meithrin a Menter Bro Morgannwg gyda'r 
ddau bartner.  Mae'r partneriaid hyn yn aelodau o 
Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a 
Gofal Plant (EYDCP) hefyd.  Mae EYDCP yn 
cyfarfod dair gwaith y flwyddyn ar hyn o bryd er 
mwyn rhoi sylw i faterion y blynyddoedd cynnar a 
gofal plant a'i ddyletswyddau statudol dan Ddeddf 
Plant 2006. 

Gwnaeth 4 Cylch gais am a derbyn arian gan y Grant 
Cyfalaf Gofal Plant i gefnogi gwariant cyfalaf yn eu 
lleoliadau. Bydd y rownd nesaf o geisiadau ar gael ym mis 
Ionawr 2020 – bydd y Gwasanaeth gwybodaeth i 
Deuluoedd yn gyrru gwybodaeth yn nes at yr adeg honno.  
 
Mae DAU Gylch wedi cwblhau Safonau Ansawdd Bro 
Morgannwg, mae UN wedi cofrestru yn ddiweddar, mae UN 
wedi penderfynu peidio ymgysylltu a bydd UN yn cychwyn 
yn y Flwyddyn Newydd oherwydd ymrwymiadau parhaus 
eraill.  Mae gwaith mewn partneriaeth yn parhau gyda 
Mudiad Meithrin a Menter Bro Morgannwg – mae'r ddau 
bartner yn aelodau o Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal Plant (EYDCP). 
 
Hyd yma, mae 3 Chylch wedi cwblhau Safonau Ansawdd 
Bro Morgannwg. Bydd cylchoedd eraill yn cael eu hannog i 
gymryd rhan. 
 

OC1.13 
Tudalen 

16 

Mudiad Meithrin 

Gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw gweld 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  Ni ellir 
cyflawni'r weledigaeth hon heb sicrhau cynnydd 
sylweddol yn y niferoedd sy'n mynychu gofal 
plant ac addysg Cyfrwng Cymraeg. 
 
Mudiad Meithrin, mewn partneriaeth â Chyngor 
Bro Morgannwg ac fel rhan o Bartneriaeth 
Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
(EYDCP) i ystyried: 
 

 manteisio ar y cyfle cyntaf i gynyddu 
dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth rhieni o 
fanteision addysg cyfrwng Cymraeg (h.y.  
cynenedigol yn ogystal ag ôl-enedigol); 

 adolygu nifer y lleoliadau Dechrau'n Deg 
yn yr Awdurdod Lleol; 

 adolygu nifer y lleoliadau Ti a Fi, gyda'r 
nod o ddatblygu Cylchoedd Meithrin yn y 
tymor hir; 

 hyrwyddo gwaith Cymraeg i Blant yn y Fro 
trwy gyfrwng y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd (GGD) ac offerynnau marchnata 
cyfryngau cymdeithasol eraill; 

 codi proffil manteision addysg Cyfrwng 
Cymraeg a dwyieithrwydd ymhlith staff 

Parhaus 
Ann Angell 
/ Debbie 

Maule 

 Mae EYDCP yn parhau i gynorthwyo gofal plant cyfrwng 
Cymraeg yn gweithio gyda sefydliadau partner.  Mae 
cyllid er mwyn cynorthwyo'r rhai sy'n dysgu Cymraeg ac 
i'r rhai sy'n dymuno gwella'u sgiliau Cymraeg ar gael i 
Gylchoedd yn y Fro.  Mae Mudiad Meithrin wedi bod yn 
hyrwyddo'r Gymraeg ymhlith y sector gofal plant trwy 
gyfrwng prosiect EDI.  Anogir lleoliadau gofal plant i 
fewngofnodi i'r archwiliwr lefel y Gymraeg ar gyfer y 
gweithlu Gofal Plant, y Blynyddoedd Cynnar a Gwaith 
Chwarae er mwyn darganfod lefel eu sgiliau Cymraeg ar 
hyn o bryd ac yna, byddant yn cael argymhellion am y 
camau nesaf i'w cymryd er mwyn gwella'u sgiliau 
Cymraeg.  Mae GGD yn hyrwyddo taflenni ar gyfer 
Cymraeg i blant, grwpiau Ti a Fi ac ati.  Mae Cyngor y 
Fro yn parhau i gefnogi Menter Bro Morgannwg gyda'u 
cynnig i sefydlu meithrinfa Ddydd Gymraeg yn ardal Y 
Barri. (DM) 
 
Mae cyrsiau bellach ar gael yn dilyn y project EDI ac anogir 
Cylchoedd i fynychu. 
 
Mae cyrsiau eraill hefyd ar gael i gefnogi Cylchoedd i lynu 
wrth y Lleiafswm Safonau Cenedlaethol (NMS) gydag 
Arolygaeth Gofal Cymru (AGC) 
 
Mae Cymraeg i Blant yn gynllun cenedlaethol a ariannir 
gan Lywodraeth Cymru, sy'n cynorthwyo rhieni i 
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gwasanaethau plant a'u bod yn gallu ateb 
pryderon perthnasol rhieni; 

 archwilio dewisiadau er mwyn darparu 
hyfforddiant yn unol â chymeradwyaeth i'r 
gyllideb ymhlith staff, gan gynnwys 
bydwragedd, ymwelwyr iechyd, staff 
cymorth Dechrau'n Deg, staff GGD ac ati; 

 argaeledd grantiau er mwyn cynorthwyo 
Mudiad Meithrin i ddatblygu Cylchoedd Ti 
a Fi.  Y rhwystr mwyaf sy'n atal datblygiad yw 
cyllid ar gyfer rhent a chyflogau arweinwyr;  
a'r 

 ffordd orau o barhau i gynorthwyo 
cylchoedd i ddatblygu eu lleoliadau – 
ymestyn yr oriau gofal plant sydd ar gael, 
darpariaethau cofleidiol gydag ysgolion yn 
unol â'r cyllid grant sydd ar gael er mwyn 
galluogi i sefydliadau allu datblygu. 

ddefnyddio'r iaith Gymraeg gyda'u plant trwy ddewis gofal 
plant ac addysg cyfrwng Cymraeg.  Rheolir y cynllun gan  
Mudiad Meithrin.  Mae Swyddog Cymraeg i Blant yn 
cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth arbenigol i 
ddarpar rieni a rhieni newydd ynghylch manteision 
addysg cyfrwng Cymraeg a phwysigrwydd cyflwyno'r 
Gymraeg yn gynnar i blant ifanc.  Mae'r cynllun yn 
cynnig grwpiau am ddim i rieni yn ystod y tymor ysgol 
ac mae'n cynnig tylino babanod, ioga i fabanod, stori a 
rhigymau Cymraeg, a Chlwb Doti a Fi.  Yn y Fro, 
cynhelir grwpiau ym Methel (Penarth), Y Llyfrgell yn Y 
Barri a'r Eglwys Rydd Unedig.  Bydd Llywodraeth Cymru 
yn pennu targedau ar gyfer Cymraeg i Blant ynghylch 
cael sgyrsiau ystyrlon gyda rhieni a gweithio gyda 
bydwragedd/ymwelwyr iechyd er mwyn hyrwyddo 
negeseuon cadarnhaol ynghylch dwyieithrwydd a 
lleoliadau a gefnogir gan Mudiad Meithrin. 
 
Gellir cael gwybodaeth bellach am y cynllun hwn gan  
Catrin Saunders, U w c h - s w y d d o g  Cymraeg i Blant.  
Mae gan Fudiad Meithrin 5 grŵp Ti a Fi yn y Fro - Bethel, 
Gwaun y Nant, Y Bont-faen, Dinas Powys a Llanilltud 
Fawr.  Ni fu unrhyw grantiau ar gael i agor unrhyw grwpiau Ti 
a Fi newydd yn yr awdurdod Lleol yn ystod y cyfnod hwn.  
Byddwn yn cyfarfod â Swyddogion yr Awdurdod Lleol i 
drafod y posibilrwydd o ariannu Swyddog Ti a Fi teithiol yn y 
Fro fel ffordd ymlaen. 
 
Mae gennym 7 o gylchoedd Meithrin yn y Fro - Bethesda, 
Bethel, Ysgol Gwaun Y Nant, Y Bont-faen, Dinas Powys, 
Llanilltud Fawr a Pili Pala (Dechrau'n Deg).  Rydym wedi 
cynghori'r holl Gylchoedd i fynychu cyfarfodydd cynghori  
ynghylch y cynnig gofal plant 30 awr, gyda'r nod o ymestyn 
eu darpariaeth mewn perthynas â'u horiau. 
 
Byddwn yn parhau i gynorthwyo'r Cylchoedd yn hyn o 
beth.  Mae'n Swyddog Cyswllt wedi cael cyswllt gyda  
Nicola Buttle, gyda'r nod o drefnu cyfle i siarad gyda 
myfyrwyr yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ynghylch 
cyfleoedd i weithio yn y blynyddoedd cynnar a manteision 
dwyieithrwydd.  Yn ogystal, mae'r Swyddog Cymorth wedi 
cysylltu ag YGG Bro Morgannwg ac mae wedi gofyn am 
gyfle i roi cyflwyniad i flynyddoedd 9, 10, 11.  Mae gan 
Fudiad Meithrin gyflwyniad am ddwyieithrwydd a delio â 
phryderon rhieni, y mae'n addas i staff rheng flaen, ac 
mae'n fodlon trefnu dyddiad os bydd yr Awdurdod Lleol yn 
cysylltu â ni gyda dyddiad a lleoliad addas. 
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Hydref 2019: 

 Mae Cylch Meithrin Dinas Powys bellach wedi 
cofrestru gydag AGC. Golyga hyn y bydd y Cylch yn 
gallu ehangu ei oriau a’i wneud yn ddewis gofal plant 
mwy deniadol i rieni. Gobeithiwn y byddant yn yn 
gymwys ar gyfer plant Dechrau’n Deg a’r cynnig 30 
awr. 

 Mae ein swyddog cymorth, Lowri Bell wedi ein gadael i 
borfeydd brasach fel CA yn Ysgol GG Bro Morgannwg. 
Bydd Rhian Thomas (sydd wedi gweithio gyda 
Chylchoedd meithrin yn y gorffennol) yn parhau fel y 
swyddog Cymorth. 

 Mae Cylch Meithrin Bethesda wedi cael budd mawr o 
gynllun Croesi’r Bont y Mudiad Meithrin. Mae ein 
swyddog Croesi’r Bont wedi bo dyn mynychu’r Cylch 
bob pythefnos i weithio gyda’r Cylch ar y cynllun sy’n 
cynnig patrymau iaith cyson, defnydd o adnoddau gan 
gynnwys caneuon a llyfrau. Ariennir y cynllun a 
ddechreuodd yn y Gogledd a’i beilota yn y De ddwy 
flynedd yn ôl gan lywodraeth Cymru a’i reoli gan 
Mudiad Meithrin. Caiff asesiadau gwaelodlin eu 
cymryd ar y dechrau ac fe gaiff gwelliannau yn y 
defnydd o’r Gymraeg yn y Cylch eu monitro. Mae’r 
cynllun yn help i ddysgwyr y Gymraeg ymhlith staff ac 
yn gwella adnabyddiaeth o’r iaith ymhlith y plant drwy 
ail-adrodd. 

 Yn anffodus bu’n rhaid i Mudiad Meithrin ddweud wrth 
‘Cwm Ni’ nad ydym bellach yn gallu darparu cymorth 
i’r cynllun oherwydd problemau gweithlu. 

 Cynhaliwyd gŵyl genedlaethol y Mudiad Meithrin 
(Gŵyl Dewin a Doti) yn Sain Ffagan ym Mehefin eleni. 
Mae’n ddathliad o’r iaith a diwylliant Cymraeg. 
Gwahoddwyd holl ysgolion y de-ddwyrain i gymryd 
rhan er mwyn cyflwyno neges gadarnhaol i rieni am y 
Gymraeg a phontio o’r cyfnod cyn ysgol. 

 

OC1.14 
Tudalen 
16/17 

Dysgu Oedolion yn y Gymuned – hyfforddiant 
ieithyddol cyfrwng Cymraeg 

Caiff cyfleoedd dysgu i deuluoedd yn ystod 
gwyliau'r haf a ddarparir gan dîm Dysgu Cymraeg - 
Y Fro, eu cynyddu dros y dair blynedd nesaf er 
mwyn galluogi teuluoedd y mae eu plant yn 
mynychu ysgolion Cymraeg i gael cyswllt â'r iaith 
yn ystod y gwyliau hir, a chynnig cyfleoedd i 
oedolion ymgysylltu â dysgu oedolion. 

Parhaus 

Phil 
Southard / 

Mared 
Furnham 

 

Dysgu Oedolion yn y Gymuned – darpariaeth Cyfrwng 
Cymraeg 

Yn dilyn digwyddiadau Dysgu Teuluol yn ystod yr haf yn 
2015 a 2016, ymgeisiodd Dysgu Cymraeg yn y Fro am gyllid 
ychwanegol o £26,000 gan Grant Arloesi y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol (NCLW).  Daeth proses 
ymgynghori i ben gyda chytundeb partneriaeth rhwng  
LWTV, yr Urdd, Mudiad Meithrin a Menter Bro Morgannwg i 
beilota Clwb Gwaith Cartref Cymraeg, darpariaeth 

Hydref 2019 
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Mae contract newydd a ddyfarnwyd i Ddysgu 
Oedolion yn y Gymuned (ACL) Cymraeg i 
Oedolion (WfA) ar gyfer 2016-17 yn  rhoi 
blaenoriaeth i ddarpariaeth prif ffrwd unwaith yr 
wythnos.  Darparir  cyrsiau dwys ddwywaith yr 
wythnos (Am 30 wythnos y flwyddyn).  
Cynhaliwyd cwrs peilot un diwrnod i'r teulu yn 
ystod y gwyliau haf yn 2016, a darparir cyrsiau 
Rhagflas ar gyfer dysgwyr ESOL yn y Ganolfan 
Dysgu Agored newydd yn Llyfrgell Y Barri. 
 
Anfonir diweddariadau at y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn rheolaidd 
ynghylch Dysgu Cymraeg a dysgu teuluol ac ôl-16 
cyfrwng Cymraeg. 
 

wythnosol am ddim i deuluoedd sy'n cynnwys plant sy'n 
cael addysg cyfrwng Cymraeg.  Arweiniodd y peilot 
llwyddiannus ym mis Ebrill-Gorffennaf 2018 at gais 
newydd a dyfarnwyd grant pellach o £30,000 er mwyn 
ymestyn y ddarpariaeth tan ddiwedd blwyddyn 
academaidd 2018-19. Blodeuodd Clwb Ni yn ystod 2018-
19 a gwnaed cynnig newydd i’r Ganolfan dysgu Cymraeg 
cenedlaethol am arian Grant Arloesedd ar gyfer 2019-2020. 
Dyfarnwyd grant dipyn yn llai o £10,000. Ni fydd y grant ar 
gael wedi’r flwyddyn academaidd hon. Bydd y Grant Dysgu 
oedolion yn cynnig dysgu dwyieithog i oedolion sy’n 
mynychu Clwb Ni a fydd yn ychwanegu gwerth i’r grant. 
Bydd yr Urdd yn parhau i ddarparu staff i weithgareddau 
Clwb Ni, ac yn ystod 2019-20 yn cefnogi’r ddarpariaeth hon 
yn ddi-dâl. Yn anffodus mae Mudiad meithrin wedi dileu’r 
gefnogaeth o fis Medi 2019 oherwydd newidiadau staffio. 
Mae menter Bro Morgannwg a Debbie Maule yn cynorthwyo 
i geisio dod o hyd i staff. Mae plant o bob ysgol Gymraeg yn 
y Fro wedi mynychu Clwb Ni yn ystod y 12 mis dwethaf. 
 

Darparir dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion yn y sir gan 
Dysgu Cymraeg y Fro dan gontract gydag NCLW tan 31 
Gorffennaf 2019.  Mae contract newydd ar gyfer 2019-22 
wedi ei gytuno. Mae'r niferoedd sy'n manteisio ar 
gyfleoedd dysgu carlam wedi cynyddu flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, ac mae'r niferoedd sy'n cofrestru ar gyrsiau 
unwaith yr wythnos 30 wythnos wedi codi'n sylweddol 
hefyd.  Rhagorwyd ar y targed o 20% dros dair blynedd 
gan gynnydd yn y niferoedd o 100% dros ddwy flynedd. 
 
Mae dangosyddion cychwynnol ar gyfer blwyddyn 
academaidd 2019-2020 yn dangos cynnydd yn niferoedd y 
dysgwyr ar 2018-2019. Mae sawl contract Cymraeg 
Gwaith wedi eu hennill gan Dysgu Cymraeg y Fro, i 
ddarparu’r Gymraeg mewn gweithleoedd yn ardal 
Caerdydd. 
 
Roedd rhaglen gyrsiau Get Back On Track Llywodraeth 
Cymru yn 2019-2020 yn cynnwys dysgu digidol drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Caiff Cylch Llyfrau misol ei gynnal 
yng Nghanolfan Palmerston, a gefnogir gan y Gwasanaeth 
Llyfrgeloedd. Cynhelir un gweithdy digidol wythnosol 
drwy’r Gymraeg a’i hysbysebu felly. 
 

Mae Dysgu Cymraeg yn y Fro wedi datblygu ei broffil ar 
gyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio FB a Twitter yn 
rheolaidd, ac mae Cyngor Bro Morgannwg, y Gwasanaeth 
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Gwybodaeth i Deuluoedd, Menter Bro Morgannwg, yr Urdd, 
Mudiad Meithrin, Cymrodorion y Barri a'r holl ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg yn ail-drydar ac yn rhannu'r hyn y 
mae'n ei bostio.  Yn yr un modd, mae LWTV yn cefnogi'r 
sefydliadau partner hyn trwy gyfrwng cyfryngau 
cymdeithasol. Yn ystod y 90 diwrnod diwethaf mae 2306 o 
bobl wedi eu cyrraedd drwy’r dudalen Facebook gyda 62 o 
ymgysylltiadau a 46 clic dolen. 
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Deilliant 2:  Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella'u sgiliau iaith pan fyddant yn trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd 

Cyf 
Rhif 

Tudalen 
WESP 

Disgrifiad o'r cam gweithredu 
Dyddiad 
Targed 

Cyfrifol Statws Diweddariad 
Dyddiad y 

Diweddariad 
Diwethaf 

OC2.1 
Tudalen 

18 

Bydd yr Awdurdod Lleol yn monitro'r cynnydd ac 
yn ei adolygu bob blwyddyn er mwyn cynnal 
cyfraddau trosglwyddo cadarnhaol ym Mro 
Morgannwg. 

Parhaus 

Mike 
Matthews 
/ Richard 

Evans 
– Tîm 
Data 

 

Yn ôl CYBLD 2018, roedd 2564 disgybl (meithrin hyd at a 
chan gynnwys B10) mewn Ysgolion Cymraeg. 
 
Flwyddyn yn ddiweddarach, yn CYBLD 2019 (meithrin hyd 
at a chan gynnwys B11), roedd 2491 (97%) o’r rhain yn dal 
i fod mewn addysg Gymraeg. 44 (2%) o ddisgyblion wedi 
symud i ysgolion Saesneg yn y Fro. 29 (1%) o ddisgyblion 
wedi gadael yr ALl ac nid ydym yn gwybod i le yr aethant. 
 

Hydref 2019 

OC2.2 
Tudalen 

18 

Mae strategaethau cymorth Consortiwm 
Canolbarth y De a'r Awdurdod Lleol yn parhau i 
gyfrannu at gyfradd gadw uchel. 

Hydref 2018 
Carys 

Pritchard 
 

Rydym yn darparu cymorth i ysgolion gyda phontio e.e.  
MAT a gafodd yr effaith ganlynol:  Bydd pob ysgol dan 
sylw yn rhannu'r un diffiniad o MAT ag y mae eu clwstwr 
yn ei ddefnyddio, gan wella'r pontio i CA3.  Mae pob ysgol 
dan sylw wedi creu cynllun sy'n cynnig profiad wedi'i 
gyfoethogi ar gyfer disgyblion MAT. (RC) 
 

Hydref 2019 

OC2.3 
Tudalen 

18 

Cynyddu nifer y disgyblion sy'n trosglwyddo o 
ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg i ysgolion 
uwchradd cyfrwng Cymraeg trwy sicrhau bod 
disgyblion a rhieni / gofalwyr yn deall manteision 
parhau yn y sector. 

Hydref 2018 

Lisa Lewis, 
Mike 

Matthews, 
Carys 

Pritchard 

 

Adroddwyd bod ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn 
cydweithio'n agos gyda rhieni plant sy'n agosáu at y cyfnod 
pontio i'r uwchradd er mwyn cynnig cyngor a hefyd, er 
mwyn annog rhieni i ymuno â grwpiau pontio a drefnir gan 
ysgolion, ffrydiau twitter ac ati.  Mae'n ymddangos bod cryn 
dipyn o hyn yn digwydd yn barod mewn ysgolion cyfrwng 
Cymraeg. 
 
Yn ogystal, gweler OC2.7 isod. 
 

Hydref 2018 

OC2.4 
Tudalen 

18 

Gweithio mewn partneriaeth gyda Chonsortiwm 
Canolbarth y De er mwyn sefydlu darpariaeth 
briodol i ddisgyblion sy'n ymuno ag addysg 
cyfrwng Cymraeg ar ôl y Derbyn, wrth i'r galw 
gynyddu. 

2019 

Trevor 
Baker, 

Lisa Lewis, 
Mike 

Matthews, 
Carys 

Pritchard 

 

Gweler OC1.10. 

Hydref 2019 

OC2.5 
Tudalen 

19 

Beth yw canran bresennol y dysgwyr ym 
Mlwyddyn 9 a asesir yn Gymraeg (Iaith Gyntaf)? 
 
Sut mae'r ffigwr hwn yn cymharu gyda chanran y 
dysgwyr ym Mlwyddyn 6 a aseswyd yn Gymraeg 
(Iaith Gyntaf) dair blynedd yn gynharach? 
 

Hydref 2018 
Tîm Data – 

ALl 
 

 
B9 Mai 2019 10.2% 
 
 
B6 2016 11.1% 
 

Hydref 2019 
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OC2.6 
Tudalen 

19 

Cynyddu canran y dysgwyr Blwyddyn 9 a asesir 
yn Gymraeg (Iaith Gyntaf) 

Hydref 2018 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 

Mae'r niferoedd sy'n mynychu Ysgol Gymraeg Bro 
Morgannwg (YGBM), yr unig ysgol sy'n darparu addysg 
Uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y Fro, yn cynyddu'n 
gyson wrth i'r niferoedd yn y lleoliadau cynradd 
cyfrwng Cymraeg dyfu.  Rhagwelir y bydd y cynnydd 
yn y capasiti ar lefel gynradd yn cael effaith sylweddol 
ar y niferoedd sy'n trosglwyddo i'r Uwchradd, ac felly, 
a asesir ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3. (RC) 
 

Hydref 2019 

OC2.7 
Tudalen 

19 

Nifer a chanran y disgyblion mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy'n 
trosglwyddo i ysgolion Uwchradd cyfrwng 
Cymraeg: 

Parhaus 

Mike 
Matthews 
/ Richard 

Evans 
(Tîm Data 

yr ALl) 

 

Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, mae 95.5% o ddisgyblion ar 
gyfartaledd ym mlwyddyn 6 yn trosglwyddo i flwyddyn 7 
addysg uwchradd. 
 
Roedd 196 o ddisgyblion B6 mewn Ysgolion Cynradd 
Cymraeg yn Ionawr 2018. Flwyddyn yn ddiweddarach, 
trosglwydddd 186 (95%) o’r rhain i Ysgol Bro Morgannwg 
yn ôl CYBLD 2019. Trosglwyddodd  9 (5%) o ddisgyblion 

B6 i ysgolion Saesneg yn y Fro (1 disgybl yr un i’r Bont-
faen, Pencoedtre, St Cyres, Whitmore, a 5 disygybl i 
Stanwell).  Gadawodd 1(1%) yr ALl ond ni wyddom i le yr 
aeth. 

Hydref 2019 

OC2.8 
Tudalen 

20 

Datblygu pontio mwy effeithiol rhwng y 
ddarpariaeth a ariannir ac nas cynhelir i'r 
ddarpariaeth ysgolion a gynhelir, rhwng Cyfnod 
Allweddol 2 a 3 a Chyfnod Allweddol 3 a 4. 

Parhaus 

Ann Angell 
(Mudiad 

Meithrin) a 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 

Mae CSC wedi darparu cymorth pontio MAT gyda'r nod o 
sicrhau bod y disgyblion hyn yn cychwyn Bl 7 gyda her.  
(RC) 
 
Mae Mudiad Meithrin yn annog Cylchoedd Meithrin i 
ffurfio perthnasoedd gwaith da gyda'r ysgolion y 
maent yn eu bwydo, gan gynnwys gwahodd ysgolion i 
fynychu'r cylchoedd ac annog ymweliadau â'r ysgolion ar 
gyfer y plant. (AA) 
 

Hydref 2019 

OC2.9 
Tudalen 

21 

Monitro canran y plant sy'n trosglwyddo o 
leoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg nas 
cynhelir i blant dan 3 oed ac ysgolion cyfrwng 
Cymraeg a gynhelir sy'n darparu'r Cyfnod Sylfaen 
ac sy'n trosglwyddo i ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

Parhaus 
Ann Angell 
- Mudiad 
Meithrin 

 

Mae Mudiad Meithrin yn casglu ac yn coladu data ar 
gyfer Llywodraeth Cymru sy'n berthnasol (ymhlith 
pethau eraill) i gyfraddau pontio rhwng lleoliadau nas 
cynhelir ac ysgolion cyfrwng Cymraeg.  Mae rheolwyr 
rhanbarthol yn cyfarfod gyda Swyddogion Llywodraeth 
Cymru bob blwyddyn i drafod cyfraddau pontio a phan 
geir pryderon, trafodir cylchoedd Meithrin unigol.  
Rydym yn cynorthwyo Cylchoedd Meithrin i wella 
cyfraddau pontio ac i wneud ymholiadau pan fydd y 
cyfraddau yn destun pryder.  Er enghraifft, mae'r 
cyfraddau pontio yng Nghylch Meithrin Pili Pala (lleoliad 
Dechrau'n Deg) yn peri pryder eleni ac rydym wedi codi 
hyn gyda'r tîm o fewn Dechrau'n Deg / y Cylch Meithrin. 
(AA) 
 

Hydref 2019 
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OC2.9 Tudalen 21 

Monitro canran y plant sy'n trosglwyddo o leoliadau 
gofal plant cyfrwng Cymraeg nas cynhelir i blant 
dan 3 oed ac ysgolion cyfrwng Cymraeg a gynhelir 
sy'n darparu'r Cyfnod Sylfaen ac sy'n trosglwyddo i 
ysgolion cyfrwng Cymraeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 2018-19 

Enw Cylch 

Nifer 
Trosglwyddod

d i Addysg 
Gymraeg 

% 
Trosglwyddodd i 

Addysg 
Gymraeg 

Nodiadau 

Bethel (Penarth) 20 76.92%  

Bethesda y Fro 24 92.31%  

Dechrau Dysgu  
Gibbonsdown 

19 100%  

Dinas Powys 9 100%  

Llanilltud Fawr 20 90.91%  

Pili Pala (Y Barri) 
Dechrau Dysgu 

28 90.32%  

Y Bontfaen 12 70.59% 

Mae plant sy'n byw 
tu allan i'r Bontfaen 

yn mynychu'r 
Cylch Meithrin ond 
wedyn yn mynd i'r 

ysgolion yn eu 
pentrefi yn y wlad. 

 

Hydref 2019 

OC2.10 Tudalen 21 

Monitro canran y disgyblion sy'n trosglwyddo o 
Gyfnod Sylfaen (B2) a Chyfnod Allweddol 2 (B3) 
Ysgolion Cyfrwng Cymraeg Y Fro. 

Parhaus 

Mike 
Matthews 
/ Richard 

Evans 
(Tîm Data 

yr ALl) 

 

Roedd 235 o ddigyblion B2 mewn Ysgolion Cynradd 
Cymraeg yn Ionawr 2018. Flwyddyn yn ddiweddarach, 
trosglwydddd 228 (97%) o’r rhain i B3 yn ôl CYBLD 2019. 
Trosglwyddodd 3(1%) disgybl i ysgolion Saesneg (1disgybl 
i Ysgol Gynradd Gladstone, 1 i Ysgol Gynradd Sain Tathan 
ac 1 i Ysgol Gynradd Illtud Sant). Gadawodd 4(2%) disgybl 
yr ALl ac nid ydym yn gwybod i le yr aethant. 
 

Hydref 2019 

OC2.11 Tudalen 21 

Monitro canran y disgyblion sy'n trosglwyddo o 
Gyfnodau Allweddol 2 (B6) a 3 (B7) Ysgolion 
Cyfrwng Cymraeg y Fro. 

Parhaus 

Mike 
Matthews 
/ Richard 

Evans 
(Tîm Data 

yr ALl) 

 

Gweler OC2.7 uchod 

Hydref 2019 

OC2.12 Tudalen 22 

Monitro canran y disgyblion sy'n trosglwyddo o 
Gyfnodau Allweddol 3 a 4 Ysgol Cyfrwng Cymraeg 
y Fro. 

Parhaus 

Mike 
Matthews 
/ Richard 

Evans 
(Tîm Data 

yr ALl) 

 

Yn ôl CYBLD 2018, roedd 637 disgybl yn B7-10 yn Ysgol 
Bro Morgannwg.  
 
Flwyddyn yn ddiweddarach, yn CYBLD 2019, B8-11, roedd 
624 (98%) o’r rhain yn parhau yn yr ysgol. Trosglwyddodd 
3 (1.5%) i ysgolion Saesneg yn y Fro (1 disgybl i 
Bencoedtre, 1 i Wc nid ydym yn gwybod i le yr 
aethant.hitmore ac 1 i’r Uned Atgyfeirio Disgyblion. Roedd 

Hydref 2019 
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10 (1.5%) wedi gadael yr ALl ac nid ydym yn gwybod i le yr 
aethant. 
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Deilliant 3: Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio am gymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg 

Deilliant 4: Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg  

Cyf 
Rhif 

Tudalen 
WESP 

Disgrifiad o'r cam gweithredu 
Dyddiad 
Targed 

Cyfrifol Statws Diweddariad 
Dyddiad y 

Diweddariad 
Diwethaf 

OC3&4.1 
Tudalen 

24 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol a'r targedau sy'n 
ymwneud â chanran y dysgwyr a gofrestrwyd ar 
gyfer TGAU Cymraeg (iaith gyntaf), a gofrestrwyd 
ar gyfer o leiaf 2 gymhwyster Lefel 1 neu Lefel 2 
pellach trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau 
a nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn 
Perthynas â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 
2018. 

am 

OC3&4.2 
Tudalen 

25 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol a'r targedau sy'n 
ymwneud â chanran y dysgwyr a gofrestrwyd ar 
gyfer TGAU Cymraeg (iaith gyntaf), a gofrestrwyd 
ar gyfer o leiaf bum cymhwyster lefel 1 neu lefel 2 
pellach trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau 
a nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn 
Perthynas â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 
2018. 

am 

OC3&4.3 
Tudalen 

25 

Diweddaru canran y dysgwyr 16-19 oed sy'n 
astudio 2 bwnc neu fwy trwy a) cyfrwng y 
Gymraeg 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau 
a nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn 
Perthynas â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 
2018. 

am 

OC3&4.4 
Tudalen 

26 

Cynyddu'r cyfleoedd i'r rhai 16-19 oed sy'n gadael 
yr ysgol i ymgysylltu â Dysgu Oedolion yn y 
Gymuned cyfrwng Cymraeg er mwyn eu 
cynorthwyo i gynnal a gwella eu sgiliau Cymraeg. 
 

Parhaus 

Phil 
Southard / 

Mared 
Furnham 
/ Nicola 
Buttle 

(CAVC) 

 

Cynigir cyfleoedd i holl ddysgwyr CAVC trwy gydol eu 
hastudiaethau i brofi ac i ymgysylltu â dysgu pellach, 
cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth yn eu cymunedau er 
mwyn cynorthwyo a datblygu eu sgiliau Cymraeg 
ymhellach.  (NB) 
 
Mae dau broject newydd ar y gweill yn cynnwys tiwtoriaid 
LWTV yn gweitho gyda myfyrwyr CAVC i helpu 
datblygiad eu sgiliau Cymraeg. Mae myfyrwyr sydd yn 
dilyn cyrsiau HND Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
astudio’r Gymraeg, ac mae menter newydd mewn 
partneriaeth â Chartrefi Gofal Preswyl ym Mro 
Morgannwg â myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
lefel 3 sy’n mynd i gartrefi gyda thiwtor Cymraeg i gymryd 
rhan mewn gwersi Cymraeg i breswylwyr a staff. 
 

Hydref 2019 

OC3&4.5 
Tudalen 

26 

Hyrwyddo cyrsiau cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg 
Caerdydd a'r Fro (CAVC) gyda'r nod o gynyddu 
canran y dysgwyr sy'n astudio 5 cymhwyster neu 
fwy trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Parhaus 
Nicola Buttle 

(CAVC) 
 

Mae CAVC wedi penodi tiwtor Cymraeg o fis Medi 2018 
– Mawrth 2019 fel rhan o brosiect 'Iaith Gwaith' a 
ariannir gan Lywodraeth Cymru er mwyn uwchsgilio 
dechreuwyr i lefelau uwch sgiliau Cymraeg ein staff 
cwricwlwm.  Mae gennym 25 o staff sy'n astudio ar y 
prosiect o feysydd dysgu blaenoriaeth a fydd yn 
caniatáu i CAVC ddatblygu ein darpariaeth Cymraeg 
ymhellach, cynyddu ein cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a 
chanran y dysgwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y 
Gymraeg.  Ar hyn o bryd, mae gennym ddysgwyr sy'n 
astudio cymwysterau llawn trwy gyfrwng y Gymraeg, 

Hydref 2019 



 

20 
 

cymwysterau dwyieithog ac ystod ehangach o 
gymwysterau sy'n cynnig unedau cyfrwng Cymraeg 
rhannol o'u cymwysterau.  
 
Mae ariannu “Cymraeg Gwaith” wedi parhau trwy 2019-20 
gyda dros 40 o staff addysgu ar draws holl feysydd 
blaenoriaeth y cwricwlwm nawr yn derbyn hyfforddiant i 
allu cyflawni yn ddwyieithog a.neu trwy gyfrwng y 
Gymraeg. 
 

OC3&4.6 
Tudalen 

26 

Adolygu'r arfer presennol er mwyn datblygu a 
sicrhau darpariaeth briodol a chynaliadwy er 
mwyn cydymffurfio â Mesur Dysgu a Sgiliau 
(Cymru) 2009. 
 

Hydref 2018 

Phil 
Southard / 

Nicola Buttle 
(CAVC) 

 Mae CAVC yn gweithio gyda dysgwyr unigol sy'n siarad 
Cymraeg ym mhob maes pwnc er mwyn datblygu 
rhaglen ddysgu bersonol a fydd yn caniatáu iddynt gael 
cymorth penodol gyda'u sgiliau hanfodol a hefyd, 
meithrin eu sgiliau Cymraeg o fewn y cymhwyster y 
maent wedi'i ddewis.  Bydd y cymorth hwn yn sicrhau y 
gall pob dysgwr weithio ar eu lefel briodol eu hunain yn 
yr iaith o'u dewis, a fydd yn cynnig y cyfle iddynt 
ddatblygu eu sgiliau dwyieithog ymhellach ym maes 
addysg uwch a'r gweithle. Coleg Caerdydd a’r Fro yn 
mynd i barhau â hyn gydol 2019-20. (NB) 
 
Adolygwyd yr arfer presennol ym maes dysgu oedolion 
yn y Fro yng ngoleuni newidiadau i fframwaith arolygu 
ESTYN, sy'n seiliedig ar Fesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 
2009 yn bennaf. 
 
Rhoddwyd hyfforddiant ac arweiniad wedi'i ddiweddaru i 
bob Aelod o staff, gan gynnwys y Tiwtoriaid, ar 
ddechrau'r flwyddyn academaidd bresennol.  (MF) 
 

Hydref 2019 

OC3&4.7 
Tudalen 

26 

Gweithio trwy Rwydweithiau 14-19 a Fforymau 
Rhanbarthol 14-19 er mwyn cynnal a gwella'r 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg dros y dair 
blynedd nesaf. 

Parhaus 
Nicola Buttle 

(CAVC) 

 Mae Nicola Buttle bellach yn aelod sy'n cynrychioli 
CAVC ar fforwm addysg y Fro a fforwm Menter y Fro er 
mwyn sicrhau bod CAVC yn cydweithio gyda'r holl 
sefydliadau a'r ysgolion lleol cyfrwng Cymraeg.  
Enghraifft gadarn o'r presenoldeb hwn yw'r ffaith bod 
Mudiad Meithrin yn mynychu CAVC er mwyn cyflwyno 
sesiynau rhigymau Cymraeg trwy gyfrwng Cymraeg i 
blant i'n dysgwyr gofal plant cyfrwng Cymraeg a 
dwyieithog.  Mae'r bartneriaeth hon yn cael ei 
datblygu yn ein cwricwlwm nawr ac mae dyddiadau 
ar gyfer y cam nesaf eisoes wedi cael eu pennu, yn 
ogystal â chynnig cyfleoedd Cymraeg cynaliadwy i'n 
dysgwyr yn y gweithle.  Mae cynnig y ddarpariaeth 
Gymraeg o'r ansawdd uchaf yn hollbwysig yn CAVC a 
gyda chymorth y fforymau rhwydweithio, gallwn sicrhau 

Hydref 2019 
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twf cynaliadwy a gweledigaeth ar draws sawl maes 
dysgu. 
 
CCAF yn parhau i ddatblygu capasiti staff i gyflawni trwy 
gyfrwng y Gymraeg trwy ddatblygu pellach ar gynllun 
Cymraeg Gwaith yn ystod 2019-20. 
 
CCAF hefyd yn gweithio’n agosach gyda’r Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu darpariaeth 
galwedigaethol cyfrwng Cymraeg. 
 

OC3&4.8 
Tudalen 

26 

Monitro a datblygu amrediad y ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion 14-19 oed: 
 
Coleg Caerdydd a'r Fro (CAVC) 
Darpariaeth Ôl-16 
Cyngor Bro Morgannwg/YGBM 
Yr Urdd 
Rhwydwaith 14-19 
Grant teithio ar gyfer myfyrwyr 16-19 oed 

Parhaus 

Nicola Buttle 
(CAVC) / 
Dai Bryer 
(Yr Urdd) / 

YGBM / 
Andy 

Borsden / 
Phil 

Southard 

 Mae CAVC ac Ysgol Bro Morgannwg yn cydweithio er 
mwyn cynnig rhaglen Gymraeg/dwyieithog 
galwedigaethol helaeth i ddisgyblion 14 -16 oed. 
 
Yna, cynigir cyfleoedd i ddatblygu y cymhwyster o'u 
dewis ymhellach o 16 – 19 ar lwybr dwyieithog/cyfrwng 
Cymraeg gyda mynediad uniongyrchol i addysg uwch  
cyfrwng Cymraeg/dwyieithog gyda datblygiad darpariaeth 
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Mae hyn yn ein galluogi 
i gynnig pontio esmwyth o'r ysgol i'r brifysgol trwy 
gyfrwng y Gymraeg. (NB) 
 
CCAF yn gweithio’n agos gyda’r CCC i sefydlu rhaglen 
fwy gynhwysfawr o raglenni galwedigaethol Cymraeg 
dros y 5 mlynedd nesaf. Hyn yn rhan o strategaeth 5 
mlynedd y Coleg. 
 
 
Urdd yn cynnig gweithgareddau allgyrsiol i bobl ifanc 14 - 
19 drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys achrediadau 
ieuenctid a chwaraeon a chyfleoedd gwirfoddoli. Urdd yn 
cefnogi cynllun mentora Ysgol Gyfun Bro Morgannwg i 
bobl ifanc bl.10. Pobl ifanc oedran bl.12 - 13 yn aelodau 
o Fforwm Ieuenctid yr Urdd ym Mro Morgannwg ac yn 
aelodau o Fforwm Ieuenctid Cenedlaethol yr Urdd, Bwrdd 
Syr Ifanc (DB) 
 

Hydref 2019 
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Deilliant 5:  Mwy o ddysgwyr yn meddu ar sgiliau Cymraeg ar lefel uwch 

Cyf 
Rhif 

Tudalen 
WESP 

Disgrifiad o'r cam gweithredu 
Dyddiad 
Targed 

Cyfrifol 
Statw

s 
Diweddariad 

Dyddiad y 
Diweddariad 

Diwethaf 

OC5.1 Tudalen 31 

Parhau i fonitro a gwerthuso safonau llythrennedd, 
a chynnig cymorth a hyfforddiant yn unol ag 
anghenion a nodwyd. 

Parhaus 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
Morwen 
Hudson 

 Mae safoni llythrennedd Cymraeg yn parhau fel rhan o'r 
calendr blynyddol.  Mae Swyddogion Cymraeg mewn 
Addysg yn darparu cymorth i ysgolion yn ôl y gofyn neu wrth 
i'r angen godi.  Mewn ymateb i safonau disgyblion, 
rydym yn creu cynnig dysgu proffesiynol er mwyn 
cynorthwyo'r angen. Darparwyd cyfarfodydd rhwydweithio 
parhaus i arweinwyr llythrennedd mewn ysgolion Cymraeg 
a Saesneg 
 

Hydref 2019 

OC5.2 Tudalen 31 

Cynnig cyfleoedd i bobl ifanc sy'n byw ym Mro 
Morgannwg i fodloni hawliau'r Siarter Ieuenctid 
trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. 

Hydref 2018 

Andy 
Borsden / 

Tara Reddy / 
Mark Davies 

 Urdd ac Ieuenctid Bro Morgannwg yn cyflogi swyddog 
ieuenctid ar y cyd i ddarparu y Siarter Ieuenctid i bobl 
ifanc, sy'n cynnwys clwb ieuenctid wythnosol, radio ysgol a 
chyfleoedd y tu allan i'r ysgol i bobl ifanc. (DB) 
 
Mae trefniant partneriaeth yn bodoli gyda'r Urdd i gynnig 
cyfleoedd gwaith ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg ar 
draws y Fro ac mae hyn yn cynnwys rhedeg clybiau 
ieuenctid, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau cinio. 
 
Mae trefniadau partneriaeth sydd ar waith rhwng 
Gwasanaeth ieuenctid y Fro a’r Urdd yn parhau yn 
gadarnhaol a chontract yn ei le i barhau â’r gwaith hwn tan 
fis Mawrth 2020. Mae cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg 
yn cynnwys clybiau ieuenctid wythnosol, clybiau amser 
cinio, cefnogaeth radio ysgol a gweithgareddau adeg 
gwyliau. (TR) 
 

Hydref 2019 

OC5.3 Tudalen 31 

Penodi arbenigwyr i arwain ar y Gymraeg er mwyn 
arwain ar gontinwwm Cymraeg a chwricwlwm 
newydd;  a chyfleoedd cymdeithasol estynedig i 
ddefnyddio'r Gymraeg y tu allan i ysgolion. 

Hydref 2018 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
Andy 

Borsden / 
Tara Reddy 

 Gofynnwyd i bob clwstwr enwebu arweinwyr y Gymraeg. 
Cyfarfodydd wedi eu cynnal gyda’r arweinwyr i godi 
ymwybyddiaeth am y siartr iaith. Ail-ymweld â’r broses yn 
Hydref 2019 i sicrhau ymgysylltiad cryfach yn y broses (CP) 
 
Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn gweithio mewn partneriaeth 
â’r Urdd i gynnig cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg y tu 
allan i’r ysgol, megis Clwb Ieuenctid y Barri, gwirfoddoli a 
Chyfleoedd Cyfranogi, Cyfleoedd Preswyl a Darpariaeth 
Gwyliau. (TR)  
 

Hydref 2019 

OC5.4 Tudalen 31 

Cynnig cyfleoedd hyfforddiant estynedig i wella 
sgiliau Cymraeg ymarferwyr a pharhau i 
gynorthwyo model y ganolfan lle y bydd 
ymarferwyr arbenigol yn y Gymraeg fel ail iaith yn 

Hydref 2018 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 Mae rhaglen cymorth iaith ar gyfer staff WM ac EM yn ei lle 
fel rhan o gynnig dysgu CSC.  Yn 2018-19, roedd gennym 
214 o ymarferwyr yn cymryd rhan mewn hyfforddiant 
Cymraeg ar draws y Consortiwm.  Roedd 38 o ymarferwyr 

Hydref 2019 
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rhannu eu harfer/hyfforddi ymarferwyr sy'n 
gydweithwyr. 

mewn rhaglenni Cadwyn Cynradd ac 82 yn Gyda'n Gilydd.  
Roedd yr holl adborth yn dda ym mhob achos.  
 

OC5.5 Tudalen 31 

Cynyddu'r cyfleoedd i ddysgwyr o bob oed ymarfer 
eu sgiliau Cymraeg y tu allan i'r ysgol/yr ystafell 
ddosbarth. 

Hydref 2018 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 Effaith y gwaith yw bod holl ysgolion cyfrwng Cymraeg y 
Fro wedi cael y wobr Efydd ar gyfer Siarter y Gymraeg.  
Mae hyn yn golygu bod gan holl ysgolion cyfrwng Cymraeg 
y Fro weithdrefnau a phrosesau mewn grym er mwyn 
datblygu'r Gymraeg y tu allan i'r cwricwlwm.  Mae gan bob 
ysgol grŵp o ddisgyblion sy'n arwain ar y prosiect hwn.  
Mae pob ysgol yn y Fro yn gweithio tuag at y wobr Arian.  Ar 
lefel Uwchradd, mae gan Fro Morgannwg hanes da o 
gynnal safonau yn y Gymraeg mewn ac o gwmpas 
ystafelloedd dosbarth a chafodd hyn ei gydnabod yn eu 
hadroddiad archwiliad Estyn (Mawrth 2019). Maent wedi 
cymryd rhan effeithiol yn y broses o ddatblygu dealltwriaeth 
o seicoleg iaith. Mae Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg hefyd 
wedi lansio’r Siartr Iaith uwchradd ym mis Gorffennaf 2019. 
 

Hydref 2019 

OC5.6 
Tudalen 
31/32 

CSC i ddiweddaru cynnydd gyda'r rhaglenni dysgu 
proffesiynol ar gyfer ymarferwyr, a gynlluniwyd i: 
 

 Wella sgiliau iaith ymarferwyr; 

 Gwella addysgu trwy e.e.  ddarparu 
hyfforddiant ynghylch cynllun NAiD (asesu ar 
gyfer dysgu, cinio cynnydd, datblygu dysgu 
annibynnol, dysgu wedi'i seilio ar ymholi, 
datblygu gweithgareddau); 

 Gwella arweinyddiaeth trwy ddarparu 
rhaglenni arweinyddiaeth cyfrwng Cymraeg 
ar gyfer Penaethiaid a rheolwyr canol 
newydd;  ac 

 Ymgorffori arfer addysgu Cymraeg 
llwyddiannus mewn ysgolion cyfrwng Saesneg 
ar draws y rhanbarth (rhaglenni a gynigir gan 
ysgolion y mae eu darpariaeth Cymraeg ail 
iaith yn dda ar hyn o bryd). 

 
A rhoi diweddariad am waith y Consortiwm er 
mwyn: 
 

 Parhau i gynorthwyo rhwydweithiau o ysgolion 
cyfrwng Cymraeg i rannu a datblygu arfer da;  
a 

 Gweithio gyda'r rhwydwaith 
canolfannau/arloesi er mwyn datblygu'r 
continwwm Cymraeg a sicrhau bod rhaglen 

Dydd 
Gwener 5 

Hydref 2018 

Carys 
Pritchard 

(CSC) 

 Rhaglenni dysgu proffesiynol sydd mewn grym ar gyfer 
2019-20: 
 

 Cymraeg yn y sector Saesneg = 2 rhaglen Cynradd, 3 
rhaglen Uwchradd yn ogystal â chymorth pwrpasol gan 
WIEO.   

 ran Cyfrwng Cymraeg, 8 rhaglen Cadwyn Cynradd a 
dros 20 ar gyfer Uwchradd fel rhan o Gyda’n Gilydd.  

 Yn ogystal, mae'r Ffederasiwn ysgolion Cyfrwng 
Cymraeg wedi datblygu 6 SIG sy'n ystyried darparu 
a chreu rhaglenni yn unol â'r meysydd dysgu a 
phrofiad newydd.  

 Cefnogir sgiliau Cymraeg mewn Cyfrwng Saesneg 
a Chyfrwng Cymraeg gan y cynllun sabothol a gaiff 
ei redeg gan Brifysgol Caerdydd.   

 Cynhelir cyfarfodydd rhwydwaith a darperir cymorth 
parhaus ar gyfer y Gymraeg y tu allan i'r ystafell 
ddosbarth mewn ysgolion Cyfrwng Cymraeg a 
Chyfrwng Saesneg h.y.  Siarter y Gymraeg a 
Chymraeg Campus.   

 Mae'n rhaglen i ddatblygu sgiliau Cymraeg staff 
ysgol yn parhau i gyd-fynd â datblygiad y gweithlu 
e.e.  lluniwyd rhaglen newydd er mwyn cynorthwyo 
staff sydd wedi mynychu cynllun sabothol er mwyn 
datblygu eu sgiliau iaith. Ar ben hynny mae rhaglen 
Gymraeg ar gael hefyd i ysgolion cynradd ac 
uwchradd ar ddatblygu diwylliant ymholi. 
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dysgu proffesiynol y consortiwm wedi cael ei 
chynllunio i ymateb i anghenion datblygu'r 
gweithlu mewn perthynas â'r cwricwlwm 
newydd. 
 

OC5.7 Tudalen 32 

Diweddaru sut y bydd y Fro a CSC yn gwella 
safonau llythrennedd Cymraeg? 

Dydd 
Gwener 5 

Hydref 2018 

Carys 
Pritchard 

(CSC) 

 Rhoddir pwyslais ar lafaredd drwy’r holl gamau allweddol 
trwy ymgysylltiad â’r project ‘Llais 21’. Darperir cefnogaeth 
benodol os yw’r ysgol yn gwneud cais neu’r CA a darperir y 
cymorth gan Swyddog y Gymraeg mewn Addysg. Mae’r 
cymorth felly yn unigryw i anghenion yr ysgolion eu hunain.  
 

Hydref 2019 

OC5.8 Tudalen 33 

Diweddaru sut y bydd y Fro a CSC yn gwella'r 
ddarpariaeth a'r safonau Cymraeg Iaith Gyntaf 

Hydref 2018 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 5.7 – Dylai safonau llythrennedd ddylanwadu ar safonau 
cyffredinol disgyblion hefyd.  O ran y ddarpariaeth – y 
nod yw cynorthwyo Cymraeg iaith 1af fel y nodir yn 
1.10, 5.6 a 5.7. 
 

Hydref 2019 

OC5.9 
Tudalen 
33/34 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Deilliant 5+ y Cyfnod 
Sylfaen ar gyfer Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.10 Tudalen 34 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Deilliant 6+ y Cyfnod 
Sylfaen ar gyfer Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.11 Tudalen 35 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 4 Cyfnod Allweddol 
2 ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.12 Tudalen 35 
Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 5 Cyfnod Allweddol 
2 ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 

OC5.13 Tudalen 36 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 5 Cyfnod Allweddol 
3 ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.14 Tudalen 36 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 6 Cyfnod Allweddol 
3 ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.15 Tudalen 37 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 7 Cyfnod Allweddol 
3 ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.16 Tudalen 37 
Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 2 Cyfnod Allweddol 
4 TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 
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OC5.17 Tudalen 39 
Diweddaru sut y bydd y Fro a CSC yn gwella 
darpariaeth a safonau Cymraeg Ail Iaith. Hydref 2018 

Carys 
Pritchard 

(CSC) 

 Gweler OC5.25 
Hydref 2019 

OC5.18 Tudalen 39 
Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 4 Cyfnod Allweddol 
2  ar gyfer Cymraeg Ail Iaith.  

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 

OC5.19 Tudalen 40 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Lefel 5+ Cyfnod 
Allweddol 3  Cymraeg Ail Iaith. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.20 
Tudalen 
40/41 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Chyfnod Al lweddol  
4 yn sicrhau A*-C yng Nghwrs Llawn Cymraeg 
Ail Iaith. 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 

OC5.21 Tudalen 41 

Diweddaru nifer y dysgwyr yn 2017/18 a oedd 
wedi  sefyl l  Cwrs Llawn Cymraeg Ai l  Iai th 
TGAU fel  canran  o ' r  cohort  

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.22 
Tudalen 
41/42 

Diweddaru'r sefyllfa bresennol (2017/18) a'r 
targedau sy'n ymwneud â Chyfnod Al lweddol  
4 yn sicrhau A*-C yng Nghwrs Byr Cymraeg 
Ail Iaith.  

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 

OC5.23 Tudalen 42 

Diweddaru Canran y cohort (2017/18) nad yw 
wedi  cof rest ru ar gyfer  Cwrs Llawn na 
Byr Cymraeg Ai l  Iai th . 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.24 Tudalen 42 

Faint o ddysgwyr (2017/18) sydd wedi cael eu 
cofrestru ar gyfer TGAU Cwrs Byr 
Cymraeg Ail Iaith fel canran  o'r cohort? 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 
 

am 

OC5.25 Tudalen 43 

CSC i roi diweddariad am y cynnydd wrth 
gynorthwyo Cymraeg Ail Iaith 

Hydref 2018 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 Mae 5.6 yn dynodi'r cymorth a ddarperir ar gyfer 
ysgolion Cymraeg ail iaith ond i gadarnhau bod pob 
ysgol wedi cael eu gwahodd i gymryd rhan yn Cymraeg 
Campus sef y siarter Gymraeg ar gyfer ysgolion 
Saesneg.  Bydd hyn yn datblygu'r Gymraeg y tu hwn i'r 
ystafell ddosbarth. 
 
Yn ogystal, rydym wedi datblygu rhaglenni i gefnogi'r 
Gymraeg mewn meysydd Cwricwlwm eraill gan 
gynnwys DCF, y Dyniaethau a’r cyfnod sylfaen.  Mae'n 
hymarferwyr arweiniol yn darparu cymorth Cymraeg yn 
y lleoliad cyfrwng Saesneg ar lefel Gynradd ac 
Uwchradd.  Yn ystod 2018-2019 rhoddodd Ysgol 
Gynradd Sili gefnogaeth ar ar amlieithrwydd.  Mae ein 
WIEO yn darparu cymorth pwrpasol i ysgolion sydd wedi 
cael eu categoreiddio fel rhai y mae angen cymorth arnynt. 

Hydref 2019 
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OC5.26 
Tudalen 
44/45 

Diweddaru am y cynnydd gyda chyfleoedd 
cynyddol i ddysgwyr o bob oed ymarfer eu 
Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth: 
 
 

Hydref 2018 

YGBM / Dai 
Bryer (Urdd) 

/ Manon 
Rees 

O’Brien 
(Menter BM) 

 Mae Menter Bro Morgannwg yn parhau i ddarparu 
amrediad o weithgareddau a digwyddiadau i ddysgwyr 
o bob oed, gyda'r nod o ddarparu mwy o gyfleoedd 
cymdeithasol i blant, pobl ifanc ac oedolion – y tu allan 
i amgylchedd gwaith neu ystafell ddosbarth.  Mae'n 
gwaith craidd yn amrywio o wersi nofio, amser stori a 
gofal plant yn ystod y gwyliau i gigs a Gŵyl Fach y Fro. 
 
Ar hyn o bryd, mae Menter Bro Morgannwg yn rhedeg  
450 o gyrsiau/gweithgareddau y flwyddyn, y mae nifer 
ohonynt mewn partneriaeth â'r Urdd a Chyngor Bro 
Morgannwg, sy'n denu dros 9,000 o ddefnyddwyr 
gwasanaeth y flwyddyn.  Law yn llaw ag addysg mwy 
ffurfiol, mae darpariaeth o'r fath yn hanfodol wrth 
gynorthwyo dysgwyr ymhellach i gynyddu eu sgiliau 
ieithyddol a'u hyder i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu 
cymunedau.  (FR) 
 
Mae’r Urdd yn cynnig Eisteddfodau, Chwaraeon, 
Cyfnodau Preswyl yn y Gwersylloedd a chlybiau i blant a 
phonl ifanc o bob cefndir ieithyddol ym Mro Morgannwg. 
Mae dros 50% o ysgolion y Fro yn cymryd rhan yng 
ngweithgareddau craidd yr Urdd. Rydym yn gwethio mewn 
partneriaeth ag Adran Ieuenctid Bro Morgannwg i gynnig 
gwasanaeth ieuenctid Cymraeg i bobl ifanc Bro 
Morgannwg. 
 
Menter Iaith Bro Morgannwg: 
 

 7 wythnos oofal plant gyda chyfartaledd o 28 o blant 
yn mynychu bob dydd, gydag ambell ddiwrnod yn 
denu hyd at 33 o blant. Gwaith yn mynd rhagddo i 
hyrwyddo’r gwasanaeth yn y Fro. 

 6 wythnos o gynllun chwarae BWRLWM eleni hyd 
yma. Fe brofon nhw’n llwyddiannus iawn gyda 
chynnydd yn y niferoedd yn y Barri. 40 o blant yn 
mynychu ar gyfartaledd bob dydd gydag ambell 
ddiwrnod yn denu hyd at 60 o blant! 

 Byddwn yn cynnig 4 sesiwn ychwanegol o BWRLWM 
yn ystod Hanner Tymor yr Hydref a fydd yn cynnwys 
blwch cinio i bob plentyn sy’n mynychu – fel rhan o 
gynllun peilot Newyn Gwyliau’r Llywodraeth. 
 

Hydref 2019 

OC5.26 
Tudalen 
45/46 

Diweddariad ar gyfer 2017/18 sef cyfanswm y 
cofrestriadau Cymraeg a Chymraeg Ail Iaith Lefel A Hydref 2018 

Llywodraeth 
Cymru 

 
Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 
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fel canran o'r cofrestriadau TGAU Cymraeg a 
Chymraeg Ail Iaith. 
 

OC5.27 Tudalen 47 

Mwy o ddysgwyr gyda sgiliau Cymraeg ar lefel 
uwch – Diweddariad ar gyfer 2017/18 sef 
cyfanswm y cofrestriadau Cymraeg Iaith Gyntaf 
Lefel A fel canran o'r cofrestriadau TGAU WFL 
ddwy flynedd yn gynharach. 
 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 

OC5.28 Tudalen 47 

Mwy o ddysgwyr gyda sgiliau Cymraeg ar lefel 
uwch – Diweddariad ar gyfer 2017/18, cyfanswm y 
cofrestriadau Cymraeg Ail Iaith Lefel A (W2L) fel 
canran o'r cofrestriadau TGAU W2L cwrs byr ddwy 
flynedd yn gynharach. 
 

Hydref 2018 
Llywodraeth 

Cymru 
 

Nid yw data ar gael mwyach ar lefel leol dan y trefniadau a 
nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwygiadau mewn Perthynas 
â Gwybodaeth Asesu Athrawon) (Cymru) 2018. 

am 

OC5.29 
Tudalen 
47-49 

Y Gwasanaeth Ieuenctid i roi diweddariad am y 
cynnydd gyda Siarter Gwaith Ieuenctid Cymru ac 
am ddarpariaeth arall a gyflwynir yn y Fro. 

Parhaus Tara Reddy 

 Mae trefniant partneriaeth mewn grym gyda'r Urdd i gynnig 
cyfleoedd gwaith ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg ar 
draws y Fro, ac mae hyn yn cynnwys rhedeg clybiau 
ieuenctid, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau amser cinio.   
Mae’r Gymraeg yn elfen bwysig o Strategaeth Gwaith 
Ieuenctid Cymru (2019) ac mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn 
parhau i weithio mewn partneriaeth gyda’r Urdd i gynnig 
hyn i bobl ifanc yn y Fro. Mae trefniadau partneriaeth yn 
parhau i fod yn gadarnhaol ac mae contract yn ei le i 
barhau â’r gwaith hwn tan fis Mawrth 2020. Mae cyfleoedd 
yn cynnwys clybiau ieuenctid wythnosol, clybiau cinio, 
cymorth radio ysgol a gweithgareddau adeg gwyliau ysgol. 
 

Hydref 2019 

OC5.30 
Tudalen 
49-51 

Diweddariad a'r cynnydd wrth ddarparu 
gweithgarwch corfforol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 
y Fro. 

Parhaus Gareth East 

 Darpariaeth barhaus cynllun 5x60 yn Ysgol Bro 
Morgannwg, ac mae'r disgyblion yn cael o leiaf 6 awr o 
weithgarwch corfforol allgyrsiol trwy gyfrwng y 
Gymraeg bob wythnos.  Mae sesiynau'n cael eu 
darparu bellach mewn partneriaeth â'r Urdd oherwydd 
diffyg hyfforddwyr cymwys a phriodol yn ymgeisio am 
y swydd. Mae hwn yn faes y byddai'n cael fwy o sylw 
er mwyn datblygu cyfleoedd yn y dyfodol. Hefyd fe 
gynigir cyfleoedd gweithgaredd corfforol ychwanegol fel 
rhan o’r rhaglen 5x60 a gaiff ei ddarparu ac sy’n 
gysylltiedig â grwpiau lleol trwy gyfrwng y Gymraeg. (Yn 
ystod tymor yr haf 2019, mynychodd 168 o ddisgyblion y 
rhaglen gydag 809 o gyfranogiadau). 
 
Mae disgyblion blynyddoedd 7-9 wedi eu targedu â, ac 
wedi cael cynnig cwrs Arweinyddiaeth Chwaraeon mewn 
partneriaeth gyda’r Urdd, gyda’r bwriad o gynnig 
gweithgaredd corfforol ychwanegol trwy gyfrwng y 

Hydref 2019 
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Gymraeg mewn ysgolion, sefydliadau a chlybiau lleol er 
mwyn sicrhau y bydd modd eu cyflawni.  Dyddiad 
hyfforddiant i’w gadarnhau. 
 
Ffurfiwyd cysylltiadau ychwanegol gyda’r ysgolion cynradd 
clwstwr Cymraeg.  Cynigiwyd cyfleon i gymryd rhan mewn 
cystadlaethau a gwyliau lleol.   Cynigiwyd hyfforddiant 
Arweinwyr Chwaraeon Playmaker a chynhwysiant 
anabledd (Playtogether) i ddisgyblion Blwyddyn 5/6 er 
mwyn cynorthwyo i gyflawni Addysg Gorfforol mewn 
sefyllfaoedd cwricwlaidd ac heb fod yn gwricwlaidd. 
 
Rhoddwyd cyfle i ddisgyblion blwyddyn 9 i fynychu cynllun 
y Cenhadon Arian gyda’r nod o gael eu hyfforddi fel 
arweinwyr ifanc a chynorthwyo gyda’r 5x60 yn ogystal a 
helpu grwpiau, clybiau a sefydliadau lleol. Cynigir ystod o 
brofiadau i annog y cyfranogwyr i wirfoddoli yn yr ysgolion 
ac hefyd gyda chlybiau / partneriaid yn yr ardal leol.  6 
Cennad Arian wedi bod yn rhan o’r cynllun yn y flwyddyn 
academaidd hon.    
 
Unwaith eto eleni cynigiwyd rhaglen Hyfforddwyr y Dyfodol 
i ddisgyblion 16+  a dargedwyd ar ddisgyblion yn Ysgol Bro 
Morgannwg. Yn rhan o’r rhaglen, cynigiwyd cymwysterau 
sydd yn cynnwys arweinydd chwaraeon lefel 2, a 
chymhwyster lefel 1 o’u dewis nhw, cymorth cyntaf a llawer 
mwy gyda’r bwriad o greu hyfforddwyr a fydd yn gymwys i 
gyflawni yn y gymuned. Mae 2 ddisgybl o Bro Morgannwg 
yn derbyn hyfforddiant ar hyn  bryd gyda’r cyfleoedd i ennill 
ystod o gymwysterau a dod yn hyfforddwyr cymwys llawn 
ac fe gynigiwyd iddynt hefyd oriau gwirfoddolwyr gydag 
amrywiaeth o brofiadau yn yr ardal leol. 
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Deilliant 6:  Darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) 

Cyf 
Rhif 

Tudalen 
WESP 

Disgrifiad o'r cam gweithredu 
Dyddiad 
Targed 

Cyfrifol 
Statw

s 
Diweddariad 

Dyddiad y 
Diweddariad 

Diwethaf 

OC6.1 Tudalen 52 
1. Sicrhau y darparir hyfforddiant priodol i bob 

ALNCO mewn lleoliadau cyfrwng Cymraeg. 
 

2019 
David 
Davies 

 Gweler OC6.5 
Hydref 2019 

OC6.2 Tudalen 52 

2. Datblygu arferion cydweithio ymhellach er 
mwyn sicrhau bod gwasanaethau arbenigol 
ar gael ym mhob maes ADY. 
 

2019 
David 
Davies 

 Gweler OC6.5 

Hydref 2019 

OC6.3 Tudalen 52 
3. Sicrhau y darparir gohebiaeth, cyngor ac 

asesiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

2019 
David 
Davies 

 Gweler OC6.5 
Hydref 2019 

OC6.4 Tudalen 52 

4. Monitro'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl 
ifanc sydd ag ADY cymhleth yn ofalus a 
datblygu darpariaeth ar gyfer y dyfodol 
pan fo hynny'n briodol. 
 

2019 
David 
Davies 

 Gweler OC6.5 

Hydref 2019 

OC6.5 Tudalen 53 

Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mro Morgannwg sy'n 
cynnwys swyddogion o'r Awdurdod Lleol a 
Phenaethiaid ysgolion cyfrwng Cymraeg.  Diben y 
grŵp yw:- 
 

 archwilio lefelau presennol ADY yn ôl 
categori yr angen; 

 asesu mynediad i wasanaethau cymorth ar 
gyfer disgyblion ADY mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg yn ôl categori yr angen;  
a 

 datblygu cynigion er mwyn bodloni unrhyw 
fylchau a nodwyd yn y ddarpariaeth mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a 
phobl ifanc sydd ag ADY. 

 
Er mwyn cyfrannu at y grŵp gorchwyl a gorffen, 
cynhelir asesiad o'r ddarpariaeth ar gyfer plant a 
phobl ifanc sydd ag ADY ar draws y consortiwm.  
Mae'n debygol y bydd dull comisiynu/ar y cyd ar 
draws Consortiwm Canolbarth y De yn ofynnol er 
mwyn sicrhau bod darpariaeth ar gael trwy 
gyfrwng y Gymraeg i bob disgybl sydd ag ADY.  Er 
mwyn hwyluso hyn, mae asesiad o'r ddarpariaeth 
ar draws y consortiwm yn hanfodol.  Mae'r 

2019 
David 
Davies 

 Trefnwyd digwyddiad ar y cyd rhwng y pum awdurdod lleol 
a’r consortiwm i rannu gwybodaeth am adnoddau Cymraeg 
ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol ac i drafod pa 
ddatblygiadau pellach oedd eu hangen. Roedd yn 
ddigwyddiad llwyddiannus gyda lefel mynychu uchel a 
chynrychiolaeth o ysgolion ar draws y pum awdurdod lleol.  
 
Ar ben hynny roedd swyddogion cynhwysiant o bob 
awdurdod lleol yn bresennol ynghyd â Swyddog Polisi a 
Safonau’r Gymraeg ar gyfer y Consortiwm a’r Arweinydd 
Trawsnewid ADY. Mae argymhellion wedi eu nodi ac eir ar 
eu holau yn ystod y flwyddyn. Y rhain yw: 
 
- Ystyried comisiynu prawf darllen Cymraeg wedi ei 

safoni. Mae trafodaethau cychwynnol eisoes wedi bod 
rhwng y Consortiwm a Phrifysgol Caerdydd i ystyried 
cyd-fenter. 

- Archwilio adnoddau Cymraeg sydd ar waith mewn 
rhanbarthau eraill, er enghraifft deunydd ELSA wedi ei 
gyfieithu. Mae trafodaethau cychwynnol wedi bod i 
edrych ar gostau. Y bwriad yw y byddai gan bob ysgol 
sydd eisoes yn rhan o raglen ELSA yn rhanbarth 
Canolbarth y De fynediad at y deunyddiau a 
gyfieithwyd. 

- Dadansoddi dibynadwyedd a dilysrwydd ymyriadau 
presennol ar waith ar draws y rhanbarth yn ogystal â 

Hydref 2019 
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amserlen ar gyfer yr asesiad a'r camau dilynol cyn 
gweithredu fel a ganlyn: 
 
Dyddiad Gweithredu 

 Medi 2017 – Ebrill 2018   Cwblhau Archwiliad 
Consortiwm Canolbarth y De 

 Ebrill 2018 Rhannu canfyddiadau'r asesiad 
gydag arweinwyr ADY pob Awdurdod Lleol 

 Ebrill 2018 – Medi 2018 Datblygu Cynllun 
Gweithredu sy'n amlinellu'r cynigion ar 
gyfer y ddarpariaeth ADY ym Mro 
Morgannwg  

 Medi 2018 – Medi 2019 Gweithredu'r 
Cynllun Gweithredu. 

dechrau chwilio yn lletach ar draws Cymru am unrhyw 
arfer ar sail tystiolaeth a gwybodaeth. 

- Creu a chynnal dogfen ganolog sydd â manylion yr 
holl adnoddau Cymaraeg amrywiol sydd ar waith ar 
draws y rhanbarth ar hyn o bryd i hwyluso cysondeb 
arfer. 

- Creu cofnod cyfarwyddiadur o’r datblygiad proffesiynol 
gwahanol a gynigir gan ymarferwyr arbenigol ar 
ymyriadau Cymraeg a sicrhau fod mynediad hafal gan 
ysgolion unigol ar draws y rhanbarth. 

 
Gellir datblygu’r argymhellion hyn yn llawnach a’u cefnogi’n 
ariannol (2019-20) gan y CSC WESP a Chynllun 
Trawsnewid Rhanbarthol ADY. 
 
Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi defnyddio’r grant 
cyflenwi clystyrau ysgolion mewn modd arloesol i ateb 
angen yn y gwasanaeth presennol tra’n diwallu nod y grant 
o gynnig cyflogaeth hir-dymor i athrawon newydd 
gymhwyso. 
 
Mae’r cyllid wedi ei ddefnyddio i gyflogi NQT amser llawn 
yn Ysgol Sant Baruc sydd yn cyflenwi swydd athro ar 
secondiad tymor hir yn yr ysgol honno. Mae’r secondiad 
wedi galluogi deiliad y swydd yn yr ysgol Gymraeg i weithio 
a hyfforddi’n llaw amser yn ysgol arbennig Y Deri. 
Nod y secondiad yw creu darpariaeth AAA arbenigol trwy 
gyfrwng y Gymraeg gyda’r nod o sefydlu darpariaeth 
allgyrraedd AAA Cymraeg, yn ogystal â bodloni’r nod o 
gynnig cyflogaeth tymor hir i NQTau. 
 
Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gweithredu darpariaeth 
allgyrraedd llwyddiannus iawn o ysgol arbennig Y DEEI i 
ysgolion prif ffrwd er mwyn cynnig hyfforddiant a chymorth 
a galluogi mwy o ddisgyblion ag AAA i aros o fewn eu 
lleoliad prif ffrwd. Mae i hyn fantais adnoddau ac arian ac 
(yn bwysicach) ddarpariaeth bridol i ddisgyblion ag 
anghenion dysgu ychwanegol. 
 
Nid yw staff Y deri yn medru’r Gymraeg ac felly nodwyd 
angen i hyfforddi staff Cymraeg mewn meysydd ADY 
arbenigol fel bod modd cynnig darpariaeth all-gyrraedd 
cyfochrog trwy’r Gymraeg. Mae hyn yn alinio â nod LlC o 
gael hafalrwydd darpariaeth ym mhob lleoliad i rai ag ADY 
yn y sector Gymraeg. Mae’r cynllun hwn wedi gwneud 
newid cadarnhaol sylweddol i’r ddarpariaeth hon. 
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Deilliant 7:  Cynllunio'r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus. 

Cyf 
Rhif 

Tudalen 
WESP 

Disgrifiad o'r cam gweithredu 
Dyddiad 
Targed 

Cyfrifol 
Statw

s 
Diweddariad 

Dyddiad y 
Diweddariad 

Diwethaf 

OC7.1 Tudalen 54 

1. Cyngor Bro Morgannwg i gydweithio'n agos 
â holl Ysgolion y Fro a Chonsortiwm 
Canolbarth y De er mwyn sicrhau bod 
niferoedd digonol o ymarferwyr i ddarparu 
addysg cyfrwng Cymraeg. 

Parhaus 

Trevor Baker 
/ Carys 

Pritchard 
(CSC) / 
Morwen 
Hudson 

 Mae CSC yn gweithio gyda Met Caerdydd ac  
UWTSD ar ITE a GTP.  Mae gwaith GTP yn arloesol ac yn 
mae'n cynnwys creu cyfle datblygiad proffesiynol i fyfyrwyr 
ymweld â lleoliadau eraill a dysgu ganddynt.  Mae'r 
hyfforddiant anarbenigol fel rhan o 'Gyda'n Gilydd' wedi 
cael effaith arwyddocaol ar gynnal mwy o ddarpariaeth 
yn yr ysgolion Uwchradd. 
 

Hydref 2019 

OC7.2 
Tudalen 

54 

2. Parhau i ystyried anghenion 
datblygu/hyfforddiant ymarferwyr wrth bennu 
cynnig dysgu proffesiynol rhanbarthol. 

 

Parhaus 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 Mae hon yn broses barhaus. 
Trafodwyd hyn yn 1.10, 5.6 a 5.7 

Hydref 2019 

OC7.3 Tudalen 54 

3. Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg i ddarparu 
cymorth i ysgolion cyfrwng Cymraeg fel 
canolfan dysgu proffesiynol, gan gynnwys 
darparu'r Rhaglen Athrawon Rhagorol a'r 
Rhaglen Gwella Athrawon. 
 

Parhaus 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
YGBM 

 Nid oedd niferoedd eleni yn ddichonadwy ac ni chaiff ei 
gynnig mwyach. Dros amser me'r OTP wedi cael effaith 
effeithiol ar yr ymarferwyr sydd wedi mynychu'r cwrs. 
 

Hydref 2019 

OC7.4 Tudalen 54 

4. Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg i ysgogi 
gweithgarwch diwygio'r cwricwlwm fel ysgol 
Arloesi. 

Parhaus 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
YGBM 

 Mae YGBM yn gweithio gydag ysgolion partner eraill 
wrth helpu i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. 

Hydref 2019 

OC7.5 Tudalen 54 

Sicrhau bod niferoedd digonol o ymarferwyr i 
ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg. 

Parhaus 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
Trevor 
Baker/ 

Morwen 
Hudson 

 Mae CSC yn darparu cymorth ar gyfer cynorthwywyr 
Addysgu a HLTA's o ran datblygu'r Gymraeg a thrwy feddu 
ar gyfrifoldeb dros ymsefydlu HLTA. 

Hydref 2019 

OC7.6 
Tudalenna
u 55 a 58 

Sicrhau bod niferoedd digonol o athrawon i 
ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg. 

Parhaus 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
Trevor 
Baker/ 

Morwen 
Hudson 

 Y maes mwyaf sy'n peri pryder ar lefel gynradd – Safon a'r 
diffyg athrawon cyflenwi.  Ar lefel Uwchradd, mae Gyda'n 
Gilydd yn darparu cymorth wrth ddatblygu'r rhai nad ydynt 
yn arbenigo i addysgu pwnc arall i safon TGAU.  Mynegir 
pryderon mewn rhai pynciau gan gynnwys Mathemateg, 
Gwyddoniaeth a Saesneg ar lefel Uwchradd.  Rydym yn 
gweithio gyda'n rhanddeiliaid yn gyson, i'w cynorthwyo. 
 

Hydref 2019 

OC7.7 
Tudalen 55 

& 58 

Sicrhau bod niferoedd digonol o arweinwyr i 
ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg. 

 
Hydref 2018 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
Trevor 
Baker/ 

 Bellach, rhaid i bob rhaglen arwain gael ei hachredu gan yr 
Academi Genedlaethol.  Yn y Fro, mae 4 athro DH wedi 
sicrhau NPQH. Hydref 2019 
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Morwen 
Hudson 

OC7.8 Tudalen 56 

Rhoi diweddariad ynghylch a oes Arweinydd Uwch 
mewn Addysg (SLE) wedi cael eu penodi i 
ddatblygu a chynorthwyo arweinyddiaeth mewn 
ysgolion sy'n wynebu her. 

Hydref 2018 
Carys 

Pritchard 
(CSC) 

 Dim ond pan fydd ysgol yn dangos yr angen am gymorth 
dan arweiniad y Cynghorydd Her Uwch a'r ALl y penodir 
SLE. 

Hydref 2019 

OC7.9 
Tudalen 56 

& 58 

Sicrhau bod niferoedd digonol o Gynorthwywyr 
Addysgu i ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg. 

Hydref 2018 

Carys 
Pritchard 
(CSC) / 
Trevor 
Baker/ 

Morwen 
Hudson 

 Darparwyd rhaglen er mwyn cynorthwyo holl staff ysgolion.  
Mae cynorthwywyr addysgu yn cael rhaglen benodol fel 
rhan o'u cymorth ac mae rhaglenni hyfforddiant penodol 
wedi cael eu creu fel rhan o Siarter yr iaith Gymraeg. Hydref 2019 

OC7.10 Tudalen 56 
Rhoi diweddariad ynghylch Her Canolbarth y De 
(CSWC) a chymorth ysgol i ysgol. Hydref 2018 

Carys 
Pritchard 

(CSC) 

 Gweler 5.6 
Hydref 2019 

OC7.11 Tudalen 57 

Diweddariad am y ddarpariaeth Cymraeg i 
Oedolion ym Mro Morgannwg. 

Parhaus 

Phil 
Southard / 

Mared 
Furnham 

 Darparir dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion yn y sir gan 
Ddysgu Cymraeg y Fro dan gontract gydag NCLW tan 31 
Gorffennaf 2022.  Mae'r niferoedd sy'n manteisio ar 
gyfleoedd dysgu carlam wedi cynyddu flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, ac mae'r niferoedd sy'n cofrestru ar gyrsiau 
unwaith yr wythnos 30 wythnos wedi codi'n sylweddol 
hefyd.  Rhagorwyd ar y targed o 20% dros dair blynedd 
gan gynnydd yn y niferoedd o 100% dros ddwy flynedd. 
Dengys nifer cofrestru cychwynnol Medi 2019 gynnydd 
pellach. 
 

Hydref 2019 

 


