PWYLLGOR CRAFFU DYSGU A DIWYLLIANT
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod, 16 Medi, 2021.
Mae‘r Agenda ar gael yma.
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.
Yn Bresennol: Y Cynghorydd G.C. Kemp (Cadeirydd); Y Cynghorydd R.M. Birch (IsGadeirydd); Cynghorwyr S.J. Griffiths, N.P. Hodges, T.H. Jarvie, J.M. Norman,
A.C. Parker, S.D. Perkes, L.O. Rowlands a N.C. Thomas.
Aelodau cyfetholedig: Dr. M. Price (Yr Eglwys Gatholig) a I. Cramb (Fforwm
Ieuenctid y Fro).
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr N. Moore (Arweinydd Gweithredol ac Aelod
Cabinet Perfformiad ac Adnoddau) ac L. Burnett (Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio).

EITEM AGENDA 1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –

Derbyniwyd y rhain gan H. Gapper (Addysg Gymraeg).

EITEM AGENDA 2.

COFNODION –

ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar
8 Gorffennaf, 2021 a'r cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf, 2021 fel
cofnod cywir.

EITEM AGENDA 3.

DATGANIADAU BUDDIANT –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau.

EITEM AGENDA 4.

CYFLWYNIAD: BIG FRESH CATERING COMPANY –

ARGYMHELLWYD – Nodi cynnwys y cyflwyniad a rhoi diolch i'r staff.
Rheswm dros yr argymhelliad
Gan ystyried cynnwys y cyflwyniad a'r trafodaethau yn y cyfarfod a throsglwyddo
diolch a gwerthfawrogiad y Pwyllgor am holl waith caled y staff.
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EITEM AGENDA 5.
ADRODDIAD DIOGELU CORFFORAETHOL
BLYNYDDOL: 2020/21 (CYF) –
ARGYMHELLWYD –
(1)

Nodi cynnwys yr adroddiad.

(2)
Bod llongyfarchiadau'r Pwyllgor yn cael eu trosglwyddo i staff am yr holl
waith a wnaed.
Rhesymau dros yr argymhellion
(1)

Yn dilyn ystyriaeth o'r adroddiad Diogelu Corfforaethol.

(2)

I gydnabod gwaith caled ac ymroddiad y staff.

EITEM AGENDA 6.
DEFNYDD AC EFFAITH Y GRANT DATBLYGU
DISGYBLION YN YSGOLION BRO MORGANNWG (CDS) –
ARGYMHELLWYD –
(1)
Dylid nodi canfyddiadau'r adroddiad ynghylch defnydd ac effaith y Grant
Datblygiad Disgyblion yn ysgolion Bro Morgannwg.
(2)
Cydnabod y gefnogaeth a ddarperir gan ysgolion i ddisgyblion sy'n gymwys
i gael prydau ysgol am ddim a sut mae hyn yn parhau i gael ei addasu mewn ymateb
i bandemig Covid-19.
(3)
Bod pob ysgol ym Mro Morgannwg yn cael ei chanmol am yr holl
gefnogaeth a chymorth a roddir i ddisgyblion a rhieni yn ystod cyfnod pandemig
Covid-19.
Rhesymau dros yr argymhellion
(1)

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)
Wrth gydnabod y gefnogaeth gyffredinol ac wedi'i thargedu mae'r Awdurdod
Lleol ac ysgolion wedi darparu ar gyfer disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol
am ddim, a sut mae'r ddarpariaeth wedi'i haddasu yn ystod y pandemig.
(3)
Canmol pob ysgol ym Mro Morgannwg am y gefnogaeth a'r cymorth a
roddwyd i ddisgyblion a rhieni yn ystod pandemig Covid-19.

EITEM AGENDA 7.

DIWEDDARIAD ADDYSG GARTREF DEWISOL (CDS) –

ARGYMHELLWYD –
(1)
BOD y cynnydd a wnaed yn y gwasanaeth Addysg Ddewisol yn y Cartref yn
ystod y 12 Mis diwethaf yn cael ei nodi.
Democratic – Scrutiny Committees NEW 2016 – Decision Notices – LC
21-09-16 Welsh (GD)

(2)
BOD y Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant yn derbyn adroddiad diweddaru
cynnydd pellach ymhen 12 mis mewn perthynas â'r ddarpariaeth barhaus, a
mesurau pellach i godi ymwybyddiaeth o ddefnydd ac effaith grantiau Addysg
Ddewisol yn y Cartref ar gyfer cefnogi dysgwyr Addysg Ddewisol yn y Cartref.
(3)
BOD y Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant, wrth dderbyn yr adroddiad y
cyfeirir ato yn Argymhelliad (2) uchod, yn cael ei ddiweddaru ar y cynnydd pellach o
ran effaith debygol unrhyw weithredu ar y canllawiau statudol diwygiedig arfaethedig
ar Addysg Yn y Cartref a'r rheoliadau drafft arfaethedig sy'n ymgorffori'r gofyniad i
Awdurdodau Lleol gynnal cronfa ddata Plant sy’n Colli Addysg.
Rhesymau dros yr argymhellion
(1)

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)
Rhoi diweddariad pellach i’r Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant o ran y
cynnydd wnaed o ran y ddarpariaeth barhaus, a mesurau pellach i godi
ymwybyddiaeth o ddefnydd ac effaith grantiau Addysg Ddewisol yn y Cartref ar gyfer
cefnogi dysgwyr Addysg Ddewisol yn y Cartref.
(3)
Sicrhau bod Aelodau'r Pwyllgor Craffu yn parhau i oruchwylio a bod yn
ymwybodol o newidiadau parhaus i'r disgwyliadau a'r rhwymedigaethau a osodir ar
yr Awdurdod Lleol o ran dysgwyr Addysg Ddewisol yn y Cartref a dysgwyr y gellir eu
categoreiddio fel PCA ac yn colli eu hawl at addysg.

EITEM AGENDA 8.
SYRIA (CDS) –

DIWEDDARIAD ADDYSG AR RAGLEN AILSEFYDLU

ARGYMHELLWYD –
(1)
BOD y cynnydd a wnaed yng nghylch gwaith addysg y Rhaglen Ailsefydlu
Syriaid (RAS) yn ystod y 12 mis diwethaf yn cael ei nodi.
(2)
BOD y Pwyllgor Craffu ar Ddysgu a Diwylliant yn derbyn adroddiad diweddaru
cynnydd pellach ymhen 12 mis mewn perthynas â'r ddarpariaeth barhaus, a
mesurau pellach i godi ymwybyddiaeth o ddefnydd ac effaith grantiau Cyrhaeddiad
Ethnig Lleiafrifol a Sipsiwn a Theithwyr Roma ar gyfer cefnogi dysgwyr RAS.
Rhesymau dros yr argymhellion
(1)

Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)
Sicrhau bod Aelodau'r Pwyllgor Craffu yn parhau i oruchwylio a bod yn
ymwybodol o ddisgwyliadau parhaus a osodir ar yr Awdurdod Lleol o ran dysgwyr
RAS.
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EITEM AGENDA 9.
ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLENWI
BLYNYDDOL: PERFFORMIAD CHWARTER 1 2021/22 (CDS) –
ARGYMHELLWYD –
(1)
NODI’R canlyniadau perfformiad a chynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 fel y bônt yn alinio ag Amcanion Llesiant
Cynllun Corfforaethol y Cyngor o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.
(2)
NODI’R camau adferol sydd i'w cymryd i fynd i'r afael â meysydd lle mae
tanberfformiad ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd yng nghylch gwaith y
Pwyllgor.
(3)
NODI’R cynnydd sy'n cael ei wneud drwy strategaeth adfer y Cyngor a
chynlluniau Adfer y Gyfarwyddiaeth mewn ymateb i bandemig parhaus y
Coronafeirws.
Rhesymau dros yr argymhellion
(1&2) Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
(3)
Sicrhau bod aelodau'n parhau i oruchwylio'r materion adfer sy'n effeithio ar
waith y Cyngor a'u Pwyllgor Craffu perthnasol.
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