
ADRAN 1. PA GAMAU GWEITHREDU Y MAE LLYWODRAETH CYMRU 

YN EU HYSTYRIED A PHAM?  

 

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig: 

i) newid hyd y cyfnod sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso (ANG) i 

isafswm o 1 tymor neu 110 o sesiynau; a hefyd 

ii) caniatáu i sesiynau o ddysgu proffesiynol a wnaed gan ANG gyfrif tuag at 

y cyfnod sefydlu.  

Ar hyn o bryd, ceir gofyniad statudol i ANG sy'n ymgymryd â chyfnod sefydlu mewn 

ysgol a gynhelir yng Nghymru gwblhau tri thymor ysgol neu sesiynau cyfwerth. Rhaid 

i ANG nad ydynt wedi'u cyflogi'n llawn-amser gwblhau 380 o sesiynau mewn ysgol. 

Rhaid i ANG hefyd ddangos eu bod yn bodloni’r safonau proffesiynol er mwyn 

cwblhau'r cyfnod sefydlu'n llwyddiannus. 

Ers 23 Mawrth 2020, mae'r ffordd y mae ysgolion ac athrawon (gan gynnwys ANG) 

yn gweithio wedi newid oherwydd yr angen i addasu ysgolion o ganlyniad i COVID-

19.  

Bydd ein newidiadau arfaethedig yn sicrhau nad yw ANG sy'n bodloni’r safonau 

proffesiynol ond nad ydynt wedi cwblhau tri thymor/380 sesiwn yn cael eu hatal rhag 

cwblhau eu cyfnod sefydlu'n llwyddiannus oherwydd effaith COVID-19. Maent hefyd 

yn ffurfioli'r arferion presennol ar gyfer cyfrif sesiynau o ddysgu proffesiynol tuag at y 

cyfnod sefydlu. Bydd y newidiadau'n berthnasol i ANG sy'n ymgymryd â'u cyfnod 

sefydlu ar hyn o bryd a hefyd ANG sy'n dechrau eu cyfnod sefydlu ym mis Medi 

2020. 

Integreiddio:  

Mae'r dull gweithredu hwn yn cyd-fynd ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru yn 

Ffyniant i Bawb i helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial drwy 

'ganolbwyntio’n ddiflino ar wella cyrhaeddiad pob disgybl, gan weddnewid y safonau 

y mae’n rhaid i athrawon eu cyrraedd'. 

Cydweithio: 

Mae gan Gyngor y Gweithlu Addysg a'r arweinwyr sefydlu yn y Consortia Addysg 

Rhanbarthol rolau allweddol yn y broses sefydlu statudol ac felly ganddynt fuddiant 

ar y cyd yn y cynnig hwn. Maent wedi bod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu’r cynnig o'r 

dechrau. Rydym hefyd wedi bod yn rhoi gwybod i undebau'r gweithlu am unrhyw 

ddatblygiadau. 

Costau ac arbedion: 



Bydd y costau sy'n gysylltiedig â'r trefniadau sefydlu'n cael eu hariannu yn y ffordd 

arferol drwy lythyr cynnig grant Cyngor y Gweithlu Addysg. 

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol mewn cysylltiad â'r cynnig hwn. Ond bydd rhai 

arbedion gan na fydd bellach angen cefnogi ANG a fyddai wedi gorfod (o dan y 

Rheoliadau presennol) parhau â’u cyfnod sefydlu ym mis Medi am nad oeddent wedi 

bodloni'r gofyniad i gwblhau tri thymor / 380 sesiwn. Mae dadansoddiad llawn wedi'i 

gynnwys yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Rheoliadau. 

 

ADRAN 7. CASGLIAD  

7.1 Sut y mae pobl y mae'r cynnig yn fwyaf tebygol o effeithio arnynt wedi'u 

cynnwys yn y gwaith o'i ddatblygu? 

Ni chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd yr angen i gyflwyno’r newid 

polisi hwn ar fyrder mewn ymateb uniongyrchol i’r cyfyngiadau yn sgil COVID-19. 

Fodd bynnag, mae Cyngor y Gweithlu Addysg a'r arweinwyr sefydlu/cyrff 

priodol yn y Consortia Addysg Rhanbarthol neu'r awdurdodau lleol, sydd â 

rolau allweddol yn y trefniadau sefydlu, wedi bod yn rhan o'r gwaith o 

ddatblygu'r cynnig o'r dechrau. Mae undebau'r gweithlu hefyd wedi cael 

gwybod am unrhyw ddatblygiadau. 

Mae rhanddeiliaid wedi croesawu'r newidiadau fel ateb pragmataidd mewn 

amgylchiadau eithriadol. 

7.2 Beth yw'r effeithiau cadarnhaol a negyddol mwyaf arwyddocaol? 

Bydd y cynnig yn cael effaith bositif ar yr ANG y mae disgwyl iddynt gwblhau eu 

cyfnod sefydlu statudol yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd y 

cynnig yn galluogi ANG nad ydynt wedi cwblhau tri thymor/380 sesiwn i gwblhau eu 

cyfnod sefydlu'n llwyddiannus cyn belled â'u bod yn gallu dangos eu bod yn bodloni'r 

safonau proffesiynol. Bydd hyn yn caniatáu i ANG chwilio am swyddi addysgu a 

pharhau â'u gyrfa.  

7.3 Yn sgil yr effeithiau a nodwyd, sut y bydd y cynnig:  

 yn sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl i'n hamcanion lles a'r saith nod 

llesiant; a/neu 

 yn osgoi, leihau neu liniaru unrhyw effeithiau negyddol?  

Bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol arwyddocaol ar iechyd a llesiant meddyliol 

ANG gan y bydd yn caniatáu i'r rheini y mae disgwyl iddynt gwblhau eu cyfnod 

sefydlu statudol yn llwyddiannus yn y flwyddyn academaidd bresennol, ac sydd wedi 

dangos eu bod wedi bodloni'r safonau proffesiynol ond nad ydynt wedi cwblhau tri 



thymor/380 sesiwn, i symud ymlaen â’u gyrfa a pheidio â gorfod parhau â'u cyfnod 

sefydlu yn y flwyddyn academaidd nesaf. 

Bydd y cynnig yn golygu na fydd ANG sy'n bodloni'r safonau yn gorfod parhau â'u 

cyfnod sefydlu ym mis Medi (gyda charfan newydd o ANG) er mwyn bodloni'r 

gofyniad amser yn y Rheoliadau presennol.   

7.4 Sut y caiff effaith y cynnig ei monitro a'i gwerthuso wrth iddo fynd rhagddo 

ac ar ôl iddo gael ei gwblhau?   

Bydd y newidiadau mewn grym tan fis Awst 2021. 

Byddwn yn parhau i weithio'n agos ag arweinwyr sefydlu'r consortiwm a'r cyrff 

priodol sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau bod y broses sefydlu'n bodloni'r 

gofynion statudol. Mae swyddogion y Llywodraeth yn mynychu'r broses gymedroli 

ranbarthol lle mae'r cyrff priodol yn sicrhau bod y dystiolaeth o asesiadau'n cael ei 

defnyddio'n gyson ac yn drylwyr i wneud y penderfyniad terfynol ar ganlyniad cyfnod 

sefydlu ANG.   

Bydd gweithrediad y rheoliadau hyn yn cael eu hadolygu ar ddiwedd un tymor ysgol 

ym mlwyddyn academaidd 2020/21 er mwyn ystyried a ydynt yn parhau i fod yn 

briodol, a byddwn yn eu hadolygu'n dymhorol ar ôl hynny. Byddwn yn rhoi gwybod i 

undebau'r gweithlu am unrhyw gynigion i wneud newidiadau pellach. 


