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1.

Croeso a materion rhagarweiniol

1.1

Croesawyd yr aelodau gan Angela Jardine, (Cadeirydd), i bymthegfed cyfarfod Cyngor y
Gweithlu Addysg (CGA) a nododd mai hwn oedd cyfarfod cyntaf y Cyngor a oedd newydd ei
benodi.

1.2

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Jane Setchfield a chydweithwyr yn TCI, GTCNI a GTCS.

1.3

Am fod wyth o’r 14 aelod o’r Cyngor yn benodiadau newydd, eglurodd y Cadeirydd fformat y
cyfarfod a nododd y byddai mwyafrif y cyfarfod yn cael ei gynnal yn gyhoeddus cyn bod y
Cyngor yn symud i sesiwn breifat.

1.4

Yn unol ag amserlen hyfforddi 12 mis CGA, atgoffwyd yr aelodau y byddai’r Gweinidog
Addysg yn mynychu cyfarfod nesaf y Cyngor ar 12 Gorffennaf 2019 i gyfarfod â’r Cyngor
newydd. Hefyd, byddai’r cyfarfod yn cael ei ddilyn gan sesiwn hyfforddi ar Gydraddoldeb ac
Amrywiaeth gan Diverse Cymru.

1.5

Gofynnwyd i’r aelodau nodi y byddai sesiwn gynllunio flynyddol y Cyngor yn cael ei chynnal
yn syth ar ôl cyfarfod mis Tachwedd 2019. Gofynnwyd i’r aelodau felly i sicrhau eu bod ar
gael ar gyfer sesiwn diwrnod llawn ar y dyddiad hwn.

1.6

Yna gwahoddwyd y Prif Weithredwr gan y Cadeirydd i esbonio fformat y papurau ar gyfer y
cyfarfod arbennig hwn o’r Cyngor. Eglurodd mai cyfarfod ychwanegol oedd hwn am y teimlai
swyddogion ei bod yn bwysig bod y Cyngor newydd yn cyfarfod yn fuan wedi iddo gael ei
benodi. Esboniodd fod y Cyngor, yn nodweddiadol, yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn ac y
cynhaliwyd y cyfarfod blaenorol ar 12 Mawrth 2019. Gan gofio hyn, nododd fod y papurau ar
gyfer y cyfarfod hwn wedi’u drafftio mewn ffordd ychydig yn wahanol i’w fformat arferol er
mwyn rhoi dealltwriaeth fwy cynhwysfawr i aelodau yn ogystal â diweddariad ar feysydd
gwaith gwahanol y Cyngor.

1.7

Ar ôl eu dosbarthu ar y diwrnod Hyfforddiant Ymsefydlu a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2019,
atgoffwyd yr aelodau i gyflwyno’u cofrestri buddiannau a’r holl waith papur perthnasol arall i
Ysgrifennydd y Cyngor ar ddiwedd y cyfarfod.

2.

Datganiadau o Fuddiant

2.1

Nododd y Cadeirydd fuddiant yn eitem agenda EWC 21/19 a nododd y byddai’n gadael y
cyfarfod yn ystod y trafodaethau hyn.

2.2

Nid oedd unrhyw ddatganiadau eraill o fuddiant.

3.

Gohebiaeth ac adroddiad y Cadeirydd ac adborth gan aelodau ar Ddiwrnod Hyfforddiant
Ymsefydlu’r Cyngor

3.1

Hysbyswyd yr aelodau gan y Cadeirydd ei bod hi a’r Prif Weithredwr wedi cyfarfod â’r
Gweinidog Addysg ar 20 Mawrth 2019 i drafod y cynnydd mewn perthynas â Chyngor y
Gweithlu Addysg yn cael y pŵer i bennu Gorchmynion Atal Interim. Byddai’r aelodau yn cael
eu hysbysu ymhellach ar y mater yn ystod eitem agenda EWC 18/19, ond adroddodd fod y
Gweinidog yn fodlon gyda’r datblygiadau a oedd yn cael eu gwneud wrth fwrw ymlaen â
hwn.

3.2

Roedd y Gweinidog wedi cadarnhau ei phresenoldeb hefyd ar gyfer darlith flynyddol CGA,
‘Siarad yn Broffesiynol’, i’w chynnal ar 16 Medi 2019. Byddai hefyd yn cyfranogi mewn
sesiwn ‘Holi ac Ateb’ yn dilyn y prif siaradwr. Byddai’r aelodau yn cael mwy o wybodaeth am
y digwyddiad a sut i gael tocynnau yn y misoedd i ddod.

3.3

Gwahoddwyd yr aelodau wedyn i gynnig adborth yn dilyn y diwrnod Hyfforddiant Ymsefydlu
a gynhaliwyd cyn cyfarfod cyntaf y Cyngor. Nododd yr aelodau yr adborth canlynol:


Roedd y siaradwyr allanol yn wybodus iawn ac fe wnaethant ymdrin â thestunau
diddorol a pherthnasol.









Roedd y trosolygon gan y Cyfarwyddwyr yn llawn gwybodaeth ac yn gymorth i
aelodau i ddeall manylion gwaith y Cyngor a’i ddatblygiad parhaus.
Roeddent yn gwerthfawrogi’r cyfle i awgrymu syniadau hyfforddi ar gyfer sesiynau
yn y dyfodol. Teimlent fod hon yn ymagwedd gydweithredol iawn.
Cawsant olwg glir o strategaeth ac ethos y sefydliad er mwyn cadw ei statws
presennol a llywio datblygiad yn y dyfodol.
Hyfforddiant cydraddoldeb – Llawer o wybodaeth mewn sesiwn fer, ond yn
ddiolchgar am y taflenni ychwanegol, a nodont fod hyfforddiant pellach yn y maes
hwn wedi’i drefnu ar gyfer mis Gorffennaf 2019.
Hyfforddiant Llywodraethu Corfforaethol – Roedd yr elfen storïol yn arbennig o
ddifyr.
Nodont fod y sesiynau hyfforddi a oedd i ddod yn gynhwysol ac yn gynrychioliadol
o’r holl gategorïau cofrestreion.

4.

I dderbyn hysbysiad ynghylch unrhyw faterion y dymuna aelodau eu codi mewn perthynas
â’r eitemau ‘er gwybodaeth’ ar yr agenda (13-14)

4.1

Gan gyfeirio at eitem agenda 24/19, tynnodd un aelod sylw at yr ymatebion a gyflwynwyd i’r
ymgynghoriadau allanol a nodont fod swyddogion wedi ymgorffori sylwadau’r aelodau yn y
rhain yn gyfan gwbl.

4.2

Ni hysbyswyd ynghylch unrhyw faterion pellach.

5.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 12 Mawrth 2019

5.1

Aeth y Cadeirydd â’r Cyngor trwy gofnodion drafft cyfarfod 12 Mawrth 2019 tudalen wrth
dudalen. Gofynnodd i’r aelodau a ail-benodwyd gadarnhau’r cofnodion fel cofnod cywir o’r
cyfarfod hwnnw. Cymeradwywyd y cofnodion gan y Cyngor.

Materion yn Codi
5.2

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

6.

Adroddiad gan y Prif Weithredwr

6.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad yn diweddaru’r Cyngor ar ystod o faterion nad
oeddent yn cael eu trafod yn unrhyw le arall ar yr agenda, gan wahodd sylwadau ac
ymholiadau gan yr aelodau.

6.2

Gan gyfeirio at baragraff dau, nododd fod swyddogion yn dal i ddisgwyl derbyn y llythyr
Cynnig Grant am y gwaith y byddai’r Cyngor yn ymgymryd ag ef ar ran Llywodraeth Cymru ar
gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20. Sicrhaodd yr aelodau bod swyddogion wedi cael
sicrwyddau llafar mewn perthynas â’r symiau ariannol, a bod disgwyl iddynt dderbyn
cadarnhad ysgrifenedig yn fuan.
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6.3

Gwahoddodd Lisa Winstone (Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol) i roi
diweddariad i’r aelodau ar sefyllfa ariannol bresennol y Cyngor. Adroddodd fod y ffigurau yn
darogan gwarged o ryw £260,000 ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19. Nododd fod
amrywiaeth o ffactorau wedi arwain at y gwarged hwn a oedd yn cynnwys nifer uwch na’r
disgwyl o gofrestreion, cyllid grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru na chyllidebwyd ar ei
gyfer, ynghyd â nifer o feysydd lle cafwyd tanwariannau. Roedd swyddogion yn gweithio ar
gwblhau’r cyfrifon diwedd blwyddyn a fyddai’n cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a
Chraffu, ac yna i’r Cyngor yn eu cyfarfodydd priodol ym mis Gorffennaf 2019. O ran
blwyddyn ariannol 2019-20, adroddodd fod y cyllidebau wedi’u cymeradwyo gan y Cyngor
yn ei gyfarfod ym mis Mawrth 2019, gan gynnwys balansau cronfeydd wrth gefn y Cyngor.

6.4

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, nododd Lisa Winstone fod rheoliadau ar gyfer
cyfraniadau pensiwn cyflogwyr wedi’u hadolygu’n ddiweddar, ac felly byddent yn effeithio’n
ariannol ar bob cyflogwr. Parhaodd swyddogion i fod yn wyliadwrus wrth gyllidebu a sicrhau
bod cronfa wrth gefn gyffredinol iach i gyfrif am y cyfryw wariant annisgwyl.

6.5

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod ynghylch paragraff chwech, nododd y Prif Weithredwr
fod y Cyngor yn parhau â chynrychiolaeth ar grŵp datblygu gweithlu Dysgu yn y Gwaith, a
oedd yn cael ei arwain gan Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Nododd hefyd y
cysylltwyd â swyddogion yn ddiweddar i fod yn rhan o waith datblygu strategaeth pellach ar
gyfer y sector hwn, a hefyd yn y sector Addysg Bellach a Gwaith Ieuenctid.

6.6

Roedd yr aelodau yn fodlon derbyn y diweddariad gan y Prif Weithredwr.

7.

Adroddiad cynnydd ar SAC, Cofrestru ac Ymsefydlu

7.1

Cyflwynwyd yr adroddiad cynnydd hwn gan Liz Brimble (Cyfarwyddwr Cymwysterau,
Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) a roddodd ddiweddariad i aelodau ar waith y Cyngor
mewn perthynas â Chofrestru a gweinyddu’r dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC) ac
Ymsefydlu.

7.2

Fel yr amlinellwyd ym mharagraffau dau i saith, roedd y tîm Cofrestru wedi bod yn
canolbwyntio ar adnewyddiadau’r ffi flynyddol. Eglurodd mai’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno
ffioedd i’r Cyngor gan gyflogwyr ymarferwyr mewn cyflogaeth dan gontract oedd 8 Ebrill
2019.

7.3

Eglurodd bod y drydedd ohebiaeth a’r ohebiaeth olaf i ymarferwyr heb fod mewn cyflogaeth
dan gontract ac i’r rheiny a gofrestrodd yn wirfoddol mewn perthynas ag anfon eu ffioedd,
wedi’i hanfon ar 31 Mawrth 2019. Nododd y byddai ymarferwyr a oedd wedi dewis peidio â
chynnal eu cofrestriad ar gyfer 2019-20 yn cael eu dadgofrestru ar 8 Mai 2019, a byddent yn
derbyn cadarnhad ysgrifenedig am hyn.

7.4

Gan gyfeirio at baragraffau wyth i ddeg, atgoffwyd yr aelodau mai 2018-19 oedd y flwyddyn
gyntaf o adnewyddu cofrestriadau ar draws pob un o’r saith categori, a bod nifer fach o
faterion yn ymwneud â chydymffurfiaeth cyflogwyr â’r ddeddfwriaeth wedi dod i’r amlwg.
Adroddodd, oherwydd gwaith helaeth gyda chyflogwyr, fod y ffigur diffyg cydymffurfio wedi
gostwng o 1,900 i 50 erbyn diwedd y flwyddyn.
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7.5

Atgoffwyd yr aelodau fod CGA yn cadw cronfa wrth gefn o £300,000 ar gyfer cynnal cronfa
ddata, ac roedd swyddogion wedi cyfarfod gyda chontractwr i drafod cynlluniau datblygu yn
y maes hwn yn y dyfodol. Yn dilyn y cyfarfod hwn, roedd swyddogion yn disgwyl cynnig ar
gyfer costau a threfniadau cyflenwi gwasanaethau diwygiedig, a byddent yn parhau i drafod
datblygu system newydd o bosibl. Roedd swyddogion yn cynnal adolygiadau ac ymchwil
helaeth yn y maes hwn i sicrhau bod y Cyngor yn cynnal cronfa ddata effeithiol a
chosteffeithlon.

7.6

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, eglurodd Liz Brimble nad oedd unrhyw bryderon mewn
perthynas â diogelwch cronfa ddata bresennol y Cyngor, a bod yr adolygiad yn canolbwyntio
ar y gwasanaeth gweithredol cyffredinol.

7.7

Gan gyfeirio at baragraff 23, adroddodd Liz Brimble, ar ôl cofrestru gweithwyr ieuenctid a
gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys o fis Ebrill 2017, fod nifer o faterion wedi’u dwyn i
sylw’r Cyngor gan y rheiny a oedd yn gysylltiedig â’r sector ieuenctid mewn perthynas â’r
ddeddfwriaeth a oedd yn pennu’r gofynion ar gyfer cofrestru. Roedd swyddogion wedi codi’r
pryderon hyn ar lafar gyda Llywodraeth Cymru i ddechrau, ac ers hynny roeddent wedi
ysgrifennu’n ffurfiol at swyddogion yn amlinellu’r materion hyn. Nododd bod swyddogion
wedi derbyn cadarnhad o dderbyn gan Lywodraeth Cymru, a disgwyliwyd y byddai’r mater
yn cael ei drafod ymhellach mewn cyfarfod y cynlluniwyd i’w gynnal ar ddiwedd mis Ebrill
2019.

7.8

Diolchodd y Cadeirydd i swyddogion y Tîm Cofrestru, yn enwedig am y gwaith a oedd yn
gysylltiedig â’r broses adnewyddu ffioedd. Ni chafwyd unrhyw ymholiadau pellach, ac roedd
yr aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

8.

Adroddiad cynnydd Addasrwydd i Ymarfer

8.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Liz Brimble, ac roedd yn cynnwys diweddariad cyffredinol ar
waith Addasrwydd i Ymarfer y Cyngor. Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn am eglurhad ar
unrhyw bwyntiau a oedd yn dod i’r amlwg o’r adroddiad.

8.2

Cyfeiriodd yr aelodau at baragraff chwech ac atgoffwyd yr aelodau fod y Cyngor wedi
cyllidebu ar gyfer 70 o wrandawiadau ym mlwyddyn ariannol 2018-19. Adroddodd fod 47 o
wrandawiadau wedi’u cwblhau ar 31 Mawrth 2019. Nododd mai’r rheswm dros yr amrywio
hwn, yn rhannol, oedd bod rhai achosion wedi cael eu gohirio yn sgil materion y tu hwnt i
reolaeth y Cyngor, fel materion meddygol neu wybodaeth newydd yn dod i’r amlwg yn ystod
ymchwiliadau. Parhaodd swyddogion i fonitro nifer y diwrnodau gwrandawiadau yn ogystal
â nifer y gwrandawiadau am fod achosion yn amrywio o ran eu hyd a’u cymhlethdod.

8.3

Gan gyfeirio at baragraff naw, esboniodd fod achosion o natur ddifrifol yn cael eu hatgyfeirio
i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GFG) i ymchwilio iddynt hefyd. Roedd wyth o
atgyfeiriadau wedi’u gwneud gan GCA i’r GDG ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-19.

8.4

Parhaodd swyddogion i fonitro cydymffurfiaeth gan gyflogwyr ar draws yr holl gategorïau
cofrestreion, fel yr amlinellwyd ym mharagraffau 14-17. Gan ymateb i ymholiad gan aelod,
eglurodd Liz Brimble fod swyddogion yn ymchwilio i’r gostyngiad yn nifer yr atgyfeiriadau a
dderbyniwyd gan awdurdodau lleol mewn perthynas ag athrawon ysgol. Ar ôl derbyn
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ymatebion gan y Cyfarwyddwyr Addysg, byddai swyddogion yn cyfeirio’r mater at
Lywodraeth Cymru pe na baent yn teimlo’n fodlon fod awdurdod lleol yn cydymffurfio â’r
gofyniad statudol i atgyfeirio achosion at CGA.
8.5

Fel yr amlinellwyd ym mharagraff 18, eglurodd Liz Brimble bod gofyniad ar CGA o dan
ddeddfwriaeth i adolygu’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol o fewn tair blynedd i’w
gyhoeddi. Eglurodd fod yr adolygiad hwn wedi’i gynnal yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac
ymgynghorwyd arno rhwng 14 Medi 2018 a 14 Rhagfyr 2018. Cafodd drafft diwygiedig ei
ystyried wedyn gan y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio mewn cyfarfod ychwanegol a
gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2019, ac a gymeradwywyd ar ôl hynny gan y Cyngor yn ei
gyfarfod ar 12 Mawrth 2019. Roedd swyddogion wrthi nawr yn paratoi ar gyfer ei lansio ar 1
Medi 2019. Adroddwyd bod cynllun manwl gan dîm cyfathrebu’r Cyngor ar gyfer cynyddu
ymwybyddiaeth ac ymgysylltiad â’r Cod a oedd yn cynnwys anfon copi caled at bob
cofrestrai yn dilyn y broses adnewyddu ffioedd flynyddol yn ogystal â phosteri a
pharaffernalia eraill i sefydliadau eu harddangos.

8.6

Gan gyfeirio at baragraff 27, atgoffwyd yr aelodau, yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ym mis Rhagfyr 2017, fod y Gweinidog Addysg wedi gofyn i CGA
gynnal ymgynghoriad ynglŷn â pham y dylent gael y pŵer i bennu Gorchmynion Atal Interim.
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 21 Tachwedd 2019 a 21 Rhagfyr 2019, ac mewn
cyfarfodydd dilynol rhwng swyddogion a’r Gweinidog, nododd ei bod yn bwriadu
ymgynghori ar ddiwygio’r ddeddfwriaeth. Parhaodd swyddogion â’u trafodaethau gyda
swyddogion ar ddwyn hwn yn ei flaen.

8.7

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, eglurodd Liz Brimble mai nod swyddogion oedd
cwblhau achos Addasrwydd i Ymarfer o fewn wyth mis o dderbyn atgyfeiriad. Nododd ei bod
yn cyfarfod yn flynyddol gyda’i swyddogion cyfatebol yn y DU ar gyfer cyfarfod ‘5 Cenedl’ i
rannu arfer gorau a meincnodi gweithdrefnau’r Cyngor. Roedd ffrâm amser gwaith achos
CGA yn gymharol gyflym o gymharu â chwaer Gynghorau a chyrff rheoleiddio eraill.

8.8

Roedd yr aelodau yn fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

9.

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon

9.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Bethan Stacey (Cyfarwyddwr Datblygiad Proffesiynol, Achredu
a Pholisi) a ddarparodd adroddiad cynnydd i aelodau ar rôl statudol y Cyngor i achredu
rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.

9.2

Hysbyswyd yr aelodau, yn dilyn cyhoeddi canlyniadau’r achredu ar 29 Mehefin 2018, fod
CGA wedi hysbysu’r holl Bartneriaethau yn ysgrifenedig am y penderfyniadau a wnaed gan y
Bwrdd Achredu. O’r 19 o raglenni a gyflwynwyd, cafodd naw eu hachredu gydag amodau, a
gwrthodwyd achrediad i 10 o raglenni.

9.3

Adroddwyd ei bod yn ofynnol i Bartneriaethau fodloni’r holl amodau erbyn 28 Chwefror
2019, a gwneud cyflwyniad ffurfiol i’r Bwrdd yn dangos tystiolaeth o’r modd y bodlonwyd
pob un o’r amodau. Cyfarfu’r Bwrdd ar 4 Mawrth 2019 i ystyried y cyflwyniadau hyn, a
chynhaliwyd ymweliadau dilynol â’r Partneriaethau rhwng 18 Mawrth 2019 a 4 Ebrill 2019.
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Byddai’r Bwrdd yn cadarnhau p’un a fodlonwyd yr amodau achredu erbyn diwedd mis Ebrill
2019.
9.4

Ar ôl recriwtio pedwar aelod ychwanegol i’r Bwrdd ar 22 Hydref 2018, adroddwyd bod yr
aelodau hyn wedi dilyn yr ymweliadau monitro cydymffurfio fel rhan o’u proses ymsefydlu
a’u bod bellach wedi’u hymsefydlu’n llawn i ymgymryd â gwaith y Bwrdd.

9.5

Gan gyfeirio at baragraff 27, adroddodd Bethan Stacey, yn dilyn ymarferiad tendro
cyhoeddus llawn, fod Llywodraeth Cymru wedi penodi’r Brifysgol Agored i ddatblygu
Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) ar sail ran-amser, a llwybr cyflogedig i addysgu. Roedd
hwn i’w gyflwyno o flwyddyn academaidd 2019-20 a byddai’n ofynnol i’r ddwy raglen gael
achrediad cyn dechrau.

9.6

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

10.

Diweddariad ar swyddogaethau ychwanegol CGA a gwaith ar ran Llywodraeth Cymru
EWC 20/19

10.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y papur hwn a amlinellodd gyfrifoldebau eraill y Cyngor yn
ychwanegol at ei swyddogaethau craidd, ac yn benodol ei waith a wneir ar ran Llywodraeth
Cymru. Tynnodd sylw at rannau penodol o’r adroddiad i aelodau eu hystyried.

10.2

Nododd fod y Cyngor, ers Ionawr 2019, wedi ymgymryd â nifer o feysydd gwaith ychwanegol
ar ran Llywodraeth Cymru, ac yn fwyaf nodedig ei rôl fel Ysgrifenyddiaeth i Gorff Adolygu
Cyflogaeth Annibynnol Cymru ar ôl datganoli cyflog ac amodau athrawon ysgol yng
Nghymru.

10.3

Er gwaetha’r amserlen gyfyngedig ar gyfer cwblhau’r adolygiad cyntaf, nododd fod yr holl
waith targedig ar y trywydd iawn i’r adroddiad terfynol gael ei gyflwyno i’r Gweinidog Addysg
ar 12 Mehefin 2019. Adroddodd ymhellach fod cyllid gan Lywodraeth Cymru mewn
perthynas â’r flwyddyn gyntaf wedi’i sicrhau, a bod costiad ar gyfer 2019-20 wedi’i gyflwyno i
swyddogion ei ystyried.

10.4

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, nododd y Prif Weithredwr ei fod ef a’r Cadeirydd wedi
cael sicrwyddau gan Lywodraeth Cymru ynghylch rôl y Cyngor yn parhau’n annibynnol ar yr
adroddiad a’r argymhellion dilynol gan Gorff Adolygu Cyflogaeth Annibynnol Cymru i’r
Gweinidog Addysg. Cytunwyd hefyd na fyddai’r Cyngor yn parhau â’r gwaith pe bai
swyddogion yn teimlo nad oedd y rôl hon yn ategu gwaith y Cyngor.

10.5

Gan gyfeirio at baragraff 14, nododd fod cyllid ychwanegol wedi’i roi i’r Cyngor i gwblhau
gwaith pellach ar y Pasbort Dysgu Proffesiynol a gwaith y Cyngor ar hyrwyddo gyrfaoedd
mewn addysgu. Cyfeiriodd aelodau at baragraffau 15 a 16 a amlinellodd yn benodol sut y
defnyddiwyd y cyllid.

10.6

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

11.

Ethol Cadeirydd Cyngor CGA

11.1

Datganodd y Cadeirydd fuddiant yn yr eitem hon a gadawodd y cyfarfod.
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11.2

Cyflwynwyd y papur hwn gan y Prif Weithredwr a ddarparodd drosolwg manwl i’r aelodau
o’r broses i ethol Cadeirydd Cyngor CGA o 2019-23 ar ôl i dymor y Cadeirydd presennol ddod
i ben.

11.3

Atgoffwyd yr Aelodau fod y Cyngor i ethol Cadeirydd ymysg ei hun. Am fod yr aelodau
newydd wedi dechrau eu tymor ar 1 Ebrill 2019, roedd cynnig wedi’i gytuno’n flaenorol gan y
Cyngor yn ei gyfarfod mis Tachwedd 2018 fod y Cadeirydd presennol yn aros yn y swydd hon
hyd 31 Awst 2019. Byddai hyn yn caniatáu digon o amser i broses ethol lawn a theg gael ei
chynnal.

11.4

Gan gyfeirio at yr amserlen ar gyfer yr etholiad yn Atodiad B, nododd fod y broses enwebu
yn agored nawr, a’i bod yn dod i ben ar 13 Mai 2019. Yn dilyn hyn, byddai Ysgrifennydd y
Cyngor yn dosbarthu papurau pleidleisio i aelodau gael pleidleisio dros yr ymgeisydd
enwebedig yr oeddent yn ei ffafrio. Yn unol â System y Cyngor ar gyfer Ethol Cadeirydd y
Cyngor, sydd ynghlwm yn Atodiad A, atgoffodd yr aelodau pe bai un enwebiad yn cael ei
dderbyn, yna byddai’r ymgeisydd hwnnw’n cael ei ddatgan yn etholedig. Byddai canlyniad yr
etholiad yn cael ei adrodd yn ffurfiol i’r Cyngor yn ei gyfarfod nesaf ar 12 Gorffennaf 2019, a
byddai’r Cadeirydd newydd yn dechrau ei dymor ar 1 Medi 2019.

11.5

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn y papur.

12.

Ymateb drafft CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Ddiwrnodau HMS Dysgu
Proffesiynol Cenedlaethol Ychwanegol 2019 i 2022’
EWC 22/19

12.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Bethan Stacey ac roedd yn gwahodd aelodau i roi arweiniad ar
gyfer datblygu ymateb drafft CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.

12.2

Trafodwyd y mater gan yr aelodau, ac awgrymont fod y pwyntiau canlynol yn cael eu
cynnwys yn ymateb CGA:
o
o
o
o
o
o

12.3

Sut byddai un diwrnod HMS ychwanegol yn effeithio ar ddatblygiad proffesiynol
ymarferwyr.
Amserlen y cynnig yn gyson â’r cwricwlwm newydd yn cael ei ryddhau – awgrymwyd
y byddai angen mwy o amser ar ysgolion i fyfyrio ar y mater.
Yr agweddau ymarferol ar weithredu un diwrnod ar draws yr holl weithlu.
Ystyriaeth i ymarferwyr sy’n ymgymryd â gwaith cyflenwi, a sut byddai hyn o fantais
iddynt.
Sut byddai’r fantais yn cael ei monitro a’i meincnodi.
Pryder mai’r canfyddiad fyddai mai ond ar ddiwrnodau pan nad oedd dysgwyr yn
bresennol yr ymgymerwyd â dysgu proffesiynol.

Diolchodd Bethan Stacey i’r aelodau am eu mewnbwn a nododd y byddai’r rhain yn cael eu
hymgorffori yn ymateb y Cyngor. Byddai drafft yn cael ei ddosbarthu i’r aelodau er mwyn
gwneud sylwadau pellach arnynt, cyn cael eu cyflwyno erbyn dyddiad cau’r ymgynghoriad ar
1 Mai 2019.

13-14. Eitemau gwybodaeth
Derbyniodd yr aelodau bapurau ac adroddiadau “er gwybodaeth” ar:

o

Adolygiad chwarterol (1 Hydref – 31 Rhagfyr 2018)

(EWC 23/19)

o

Ymatebion CGA i ymgynghoriadau allanol

(EWC 24/19)

Yna symudodd y Cyngor i sesiwn breifat.

