Polisi ffioedd ar gyfer achredu rhaglenni addysg
gychwynnol athrawon
Cyflwyniad
Cyflwynwyd gorchymyn gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 15 Chwefror 2017 yn ychwanegu
pedwar pŵer ychwanegol at ddyletswyddau statudol presennol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) o
dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, sef:





achredu cyrsiau neu raglenni addysg gychwynnol athrawon ysgol;
monitro cydymffurfio cyrsiau neu raglenni achrededig addysg gychwynnol athrawon â’r
meini prawf achredu;
tynnu achrediad cyrsiau neu raglenni addysg gychwynnol athrawon ysgol yn ôl;
codi ffioedd mewn cysylltiad â darparu’r gwasanaeth.

Wrth gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae CGA yn ceisio sicrhau bod rhaglenni addysg gychwynnol
athrawon yn broffesiynol briodol, a heriol a bod athrawon dan hyfforddiant yn bodloni’r safonau
Statws Athro Cymwys (SAC) yng Nghymru o ganlyniad.
Daeth Rheoliadau i rym ar 10 Mawrth 2017 yn amlinellu rhagor o fanylion am rôl newydd CGA. Mae
Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon)
(Swyddogaethau Ychwanegol) 2017 yn galluogi CGA i godi ffi ar bartneriaeth i asesu ei rhaglen. Ni
chaiff y ffioedd a godir gan CGA fod yn fwy na chost darparu’r gwasanaeth.

Y broses ymgynghori
Bu CGA yn ymgynghori ar y ffioedd arfaethedig rhwng 14 Mai a 6 Gorffennaf 2018. Gellir gweld
manylion llawn am y broses ymgynghori a’r ymatebion yn yr adroddiad ymgynghori.
Mae CGA wedi parhau â’i gynnig i weithredu model ffioedd 1, ar ôl ystyried yr holl ymatebion a
dderbyniwyd. Dyma’r model sy’n cael ei ffafrio gan fwyafrif yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad, a’r
model sy’n cael ei ystyried fel y tecaf gan CGA.
Mae CGA yn nodi y gallai fod yna adegau pan fydd partneriaethau’n cyflwyno nifer o raglenni, y gellir
cyfuno digwyddiadau achredu ar eu cyfer. Yn yr amgylchiadau hyn, gellir addasu ffioedd achredu yn
unol â hynny.
Felly, bydd CGA yn gofyn am y ffi ar gyfer achredu rhaglenni newydd a rhaglenni sy’n bodoli eisoes ar
ôl trefnu digwyddiad achredu.

Amserlen ffioedd
Cyfrifwyd y ffioedd isod ar sail model adfer costau rhannol i sicrhau nad yw ffioedd achredu’n fwy na
chost darparu’r gwasanaeth.
Ystyriwyd costau uniongyrchol sy’n gysylltiedig â digwyddiad achredu ac maent yn cynnwys:
cyfraddau dyddiol ar gyfer cadeirydd ac aelodau’r pwyllgor (amser darllen, digwyddiad achredu ac
ysgrifennu adroddiad); cyfraddau dyddiol ar gyfer swyddogion CGA (digwyddiad achredu yn unig);
costau teithio a chynhaliaeth ar gyfer cadeirydd y pwyllgor, aelodau’r pwyllgor a swyddogion CGA
(lle bo’n berthnasol); lluniaeth yn ystod y digwyddiad achredu.
Pan nodir costau ychwanegol, bydd y rhain yn cael eu trafod gyda phartneriaethau ymlaen llaw, a
gellir addasu ffioedd yn unol â hynny.

Amserlen ffioedd
Cais am achrediad (rhaglen addysg gychwynnol newydd)
Bydd CGA yn gofyn am daliad ar ôl derbyn cais ac wedi i ddigwyddiad
achredu gael ei drefnu.

£7,400

Cais am ailachrediad (rhaglen addysg gychwynnol sy’n bodoli eisoes)
Bydd CGA yn gofyn am daliad ar ôl derbyn cais ac wedi i ddigwyddiad
achredu gael ei drefnu.

£7,400

Adolygu newidiadau mawr arfaethedig i raglen achrededig addysg
gychwynnol athrawon
Bydd CGA yn gofyn am daliad ar ôl cael cadarnhad fod angen adolygiad
interim.

£1,700

Ymweliad monitro gan aelod(au) o’r Bwrdd i adolygu
cydymffurfio/cynnydd yn erbyn amodau
Bydd CGA yn gofyn am daliad wedi i ddyddiad ar gyfer ymweliad
monitro gael ei drefnu.
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