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Cynllun Strategol 2017-20
Cyflwyniad
Sefydlwyd Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. O dan y Ddeddf,
cafodd Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) ei ad-drefnu a’i ailenwi i ddod yn Gyngor y
Gweithlu Addysg. Daeth CGA i rym ar 1 Ebrill 2015.
Datblygwyd cynllun strategol 2017-20 yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o weithgareddau a phrosesau
presennol. Yn ogystal, roedd y broses adolygu’n cynnwys sganio’r amgylchedd macro a micro i gyfrif
am newidiadau yn yr amgylchedd mewnol ac allanol a fydd yn effeithio ar y sefydliad a’r gweithlu
addysg ehangach. Mae’r amgylchedd presennol ym maes addysg yn un sy’n symud yn gyflym ac yn
esblygu. Nod y cynllun yw adlewyrchu blaenoriaethau CGA ar gyfer y blynyddoedd nesaf, gan sicrhau
eu bod yn cyd-fynd â pholisïau cenedlaethol a’u bod yn cefnogi ymarferwyr yn effeithiol ac yn
diogelu dysgwyr a’r cyhoedd.
Rydym eisiau gweithio gyda phob unigolyn cofrestredig er mwyn eu hargyhoeddi am fuddion
rheoleiddio proffesiynol a chofrestru gyda CGA. Byddwn yn dangos i’n grwpiau newydd o unigolion
cofrestredig ein bod yn pwysleisio cyfansoddiad amrywiol y gweithlu yn gyson a’n bod yn eiriolwyr ar
eu rhan, gan weithio i sicrhau cefnogaeth a chydnabyddiaeth deg ar gyfer eu cyfraniad at addysg yng
Nghymru.
Trwy gydol y cynllun hwn, y gobaith yw y bydd cylch gwaith CGA yn cynyddu, fel y bydd yn cyd-fynd
yn fwy â chyrff rheoleiddio cyfatebol, gan symud tuag at ddatblygu’r holl swyddogaethau
rheoleiddio, gan gynnwys safonau proffesiynol i bob grŵp sydd wedi cofrestru. Bydd hyn yn gwella
ymhellach ein cynnig i unigolion cofrestredig, gan sicrhau ymagwedd gyson a dangos gwerth am
arian hefyd. Bydd y Gofrestr estynedig yn darparu darlun mwy cyfoethog o’r gweithlu addysg
amrywiol a bydd y data gwerthfawr hwn yn helpu i amlygu tueddiadau allweddol a llywio polisïau
ynghylch y gweithlu.
Byddwn yn parhau i gynorthwyo Llywodraeth Cymru â chynllunio a datblygu’r gweithlu a byddwn yn
ymatebol i helpu gyda gwaith prosiect achlysurol i gefnogi datblygu polisïau.
Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn addas at ei ddiben, rydym wedi ymgynghori â’n rhanddeiliaid
allweddol, gan gynnwys aelodau’r Cyngor a staff, undebau addysg a’r gymuned ehangach.

Ein Gweledigaeth
I fod yn rheoleiddiwr annibynnol, credadwy ac yn bartner strategol o ddewis yn sector addysg
Cymru.

Ein Cenhadaeth
Rydym yn rheoleiddiwr annibynnol, cenedlaethol, yn sicrhau proffesiynoldeb a safonau uchel yn y
gweithlu addysg.
Rydym yn rheoleiddio ar ran y cyhoedd ac yn cefnogi gweithwyr proffesiynol addysg mewn amryw
rôl, o’r cyfnod sylfaen i addysg bellach, rolau cefnogol a thu hwnt.

Rydym yn ffynhonnell ddata a gwybodaeth gredadwy ynghylch y gweithlu addysg yng Nghymru

Fframwaith Deddfwriaethol
O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, prif nodau’r Cyngor yw:
 Cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd y dysgu yng Nghymru
 Cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon a phersonau sy’n cefnogi
addysgu a dysgu yng Nghymru
 Diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd, a chynnal hyder a ffydd y cyhoedd yn y
gweithlu addysg

O dan Ddeddf Addysg (Cymru), prif swyddogaethau’r Cyngor yw:
 Sefydlu a chynnal Cofrestr o Ymarferwyr Addysg
 Cynnal Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg
 Ymchwilio i honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol
difrifol neu droseddau perthnasol a allai godi amheuon ynghylch addasrwydd ymarferwr
cofrestredig i ymarfer, a chynnal gwrandawiadau ar y rhain
 Achredu rhaglenni addysg cychwynnol athrawon a monitro’u cydymffurfiaeth â meini prawf
cenedlaethol
 Rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ar faterion yn ymwneud â’r gweithlu addysg ac
addysgu a dysgu
 Monitro sefydlu a gwrando apelau (lle y bo’n berthnasol) ar gyfer athrawon
 Hybu gyrfaoedd yn y gweithlu addysg
 Ymgymryd â gwaith penodol yn ymwneud ag addysgu a dysgu ar gais Llywodraeth Cymru
Nid yw Cyngor y Gweithlu Addysg yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru; fe’i hariennir gan ffioedd
cofrestru ond mae’n derbyn cyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithgareddau a gyflawnir
ar ei rhan, sy’n cynnwys:
 Gweinyddu dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC)
 Gweinyddu’r trefniadau cyllido, olrhain a chofnodi ar gyfer Sefydlu a’r Radd Meistr mewn
Ymarfer Addysgol
 Datblygu a chynnal y Pasbort Dysgu Proffesiynol
 Gwrando apelau Sefydlu a chyhoeddi tystysgrifau Sefydlu
 Sefydlu Pwyllgor Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon o fewn CGA a pharatoi i achredu
rhaglenni.

Strwythur
Mae gan Gyngor y Gweithlu Addysg 14 o aelodau. Ar hyn o bryd, penodir saith aelod drwy
system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a phenodir saith aelod yn sgil cael eu
henwebu gan amrywiaeth o randdeiliaid. Penodir aelodau’r Cyngor am gyfnod o bedair blynedd.

Y Cyngor sy’n gosod cyfeiriad strategol CGA ac sy’n gyfrifol am ei lywodraethu. Ar hyn o bryd,
mae CGA yn cyflogi 35 o staff, ond wrth i gylch gwaith y sefydliad gynyddu, rhagwelir y bydd
nifer y staff yn cynyddu yn ystod cyfnod y cynllun hwn.

Amcanion Allweddol ar gyfer 2017-20
Amcan 1: Cynnal safonau proffesiynol unigolion cofrestredig a sicrhau eu
haddasrwydd i ymarfer er budd y cyhoedd
1.1.

Cynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg sy’n gywir, hygyrch ac ymatebol.

1.2.

Cynnal gweithdrefnau cofrestru ac addasrwydd i ymarfer sy’n drylwyr, teg a thryloyw,
sy’n cynnal hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg ac sy’n sicrhau mai’r bobl hynny yn
unig yr ystyrir eu bod yn addas i ymarfer a all wneud hynny.

1.3.

Ymhel â’r gweithlu a rhanddeiliaid i gynnal safonau uchel trwy hybu Cod Ymddygiad ac
Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau cysylltiedig.

Amcan 2: Hybu proffesiynoldeb a dysgu proffesiynol o fewn y gweithlu addysg
2.1

Datblygu system drylwyr ar gyfer achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon sy’n
sicrhau ansawdd y ddarpariaeth ac yn safoni’r ddarpariaeth.

2.2

Arwain a chefnogi mentrau i hybu dysgu proffesiynol effeithiol o fewn y gweithlu
addysg.

2.3

Arwain a chefnogi mentrau i annog y gweithlu addysg i gymryd rhan mewn ymchwil.

Amcan 3: Gweithio fel partner strategol i helpu i wella polisïau addysg a’u gweithredu
yng Nghymru
3.1

Darparu cyngor, ymchwil ac ymatebion amserol i ymgynghoriadau yn seiliedig ar
dystiolaeth, wedi’u llywio gan brofiadau’r gweithlu addysg a chan ddefnyddio’r data
unigryw a gedwir yn y Gofrestr Ymarferwyr Addysg.

3.2

Sicrhau bod ein cyfathrebiadau yn cyflwyno negeseuon clir a chyson am rôl GCA a’n bod
yn ymhél yn ystyrlon â’r cyhoedd, ein hunigolion cofrestredig a’n rhanddeiliaid.

3.3

Chwilio’n rhagweithiol am gyfleoedd i weithio’n estynedig mewn partneriaeth â’n
rhanddeiliaid, gan gynnwys ein hunigolion cofrestredig, i ddylanwadu’n gadarnhaol ar
ddatblygu polisïau a’u cyflwyno

Amcan 4: Cynyddu gallu’r sefydliad tra’n sicrhau’r gwerth gorau i unigolion
cofrestredig
4.1

Rheoli adnoddau’n effeithiol trwy gynllunio, monitro a rheoli ariannol gofalus.

4.2

Parhau i wella prosesau cynllunio a rheoli perfformiad, gan sicrhau eu bod yn ymgorffori
arfer gorau ac yn cydymffurfio â safonau statudol a deddfwriaeth.

4.3

Darparu rhaglen ddatblygu gynhwysfawr a chynhwysol i gyflogeion, y Cyngor ac aelodau
Pwyllgorau, sy’n bodloni anghenion datblygol y sefydliad ac yn hybu cydraddoldeb a lles.

Cyllideb arfaethedig, 2017-20
Noder: Mae'r ffigurau mewn perthynas â gweithgarwch CGA yn unig, hyd nes
derbynnir Llythyr Cynnig Grant gan Lywodraeth Cymru
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Amcan 1: Cynnal safonau proffesiynol cofrestreion a sicrhau eu priodoldeb i
ymarfer er budd y cyhoedd.
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Amcan 2: Hyrwyddo proffesiynoldeb a dysgu proffesiynol o fewn y gweithlu
addysg

49,940
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Amcan 3: Gweithio fel partner strategol mewn Addysg
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309,887
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Amcan 4: Cynyddu gallu a chapasiti trefniadol tra'n sicrhau'r gwerth gorau i
gofrestreion
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Incwm i'w dderbyn o ffioedd cofrestru (gan gynnwys cymhorthdal ffioedd LlC)
Grantiau a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru: I'W GADARNHAU
Incwm arall: llog banc
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Gwariant

Cronfeydd wrth gefn

Cronfa Ddata
Priodoldeb i Ymarfer
Llety
Cyfanswm y Gwariant

Gwarged ar gyfer y cyfnod

Fersiwn, yn gywir ym mis Chwefror 2017 ac sy'n cynnwys gweithgaredd CGA yn unig.

