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Q1 Yn eich barn chi, sut y gall ysgolion leihau nifer y gwersi y mae angen eu cyflenwi gan aelod arall o staff yr 

ysgol neu athro cyflenwi/athrawes gyflenwi allanol? 

Y prif resymau dros yr angen am gyflenwi yw salwch a 'hyfforddiant'/gweithgaredd y tu allan i'r ysgol. 

O ran salwch, mi fyddai mynd i'r afael â phroblem llwyth gwaith gormodol a straen yn debygol iawn o leihau nifer y 

diwrnodau o salwch, gan gynnwys salwch hirdymor. 

Mae llawer o absenoldebau wedi bod yn y cyfnod diweddar yn sgil gwaith ar y cwricwlwm - gan bod y proffesiwn ei 

hun wedi bod yn gyfrifol i raddau helaeth iawn am ddatblygu'r fframwaith newydd (a hynny'n beth gadarnhaol). Mi 

fydd hynny'n debygol o barhau dros y cyfnod o nawr tan 2022 gyda phwyslais ar rannu arfer da gydag ysgolion eraill, 

cydweithio, ac ati. Mae dyletswyddau arholi allanol (gyda CBAC fel arfer) yn gofyn am nifer o ddiwrnodau allan o'r 

ysgol yn y sector uwchradd. 

Un ffordd o leihau'r angen i ddod ag athrawon allanol mewn i'r ysgol er mwyn cyflenwi yw sicrhau lefelau uwch, 

mwy hyblyg, o staffio o fewn ysgolion. Nid ydym yn cyfeirio yma at Gynorthwywyr Lefel Uchel neu Oruchwylwyr 

Cyflenwi - ond yn hytrach athrawon ychwanegol (supernumerary). Gweler atebion i gwestiynau isod am ragor o 

drafodaeth ynghylch manteision y math hyn o fodel. 

Q2 Yn eich barn chi, pa effaith y mae gwersi wedi eu cyflenwi yn ei chael ar addysg y plant? 

Mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar sut y trefnir y cyflenwi a phwy sy'n gwneud y gwaith.  

Os mai Cynorthwyydd Lefel Uchel neu athro digymhwyster a ddefnyddir i gyflenwi, ni ellir disgwyl i addysgu 

ddigwydd - dim ond 'gwarchod' y dosbarth. Mae hyn yn broblematig o ran yr effaith y mae'n ei gael ar addysg y 

disgyblion gan nad ydynt yn gwneud fawr o gynnydd os unrhyw gynnydd o gwbl. Mae enghreifftiau o grwpiau o 

ddisgyblion yn cael nifer helaeth iawn o 'wersi' o'r fath mewn cyfnod o wythnos neu bythefnos - neu bod hyn yn 

digwydd yn gyson, o bosib mewn pwnc penodol, dros gyfnod estynedig - gan gynnwys disgyblion sy'n paratoi ar gyfer 

arholiadau allanol. Mae hyn yn beth cyffredin tu hwnt - ac mae'n amlwg bod yr asiantaethau (hyd yn oed y rheiny 

sy'n rhan o Fframwaith y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol) yn gwneud defnydd helaeth o gynorthwywyr ac 

athrawon digymhwyster am nad oes angen talu'r isafswm cyfradd tâl iddynt. 

Os darperir athro cymwys, mae modd disgwyl iddynt addysgu'r dosbarth(iadau) - ond yn amlwg, mae angen iddynt 

gael digon o wybodaeth a rhag-rybudd i wneud hyn. Nid yw hynny bob amser yn cael ei wireddu. 

Mae problem arall sy'n benodol i'r sector cyfrwng Cymraeg sef yr anhawster i sicrhau athrawon cyflenwi, drwy'r 

asiantaethau, sydd â sgiliau digonol yn y Gymraeg i fedru dysgu mewn ysgol cyfrwng Cymraeg. Gall hyn amharu'n 

sylweddol (yn ychwanegol at y problemau uchod) ar addysg y disgyblion. 

Q3 Sut y gall ysgolion gyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon mewn modd sy'n cynnig gwerth da am arian? 

Rydym o'r farn bod nifer o gamau y mae'n rhaid eu cymryd yn sgil maint y broblem erbyn hyn. Mae Llywodraeth 

Cymru wedi arbrofi gyda sawl cynllun er mwyn gwella'r sefyllfa (Marc Ansawdd; Preferred Provider; Fframwaith) ac 

nid yw'r un ohonynt wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.  

Dyma a welwn fel y prif broblemau (1) safon yr addysg i'r disgyblion (2) yr amodau a thelerau i'r athrawon cyflenwi 

(3) gwerth am arian. 

Mae'r Cynllun Peilot sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, ble mae Athrawon Newydd Gymhwyso (fel arfer) yn 

cael eu cyflogi mewn ysgol neu glwstwr o ysgolion gyda'r bwriad o gyflenwi wedi bod yn gadarnhaol iawn. Gwyddom 

- yn sgil ymateb ein haelodau, ac yn sgil yr adroddiad gwerthuso - nad yw wedi bod heb ei broblemau, ond teimlwn 

bod yma sail ar gyfer gweithredu pellach, hirdymor - a bod modd goresgyn llawer o'r problemau nawr eu bod wedi'u 

hadnabod. Mae'r manteision yn cynnwys (1) sicrhau pwll penodol o athrawon sy'n gyfarwydd â'r ysgol(ion) a'r 

disgyblion ac felly'n arwain at ansawdd uwch o ran yr addysg a ddarperir (2) athrawon wedi'u cyflogi yn unol â thâl 

ac amodau gwaith statudol athrawon ac felly'n cael eu trin yn deg, ac fel rhan ganolog o'r gweithlu addysg (gan 

gynnwys cael bod yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Athrawon), derbyn Hyfforddiant Mewn Swydd ac ati (3) sicrhau 



cyflogaeth sefydlog i Athrawon Newydd Gymhwyso er mwyn iddynt allu cwblhau eu Cyfnod Ymsefydlu. Y prif rwystr 

yw diffyg cyllid - nid oedd yw'r cynllun yn gynaladwy (yng nghyd-destun cyllidebau truenus ysgolion ar hyn o bryd) 

heb yr arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru tuag at y Cynllun Peilot.  

 

Rydym erbyn hyn (yn sgil methiannau gwahanol gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddelio gyda'r asiantaethau) yn gwbl 

argyhoeddedig bod angen i athrawon cyflenwi fod yn gyflogedig gan awdurdodau lleol neu ysgolion unigol. Dyna'r 

unig ffordd o sicrhau eu bod yn derbyn tâl ac amodau gwaith statudol athrawon a'u bod yn gymwys i fod yn aelodau 

o'r Cynllun Pensiwn Athrawon. Hoffem weld system arlein genedlaethol (neu ranbarthol) fyddai'n hwylus i ysgolion 

allu drefnu athrawon cyflenwi, ac a fyddai'n hwylus hefyd i'r athrawon cyflenwi rhoi manylion ynghylch eu 

harbenigedd, medrau ieithyddol, cwmpas daearyddol ac ati. Pe byddai cysylltiad gyda Chofrestr Cyngor y Gweithlu 

Addysg, mi fyddai sicrwydd am eu cymhwysedd a'u statws DBS. 

Q4 Sut y gall ysgolion helpu staff sy'n cyflenwi ar gyfer absenoldeb athrawon i gyflawni eu swyddi'n dda? 

Mae'n gwbl hanfodol bod athrawon cyflenwi yn derbyn gwybodaeth ddigonol am (1) bolisïau a gweithdrefnau'r ysgol 

(2) nodweddion y dosbarth/dosbarthiadau dan sylw, gan gynnwys anghenion disgyblion penodol oddi fewn i'r 

dosbarthiadau (3) y math a lefel o waith y mae angen ei ddarparu/cyflawni, a'r math o gynnydd a ddisgwylir. Yn 

ychwanegol, mae angen i athrawon gael eu croesawu i'r ysgol; yn aml ar hyn o bryd, maent yn cerdded mewn i ysgol 

dieithr, heb neb i'w croesawu a heb deimlo fel rhan o'r ysgol o gwbl - gall fod yn brofiad annifyr ac ynysig dros ben. 

Q5 A oes gennych chi unrhyw beth arall yr hoffech chi sôn wrthym amdano ynghylch trefniadau cyflenwi ar 

gyfer absenoldeb athrawon? 

Fel y mae Swyddfa Archwilio Cymru'n ymwybodol iawn, nid yw 'gwerth am arian' yn gyfystyr â'r opsiwn rhataf. 

Rhuthr am yr opsiwn rhataf sydd wedi nodweddi'r gyfundrefn ar gyfer cyflenwi absenoldeb athrawon dros y 

blynyddoedd diwethaf dros rannau helaeth o Gymru (gydag ambell i eithriad e.e. Gwynedd, Ceredigion). Os yw 

ysgolion ac awdurdodau lleol yn atebol am safon yr addysg a ddarperir i ddisgyblion, mae'n rhaid sicrhau cyfundrefn 

sy'n sicrhau cydbwysedd rhwng safonau addysgiadol, tegwch cymdeithasol/proffesiynol, a chost. Mae dwy o'r tair 

elfen honno yn cael eu hanwybyddu i raddau helaeth iawn dan y gyfundrefn bresennol. 

 


