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CYLCH GORCHWYL PANEL GWEITHREDOL CYSAG YSGOLION  

 

Pwrpas y ddogfen hon yw dangos cylch gorchwyl Panel Gweithredol CYSAG Ysgolion. 

Ionawr, 2020 

 

1.0 CEFNDIR  

1.1 Mae gan CSYM Pwyllgor CYSAG gweithredol sy’n cyfarfod o leiaf bob tymor fel sy’n ofyn 

statudol ar bob Awdurdod. 

 

1.2 Mae Uwch Reolwr Llesiant a’r Clerc yn rhoi arweiniad i'r Panel am arferion effeithiol sydd o 

fewn ein hysgolion, hefyd yn cyflwyno gwybodaeth newydd gan CYSAGau Cymru 

Llywodraeth Cymru ac Estyn    

1.3 Gall y Pwyllgor Cysag wahodd ysgolion i gyflwyno eu harferion drwy rannu eu Hunan 

Arfarniad 

1.4    Gall y Pwyllgor CYSAG gynnal ymweliadau i ysgolion i arsylwi cyfnodau Addoli ar y Cyd a   

chraffu ar waith disgyblion ac arddangosfeydd.    

 

2.0 RÔL Y PANEL Gweithredol CYSAG YSGOLION  

2.1     Annog trefniadau i rannu arferion da rhwng ysgolion, gan fanteisio ar wybodaeth cyfoesa 

diweddar . 

2.2 Gwella darpariaeth holl ysgolion ar Ynys Môn drwy herio a chodi safonau Addysg Grefyddol 

yn gadarn mewn ysgolion unigol ac mewn clwstwr  

2.3 Diweddaru gwybodaeth y PWYLLGOR CYSAG [llawn] am lwyddiannau a'r heriau sy'n 

wynebu ysgolion ar Ynys Môn. 

2.4 Rhoi hyder i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Sgriwtini y Pwyllgor Gwaith a'r Rheoleiddwyr bod  

safon y ddarpariaeth mewn  Addysg Grefyddol yn ysgolion Môn  yn gadarn dda a bod y 

Pwyllgor CYSAG yn barnu  ar dystiolaeth onest o gyraeddiadau ysgolion. 

2.5 Cynorthwyo'r Gwasanaeth Dysgu ac Ysgolion gyda rhaglenni a phrosiectau addysgol 

blaengar o fewn y maes a chynyddu gwybodaeth am drefniadau gweithio ar y cyd rhwng y 

Cyngor a rhan ddeiliaid perthnasol er mwyn codi safonau. 
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3.0 TREFNIADAU  
 

3.1 Bydd y PGCY yn cyfeirio at ac yn gweithredu'r cynllun gweithredu CYSAG. 

3.2 Bydd disgwyl i’r aelodau o PGCY rannu unrhyw wybodaeth neu adnoddau diweddar gan yr 

Uwch Reolwr Llesiant o fewn ysgolion y dalgylch.   

3.3 Bydd y PGCY yn gallu cynnig argymhellion neu godi materion sy'n peri pryder i sylw 

Pwyllgor CYSAG. 

3.4  Bydd gwaith PGCY yn cyfrannu at adroddiad blynyddol CYSAG. 

 

4.0  AELODAETH 
 

4.1     Cydlynwyr Addysg Grefyddol pob un ysgol Uwchradd, ac athrawon sy’n aelod o’r Panel 

CYSAG  

 

5.0  AMLDER A GWEINYDDU 

5.1   Cynhelir cyfarfod tymhorol i drafod materion sydd o bwys a fewn y Cynllun Gweithredu 

5.2  Bydd cyfle i’r aelodau PGCY  gynnig eitemau ar gyfer yr agenda 5 diwrnod cyn y cyfarfod. 

5.3 Bydd cofnodion, ar ffurf pwyntia gweithredu yn cael ei gofnodi gan Glerc y Panel CYSAG. 

Bydd CYSAG yn derbyn crynodeb o waith y pwyllgor gweithredu bob tymor.     

5.4 Nid oes raid cael cworwm i’r Panel fedru bwrw ymlaen ond dylid rhoi sylw difrifol i ohirio'r 

cyfarfod os bydd llai na thri aelod yn bresennol. 

 

6.0 ADOLYGU’R CYLCH GORCHWYL 

6.1 Adolygir y Cylch Gorchwyl bob blwyddyn gan y Panel.   


