
CRYNODEB Y CADEIRYDD 

Braint i mi unwaith eto, fel Cadeirydd CYSAG Ynys Môn, yw cael cyflwyno Adroddiad Blynyddol 

2016/17. Yn ystod y deuddeng mis diwethaf gwelwyd rhai newidiadau yn y Pwyllgor ac rwy'n 

falch o groesawu aelodau'r newydd canlynol – y Cynghorwyr Glyn Haynes, Bryan Owen ac Alun 

Roberts o Gyngor Sir Ynys Môn, ynghyd â Ms Anest Frazer sy’n cynrychioli’r  Eglwys yng 

Nghymru. ‘Rwyf hefyd yn falch o ddweud ein bod wedi gallu cadw mewnbwn amhrisiadwy Mr 

Rheinallt Thomas, un o'n haelodau mwyaf profiadol, sy'n parhau i wasanaethu ar y Pwyllgor fel 

cynrychiolydd y Cyngor Ysgolion Sul. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i wneud cynnydd yn y meysydd allweddol a 

ganlyn: 

a) Derbyn a dadansoddi adroddiadau hunanarfarnu'r ysgolion. Cyflwynwyd 

cyfanswm o 11 o adroddiadau yn ystod 2016-17. 

b) Monitro addoli ar y cyd o fewn yr ysgolion. Mae aelodau'r pwyllgor yn parhau i 

ymweld ag ysgolion i weld natur yr addoli drostynt eu hunain ac, yn aml, maent 

yn adrodd yn ôl eu bod wedi eu hysbrydoli gan yr hyn a welsant. 

c) Nodi arfer da trwy dderbyn cyflwyniadau yn ein cyfarfodydd gan ysgolion a 

ddewiswyd ac y gellir eu rhannu wedyn. 

Fel sy'n arferol, mae nifer o argymhellion allweddol yn yr Adroddiad. Caiff yr holl argymhellion 

hyn eu cynnwys wedyn yn ein Cynllun Gweithredu parhaus a fydd yn cael ei ddiweddaru i 

adlewyrchu hynny. Ar hyn o bryd mae'r Cynllun Gweithredu yn canolbwyntio ar bedair 

blaenoriaeth, sef: 

1: Datblygu arweinyddiaeth dda mewn addysg grefyddol ac addoli ar y cyd;  

2: 'Dyfodol Llwyddiannus’: Argymhellion Donaldson ac Addysg Grefyddol;  

3: Cefnogi athrawon uwchradd wrth iddynt baratoi a chyflwyno'r maes llafur TGAU newydd ar 

gyfer Astudiaethau Crefyddol;  

4: Hyrwyddo addoli ar y cyd o ansawdd da.  

Bydd angen adolygu'r blaenoriaethau uchod ymhen tua 12 mis i baratoi ar gyfer y cwricwlwm 

newydd wrth i ysgolion yng Nghymru ymateb i argymhellion a wnaed gan yr Athro Graham 

Donaldson yn ei adroddiad "Dyfodol Llwyddiannus". Yn sicr, bydd newidiadau mawr yn y 

cwricwlwm a bydd rôl Cymdeithas CYSAGau Cymru (y corff cenedlaethol) yn hanfodol wrth 

ddarparu mewnbwn i Lywodraeth Cymru ar unrhyw newidiadau arfaethedig. Wedi mynychu fy 

nghyfarfod cyntaf o Gymdeithas CYSAGau Cymru, rwy'n hyderus y bydd y pwyllgor hwn, yn ddi-

os, yn llais cryf i sicrhau nad yw pwysigrwydd addysg grefyddol yn cael ei ddibrisio. 

Yn olaf, hoffwn eto gynnig fy niolchgarwch diffuant i'm cyd-aelodau am eu hymroddiad trwy 

gydol y flwyddyn ac i’r swyddogion ymroddgar y mae eu cymorth mor hollbwysig.  Diolch yn 

arbennig unwaith eto i Miss Bethan James, yr Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant ar gyfer GwE 



(Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion) y mae ei chyfraniad a'i harweiniad mor 

hanfodol i'n llwyddiant. 

Y CYNGHORYDD DYLAN REES 
CADEIRYDD CYSAG MÔN 
  


