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Crynodeb gweithredol
Yn 2011, daeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i gytundeb â Llywodraeth Cymru ynglŷn â’i chyllideb, gan
sicrhau £32 miliwn i helpu i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Cyflwynwyd y Grant Amddifadedd
Disgyblion (PDG) yng Nghymru yn 2012, a dyrannwyd cyllid gwerth £32.4 miliwn i ysgolion. Mae hyn yn seiliedig
ar swm o £450 fesul plentyn rhwng 5 a 15 oed sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (FSM).
Ar ddechrau 2013, penderfynodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru gynnal arolwg i ystyried effaith y Grant
Amddifadedd Disgyblion yng Nghymru.
Fel rhan o’r arolwg, aethom ati i holi 1630 o ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru ynglŷn â’u safbwyntiau
a’u profiadau wrth weithredu’r grant hyd yn hyn. Roedd y cwestiynau yn cynnwys a yw ysgolion yn gwybod am
faint o amser y bydd y cyllid ar gael, a yw’r holl staff wedi’u hysbysu am ganllawiau a gofynion y Grant
Amddifadedd Disgyblion, a yw’r cyllid wedi’i dargedu’n benodol at ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am
ddim a beth oedd yr eitemau gwariant mwyaf. Rydym wedi derbyn nifer sylweddol o atebion, ac mae’r gyfradd
ymateb yn 33% ar gyfartaledd.
Mae’n galonogol darllen cynifer o sylwadau cadarnhaol mewn ymateb i’n harolwg. Mae cyllid y PDG yn cefnogi
amrywiaeth eang o ymyraethau creadigol, ac mae ysgolion wedi nodi bod y grant yn cael effaith sylweddol ar
ddeilliannau disgyblion, codi safonau mewn llythrennedd a rhifedd a gwella hyder. Mae tystiolaeth yn cynyddu
bod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn gwneud gwahaniaeth i ddisgyblion o gefndiroedd difreintiedig yng
Nghymru, a bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn dadlau o blaid cynyddu a pharhau â’r cyllid er mwyn
sicrhau bod y llwyddiant hwn yn para.

PRIF GANFYDDIADAU:
Sicrwydd ariannu
Yn ôl ein harolwg, nid yw 69% o ysgolion ledled Cymru yn gwybod am faint o amser y bydd y Grant Amddifadedd
Disgyblion ar gael. Mae hyn yn effeithio ar allu ysgolion i gynllunio at y dyfodol a gwneud penderfyniadau
strategol tymor canolig neu fwy hirdymor. Mae hyn yn gallu effeithio ar sut mae ysgolion yn defnyddio’r cyllid.
Byddai’n fanteisiol i ysgolion wybod mor fuan â phosibl faint o gyllid y byddant yn ei dderbyn. Byddai hyn yn
galluogi ysgolion i gynllunio a pharatoi cyllideb am y flwyddyn sy’n dod.

Ymwybyddiaeth staff
Nododd 67% o ysgolion ledled Cymru bod eu holl staff wedi’u hysbysu’n llawn am ganllawiau a gofynion y Grant
Amddifadedd Disgyblion. Mae’n ymddangos bod ymwybyddiaeth a chyfraniad staff yn allweddol wrth wneud
penderfyniadau effeithiol ynglŷn â chynllunio a gwario, ynghyd â pholisi clir a systemau monitro ac arfarnu
cadarn.
Dylid annog staff a llywodraethwyr i herio sut mae’r cyllid yn cael ei wario er mwyn sicrhau bod ysgolion yn
defnyddio’r grant ar gyfer yr ymyraethau mwyaf effeithiol o ran cost a budd.
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Targedu cyllid
Dangosodd yr arolwg mai dim ond 23% o ysgolion sy’n defnyddio cyllid y Grant Amddifadu Disgyblion ar gyfer plant
sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn unig. Cyfaddefodd y rhan fwyaf o ymatebwyr (77%) bod cymorth ychwanegol
yn cael ei rannu rhwng disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a disgyblion sydd â chyflawniad isel.
Rydym yn croesawu’r penderfyniad y caiff ysgolion i hyblygrwydd wrth benderfynu sut i wario’r cyllid, ac mae’n glir
y bydd rhai mesurau hefyd o fudd i ddisgyblion y tu hwnt i’r grŵp targed. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ysgolion gadw
diben y Grant Amddifadedd Disgyblion mewn cof, sef helpu i ‘leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol’.

Blaenoriaethau gwariant
Ar ôl categoreiddio’r ymatebion i’r arolwg, nodwyd mai ariannu staff oedd defnydd mwyaf cyffredin y grant ledled
Cymru, gyda 39% o ysgolion yn rhestru staffio fel un o’u tair eitem o wariant mwyaf. Yr ail ddefnydd mwyaf
cyffredin oedd dibenion meithrin a lles (23%), ac roedd 16% o ysgolion yn gwario ar adnoddau, 8.5% ar ddysgu
digidol, 7% ar systemau hyfforddi, 5% ar weithgareddau ac 1% neu lai ar gludiant neu eitemau eraill.
O safbwynt staffio, mae Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton yn dod i’r casgliad bod gwariant o’r fath yn cael
effaith gymharol fach o ystyried ei gost uchel; mae tiwtora un-i-un yn cael ‘effaith ganolig am gost uchel iawn’, mae
lleihau maint dosbarthiadau yn cael ‘effaith isel am gost uchel iawn’, ac mae cyflogi cynorthwywyr addysgu yn cael
‘effaith isel iawn neu dim effaith am gost uchel iawn’.
Mae Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton yn ddull defnyddiol iawn o helpu ysgolion ac athrawon i wneud
penderfyniadau ar sail gwybodaeth a thystiolaeth ynglŷn â’r opsiynau mwyaf effeithiol ar gyfer gwariant. Dylai
Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth frys i ddatblygu pecyn cymorth tebyg i’w ddefnyddio yng nghyd-destun Cymru.
Dylai Llywodraeth Cymru hefyd fonitro’r rheolaethau sydd ar ysgolion er mwyn ystyried a yw canllawiau PDG,
awdurdodau lleol neu gonsortia addysg yn cyfyngu ar y defnydd o’r PDG, a mynd i’r afael â’r mater hwn er mwyn
sicrhau bod ysgolion yn cadw hyblygrwydd o safbwynt gwariant.

Ariannu
Roedd nifer o sylwadau’n codi cwestiynau ynglŷn â’r fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r Grant Amddifadedd
Disgyblion. Nodwyd bod y cyllid yn seiliedig ar ystadegau disgyblion y flwyddyn flaenorol a oedd yn derbyn prydau
ysgol am ddim, a nodwyd hefyd fod llawer o rieni yn gyndyn i hawlio prydau ysgol am ddim oherwydd y stigma a
gysylltir â hyn neu am resymau eraill.
Nododd nifer o sylwadau fod cyfanswm y cyllid a ddyrennir fesul disgybl yn is na’r cyfanswm yn Lloegr. Mae
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gadw’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn £450 fesul disgybl ar gyfer 2013-14 a
2014-15, ond yn Lloegr mae’r cyllid wedi codi o £488 fesul disgybl yn 2011-2012 i swm arfaethedig o £1300 ar gyfer
2014-2015.
Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod cyllid yn adlewyrchu sefyllfa mor gyfoes â phosibl, yn hytrach na sefyllfa
hanesyddol sy’n seiliedig ar nifer y disgyblion FSM y flwyddyn flaenorol. Dylai hefyd fynd i’r afael â phroblemau a
achosir gan stigma, rhesymau diwylliannol neu resymau eraill sy’n golygu bod llawer o rieni yn gyndyn i hawlio
prydau ysgol am ddim, er bod ganddynt hawl i wneud hynny, gan adael ysgolion i gefnogi mwy o ddisgyblion o
gefndiroedd difreintiedig nag y maent wedi derbyn cyllid ar eu cyfer.
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Cyflwyniad
Yn 2011, daeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i gytundeb â Llywodraeth Cymru ynglŷn â’i chyllideb, gan
lwyddo i sicrhau £32 miliwn i helpu i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol. Roedd y Premiwm
Disgyblion yn un o’r pedwar o bolisïau a gafodd flaenoriaeth ar dudalen flaen maniffesto Etholiad Cyffredinol
2010 y Democratiaid Rhyddfrydol, a chyflwynwyd y prif bolisi gan y Democratiaid Rhyddfrydol a oedd yn
llywodraethu yn San Steffan ym mis Ebrill 2011.
Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn falch o fod
wedi cyflwyno premiwm disgyblion ar gyfer Cymru, sy’n
dangos ein bod yn rhoi gwerthoedd y Democratiaid
Rhyddfrydol ar waith ar adeg anodd, gan roi
blaenoriaeth i gynorthwyo’r disgyblion sydd â’r angen
mwyaf. Ar hyd yr amser, ein blaenoriaeth yw sicrhau bod
y plant mwyaf difreintiedig yn derbyn y cymorth sydd ei
angen arnynt, a sicrhau buddsoddiad digonol yn ein
system addysg er mwyn trechu tlodi, iechyd gwael ac
economi wan.
Cyflwynwyd y Grant Amddifadedd Disgyblion (PDG) yng
Nghymru yn 2012, a dyrannwyd cyllid gwerth £32.4
miliwn i ysgolion. Mae hyn yn seiliedig ar swm o £450
fesul plentyn rhwng 5 a 15 oed sy’n gymwys i gael
prydau ysgol am ddim (FSM). Cyfrifir y dyraniad ar sail
data’r flwyddyn flaenorol o Gyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion ar ddisgyblion sy’n gymwys i gael
prydau ysgol am ddim. Yn dilyn datganiad y gyllideb ar gyfer 2013-14, cafodd y grant ei ymestyn i gynnwys
plant sy’n derbyn gofal hefyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu cyllid gwerth £36.8 miliwn ar gyfer
blwyddyn academaidd 2013-14.
Ym mis Gorffennaf 2013, lansiodd Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu ar gyfer
Trechu Tlodi 2013, sy’n cynnwys targed i sicrhau gwelliant 10% yng nghyrhaeddiad
plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. Yng Nghymru, mae Achub y Plant yn
amcangyfrif bod 200,000 o blant yn byw mewn tlodi, gyda bron 15% yn byw mewn
tlodi difrifol. Hon yw’r gyfran uchaf ar gyfer unrhyw un o wledydd y DU. Mae’r ffaith
fod tlodi yn cael effaith sylweddol ar gyfleoedd bywyd plentyn yn cael ei chydnabod
yn eang. Mae disgyblion o gefndiroedd difreintiedig yn fwy tebygol o beidio â bod
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, yn cael llai o gymwysterau ac yn byw
bywydau byrrach na disgyblion o gefndiroedd mwy cefnog.
Yn 2012, nododd adroddiad Estyn o’r enw ‘Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi
ac anfantais mewn ysgolion’: “Mae’r cyswllt rhwng anfantais a thangyflawni
addysgol yn parhau’n rhy gryf. Yn gyffredinol, nid yw dysgwyr o deuluoedd tlotach
yn cyflawni cystal â’u cyfoedion. Mae gan ysgolion rôl allweddol i’w chwarae, ac nid
yw gwasanaethu pob dysgwr yn gyfartal yn ddigon – mae angen canolbwyntio’n fwy
penodol ar y plant a’r bobl ifanc hynny sy’n cael eu magu mewn tlodi.”

“Pe na bai’r grant
amddifadedd disgyblion
yn bodoli, rwy’n credu’n
gryf y byddai angen i mi ei
ddyfeisio.”
Huw Lewis, y Gweinidog
Addysg a Sgiliau
17.07.13
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Felly, mae gan y Grant Amddifadedd Disgyblion gyfraniad allweddol i’w wneud tuag at helpu Llywodraeth
Cymru i gyrraedd ei tharged ar gyfer gwella cyrhaeddiad plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. Mae
astudiaethau o dlodi plant wedi dangos bod gan lawer o blant o gefndiroedd difreintiedig ddiffyg uchelgais a
hunan-barch, lefelau presenoldeb gwael a phroblemau ymddygiad. Yn ogystal, prin yw eu cyfle i wneud
gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon neu gerddoriaeth, sy’n cael eu cymryd yn ganiataol yn aml gan eu
cyfoedion mwy cefnog. Nod y Grant Amddifadedd Disgyblion yw helpu i leihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng
plant o gefndiroedd cyfoethocach a thlotach, mynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng anfantais a thangyflawniad
addysgol a sicrhau bod pob plentyn yn gallu gwireddu ei botensial.
Yn Lloegr, mae’r Premiwm Disgyblion wedi’i gynyddu bob blwyddyn, o £488 fesul disgybl cymwys yn 20112012 (y flwyddyn gyntaf), i £1300 ar gyfer 2014-2015. Yn y Cynulliad Cenedlaethol, mae Rhyddfrydwyr
Democrataidd Cymru yn ymgyrchu i gynyddu’r cyllid ar gyfer y Grant Amddifadedd Disgyblion. Rydym eisiau
sicrhau nad yw Llywodraeth Cymru yn gadael i ddisgyblion yng Nghymru golli rhagor o dir wrth i’r bwlch
ariannu rhwng Cymru a Lloegr barhau i dyfu.

Yr arolwg
Tua dechrau 2013, penderfynodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru gynnal arolwg i ystyried effaith y Grant
Amddifadedd Disgyblion yng Nghymru. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Ipsos Mori i
gwblhau gwerthusiad manwl o effeithiolrwydd y Grant Amddifadedd Disgyblion, ond ni fydd yr adroddiad
terfynol ar gael tan fis Ebrill 2015.
Fel rhan o’r arolwg, aethom ati i holi 1630 o
ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru
ynglŷn â’u safbwyntiau a’u profiadau wrth
weithredu’r grant hyd yn hyn. Roedd y
cwestiynau yn cynnwys a yw ysgolion yn
gwybod am faint o amser y bydd y cyllid ar gael,
a yw’r holl staff wedi’u hysbysu am ganllawiau a
gofynion y Grant Amddifadedd Disgyblion, a
yw’r cyllid wedi’i dargedu’n benodol at
ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a
beth oedd yr eitemau gwariant mwyaf.
Rydym wedi derbyn nifer sylweddol o atebion, ac mae’r gyfradd ymateb yn 33% ar gyfartaledd. Roedd y
cyfraddau ymateb ledled Cymru fel a ganlyn: Canol De Cymru 32%, Gogledd Cymru 42%, Canolbarth a
Gorllewin Cymru 30%, De-ddwyrain Cymru 33%, De-orllewin Cymru 30%. Roedd ymateb llawer o’r ysgolion
yn fanwl iawn, ac yn cynnwys sylwadau cadarnhaol a negyddol am eu profiad o’r grant hyd yn hyn. Mae’r
adroddiad hwn yn ystyried yr atebion a’r sylwadau a dderbyniwyd yn fanwl, ac yn ystyried dulliau posibl o
wella effeithiolrwydd y Grant Amddifadedd Disgyblion yn y dyfodol.
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Sicrwydd ariannu
Cwestiwn: Ydych chi’n gwybod am faint o amser y bydd y Grant Amddifadedd Disgyblion ar gael?
Yn ôl ein harolwg, nid yw 69% o ysgolion ledled Cymru yn gwybod am faint o amser y bydd y Grant Amddifadedd
Disgyblion ar gael. Cafwyd y ganran uchaf yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru lle nad oedd 87% o ymatebwyr yn
gwybod am faint o amser y bydd y grant ar gael, o gymharu â’r ganran isaf o 51% yn y De-orllewin.

Ffig. 1 Ydych chi’n gwybod am faint o amser y bydd
y PDG ar gael?

Ydw
Nac ydw

Ffig. 2 Ydych chi’n gwybod am faint o amser y bydd y PDG ar gael?
De-ddwyrain Cymru
De-orllewin Cymru
Ydw

Canol De Cymru

Nac ydw

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gogledd Cymru
0% 20% 40% 60% 80% 100%120%

Ffig 3: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar sicrwydd ariannu
 “Mae angen grant 3-4 blynedd ar gyfer strategaeth hirdymor er mwyn cyflogi staff am fwy na thymor ar y






tro.”
“Gobeithio y bydd yn parhau gan fod yr ymyraethau yn werthfawr.”
“Mae’n amhosibl datblygu prosiectau hirdymor oherwydd yr ansicrwydd.”
“Mae’n bosibl y bydd lefelau staffio yn gorfod lleihau oherwydd ansicrwydd ynglŷn â hirhoedledd y grant,
gan effeithio ar gynaliadwyedd y gwelliannau.”
(Nac ydw) “Mae hwn yn gwestiwn da oherwydd rydym yn dibynnu’n fawr ar PDG.”
“Gobeithio y bydd yn parhau oherwydd rydym yn ei ddefnyddio yn unol â’r meini prawf ac mae’n cael
effaith ar ddeilliannau gwell.”
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Mae’n amlwg nad yw’r rhan fwyaf o ysgolion yng Nghymru yn gwybod am
faint o amser y bydd y Grant Amddifadedd Disgyblion yn cael ei ariannu. Mae
hyn yn effeithio ar allu ysgolion i gynllunio at y dyfodol a gwneud
penderfyniadau strategol tymor canolig neu fwy hirdymor, sy’n gallu cael
effaith ar sut mae ysgolion yn defnyddio’r cyllid.
Nododd un ysgol ei bod ‘yn anodd tu hwnt recriwtio staff cymorth o ansawdd
gan nad ydym yn gwybod am faint o amser y bydd y cyllid ar gael’. Mae hyn yn
awgrymu y gall ysgolion fod yn llai parod i gyflogi cynorthwywyr addysgu neu
staff cymorth os ydynt yn gorfod gwneud hynny fesul tymor.

“Mae’n bosibl y bydd
lefelau staffio yn gorfod
lleihau oherwydd ansicrwydd ynglŷn â hirhoedledd y grant, gan
effeithio ar gynaliadwyedd
y gwelliannau.”

Mae’n amlwg bod ysgolion yn teimlo’n rhwystredig oherwydd y diffyg
sicrwydd ynglŷn â chyllid y Grant Amddifadedd Disgyblion yn y dyfodol, ac
mae angen i Lywodraeth Cymru egluro’r sefyllfa. Yn ôl ymateb Llywodraeth
Cymru i gwestiwn ysgrifenedig gan Aled Roberts AC¹ ar 4 Chwefror, mae
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyllid am gyfnod o dair blynedd
a fydd yn dod i ben yn 2014-15. Yn ogystal, mae wedi ymrwymo i gadw
dyraniad fesul disgybl ar lefel o £450 ar gyfer 2013-14 a 2014-15.
Mae sicrwydd a chyfathrebu yn allweddol i ddarparu unrhyw gyllid grant yn
llwyddiannus. Dylai ysgolion fod wedi derbyn y wybodaeth hon yn y dechrau.
Byddai hyn wedi galluogi ysgolion i gynllunio dros gyfnod o dair blynedd a’u
helpu i bennu eu blaenoriaethau, eu gweithredoedd a’u canlyniadau dymunol
o safbwynt PDG.

“Ar ôl gweld llwyddiant y
grant, rydym yn gobeithio
y bydd y llywodraeth yn
parhau i’w ddarparu yn y
dyfodol.”

Ffig 4: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar sicrwydd ariannu
 “Ar hyn o bryd mae gennym sicrwydd ariannol tan fis Mawrth 2015. Ar ôl hynny, pwy a ŵyr?”
 “Mae hyn yn effeithio ar ein gallu i bennu targedau strategol hirdymor i drechu tlodi.”
 “Mae’n anodd datblygu cynlluniau tymor canolig a hirdymor os yw’r cyllid yn anghynaladwy o bosibl.”
 “Gobeithio y bydd y cyllid yn parhau gan fod yr ysgol wedi cael budd mawr o’r PDG, sydd wedi cael effaith






bositif ar les a datblygiad plant.”
“3 blynedd? Mae yna ansicrwydd a fydd modd parhau â’r gefnogaeth os caiff y grant ei ddileu ar ôl hyn.”
(Nac ydw) “Dyna pam nad ydym yn dibynnu ar y grant hwn, ond yn ei ddefnyddio i wella profiadau bywyd y
rhai sydd â’r angen mwyaf.”
“Mae pob un o’n plant yn cael asesiad sylfaenol ac asesiad ar ddiwedd yr ymyrraeth, ac rydym wedi profi
eu bod yn gwneud cynnydd academaidd.”
“Mae’r ffaith nad yw ysgolion byth yn gwybod flwyddyn ar ôl blwyddyn a fyddan nhw’n parhau i dderbyn y
grant hwn, neu unrhyw grant arall, yn gryn rwystr.”
“Derbyn gwybodaeth o flwyddyn i flwyddyn.”

1

WAQ62053 http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-business-fourth-assembly-written-questions.htm?act=dis&id=242860&ds=2/2013
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Ymwybyddiaeth staff
Cwestiwn: A yw holl staff eich ysgol wedi’u hysbysu am y drefn ar gyfer cyllid PDG?
Nododd 67% o ysgolion ledled Cymru fod eu holl staff wedi’u hysbysu’n llawn am ganllawiau a gofynion y
Grant Amddifadedd Disgyblion. Cafwyd y ganran uchaf o atebion cadarnhaol yn y Gogledd a Chanol De
Cymru (70%), a’r ganran isaf yn y De-ddwyrain (59%). Ar gyfartaledd, nododd 33% o ysgolion nad yw’r holl
staff wedi’u hysbysu am y drefn ar gyfer y cyllid.

Ffig 5: A yw holl staff eich ysgol wedi’u hysbysu am y drefn ar
gyfer cyllid PDG?

Ydyn – mae’r holl staff
wedi’u hysbysu’n llawn
am y canllawiau a’r
gofynion
Nac ydyn – nid yw’r holl
staff wedi’u hysbysu’n
llawn

Ffig 6: A yw holl staff eich ysgol wedi’u hysbysu
am y drefn ar gyfer cyllid PDG?
De-ddwyrain Cymru
De-orllewin Cymru
Ydyn

Canol De Cymru

Nac ydyn

Canolbarth a…
Gogledd Cymru
0%

50%

100% 150%

Roedd yn galonogol bod 67% o ysgolion wedi nodi bod holl staff yr ysgol wedi’u hysbysu am y drefn ar gyfer
cyllid PDG. Nododd rhai ysgolion fod staff yn cyfrannu at y broses gynllunio a phenderfynu, a’u bod wedi
derbyn cynlluniau manwl yn ymwneud â’r defnydd o gyllid PDG. Roedd un ysgol yn arddangos y cynllun
gwario yn yr ystafell athrawon, a nododd ysgol arall fod uwch reolwyr a’r pwyllgor cyllid wedi derbyn y
wybodaeth ofynnol hefyd.
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Mae’r sylwadau uchod yn enghreifftiau o arfer da. Yn ôl adroddiad diweddar Ofsted, ‘The Pupil Premium’², sy’n
asesu sut mae ysgolion yn Lloegr yn gwario’r cyllid yn llwyddiannus i wella cyflawniad, mae ysgolion sy’n
gwario’r Premiwm Disgyblion yn llwyddiannus yn sicrhau bod staff yn cyfrannu at y broses, ac mae ganddynt
bolisi clir sydd wedi’i gytuno gan lywodraethwyr yr ysgol a’i gyhoeddi ar-lein. Nodwyd enghreifftiau eraill o arfer
da, gan gynnwys penodi arweinydd neu bwyllgor i oruchwylio cyllid, sicrhau bod staff yn gwybod pa ddisgyblion
sy’n gymwys ar gyfer y Premiwm Disgyblion a thrafod deilliannau dysgu’r disgyblion hynny yn ystod cyfarfodydd
rheoli perfformiad.

Mae’n achos pryder bod 33% o’r ysgolion a ymatebodd i’n harolwg wedi nodi nad yw’r holl staff wedi’u hysbysu’n
llawn am y drefn ar gyfer cyllid PDG. Roedd rhai sylwadau’n nodi mai dim ond uwch reolwyr neu randdeiliaid
allweddol oedd wedi cyfrannu at drafodaethau yn ymwneud â’r grant, ac ‘nad oes angen i bob aelod o staff
wybod’. O ystyried bod adroddiad Ofsted yn pwysleisio pwysigrwydd cyfraniad staff, mae’r sylwadau hyn yn peri
pryder. Daeth adroddiad Ofsted i’r casgliad bod yr ysgolion a oedd wedi gwario’u grant yn llai llwyddiannus yn
cynllunio eu gwariant Premiwm Disgyblion ar wahân i’w gwariant cyffredinol yn aml, sy’n awgrymu nad oedd yn
rhan o gynllun datblygu ysgol integredig ac nad oedd llywodraethwyr yn cyfrannu at y penderfyniadau.
Mae’n ymddangos bod ymwybyddiaeth a chyfraniad staff ar bob lefel yn allweddol wrth wneud penderfyniadau
cynllunio a gwario effeithiol, ynghyd â pholisi clir a systemau monitro ac arfarnu cadarn. Dylid annog staff a
llywodraethwyr i herio sut mae’r cyllid yn cael ei wario er mwyn sicrhau bod ysgolion yn defnyddio’r grant ar gyfer
yr ymyraethau mwyaf effeithiol o ran cost a budd.
Ym mis Ebrill 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau newydd ar y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a’r
Grant Amddifadedd Disgyblion ar gyfer 2013-2015³. Dim ond unwaith y mae’r canllawiau yn crybwyll cynnwys
staff drwy ymgynghori â nhw; dylid pwysleisio pwysigrwydd ymwybyddiaeth staff o ddiben a threfn y PDG. Fodd
bynnag, mae’r canllawiau yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion: ‘gyhoeddi eu dyraniad GAD ar-lein, ynghyd â
manylion am sut y maent wedi defnyddio'r grant, y gwariant grant a'i effaith, er mwyn sicrhau bod ysgolion yn
atebol am eu perfformiad i rieni a'r gymuned ehangach a'u bod wedi ymdrin â phwyslais penodol yr arian.’ Mae’r
datblygiad hwn i’w groesawu gan y bydd yn helpu i wella tryloywder a sefydlu ymwybyddiaeth o ddiben ac effaith
cyllid ledled yr ysgol a’r gymuned.
2

Ofsted ‘The Pupil Premium: how schools are spending the funding successfully to maximise achievement’ (Chwefror 2013) http://
www.ofsted.gov.uk/resources/pupil-premium-how-schools-are-spending-funding-successfully-maximise-achievement
3

Llywodraeth Cymru ‘Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a Grant Amddifadedd Ysgolion 2013 i 2015’ (Ebrill 2013) http://cymru.gov.uk/
topics/educationandskills/publications/guidance/school-effectiveness-grant-2013-2015/?lang=cy
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Fodd bynnag, nododd nifer o ysgolion fod canllawiau’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn ddryslyd, nad
oeddent yn egluro ar ba bethau y gellir gwario’r cyllid ac nad oeddent yn darparu unrhyw hyfforddiant staff.
Mae’r canllawiau newydd a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2013 yn cyfuno’r Grant Amddifadedd Disgyblion, y
Grant Effeithiolrwydd Ysgolion ac Arian Cyfatebol Grant Amddifadedd Disgyblion Cymunedau yn Gyntaf yn un
ddogfen 63 tudalen. Dylid darllen y ddogfen ochr yn ochr â dogfennau eraill fel adroddiad Estyn, ‘Arfer
effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion’ (Tachwedd 2012)4 a Phecyn Cymorth
Ymddiriedolaeth Sutton5. Yr hyn sydd gennym, felly, yw amrywiaeth ddryslyd o ganllawiau, adroddiadau a
phecynnau cymorth sy’n gallu cymryd llawer o amser i’w dehongli a’u gweithredu.
Er mwyn lleihau’r angen i groesgyfeirio rhwng dogfennau lluosog, dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i
ddatblygu Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton i’w ddefnyddio yng Nghymru, a’i gynnwys mewn un ddogfen
ganllawiau sy’n canolbwyntio’n llwyr ar y Grant Amddifadedd Disgyblion. Dylai hyn gynnwys casgliad o
enghreifftiau o arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn deillio o ganfyddiadau academaidd ac arferion gorau
mewn ysgolion. Byddai canllawiau clir, mwy cryno a chynhwysfawr, ynghyd â hyfforddiant staff ynglŷn â diben
y grant ac enghreifftiau o ymyraethau effeithiol, yn gwella effeithiolrwydd y gwariant.
Nododd yr ysgolion hefyd fod yr amserlenni’n dynn ar gyfer gwario’r Grant Amddifadedd Disgyblion, ac yn aml
mae’r cyllid yn cael ei gyhoeddi yn hwyr yn y flwyddyn ariannol newydd. Byddai dyrannu’r cyllid mor gynnar â
phosibl yn y flwyddyn ariannol yn helpu ysgolion i fod yn fwy rhagweithiol wrth benderfynu ar eu
blaenoriaethau ar gyfer gwariant PDG.
Ffig 7: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar ymwybyddiaeth staff
 “Mae’r canllawiau manwl, sydd weithiau’n ddryslyd, yn ei gwneud yn anodd gwybod yn sicr ar ba bethau y gellir
















ac na ellir gwario’r grant.”
“Cynllun Datblygu’r Ysgol a’r consortiwm sy’n penderfynu sut mae’r grant yn cael ei ddefnyddio.”
“Mae’r staff wedi mwynhau gweld y plant yn cael gwerth ychwanegol gwirioneddol drwy’r prosiectau a ariennir
gan y PDG.”
“Dim hyfforddiant (staff) wedi’i ddarparu.”
“Cyrhaeddodd y canllawiau yn hwyr, fel arfer. Rydym yn adweithiol yn hytrach nag yn rhagweithiol.”
“Mae’r cyllid yn cael ei gyhoeddi mor hwyr yn y flwyddyn ariannol newydd nes ei fod yn rhy hwyr ar gyfer y rhan
fwyaf o dymor yr haf.”
“Ni allwn ni wario nes ein bod yn gwybod yn sicr bod y cyllid ar gael. Ar ôl hynny rydym yn derbyn amserlenni
tynn ar gyfer cynlluniau gwario.”
“Dim ond yr uwch dîm rheoli sy’n trafod y grant.”
“Mae’r holl staff yn ymwybodol o’r defnydd o gyllid y PDG. Mae’r staff hefyd yn cyfrannu at y gwaith cynllunio.”
“Mae rhanddeiliaid allweddol yn ymwybodol.”
“Mae’r staff yn ymwybodol oherwydd rydym wedi trafod sut i wneud y defnydd gorau o’r cyllid.”
“Mae’r holl staff yn ymwybodol o’r blaenoriaethau.”
“Nid oes angen i’r holl staff wybod.”
“Mae’r holl staff wedi derbyn cynlluniau clir a manwl.”
“Nid yw staff cymorth wedi’u hysbysu.”
“Mae’r cynllun gwario wedi’i arddangos yn yr ystafell staff.”

4

Estyn ‘Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion’ (Tachwedd 2012) http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewer-w/260005.2/
Arfer%20effeithiol%20wrth%20fynd%20i’r%20afael%20â%20thlodi%20ac%20anfantais%20mewn%20ysgolion%20-%20Tachwedd%202012/?navmap=30,163,
5
Ymddiriedolaeth Sutton - EEF Teaching and Learning Toolkit (Gwanwyn 2013) http://educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/toolkit/
Teaching_and_Learning_Toolkit_(Spring_2013).pdf
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Targedu cyllid
Cwestiwn: A yw’r cyllid PDG yn eich ysgol yn cael ei ddefnyddio’n benodol ar gyfer disgyblion sy’n derbyn
prydau ysgol am ddim?
Dangosodd ein harolwg mai dim ond 23% o ysgolion sy’n defnyddio cyllid y Grant Amddifadedd Disgyblion yn
llwyr ar gyfer disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. Roedd y ganran hon yn amrywio o 31% yn Neddwyrain Cymru a Chanol De Cymru i 18% yng Ngogledd Cymru ac yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.
Cyfaddefodd y rhan fwyaf o ymatebwyr (77%) bod cymorth ychwanegol yn cael ei rannu rhwng disgyblion sy’n
derbyn prydau ysgol am ddim a disgyblion sydd â chyflawniad isel.
Ffig 8: A yw’r cyllid PDG yn eich ysgol yn cael ei ddefnyddio’n
benodol ar gyfer disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim?
Ydy – dim ond plant sy’n
derbyn prydau ysgol am
ddim sy’n cael cymorth
ychwanegol

Nac ydy – mae cymorth
ychwanegol yn cael ei
rannu rhwng disgyblion
sy’n derbyn prydau ysgol
am ddim a disgyblion
sydd â chyflawniad isel

Ffig 9: A yw’r cyllid PDG yn eich ysgol yn cael ei ddefnyddio’n
benodol ar gyfer disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim?
De-ddwyrain Cymru
De-orllewin Cymru
Ydy

Canol De Cymru

Nac ydy

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gogledd Cymru
0% 20% 40% 60% 80%100%120%

Mae’n achos pryder mai dim ond 23% o ymatebwyr sy’n defnyddio’r grant ar gyfer disgyblion sy’n derbyn prydau
ysgol am ddim yn unig. Nododd nifer o ysgolion fod rhai disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim yn
cyflawni’n dda ac nad oes angen cymorth ychwanegol arnynt, neu nad yw’r hawl i gael prydau ysgol am ddim yn
cynnwys pob un o’r disgyblion sydd wedi ymddieithrio neu sy’n tangyflawni.
Rydym yn croesawu penderfyniad ysgolion i fod yn hyblyg wrth benderfynu sut i wario’r cyllid, ac mae’n glir y
bydd rhai mesurau hefyd o fudd i ddisgyblion y tu hwnt i’r grŵp targed. Fodd bynnag, mae angen i ysgolion gadw
diben y Grant Amddifadedd Disgyblion mewn cof, sef helpu i ‘leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol’.
Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru fonitro a yw defnyddio’r cyllid i fynd i’r afael â chyrhaeddiad gwael yn
gyffredinol yn gwanhau gwelliant ymysg disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim.
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Dylai’r canllawiau bwysleisio nad yw’r grant wedi’i
fwriadu ar gyfer disgyblion difreintiedig sy’n cyflawni’n
wael yn unig, ond bod modd ei ddefnyddio hefyd i
gefnogi disgyblion sy’n cyflawni’n dda ac yn cael
graddau da, ond sydd efallai’n wynebu problemau
cymdeithasol neu ymddygiad, problemau presenoldeb
neu brydlondeb, neu ddiffyg diddordeb gan rieni. Mae
hefyd yn gallu helpu i sicrhau nad yw tlodi yn atal eu
potensial addysgol: er enghraifft, os yw plentyn sy’n
derbyn prydau ysgol am ddim yn cyflawni’n dda, gellid
defnyddio’r cyllid i’w gynnwys mewn gweithgareddau
allgyrsiol na all ei rieni eu fforddio o bosibl. Byddai hyn
yn rhoi hwb i hyder a brwdfrydedd y disgybl a’i
ddyheadau ar gyfer y dyfodol.
Yn ôl adroddiad Estyn, ‘Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion’6, roedd yr
ysgolion effeithiol yn trefnu teithiau na fyddent ar gael o bosib i ddisgyblion difreintiedig, fel ymweld ag
amgueddfeydd, gweld perfformiadau gan gerddorfeydd neu fynychu dramâu. Roedd yr ysgolion yn sylweddoli
bod gweithgareddau cyfoethogi o’r fath yn gallu gwella hyder a sgiliau bywyd dysgwyr. Nododd adroddiad
Ofsted fod un ysgol wedi defnyddio’r cyllid yn llwyddiannus i gefnogi disgybl a oedd yn cyflawni’n dda ond yn
dod o deulu ariannol dlawd. Cafodd y disgybl gymorth i ymweld â phrifysgolion a mynychu cyrsiau, dramâu a
chyngherddau. O ganlyniad, gwelodd y disgybl y posibiliadau sy’n deillio o ragoriaeth academaidd, a llwyddodd
y profiadau i’w hysbrydoli a chodi ei disgwyliadau ar gyfer ei huchelgais academaidd ei hun.
Mae angen, felly, gwneud rhagor o waith i sicrhau bod ysgolion yn defnyddio’r
cyllid yn unol â diben y Grant Amddifadedd Disgyblion; er mwyn cefnogi
disgyblion o gefndiroedd difreintiedig a chodi eu cyrhaeddiad addysgol i’r lefel
uchaf posibl. Ni ddylid cymysgu cymhwysedd â chyflawniad isel yn unig, gan
nad yw’r grant yn seiliedig ar resymeg o’r fath.
Nododd rhai sylwadau eraill nad yw pob teulu sy’n gymwys yn gwneud cais am
brydau ysgol am ddim oherwydd y stigma. Mae hyn yn rhwystro ysgolion rhag
nodi disgyblion o’r cefndiroedd mwy difreintiedig a rhag derbyn y cyllid llawn y
gallent fod yn gymwys i’w dderbyn o dan y Grant Amddifadedd Disgyblion. Mae
angen gwneud gwaith i asesu a yw’r rhesymau am hyn yn seiliedig ar stigma yn
unig, neu a ydynt i’w priodoli i ddiwylliant, traddodiad, diffyg ymwybyddiaeth
neu broblemau’n cael gafael ar ffurflenni cais neu eu llenwi. Gallai ysgolion
fynd ati i annog rhieni a chynhalwyr i wneud cais am brydau ysgol am ddim neu
gynnig cymorth gyda llenwi ffurflenni.

“Mae rhai plant yn byw
mewn amddifadedd ond
nid yw’r rhieni yn hawlio
prydau ysgol am ddim.”

“Ychydig iawn o rieni
sy’n fodlon derbyn
prydau ysgol am ddim
– nid yw hyn yn
adlewyrchu natur
amrywiol cymuned yr
ysgol.”

6

Estyn ‘Arfer effeithiol wrth fynd i’r afael â thlodi ac anfantais mewn ysgolion’ (Tachwedd 2012) http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/docViewerw/260005.2/Arfer%20effeithiol%20wrth%20fynd%20i’r%20afael%20â%20thlodi%20ac%20anfantais%20mewn%20ysgolion%20-%
20Tachwedd%202012/?navmap=30,163,
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Ffig 10: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar dargedu cyllid
 “Mae’r plant hyn wedi cael budd mawr o’r PDG.”
 “Mae’r grant yn seiliedig ar brydau ysgol am ddim yn y flwyddyn academaidd flaenorol, felly mae’r





















niferoedd yn newid yn aml.”
“Mae lefelau cyflawni rhai disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim yn uchel, ac nid oes angen cymorth
ychwanegol arnynt.”
“Nid yw pob disgybl sy’n cael prydau ysgol am ddim yn tangyflawni.”
“Nid yw pob teulu sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim yn gwneud cais oherwydd stigma.”
“Nid yw disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim angen cymorth bob amser, felly mae’r ysgol wedi
targedu disgyblion mewn angen.”
“Rydym yn teimlo’n rhwystredig bod angen dod o hyd i gyllid o ffynonellau eraill ar gyfer disgyblion sydd
angen cymorth ychwanegol nad ydynt yn derbyn prydau ysgol am ddim.”
“Rydym yn defnyddio’r grant i gynorthwyo’r holl ddisgyblion sy’n tangyflawni, ond mae’r rhan fwyaf o’r
disgyblion hyn yn derbyn prydau ysgol am ddim.”
“Fe’i defnyddir ar gyfer llawer o grwpiau ymyrraeth, gan gynnwys disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am
ddim.”
“Gan fod canran mor isel o’n disgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, a gan fod rhai ohonynt yn
cyflawni’n dda, mae’r arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ein disgyblion sydd fwyaf agored i niwed.”
“Mae rhai plant yn byw mewn amddifadedd ond nid yw’r rhieni yn hawlio prydau ysgol am ddim.”
“Ychydig iawn o rieni sy’n fodlon derbyn prydau ysgol am ddim – nid yw hyn yn adlewyrchu natur amrywiol
cymuned yr ysgol.”
“Rydym wedi ein lleoli mewn ardal ddifreintiedig, ac mae’r plant hyn yn cael budd mawr iawn o’r grant.”
“Nid yw’r hawl i brydau ysgol am ddim yn cynnwys pob disgybl sydd wedi ymddieithrio/yn tangyflawni.”
“Nid oes angen cymorth academaidd ar bob plentyn sy’n derbyn prydau ysgol am ddim.”
“Mae cyllid PDG yn gymorth mawr i’n disgyblion sy’n tangyflawni, ac mae’n rhoi profiadau i ddisgyblion na
fyddent yn eu cael gartref.”
“Mae’n ddull hynod werthfawr o ddarparu cymorth a dargedir ar gyfer dysgwyr sy’n agored i niwed.”
“Nid yw teithwyr yn hawlio prydau ysgol am ddim er mai nhw sydd â’r lefel gyflawni isaf yn y cohort.”
“Rydym yn ychwanegu disgyblion â gallu isel er mwyn cael y budd mwyaf o’r cyllid.”
“Mae’r grwpiau sy’n cael cymorth yn cynnwys pob disgybl sy’n derbyn prydau ysgol am ddim, ac weithiau
grwpiau eraill.”
“Mae gorgyffwrdd yn anochel mewn sefyllfa bob dydd.”
“Mae bron yn amhosibl cyfyngu’r cyllid i ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim.”

“Mae gan addysg rôl sylfaenol i helpu i godi pobl o'u tlodi ac i amddiffyn y
rheini sydd mewn perygl o fod mewn tlodi a dan anfantais. Mae cysylltiad cryf
rhwng cyrhaeddiad addysgol gwael, lefelau sgiliau isel ac iechyd a lles gwael.”
- Llywodraeth Cymru ‘Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi’
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Blaenoriaethau gwariant
Cwestiwn: Rhestrwch y tri pheth mwyaf cyffredin a brynir gan eich ysgol gyda’r PDG
Cafwyd amrywiaeth eang o ymatebion i’r cwestiwn hwn, wrth i ysgolion nodi enghreifftiau penodol o’r mathau
o brosiectau a gefnogir gan gyllid y Grant Amddifadedd Disgyblion. Ar ôl categoreiddio’r ymatebion i’r arolwg,
nodwyd mai ariannu staff oedd defnydd mwyaf cyffredin y grant ledled Cymru, gyda 39% o ysgolion yn rhestru
staffio fel un o’u tair eitem o wariant mwyaf. Yr ail ddefnydd mwyaf cyffredin oedd dibenion meithrin a lles
(23%), ac roedd 16% o ysgolion yn gwario ar adnoddau, 8.5% ar ddysgu digidol, 7% ar systemau hyfforddi, 5%
ar weithgareddau ac 1% neu lai ar gludiant neu eitemau eraill.

Ffig 11: Rhestrwch y tri pheth mwyaf cyffredin a brynir gan eich ysgol gyda’r PDG
Arall, 1.0%
Hyfforddi
Athrawon,
7.0%
Dysgu Digidol,
8.5%
Staffio, 39.0%
Adnoddau, 16.0%

Cludiant, 0.5%

Gweithgareddau,
5.0%

Meithrin a Lles, 23.0%

Roedd y mathau o wariant yn y categori ‘staffio’ yn cynnwys cynorthwywyr addysgu, cyllid rhan-amser ar gyfer
athro ychwanegol, cynorthwywyr dysgu, darparu sesiynau dal i fyny neu oriau ychwanegol ar gyfer cymorth
anghenion arbennig. Roedd y gwariant ar ‘feithrin a lles’ yn cynnwys dosbarthiadau meithrin, sesiynau teulu,
cymorth ymddygiad, cyswllt rhwng y cartref a’r ysgol, rhaglenni i gefnogi iechyd emosiynol, rhaglenni cefnogaeth
gan gyfoedion neu gymorth ar gyfer hunan-barch a hyder. Roedd ‘gweithgareddau’ yn cynnwys gweithgareddau
allgyrsiol fel gweithdai theatr, digwyddiadau lleol, neu ymweliadau gan arbenigwyr allanol fel hyfforddwr pêldroed. Roedd y gwariant ar ‘gludiant’ yn cynnwys bws mini i hyrwyddo a galluogi cyfranogiad. Roedd ‘adnoddau’
yn cynnwys cyflenwadau ysgol, cerddoriaeth ac offerynnau, llyfrau, ac adnoddau dal i fyny AAA neu lythrennedd
a rhifedd. Roedd y gwariant ar ‘ddysgu digidol’ yn cynnwys caledwedd TG, i-Pads neu gyfrifiaduron llechen,
gliniaduron, e-ddarllenwyr ac e-lyfrau.
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Roedd llawer o’r sylwadau a dderbyniwyd mewn ymateb i’n harolwg yn dangos
effaith gadarnhaol y Grant Amddifadedd Disgyblion. Roedd rhai’n nodi bod gwariant
ac addysgu a oedd â ffocws gofalus wedi arwain at ‘ddeilliannau cadarnhaol,
mesuradwy’ ac yn cael ‘effaith enfawr ar wella perfformiad disgyblion’. Mae’n
ymddangos bod lefelau cyrhaeddiad wedi gwella’n sylweddol, wrth i ysgolion nodi
bod y PDG yn ‘grant gwerthfawr’ ac yn ‘adnodd hanfodol’ sydd wedi helpu i godi
lefelau cyrhaeddiad a darllen. Nodwyd bod canlyniadau profion darllen 2013 y
disgyblion wedi gwella hefyd. Yn ôl un sylw, roedd y grant yn ‘hanfodol bwysig i
ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ac yn cael problemau darllen’.
Nododd eraill fod cyfraddau presenoldeb wedi cynyddu, bod y grant yn gwneud
gwahaniaeth drwy ymyraethau bob dydd ym meysydd llythrennedd a rhifedd a bod
sgil-effeithiau’r prosiectau wedi bod yn ‘syfrdanol’.
Roedd rhai ysgolion yn cwyno bod lefel y gwaith papur at ddibenion archwilio yn
‘rhy fiwrocrataidd’. Mae hwn yn bwynt pwysig sydd angen ei ystyried gan
Lywodraeth Cymru. Nododd eraill fod y cyllid yn annigonol i dalu costau’r
prosiectau a gefnogir gan y grant a bod angen sicrhau cyllid ychwanegol. Wrth i’r
cyllid ar gyfer y Premiwm Disgyblion yn Lloegr barhau i gynyddu, mae Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru wedi bod yn ymgyrchu am ragor o gyllid ar gyfer y Grant
Amddifadedd Disgyblion. Byddai hyn yn galluogi ysgolion i neilltuo rhagor o arian ar
gyfer ymyraethau sy’n ceisio cefnogi disgyblion o gefndiroedd difreintiedig, a
chefnogi’r gwaith cadarnhaol sy’n cael ei wneud mewn ysgolion ledled Cymru.

“Ers gweithredu’r grant,
mae cyrhaeddiad
disgyblion sydd â hawl i
brydau ysgol am ddim wedi
cyrraedd yr un lefel ar
ddiwedd CA2 â disgyblion
nad oes ganddynt hawl i
brydau ysgol am ddim.
Mae’r canlyniadau wedi
gwella’n sylweddol ~20%.
Nid oes ‘bwlch’ erbyn hyn.”

“Heb y cyllid hwn, byddai
llawer o blant yn parhau i
golli tir o safbwynt eu
darllen. Mae’r PDG yn
hanfodol bwysig i
ddisgyblion sy’n derbyn
prydau ysgol am ddim ac yn
cael problemau darllen.”

Ffig 12: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar flaenoriaethau gwariant
 “Mae’r hyn sydd wedi’i brynu wedi bod o gymorth gwirioneddol i’r disgyblion – diolch i chi.”
 “Mae unrhyw ymrwymiad i staff ar ôl (3 blynedd) yn ansicr, a gallai arwain at ddileu swyddi.”
 “Ni allai llawer o ysgolion ddarparu’r gwasanaeth hwn heb y grant.”
 “Mae’r cyllid hwn wedi gwneud gwahaniaeth i gyflawniadau’r grŵp targed – mae llawer o gynnydd wedi’i













wneud o ganlyniad i’r rhaglen ymyrraeth.”
“Mae lefel y gwaith papur sydd ei angen at ddibenion archwilio yn rhy fiwrocrataidd.”
“Mae’r grant yn werthfawr ac mae’r ymyraethau bob dydd ym meysydd llythrennedd a rhifedd yn gwneud
gwahaniaeth.”
“Cododd y cyfraddau presenoldeb yn sylweddol.”
“Mae’r PDG wedi cynyddu lefel cyrhaeddiad a lefel darllen y 14 disgybl yn y dosbarth.”
“Roedd canlyniadau Prawf Darllen Cymru Gyfan mis Mai 2013 yn uwch ar gyfer yr holl ddisgyblion.”
“Mae sgil-effeithiau’r prosiectau hyn wedi bod yn syfrdanol.”
“Diolch i chi am y PDG. Mae’n adnodd hanfodol ar gyfer rhoi cymorth ychwanegol ar bob lefel i’n plant sy’n
derbyn prydau ysgol am ddim.”
“Mae’r holl gyllid ychwanegol wedi cael effaith ar addysg disgyblion. Mae modd rhoi ymyraethau ar waith
heb symud cynorthwywyr addysgu o’r ystafell ddosbarth.”
“Mae addysgu â ffocws wedi cael effaith enfawr ar wella perfformiad disgyblion.”
“Gwerth pob ceiniog!”
“Prin fod y cyllid yn talu hanner y costau. Bydd rhaid i ni ddefnyddio cyllid yn wahanol y flwyddyn nesaf.”
“Defnyddiwyd cyllid ychwanegol o’r ysgol a’r Grant Effeithiolrwydd Ysgolion hefyd i ariannu’r prosiect hwn.”
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Roedd y patrymau gwariant rhanbarthol yn debyg ledled Cymru. Gwariodd De-orllewin Cymru’r ganran uchaf o
gyllid (54%) ar staffio a gwariodd Canol De Cymru’r ganran uchaf (31%) ar feithrin a lles. Dim ond Gogledd Cymru
a De-orllewin Cymru a restrodd gludiant fel un o’r tair prif eitem a brynwyd. Gwariodd 9% o holl ymatebwyr
Canol De Cymru gyllid ar weithgareddau, o gymharu â thua 2% yn Ne-ddwyrain a De-orllewin Cymru.

Ffig 13: Rhestrwch y tri pheth mwyaf cyffredin a brynir gan eich ysgol
gyda’r PDG
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Ledled Cymru, nododd 39% o ysgolion fod gwariant ar staffio yn un o’r tair eitem fwyaf cyffredin a brynwyd.
Mae’n ddiddorol sylwi bod ein harolwg yn dangos cydberthyniad cadarnhaol rhwng cyfanswm y Grant
Amddifadedd Disgyblion a dderbyniodd ysgol bob blwyddyn a chanran y cyllid hwn a wariwyd ar staffio: po
fwyaf y cyllid, po uchaf y ganran a wariwyd ar gostau staff. Mae hyn yn awgrymu bod ysgolion sy’n derbyn
cyfanswm llai o gyllid yn defnyddio’r grant mewn ffordd fwy creadigol at ddibenion mwy eang. Gan nad yw’r
cyllid yn ddigonol i gyflogi aelod ychwanegol o staff, neu oherwydd y diffyg sicrwydd ynglŷn â faint o gyllid a fydd
ar gael bob blwyddyn, mae’n bosibl bod y grant yn cael ei wario ar brosiectau mwy tymor byr.

Ffig 14: Canran y cyllid PDG sy’n cael ei wario ar staffio
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Cyllid PDG a dderbyniwyd bob blwyddyn ar gyfartaledd
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O safbwynt staffio, mae Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton yn dod i’r casgliad bod gwariant o’r fath yn cael
effaith gymharol isel am gost uchel; mae tiwtora un-i-un yn cael ‘effaith gymedrol am gost uchel iawn’ gyda
chynnydd posibl o bum mis; mae lleihau maint dosbarthiadau yn cael ‘effaith isel am gost uchel iawn’ gyda
chynnydd posibl o dri mis; ac mae cyflogi cynorthwywyr addysgu yn cael ‘effaith isel iawn neu ddim effaith’ heb
unrhyw gynnydd posibl yn uwch na’r cyfartaledd.
Mae’r dulliau mwyaf buddiol a nodir ym Mhecyn Cymorth
Ymddiriedolaeth Sutton yn cynnwys adborth effeithiol. Mae hyn
yn cynnwys rhoi adborth i’r dysgwr a/neu’r athro ar berfformiad
y dysgwr o safbwynt ei nodau dysgu. Mae hyn yn cael effaith
uchel iawn am gost isel, gyda chynnydd posibl o wyth mis. Credir
bod strategaethau metawybyddiaeth a hunanreoleiddio, sy’n
annog disgyblion i gynllunio, monitro a gwerthuso eu dysgu eu
hunain, yn cael effaith uchel am gost isel, gyda chynnydd posibl o
wyth mis. Mae tiwtora gan gyfoedion, neu ddysgu a gynorthwyir
gan gyfoedion, lle mae dysgwyr yn gweithio mewn parau neu
mewn grwpiau bach i roi cymorth addysgu i’w gilydd, yn cael
effaith fawr am gost isel gyda chynnydd posibl o chwe mis.
Mae Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton yn ddull defnyddiol iawn o helpu ysgolion ac athrawon i wneud
penderfyniadau ar sail gwybodaeth a thystiolaeth ynglŷn â’r opsiynau mwyaf effeithiol ar gyfer gwariant. Dylai
Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth frys i ddatblygu pecyn cymorth tebyg i’w ddefnyddio yng nghyd-destun Cymru.
Nododd nifer o sylwadau yn ein harolwg fod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn cynnwys ‘gormod o gyfyngiadau
ar ei ddefnydd’ a bod ‘y consortiwm yn pennu sut i ddefnyddio’r grant’. Mae hyn yn achos pryder i ni ac mae’n
mynd yn groes i fwriad Llywodraeth Cymru i alluogi ysgolion i ddefnyddio’r cyllid mewn ffordd hyblyg. Dylai
Llywodraeth Cymru fonitro’r rheolaethau a osodir ar ysgolion er mwyn canfod ai canllawiau’r PDG, awdurdodau
lleol neu gonsortia addysg sy’n cyfyngu ar ddefnydd, gan fynd i’r afael â’r mater er mwyn sicrhau bod ysgolion yn
gallu parhau i wario’r cyllid mewn ffordd hyblyg. Fodd bynnag, dylai Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton ac
enghreifftiau o ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth o arferion gorau mewn ysgolion (sydd angen eu cynnwys yng
nghanllawiau’r PDG yn ein barn ni) gael eu defnyddio fel canllaw, a dylid annog ysgolion i werthuso a yw’r
penderfyniad cyllido yn cael yr effaith ddymunol.

Ffig 15: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar flaenoriaethau gwariant
 “Mae’r grant yn gwneud gwahaniaeth sylweddol, diolch i chi.”
 “Ni allwn ddefnyddio ein cyllideb arferol o gwbl i ariannu ymyraethau.”
 “Mae’r arian wedi bod yn hwb mawr, ac mae’r gwariant gofalus wedi arwain at ddeilliannau cadarnhaol,






mesuradwy.”
“Mae’r fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â’r grant hwn yn hunllef. Nid yw’r ysgol yn cael y cyllid tan fis Hyd/
Tach, ac mae’n rhaid gwario’r arian erbyn mis Chwefror er mwyn ei ddefnyddio erbyn diwedd y flwyddyn
ariannol. Dylai’r arian gyd-fynd â’r flwyddyn academaidd, neu fel arall dylem allu ei ddefnyddio o fis Ebrill.”
“Mae gormod o gyfyngiadau ar ei ddefnydd.”
“Mae’n llwyddiannus iawn. Mae’r holl blant yn gwneud cynnydd ar ôl y rhaglenni hyn.”
“Mae’r ysgol wedi ychwanegu at y grant yn sylweddol er mwyn cynnal gweithgareddau’r flwyddyn.”
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Enghreifftiau o’r tair eitem o wariant mwyaf cyffredin

 Cynnal system olrhain cynnydd disgyblion.

 Rhaglen Hyfforddi Dinosor Blynyddoedd Anhygoel.

 Cymorth un-i-un.

 Cyflogi cynorthwyydd dysgu.

 Hyfforddi staff.

 Gwella darpariaeth clwb ar ôl ysgol.

 Hyfforddi staff i ddarparu rhaglenni ymyrraeth.

 Adnoddau: llyfrau, cwricwlwm dysgu, rhaglenni dal i
fyny.

 Hyfforddi a staff grŵp meithrin.

 Prynu iPads neu adnoddau TGCh.

 Cyflog y swyddog cyswllt â theuluoedd.

 Swyddog ymgysylltu disgyblion/rhieni.

 Cynorthwywyr cymorth dysgu i redeg ‘clwb pyramid’ i  Hyfforddiant ymddygiad cymdeithasol.
gynyddu hunan-barch.

 Clwb brecwast.

 Teithiau ysgol.

 Cyngor i rieni ar sut i helpu gyda ffoneg/darllen.

 Grwpiau llythrennedd a rhifedd.

 Cymorth un i un ar gyfer lleferydd ac iaith.

 Gallu manteisio ar gyfleoedd nad oeddent ar gael o’r
blaen oherwydd y gost.

 Cyllid rhannol i gyflogi gweithiwr cymorth i deuluoedd  Gwobrau ysgogiadol i wella presenoldeb.
sydd wedi sefydlu clwb ‘Chwarae, Chwerthin, Dysgu’
ar gyfer sgiliau rhianta, cydgysylltu cyfarfodydd
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon ac ymweld â
theuluoedd yn eu cartrefi.

 Gwella safonau sillafu.

 Gweithgareddau cyfoethogi – cwricwlaidd ac ar ôl
ysgol.

 Blynyddoedd Anhygoel; hyfforddiant ar gyfer grwpiau
staff a rhieni.

 Ysgolion coedwig/ dysgu awyr agored.

 Swyddog cyswllt â theuluoedd ar gyfer y clwstwr.

 Cyfleusterau cwnsela.

 Systemau mentora ar gyfer llythrennedd, rhifedd a
phresenoldeb.

 Cymorth ychwanegol ar gyfer Saesneg a Mathemateg.  Athro cymorth lles.
 Cynorthwywyr dysgu i weithio gyda grwpiau bach
sydd â heriau academaidd neu emosiynol.

 Cyfrannu at gost teithiau addysgol.

 Cynorthwyydd addysgu i redeg rhaglenni dal i fyny
e.e. Dyfal Donc a Rapid Reading.

 Hyfforddiant a gweithredu’r rhaglen Family Learning
Signature.

 Olrhain presenoldeb, cyswllt â’r Swyddog Lles Addysg  Bws hwyr ddwywaith yr wythnos i dargedu disgyblion
a thargedu disgyblion â phresenoldeb gwael.

 Ysgol haf ar gyfer tiwtora a gweithgareddau

sy’n derbyn prydau ysgol am ddim.

 Cydgysylltydd sgiliau sylfaenol.

llythrennedd a rhifedd.

 Cyflogi Rheolwr Bugeiliol i gefnogi disgyblion sy’n
agored i niwed a’u teuluoedd.

 Perfformiad cerddorol gyda thiwtor proffesiynol.

 Aelodaeth o’r rhaglen LIFE sy’n canolbwyntio ar godi
safonau llythrennedd a rhifedd y grŵp targed.

 Creu canolfan ar gyfer myfyrwyr (mae llawer heb
unrhyw le i astudio gartref).
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Ariannu
Cwestiwn: Faint o gyllid Grant Amddifadedd Disgyblion y mae’ch ysgol wedi’i dderbyn bob blwyddyn hyd yn hyn?
Er mwyn helpu gyda’r gwaith o ddadansoddi data, gofynnwyd i’r ysgolion nodi faint o gyllid Grant Amddifadedd
Ysgolion y maent wedi’i dderbyn bob blwyddyn hyd yn hyn. Cafwyd nifer o sylwadau diddorol yn ymwneud â
chyllid wrth ymateb i’r cwestiwn.
Dangosodd y sylwadau cadarnhaol fod y cyllid wedi cael effaith arwyddocaol ar
ddeilliannau dysgu, gan godi safonau llythrennedd a rhifedd, codi safonau
cyrhaeddiad disgyblion, gwella eu hyder a helpu i gau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng
disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim a’r rhaid nad ydynt yn cael prydau ysgol
am ddim. Mae’n amlwg bod ysgolion yn gwerthfawrogi’r cyllid, sy’n cael ei ystyried
yn adnodd gwerthfawr er mwyn codi safonau llythrennedd a rhifedd y disgyblion a
dargedir.

“Mae’r grant wedi cael effaith
gadarnhaol iawn ar safonau
cyflawniad yn ein hysgol.
Mae’r bwlch cyrhaeddiad yn
lleihau rhwng disgyblion sy’n
cael prydau ysgol am ddim a
disgyblion nad ydynt yn cael
prydau ysgol am ddim.”

Roedd nifer o sylwadau’n cwestiynu’r fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r Grant
Amddifadedd Disgyblion; bod y cyllid yn seiliedig ar ystadegau’r flwyddyn flaenorol
o nifer y disgyblion a dderbyniodd brydau ysgol am ddim, a hefyd fod llawer o rieni yn gyndyn o hawlio prydau
ysgol am ddim oherwydd stigma neu resymau eraill. Yn aml, gall hyn olygu nad yw cyfanswm y cyllid y mae ysgolion
yn ei dderbyn yn adlewyrchu nifer y disgyblion o gefndiroedd difreintiedig sy’n cael eu cynorthwyo gan arian PDG.
Bydd cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim yn cael ei effeithio gan y Credyd Cynhwysol, a fydd yn disodli
llawer o’r taliadau cymorth a ddefnyddir ar hyn o bryd fel sylfaen cymhwysedd. Mae Llywodraeth Cymru wedi
cyflwyno trefniadau dros dro7 sy’n cynnwys derbyn Credyd Cynhwysol fel rhan o’r meini prawf cymhwysedd ar
gyfer prydau ysgol am ddim. Bydd datblygu meini prawf cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim yn y dyfodol
yn gyfle i fynd i’r afael â’r anghysondebau a nodwyd gan ysgolion. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod cyllid yn
adlewyrchu sefyllfa mor gyfoes â phosibl, yn hytrach na sefyllfa hanesyddol sy’n seiliedig ar nifer y disgyblion a
dderbyniodd brydau ysgol am ddim y flwyddyn flaenorol. Dylai hefyd fynd i’r afael â phroblemau a achosir gan
stigma, rhesymau diwylliannol neu resymau eraill sy’n golygu bod llawer o rieni yn gyndyn o hawlio prydau ysgol
am ddim, er bod ganddynt hawl i wneud hynny, gan adael ysgolion i gefnogi mwy o ddisgyblion o gefndiroedd
difreintiedig nag y maent wedi derbyn cyllid ar eu cyfer.
Ffig 16: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar ariannu
 “Mae’r grant hwn wedi bod yn werthfawr iawn.”







“Er bod ein hysgol ni yn fwy na llawer o rai eraill yn ein clwstwr, mae gennym lai o arian oherwydd nad yw’r
dosbarth Meithrin na’r rhan fwyaf o’r dosbarth derbyn yn gymwys.”
“Dylai’r cyllid adlewyrchu nifer y disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, nid y llynedd.”
“Mae’r cyllid ardderchog hwn yn ein galluogi i ganolbwyntio ar ddisgyblion o gefndiroedd llai breintiedig –
mae gennym gyfran uchel ohonynt.”
“Mae’r grant hwn wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar safonau cyflawniad yn ein hysgol. Mae’r bwlch
cyrhaeddiad rhwng disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim a disgyblion nad ydynt yn cael prydau ysgol
am ddim yn cau.”
“Fel arfer, mae’n seiliedig ar ddatganiad CYBLD fis Ionawr y flwyddyn flaenorol – weithiau mae’r plant wedi
gadael i fynd i’r ysgol uwchradd.”
7

Datganiad Ysgrifenedig – Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) (Awst 2013) http://wales.gov.uk/
about/cabinet/cabinetstatements/2013/freeschoollunch/;jsessionid=DA42C882CFED123F05A292440AAA1A45?skip=1&lang=cy
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Cyfeiriodd nifer o sylwadau at y ffaith fod cyfanswm y cyllid a ddyrennir fesul disgybl yn is nag yn Lloegr. Mae
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gadw lefel y Grant Amddifadedd Disgyblion yn £450 ar gyfer pob disgybl
yn 2013-14 a 2014-15, tra bod y cyllid wedi codi yn Lloegr o £488 ar gyfer pob disgybl yn 2011-2012 i swm
arfaethedig o £1300 ar gyfer 2014-2015.

Cyfanswm Premiwm Disgyblion fesul
disgybl

Ffig 17: Cyllid Premiwm Disgyblion yng Nghymru a Lloegr
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Mae nifer o astudiaethau wedi archwilio’r effaith ar gyrhaeddiad yn sgil cynyddu gwariant ysgolion;
archwiliodd Holmlund, McNally a Viarengo (2008) i effaith adnoddau ychwanegol ar gyrhaeddiad ysgolion yng
Nghyfnod Allweddol 2 yn Lloegr. Daethant i’r casgliad y byddai gwario £1,000 yn ychwanegol ar gyfartaledd ar
bob disgybl yn arwain at gynnydd yn lefel cyrhaeddiad disgwyliedig ar gyfer Saesneg yn 2.2 pwynt canran,
Mathemateg yn 2.0 pwynt canran a Gwyddoniaeth yn 0.7 pwynt canran. Mae disgyblion sy’n gymwys i gael
prydau ysgol am ddim yn gwella mwy ym meysydd Saesneg a Mathemateg, ond yn llai ym maes
Gwyddoniaeth. Daeth yr adroddiad i’r casgliad: “Rydym wedi canfod bod gwariant ysgolion yn cael effaith
gadarnhaol ac arwyddocaol gyson ar bob prawf cenedlaethol sy’n cael ei sefyll ar ddiwedd yr ysgol gynradd, ac
yn cael mwy o effaith ar fyfyrwyr sydd dan anfantais economaidd.”8 O ystyried y bwlch cyllid rhwng Premiwm
Disgyblion yng Nghymru a Lloegr yn cynyddu, rydym yn annog Llywodraeth Cymru i archwilio’r dystiolaeth
sydd ar gael ar hyn o bryd ac ystyried cynyddu’r cyllid yn y dyfodol.
Cyfeiriodd sylwadau eraill at y ffaith nad yw’r
cyllid yn cyrraedd tan ddiwedd mis Ebrill, sy’n
golygu ei bod yn anodd llunio cyllideb oherwydd
bod staff yn cael eu cyflogi ar ddechrau’r
flwyddyn ariannol, neu nad yw ysgolion yn
gwybod cyfanswm eu grant erbyn hanner tymor
y gwanwyn. Dylid ceisio sicrhau bod cyllid yn cael
ei ddyrannu mor gynnar â phosibl er mwyn helpu
ysgolion i gynllunio eu gwariant a’u cyllideb.

8

Does Money Matter for Schools? (Holmlund, McNally a Viarengo, Ionawr 2009) http://cee.lse.ac.uk/ceedps/ceedp105.pdf
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Roedd nifer o ysgolion yn feirniadol o’r ffaith mai dim ond ar gyfer disgyblion sydd dros oed ysgol statudol y mae’r
grant ar gael, gan nodi bod angen cymorth ar gyfer disgyblion sydd o dan bump oed hefyd. Cydnabyddir bod
rhaglenni ymyrraeth gynnar yn hanfodol i helpu i wrthsefyll yr effaith negyddol ar ddatblygiad plant sy’n deillio o gael
eu magu mewn tlodi. Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol a Sefydliad Smith,
‘Early Intervention: Good Parents. Great Kids. Better Citizens’ yn pwysleisio’r angen i ymyrryd mor gynnar â phosibl
ym mywyd y plentyn er mwyn torri’r cylch anfantais a thangyflawni a helpu pob plentyn i wireddu ei botensial.9
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried manteision ymestyn y Grant Amddifadedd Disgyblion i ddisgyblion o dan bump
oed. Gallai hyn gynyddu effaith gadarnhaol rhaglenni Llywodraeth Cymru sy’n ceisio cefnogi plant o gefndiroedd
difreintiedig, fel Cymunedau yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, gan sicrhau pontio llwyddiannus i
oed ysgol statudol a thu hwnt.
Ffig 18: Enghreifftiau o sylwadau ysgolion wrth ymateb i’r cwestiwn ar ariannu
 “Ar sail niferoedd y disgyblion? Rydym yn colli allan oherwydd ein bod yn derbyn plant 3 oed. Mae 50% o’n



















disgyblion o dan 5 oed.”
“Nid yw plant o dan oed ysgol statudol yn cael eu cynnwys – ble mae’r cyllid ar gyfer ymyrraeth gynnar?”
“Dylid ariannu plant o dan 5 oed hefyd. Mae rhai ohonyn nhw’n wynebu amddifadedd/yn cael prydau ysgol
am ddim hefyd. Nid ydynt yn wahanol.”
“Mae’r PDG wedi cael effaith sylweddol ar ddeilliannau disgyblion.”
“Nid yw’r dyddiad ar gyfer nifer y disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim yn gyfoes. Pe bai’n seiliedig ar 13
Ionawr, byddai gwerth y PDG yn dyblu bron.”
“Heb y cyllid hwn byddem yn colli hyd at 8 aelod o staff y flwyddyn nesaf.”
“Mae’n ddirgelwch i ni pam y mae lefel y PDG yn cael ei chyfrifo ar sail nifer y plant a oedd yn cael prydau
ysgol am ddim 14 mis yn ôl.”
“Mae lefel y cyllid yn cael ei chyfrifo ar sail y ganran gynharach (y llynedd) ac nid yw’n adlewyrchu lefel yr
angen yn yr ysgol.”
“Mae’r arian wedi helpu i gefnogi agweddau penodol ar wella’r ysgol a chodi safonau mewn llythrennedd a
rhifedd.”
“Mae’r cyllid yn seiliedig ar ffigurau CYBLD blaenorol yn hytrach na’r grŵp presennol.”
“Tua hanner yr hyn sy’n cael ei roi yn Lloegr.”
“Mae’n amlwg bod y swm yn werth chweil, ond mae £450 fesul disgybl yn is o lawer na’r hyn a dderbyniwyd
yn wreiddiol yn Lloegr.”
“Pedwar disgybl yn y flwyddyn ysgol hon, ond ni fydd yn effeithio ar y cyfanswm tan y flwyddyn nesaf – mae’n
annheg ar ddisgyblion eleni.”
“Hoffem wybod gwerth y grant ar gyfer eleni gan fod hanner tymor eisoes wedi cyrraedd.”
“Ni chyrhaeddodd y grant tan ddiwedd mis Ebrill, ond roedd staff wedi’u cyflogi o 1 Ebrill. Mae’n sefyllfa gwbl
annerbyniol.”
“Dyma swm sylweddol sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr gan ein hysgol.”
“Rydym yn gallu targedu cymorth ar gyfer unigolion – sy’n ddefnyddiol gan fod y dosbarthiadau’n fawr.”
“Mae’r cyllid wedi cael effaith gadarnhaol ar godi safonau cyflawniad disgyblion yn ogystal â gwella eu hyder.”
“Rydym yn teimlo’n rhwystredig iawn bod y grant yn seiliedig ar nifer y disgyblion a gafodd brydau ysgol am
ddim y flwyddyn yn ôl.”
9

Y Ganolfan Cyfiawnder Cymdeithasol a Sefydliad Smith: ‘Early Intervention: Good Parents. Great Kids. Better Citizens.’ (Graham Allen
AS a’r Gwir Anrhydeddus Iain Duncan Smith AS, Medi 2008) http://www.centreforsocialjustice.org.uk/publications/early-interventiongood-parents-great-kids-better-citizens
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Casgliad
Wrth gynnal yr arolwg hwn, roeddem yn cydnabod ei bod hi’n rhy gynnar i fesur effaith y Grant Amddifadedd
Disgyblion ar gyrhaeddiad. Nod yr arolwg oedd archwilio effeithiau cychwynnol y grant ar ysgolion, sut mae
ysgolion yn gwario’r arian, faint o ymwybyddiaeth o’r grant sydd mewn ysgolion a sut y gellir gwella’r grant i’w
wneud yn fwy effeithiol. Fel rhan o’r broses, rydym wedi casglu tystiolaeth anecdotaidd werthfawr ar y
mathau o ymyraethau a gynhelir drwy’r PDG a’r dylanwad cadarnhaol mae’r grant yn ei gael ar ddisgyblion.
Mae’n galondid darllen cymaint o sylwadau cadarnhaol a gafwyd yn yr ymateb i’n harolwg ni. Mae amrywiaeth
eang o ymyraethau creadigol yn cael cefnogaeth ariannol gan y PDG ac mae ysgolion wedi pwysleisio’r effaith
sylweddol mae’r grant yn ei chael ar ganlyniadau disgyblion, ar godi safonau llythrennedd a rhifedd ac ar fagu
hyder.
Mae negeseuon allweddol yr arolwg yn cynnwys bod angen gwell ymwybyddiaeth o’r PDG o fewn ysgolion, a
gwell dulliau cyfathrebu a monitro o’r modd y caiff y cyllid ei wario. Byddai ysgolion ar eu hennill o wybod faint
o gyllid y byddant yn ei dderbyn cyn gynted â phosibl, er mwyn cynllunio a chyllidebu’n well ar gyfer y
flwyddyn i ddod. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried a yw canllawiau’r PDG yn rhy ddryslyd a chymhleth ac a
yw’r gwaith papur cysylltiedig yn ormod o faich. Dylid rhannu enghreifftiau o arferion gorau drwy’r canllawiau
PDG, ac ar-lein gan ysgolion, a dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i ddatblygu Pecyn Cymorth
Ymddiriedolaeth Sutton ar gyfer Cymru. Wrth edrych i’r dyfodol, dylai Llywodraeth Cymru hefyd fachu ar y
cyfle yn sgil cyflwyno’r Credyd Cynhwysol i fynd i’r afael â’r materion sy’n codi wrth ddefnyddio’r meini prawf
cymhwysedd a ddefnyddir i gyfrifo’r PDG, er mwyn sicrhau fformiwla gyllido decach.
Mae nifer fawr o ysgolion yn gwario’r cyllid PDG ar staffio.
Daeth adroddiad ‘The Pupil Premium’ gan Ofsted i’r casgliad
fod ysgolion sy’n llai llwyddiannus wrth wario’r arian, o
bosibl wedi gwario’r arian yn flêr ar gynorthwywyr dysgu,
heb fawr o effaith. Mae Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth
Sutton hefyd yn nodi mai ychydig iawn o effaith mae
gwariant ar staff yn ei chael o safbwynt cyflawni amcanion y
PDG. Er hynny, mae ymchwil sylweddol yn dangos y gall
defnydd penodol o gynorthwywyr dosbarth neu ddysgu fod
o fudd mawr o’u defnyddio mewn rhaglenni ymyrraeth
benodol (Slavin et al, 2010).
Rydym felly’n derbyn bod gwario ar staffio a hyfforddiant wedi’u targedu ar gyfer rhaglenni penodol yn gallu
bod o fudd, ond yn pwysleisio pwysigrwydd rhannu’r amrywiaeth o fesurau arferion gorau a fydd yn cyflawni
amcanion y Grant Amddifadedd Disgyblion yn gliriach.
Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn dibynnu ar gydweithio llwyddiannus rhwng rhai sy’n llunio polisïau a’r
rhai sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n iawn i ysgolion gael mwy o lais yn y modd maen nhw’n
defnyddio’u harian, a hefyd yn ysgwyddo cyfrifoldeb am y penderfyniadau gwario hyn. Fodd bynnag, lle
dyrennir cyllid gydag amcan penodol, dylai Llywodraeth Cymru hefyd sicrhau bod ysgolion yn defnyddio cyllid
yn unol â’r diben hwnnw.

23

Roedd ein harolwg yn dangos bod ysgolion yn aml yn defnyddio’r cyllid PDG i dargedu rhai sy’n tangyflawni yn
hytrach na chefnogi disgyblion o gefndiroedd difreintiedig. Tra rydym yn cydnabod ac yn croesawu’r ffaith y
bydd cefnogi disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim o fudd i ddisgyblion eraill yr un pryd, rhaid i ysgolion
ganolbwyntio ar ddiben y PDG; sef sicrhau bod disgyblion o gefndiroedd difreintiedig yn gallu cael yr un
cyfleoedd addysgol â’r rhai o gefndiroedd mwy cefnog, fel y gallant gyflawni hyd eithaf eu gallu.
Llwyddodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i sicrhau y bydd Estyn yn y dyfodol yn adrodd ar ba mor effeithiol
mae’r ysgolion yn defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion i gau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion o
gefndiroedd difreintiedig a rhai o gefndiroedd mwy cefnog 10. Mae’n amlwg o’r sylwadau a dderbyniwyd
mewn ymateb i’n harolwg bod y bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion sy’n cael, a’r rhai nad ydynt yn cael,
prydau ysgol am ddim, yn cau. Mae tystiolaeth gynyddol yn dangos bod y Grant Amddifadedd Disgyblion yn
gwneud gwahaniaeth i ddisgyblion o gefndiroedd difreintiedig yng Nghymru ac y bydd Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru yn annog cyllid cynyddol a chynaliadwy i barhau â’r llwyddiant hwn.

Argymhellion allweddol:
 Dylai canllawiau’r PDG fod yn fwy clir a chryno, gan ganolbwyntio ar y PDG yn unig a dylai gynnwys

enghreifftiau o arferion seiliedig ar dystiolaeth o ganfyddiadau academaidd ac arferion gorau mewn ysgolion.
 Dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i’r gwaith o ddatblygu Pecyn Cymorth Ymddiriedolaeth Sutton ar

gyfer Cymru, i’w gynnwys fel rhan o ganllawiau PDG.
 Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cynyddu’r cyllid fesul disgybl.
 Dylai Llywodraeth Cymru ystyried ehangu’r PDG i ddisgyblion dan 5 oed.
 Dylid cynnal hyfforddiant i staff ar ddibenion y PDG ac enghreifftiau o ymyraethau effeithiol.
 Dylai Llywodraeth Cymru roi gwybod i ysgolion unigolion beth yw cyfanswm eu cyllid PDG cyn gynted ag y bo

modd.
 Dylid annog staff a llywodraethwyr i herio’r modd y mae’r cyllid yn cael ei wario.
 Dylai Llywodraeth Cymru archwilio’r rheolaethau ar ysgolion er mwyn sicrhau eu bod yn sicrhau hyblygrwydd

dros wariant.
 Dylid asesu’r gwaith papur sy’n gysylltiedig â’r PDG fel nad yw’n ormod o faich biwrocrataidd.
 Dylai ysgolion annog rhieni a gofalwyr i wneud cais am brydau ysgol am ddim neu gynnig cymorth i lenwi

ffurflenni.
 Rhaid i Lywodraeth Cymru bwysleisio diben y PDG; i gefnogi disgyblion o gefndiroedd difreintiedig a sicrhau

nad yw tlodi yn atal potensial addysgol.
 Dylid annog ysgolion i werthuso a yw’r gwariant yn cael yr effaith ddymunol, a bod ganddynt bolisi clir ar

fonitro a gwerthuso’n gadarn.
 Rhaid i Lywodraeth Cymru ddefnyddio’r cyfleoedd ar gyfer cyflwyno’r Credyd Cynhwysol i sefydlu fformiwla

gyllido sy’n decach ac sy’n seiliedig ar y ffigurau diweddaraf gan sicrhau bod cyllid yn adlewyrchu’n gywir nifer
y disgyblion o gefndiroedd difreintiedig sy’n cael cymorth gan gyllid PDG.
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Cofnod y Trafodion 19.03.13 http://www.senedd.assemblywales.org/documents/g1457/Decisions%20Tuesday%2019-Mar-2013%2013.00%
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