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Teitl yr adroddiad: 
 
Rheoli presenoldeb gweithlu ysgolion yn effeithiol mewn ysgolion cynradd. 
 
Manylion yr adroddiad: 
 
Ym mis Gorffennaf 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r ddogfen 
ganllawiau, ‘Rheoli presenoldeb gweithlu ysgolion yn effeithiol’. Paratowyd y 
ddogfen hon yn sgil argymhelliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn eu 
hadroddiad ‘Rheoli Absenoldebau Athrawon’ (Mai 2014). Roedd yr adroddiad 
hefyd yn argymell bod Estyn yn cynnal adolygiad thematig er mwyn 
gwerthuso effaith canllawiau Llywodraeth Cymru mewn ysgolion cynradd. 
Comisiynwyd y cyngor hwn gan Uned Strategaeth y Gweithlu o fewn y 
Gyfarwyddiaeth Addysg fel rhan o’r llythyr cylch gorchwyl blynyddol i Estyn yn 
2015-16. Mae’n ystyried i ba raddau mae ysgolion cynradd, awdurdodau lleol 
a chonsortia rhanbarthol wedi gweithredu’r canllawiau hyn a’r effaith a 
gawsant ar reoli absenoldebau athrawon a phenaethiaid. 
 

Crynodeb o’r prif gasgliadau: 
 
Mae’r prif negeseuon a’r casgliadau sy’n deillio o adroddiad Estyn ynglŷn ag 
effaith y canllawiau yn cynnwys: 
 

 Mae mwyafrif y penaethiaid a holwyd yn ymwybodol o’r canllawiau, ond 
lleiafrif sydd wedi darllen argymhellion y ddogfen, a gweithredu yn unol 
â nhw.  

 Mae gan bron bob ysgol systemau cadarn ar waith i olrhain a monitro 
absenoldeb staff o ganlyniad i salwch, yn unol â’u polisi ar reoli 
presenoldeb. Fodd bynnag, ychydig iawn o ysgolion neu awdurdodau 
lleol sy’n cadw data ar ba mor aml y mae athrawon dosbarth yn 
absennol am resymau eraill, er enghraifft ar gyfer hyfforddiant neu 
ddyletswyddau eraill yn yr ysgol.  

 Mae tua hanner y penaethiaid wedi cael hyfforddiant ar reoli 
presenoldeb staff yn ystod y tair blynedd ddiwethaf, ond nid yw tua 
hanner o’r rhain yn deall yn llawn nac yn cymhwyso pob agwedd ar 
weithdrefnau eu hawdurdod lleol wrth reoli absenoldeb.  

 Mae llawer o benaethiaid yn adrodd ar bresenoldeb staff i gorff 
llywodraethu eu hysgol yn rheolaidd, ond dim ond ychydig iawn o 
ysgolion sy’n cynnwys gwybodaeth am bresenoldeb staff yng 
nghynlluniau datblygu eu hysgol neu’n gosod targedau ar gyfer gwella 
hynny.  

 Wrth drefnu cymorth cyflenwi wedi ei gynllunio ar gyfer athrawon 
dosbarth, y prif ffactorau sy’n cael eu hystyried gan arweinwyr ysgol yw 
ansawdd yr addysgu, ansawdd rheoli ymddygiad, ac a yw’r staff 
cyflenwi yn hysbys i’r ysgol. Wrth drefnu cymorth cyflenwi heb ei 
gynllunio, y prif ffactorau yw pa mor gyflym y gall rhywun gyrraedd yr 
ysgol, a’r gost. 

 Mae bron pob ysgol wedi cael anhawster wrth drefnu darpariaeth 
gyflenwi addas ar gyfer athrawon absennol. Mae ysgolion cyfrwng 
Cymraeg yn aml wedi’u cyfyngu o ran dewis ac ansawdd yr athrawon 
cyflenwi sydd ar gael. 



 

 

 

 O ran absenoldebau wedi eu cynllunio, mae’r rhan fwyaf o athrawon yn 
gadael gwaith ac yn cynllunio dogfennau ar gyfer yr athro cyflenwi. Dim 
ond mewn tua hanner yr ysgolion mae’r gwaith ar yr un lefel ag y 
byddai disgyblion yn ei dderbyn fel arfer.  

 O ran absenoldebau heb eu cynllunio, ym mwyafrif yr ysgolion, mae 
athrawon cyflenwi yn defnyddio dogfennau cynllunio’r athro dosbarth 
fel cyd-destun i’w gwersi. Fodd bynnag, os nad yw’r wybodaeth hon ar 
gael, mae athrawon cyflenwi yn cynllunio eu gwaith eu hunain ar gyfer 
y disgyblion heb arweiniad. Golyga hyn eu bod nhw’n canolbwyntio ar 
gadw plant yn brysur, yn hytrach nag adeiladu ar yr hyn mae’r 
disgyblion eisoes yn ei wybod ac yn gallu ei wneud.  

 Yn y rhan fwyaf o ysgolion, mae athrawon yn darparu rhyw fath o 
adborth ar berfformiad athrawon cyflenwi i arweinwyr ysgol ac 
asiantaethau cyflenwi. Fodd bynnag, ychydig iawn o ysgolion sy’n rhoi 
adborth i’r athro cyflenwi ei hun. A phrin yw’r ysgolion sy’n rheoli 
perfformiad staff cyflenwi yn ffurfiol, oni bai eu bod nhw’n cael eu 
cyflogi yn yr ysgol am dymor neu fwy.  

 Er bod y ddogfen ganllawiau yn rhoi arweiniad defnyddiol i ysgolion ar 
reoli absenoldeb athrawon, nid yw’n darparu arweiniad i ysgolion, cyrff 
llywodraethu nac awdurdodau lleol ar reoli absenoldeb penaethiaid. 
Nid oes gan y rhan fwyaf o ysgolion gynllun ar y ffordd orau o drefnu 
darpariaeth gyflenwi pan fydd pennaeth yn absennol. 

 Ym mhob ysgol bron, yn ystod absenoldeb y pennaeth am gyfnod byr, 
mae’r dirprwy bennaeth yn ymgymryd â rôl y pennaeth. Hefyd, pan fo’r 
pennaeth ar absenoldeb tymor hir, mae’r awdurdod lleol yn cysylltu â 
chadeirydd y llywodraethwyr neu’r corff llywodraethu llawn i drefnu 
darpariaeth gyflenwi addas. Y dirprwy bennaeth sy’n gwneud y gwaith 
cyflenwi hwn gan amlaf hefyd.  

 Os nad y dirprwy bennaeth yw’r unigolyn mwyaf addas i arwain yr 
ysgol pan fydd pennaeth yn absennol, mae awdurdodau lleol yn 
defnyddio amrywiaeth o atebion cyflenwi eraill. Fel arfer gorau, mae 
awdurdodau lleol yn cadw cofrestr o uwch arweinwyr o ysgolion lleol 
eraill a allai roi arweiniad addas yn lle’r pennaeth yn yr amgylchiadau 
hyn.  
 

Argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru a’i hymateb: 
 

Dylai Llywodraeth Cymru: 
 

 A1 - Hyrwyddo’r ddogfen ‘Rheoli Presenoldeb Gweithlu Ysgolion yn 
Effeithiol’ yn ehangach 

 

 A2 – Rhoi arweiniad i ysgolion ac awdurdodau lleol ar fonitro, cofnodi 
ac arfarnu effaith absenoldeb staff o ganlyniad i weithgareddau heblaw 
salwch, fel hyfforddiant, cynadleddau a chymorth o ysgol i ysgol 
 

 A3 – Darparu arweiniad ar reoli absenoldeb penaethiaid yn effeithiol 
 

 R4 – Sicrhau yr eir i’r afael â darpariaeth staff cyflenwi yn y sector 
cyfrwng Cymraeg wrth adolygu’r strategaeth gweithlu athrawon 
 



 

 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru: 

 
Rydyn ni’n derbyn yr argymhellion hyn:  
 
Mae gwaith ar droed i adolygu a diweddaru’r ddogfen ganllawiau fel rhan o 
broses ailwampio’r cyd-destun ac ystyried casgliadau perthnasol Tasglu’r 
Gweithlu pan gyhoeddir eu hadroddiad ddechrau 2017. Bydd y ddogfen 
ddiwygiedig yn cynnwys canllawiau ar reoli absenoldebau athrawon yn 
effeithiol, fel y nodwyd yn A3, a’r arferion gorau o ran monitro, cofnodi a 
gwerthuso’n effeithiol holl absenoldebau staff, fel y pwysleisiwyd yn A2. 
 
Mae swyddogion yn bwriadu tynnu sylw’r ysgolion yn uniongyrchol i’r 
canllawiau diwygiedig trwy gylchlythyron Dysg i’r sector, a thrwy ysgrifennu at 
awdurdodau lleol, y Consortia a Llywodraethwyr Cymru. 
 
O ran mynd i’r afael ag A4, bydd angen rhoi ystyriaeth bellach iddo yn unol  
ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth ar y gweithlu ac 
arweinyddiaeth ar gyfer addysg – gan adeiladu ar gynlluniau addysg cyfredol i 
Gymru ac ategu diwygiadau i fyd addysg. 
 
Argymhellion ar gyfer awdurdodau lleol ac ymateb Llywodraeth Cymru: 
 
Dylai awdurdodau lleol: 
 

 A5 – Sicrhau bod hyfforddiant ar reoli presenoldeb gweithlu ar gael i 
bob pennaeth a’i fod yn ffurfio rhan o becyn ymsefydlu ar gyfer yr holl 
benaethiaid newydd a benodir 

 A6 – Darparu data meincnodi rheolaidd i ysgolion ar bresenoldeb staff 
yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 

Mae’r argymhellion hyn ar gyfer awdurdodau lleol ac rydyn ni’n cytuno â’u 
cynnwys yn gyffredinol. 
 
O ran A5, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y dull o sefydlu’r 
Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol yn ddiweddar gyda phenodi 
Ann Keane yn gadeirydd y gwaith cychwynnol. Rhan o rôl yr Academi 
Genedlaethol fydd penderfynu ar anghenion hyfforddiant a datblygu ar gyfer 
arweinyddiaeth ar bob lefel. Byddwn yn ystyried yr argymhelliad ac yn gofalu 
fod yr Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysg yn ymwybodol o’r mater 
er mwyn ystyried y ffordd orau o gyflawni hyn, yng nghyd-destun eu rôl 
ehangach o frocera a sicrhau ansawdd amryw o ddarpariaethau datblygu 
arweinyddiaeth ar gyfer y system addysg yng Nghymru. Yn y cyfamser, 
byddwn yn gweithio gyda’r awdurdodau lleol i ddarparu cyngor, canllawiau a 
hyfforddiant i benaethiaid presennol a hybu arferion da. 
O ran A6, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddata fesul awdurdod lleol am y 
tro cyntaf yn 2016, gyda’r nod o helpu i fod yn fwy clir ac agored er mwyn 
gwella safonau ledled Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gasglu data ar gael 
yn https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-
Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Staff-and-

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Staff-and-Governors
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Schools-and-Teachers/Schools-Census/Pupil-Level-Annual-School-Census/Staff-and-Governors


 

 

 

Governors 
 
Bydd swyddogion yn bwrw golwg fanwl ar y data ac yn parhau i weithio gyda’r 
holl awdurdodau lleol ledled Cymru er mwyn nodi enghreifftiau o arferion da. 
Rydym yn datblygu dull cynhwysfawr o gasglu data am weithlu ysgolion, a 
fydd yn cynnwys absenoldebau salwch, er mwyn sicrhau cysondeb o ran 
casglu ac adrodd am absenoldebau salwch. 
  
Bydd Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda chydweithwyr Adnoddau Dynol 
Addysg ar hyd a lled y wlad, er mwyn ystyried yr opsiynau o ddatblygu dull 
Cymru gyfan o reoli polisi presenoldeb, yn seiliedig ar arferion da sydd eisoes 
yn bodoli mewn llawer o ysgolion yng Nghymru, a bydd swyddogion yn tynnu 
eu sylw at yr argymhelliad hwn.  
  

Argymhellion ar gyfer ysgolion ac ymateb Llywodraeth Cymru: 

 
Dylai ysgolion: 
 

 A7 – Monitro gwaith athrawon cyflenwi yn rheolaidd a sicrhau bod pob 
disgybl yn parhau i wneud cynnydd priodol pan fydd eu hathro 
dosbarth arferol yn absennol 

 A8 – Rhoi adborth i athrawon cyflenwi ar eu perfformiad 

 A9 – Sicrhau bod athrawon cyflenwi yn gallu mynd at ddogfennau 
cynllunio athrawon bob amser 

 
Ymateb Llywodraeth Cymru: 
 

Argymhellion ar gyfer ysgolion yw’r rhain, ac rydyn ni’n cytuno gyda’u 
cynnwys. 
  
O ran yr argymhellion hyn, byddem yn disgwyl i’r arferion a nodir fod yn rhan 
o systemau yn barod wrth ddefnyddio staff cyflenwi, yn unol â pholisïau rheoli 
presenoldeb unigol yr ysgolion. Fodd bynnag, bydd swyddogion yn cymryd 
camau i sicrhau bod y ddogfen ganllawiau ddiwygiedig yn mynd i’r afael â, ac 
yn pwysleisio’r pwyntiau o godwyd yn A7-A9, fel enghraifft o arferion gorau 
effeithiol wrth ddefnyddio staff cyflenwi ar gyfer gweithlu ysgol absennol. 
 
Ein nod hefyd yw tynnu sylw’r ysgolion yn uniongyrchol at yr enghreifftiau hyn 
o arferion da o ran defnyddio staff cyflenwi, trwy gyfathrebu’n rheolaidd â’r 
sector trwy gylchlythyron Dysg. 
  

Manylion cyhoeddi: 
 

Cyhoeddwyd yr adroddiad ar 5 Ionawr 2017 a gellir ei weld ar wefan Estyn 
www.estyn.gov.uk. 
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