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Cyfwelwyd ag ysgolion arweiniol pob 

clwstwr 

Cyfwelwyd â 25 athro ychwanegol 

teachers interviewed 
 
 

~ Sefydlu amserlen hanner tymor 

neu dymor cyfan 

Cymerodd 15 awdurdod lleol ran yn y 

prosiect peilot ddwy flynedd (2017-2019), yn 
cynnwys… 

18 clwstwr ysgol  

 
100% arianwyd gan y grant – bl. 1 

75% arianwyd gan y grant – bl. 2 103 o ysgolion  

Dulliau dosbarthu a 
fabwysiadwyd gan glystyrau…  

Y gwerthusiad: 

Prosiect Clwstwr Cyflenwi 

mewn Ysgolion  

~Hyblyg mewn ymateb i alw 

~ Amserlen sefydlog wythnosol neu 

bythefnosol 

o athrawon ychwanegol yn cael eu cyflogi 

£2.7 miliwn 
o gronfa grant Llywodraeth 
Cymru ar gael 

~Cyfuniad o sefydlog a hyblyg 

Cwblhaodd 34 ysgol clwstwr arall arolwg ar-lein 

Cyfwelwyd â 24 o randdeiliaid eraill (gan 

gynnwys mentoriaid ANG, dirprwy benaethiaid, 
Estyn, awdurdodau lleol a dysgwyr) 

47 £1,296,294 hawliwyd o’r grant  

(hyd at fis Mawrth 2019)* 
  

Cyflenwi 
absenoldeb  22,242 diwrnod 

absenoldeb mewn 

ysgolion clwstwr hyd at 

fis Mawrth 2019 

6,539 diwrnod cyflenwi 

darperir gan athrawon 

ychwanegol mewn ysgolion 

clwstwr hyd at fis Mawrth 2019 

*Hawliadau Ebr – Gorff 2019 dal angen eu hawdurdodi 

Strwythur clystyrau…  
Nifer yr ysgolion ym mhob clwstwr: 

amrediad ~ 1-10 ysgol 

cyfartaledd ~ 6 ysgol 

Athrawon ychwanegol ym mhob 

clwstwr: amrediad ~ 1-10 athro 

cyfartaledd ~ 3 athro 

Cydweithrediad 
clwstwr 

Gwella 

ysgolion 

Athrawon 

ychwanegol 

Dysgwyr 

Gwaith o 
ansawdd 
uwch yn 

ystod 
gwersi 

cyflenwi. 

Rhyddhawyd staff i 
ddatblygu'r  

cwricwlwm newydd 

27 wedi sicrhau  
swydd addysgu (erbyn 

Gorff 2019) 

5 clwstwr i 
barhau i 

flwyddyn 3 

 

Rhannu 
dulliau 

addysgu a 
dysgu 

 

Awyddus i 
gydweithio 

mwy yn y 
dyfodol 

 

38 wedi 
cwblhau 
blwyddyn 

ANG 

Profiad aml-

gyfnod 

Cefnogi pontio i 
ysgol uwchradd 

Yn gyfarwydd 
ag athrawon 

rheolaidd 

Gwell 

ymddygiad 

Gellir cynllunio 
prosiectau gwella 

ysgolion 

Gweler y prif adroddiad am ragor o wybodaeth a chanfyddiadau gwerthuso 

14 yn parhau yn 
y swydd ar gyfer 

blwyddyn 3 
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