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Mynd i'r afael ag Effaith Tlodi ar Gyrhaeddiad: 

Rôl Pencampwyr Cyrhaeddiad 

Gwahoddiad i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan mewn cynllun peilot chwe mis yn 
dechrau o fis Tachwedd 2022  

 

Cefndir 

Cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn ei ddatganiad llafar ar 22 Mawrth 2022 
(Datganiad Llafar) a'i araith i Sefydliad Bevan ar 16 Mehefin 2022 (Sefydliad Bevan), ei fod 
fel rhan o'r flaenoriaeth uchel y mae'n ei rhoi ar fynd i'r afael ag effaith tlodi ar 
gyrhaeddiad, y byddai'n adnabod grŵp bach o arweinwyr i weithio fel Pencampwyr 
Cyrhaeddiad. 

Drwy'r cynllun peilot hwn mae Llywodraeth Cymru am ryddhau'r gallu anferthol sy'n 
bodoli o fewn ein hysgolion ac ymhlith ein harweinwyr ysgolion sydd wedi cyflawni 
llwyddiant parhaus yn y maes hwn i gefnogi arweinwyr eraill sydd yng nghyfnod 
cynharach o'r daith. Bydd y cynllun peilot hwn yn ein galluogi i brofi sut y gallwn 
adeiladu'r cydweithrediad hwn fel rhan o system ysgolion hunan-wella. Mae hyn, felly, yn 
cyflwyno cyfle unigryw, proffil uchel a chyffrous i arweinwyr ysgolion profiadol gymryd 
rhan yn y maes polisi mawr hwn. 

 
Y Pencampwyr Cyrhaeddiad 

 Ar ran Llywodraeth Cymru, bydd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth 
Addysgol yn recriwtio hyd at chwe phennaeth i gymryd rhan yn y cynllun peilot ac 
ymgymryd â rôl Pencampwyr Cyrhaeddiad. 

Bydd angen i benaethiaid a benodwyd i'r rôl ddangos cynnydd parhaus o ran mynd i'r 
afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol a chael profiad o fentora a meithrin gallu a 
mewnwelediad i bwysau cynyddol costau byw ar rieni a theuluoedd. 

Bydd y cynllun peilot yn rhedeg am chwe mis a bydd yn canolbwyntio ar gefnogaeth 
cyfoedion i ysgolion eraill sydd mewn cyfnod llawer cynharach wrth oresgyn yr heriau 
economaidd-gymdeithasol y maent yn eu hwynebu. Bydd yr ysgolion yn cymryd rhan yn y 
cynllun peilot ar sail wirfoddol, a bydd hwn yn brosiect cydweithredol ac nid yn rhan o 
unrhyw broses atebolrwydd. Bydd y dysgu a gafwyd o'r cynllun peilot yn cael ei 
ddefnyddio i lywio polisi ac ymarfer yn y dyfodol.   

 

 

 

https://llyw.cymru/datganiad-llafar-safonau-ac-uchelgeisiau-uchel-i-bawb
https://llyw.cymru/sefydliad-bevan-safonau-uchel-dyheadau-i-bawb
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Rôl Pencampwyr Cyrhaeddiad 

Bydd hyn yn cynnwys: 

1. Cefnogaeth Cyfoedion i Gyfoedion - Bydd pob Pencampwr Cyrhaeddiad yn 
cynnig cymorth hyfforddi a mentora i un o’i gyd-bennaethiaid gyda ffocws penodol 
ar fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad.  Bydd y gefnogaeth sy'n cael ei 
gynnig yn cael ei gytuno rhwng y penaethiaid ac yn ateb anghenion penodol yr 
ysgolion. 

2. Llywio polisi - Yn ystod y peilot, bydd Hyrwyddwyr Cyrhaeddiad yn cael eu 
gwahodd i fynychu trafodaethau mewn tabl crwn gyda'r Gweinidog Addysg a'r 
Gymraeg a'i swyddogion, gan roi cipolwg o'u profiad a'u gwersi a ddysgwyd o'r 
peilot, er mwyn llywio polisi yn y dyfodol. 

3. Eiriolaeth - Bydd gan Pencampwyr Cyrhaeddiad rôl sy'n wynebu tuag allan hefyd, 
gan weithio gyda'r ystod eang o rwydweithiau ledled Cymru a thrwyddynt, er 
mwyn sicrhau bod y system addysgol gyfan yn deall pwrpas y peilot a blaenoriaeth 
y Gweinidog i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad. 
 

Ymrwymiad amser 
 
Peilot chwe mis yw hwn sy'n dechrau ym mis Tachwedd 2022. Yr ymrwymiad amser 
disgwyliedig sydd ei angen i gyflawni'r rôl Pencampwr Cyrhaeddiad yw 7 diwrnod y mis, a 
bydd 5 diwrnod o'r rhain ar gyfer cymorth gan gyfoedion sy'n gweithio gydag ysgol unigol 
a bydd 2 ddiwrnod yn canolbwyntio ar eiriolaeth a pholisi llywio.   
 
Bydd gan Pencampwyr Cyrhaeddiad rôl allweddol wrth werthuso'r peilot, ynghyd ag 
ysgolion, consortia, awdurdodau lleol, a phartneriaid allweddol eraill sy'n cymryd rhan.  
 
Bydd gofyn i Pencampwyr Cyrhaeddiad hefyd fynychu rhaglen sefydlu deuddydd yn ystod 
y chwe wythnos gyntaf, ac fel rhan o hyn bydd yn elwa o Brofiad Dysgu Proffesiynol. 
Bydd cyfraniad yn cael ei wneud i'r cyflogwr rhyddhau ar gyfer y cynllun peilot chwe mis. 

 
Meini Prawf Dethol 
 
Rydym yn edrych i benodi hyd at chwe Phennaeth o amryw o ysgolion sy'n cynrychioli 
amrywiaeth Cymru. 
 
Gwahoddir penaethiaid i fynegi diddordeb mewn bod yn Pencampwyr Cyrhaeddiad, gan 
ystyried i ba raddau y maent yn cyflawni'r meini prawf canlynol a'r arbenigedd a'r profiad 
penodol y teimlant y gallant ei gyflwyno i'r rôl. 
 
 
Bydd Pencampwyr Cyrhaeddiad:  
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• fod yn benaethiaid ar hyn o bryd gydag o leiaf bum mlynedd o brofiad 

arweinyddiaeth llwyddiannus 
• gallu dangos arweinyddiaeth gwelliant parhaus ar draws ystod o feysydd sydd â 

ffocws penodol o ran cefnogi dysgwyr o aelwydydd incwm isel  
• meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth o effaith tlodi ar gyrhaeddiad 
• cael profiad o hyfforddi, mentora a'i effaith gadarnhaol ar adeiladu capasiti  
• gallu dangos cydweithio a rhwydweithio effeithiol 

 
Bydd rôl yr Pencampwr Cyrhaeddiad yn cefnogi'r arfer effeithiol o arwain system, a fydd 
yn rhoi gwobr a champ sylweddol o ran datblygu arweinyddiaeth tra hefyd yn rhoi cyfle i 
wneud gwahaniaeth ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol. 
 
Bydd y canlynol hefyd yn cael eu hystyried wrth ystyried mynegiadau o ddiddordeb: 

 
• sicrhau bod digon o gapasiti arwain o fewn y sefydliad presennol neu ar gael i'r 

lleoliad addysgol o'i drefniadau gweithio cydweithredol, i uwch arweinydd 
uchelgeisiol gamu i'r adwy ac arwain tra bod y Pencampwr Cyrhaeddiad allan yn 
gweithio yn y system ehangach 

• y gallu i fodeli  arweinyddiaeth a bydd angen dangos sgiliau rhyngbersonol lefel 
uchel ynghyd â chyfathrebu effeithiol 

•  fod yn destun i wybodaeth gyfrinachol a gwleidyddol sensitif a bydd angen iddynt 
ddangos y gallu i weithio'n broffesiynol yn y cyd-destun hwn 
 

Proses Mynegi Diddordeb 
 

Bydd y rhai sydd â diddordeb yn y rôl yn: 
 
1. gorfod derbyn  sêl bendith eu Cadeirydd Llywodraethwyr  i’r cais. 
2. Darparu datganiad personol (dim mwy na 1000 o eiriau) i fodloni'r meini prawf dethol 
a dangos y profiad a'r arbenigedd y gall yr ymgeisydd ei gyflwyno i rôl Pencampwr 
Cyrhaeddiad. 
 
Bydd datganiadau o ddiddordeb yn cael eu hystyried gan banel sy'n cynnwys 
cynrychiolwyr o'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol, Llywodraeth 
Cymru a chyfoedion.  
 
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwybod yn ysgrifenedig erbyn 25 Hydref 2022. 
Rydym yn gwerthfawrogi'r amser y mae pawb yn ei gymryd wrth fynegi diddordeb a bydd 
cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus drafod sut arall y gallant gefnogi'r polisi hwn.  

 
Rydym yn croesawu mynegiadau o ddiddordebau yn Gymraeg a Saesneg. 
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Cymorth ac Arweiniad  
 
Bydd cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer Pencampwyr Cyrhaeddiad yn cael ei ddarparu gan 
arweinydd prosiect yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.  
Bydd Pencampwyr Cyrhaeddiad yn cael cyfle i ail-wampio'n rheolaidd a sgwrs broffesiynol 
gydag arweinydd y prosiect a benodwyd. 

 
Diwedd y rôl 
 
Bydd rôl unigolyn fel Pencampwr Cyrhaeddiad yn dod i ben ar ôl i'r cynllun peilot chwe 
mis ddod i ben. Gall y rôl hefyd ddod i ben gydag 1 mis o rybudd ar unrhyw adeg gan yr 
unigolyn neu gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Mewn 
amgylchiadau eithriadol mae'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol 
yn cadw'r hawl i derfynu'r rôl ar unwaith. 

 
Amserlen: 

 
Datgan diddordeb yn agor 
 

• Hysbysebwyd ar wefan yr Academi Genedlaethol ar 
gyfer Arweinyddiaeth Addysgol a sianeli cyfryngau 
cymdeithasol 

• Hysbysebir drwy wefannau rhanddeiliaid / 
cylchlythyrau / sianeli cyfryngau cymdeithasol 

• Hysbysebir drwy gylchlythyr LlC a sianeli cyfryngau 
cymdeithasol 

Dyddiad: 
 
26ain Medi  2022 

Datganiadau o'r broses ddiddordeb yn cau 19eg Hydref 2022 
Panel yn Cwrdd (Academi Genedlaethol ar gyfer 
arweinyddiaeth addysgol, Llywodraeth Cymru a chyfoedion) 

20fed/21ain Hydref 
2022 

Llywio arweinwyr am ganlyniad y panel dethol 25ain Hydref 2022 
Rôl Pencampwr Cyrhaeddiad yn dechrau  
 
Nodwch y bydd y lansiad a'r anwythiad yn digwydd ar ôl 
hanner tymor Hydref/Tachwedd 

1af Tachwedd 2022 
 
Dyddiad i’w 
Gadarnhau 

 
Anfonwch eich mynegiad o ddiddordeb i post@agaa.cymru  
 
Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r uchod, cysylltwch â Mark Isherwood yn 
post@agaa.cymru  
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