
 
 

YSGOL UWCHRADD TYWYN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynllun Gweithredu Ôl Arolwg 
  
  

Post Inspection Action Plan 
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R1 : Codi safonau ym Mathemateg ar draws y ddau gyfnod allweddol (a dangosydd lefel 2+) 

 

Datblygiad : 

 Datblygu polisi rhifedd ysgol gyfan.  

 UDRh i weithio gydag ymgynghorydd Cynnal i wella strategaethau dysgu. 

 Yr adran i wella ei dulliau hunan arfarnu a defnyddio y canlyniadau i godi safonau a mesur 

llwyddiant eu cynllunio.  

 Yr adran i adolygu eu tracio o gynnydd disgyblion, gosod targedau ar gyfer unigolion ac adrodd 

yn ôl i rieni.  

 Yr adran i wneud gwell defnydd o ddata perfformiad er mwyn cynllunio ar gyfer gwelliant. 

 Yr adran i osod targedau mwy heriol a gweithio gyda’r UDRh/ tiwtoriaid blwyddyn/ anogwyr 

dysgu ayyb  i’w cyrraedd.  

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 Dadansoddi cyrhaeddiadau disgyblion ar ddiwedd  

CA2 a CA3. Defnyddio pob data sydd ar gael ee  

“gwerth atodol”, meincnodi data a chymhariaethau 

teuluol mewn cyswllt â’g asesu ffurfiannol athro.   

Gosod targedau realistig ond uchelgeisiol. Adnabod 

grwpiau disgyblion a thargedu y rhai sydd yn berygl 

o dangyflawni. Gweithredu polisiau ymyrrol gyda’r 

grwpiau yma.  

 

CA2 – Medi Bl 7 

CA3 – Medi  Bl 10 

(Ffynnon) 

Ffurfiannol – 

gweler y daflen ar 

asesu.   

Pennaeth Adran yn gweithio 

gyda’r UDRh (JS)  

     

2. Defnyddio data AQA i ddadansoddi ardaloedd yng 

nghynlluniau CA4 lle mae disgyblion yn wan.   

Newid y Cynllun Gwaith fel a’g i wella dealltwriaeth 

disgyblion. Monitro yr ardaloedd yma 

(profion/arholiadau) i farnu llwyddiant y 

strategaethau.  

 

Medi 2012 

 

 

Pennaeth Adran yn gweithio 

gyda holl aelodau’r adran.  

3 Datblygu rôl y Pennaeth Adran er mwyn ymateb i 

unrhyw arwydd o dangyflawni. Y Pennaeth Adran i:  

 Ddatblygu y tîm o athrawon mathemateg 

 Cynnig arweiniad ynglyn â datblygu 

adnoddau . 

 arweiniad clir i aelodau o’r adran  ar yr hyn 

ddisgwylir ganddynt, monitro perfformiad yr 

adran a chasglu tystiolaeth sydd yn dangos 

fod cynnydd tuag at godi safonau  yn 

digwydd e.e dadnsoddi data arholiadau, 

arsylwi gwersi, samplo llyfrau. 

 Samplo barn disgyblion (ee. pam fod 

merched yn tangyflawni) 

 Sicrhau fod  rhieni yn derbyn gwybodaeth 

glir am gynnydd disgyblion.  

 

Mai – Hydref 2012 

Adolygu tystiolaeth 

gan yr UDRh (JS)  

yn ystod yr 

wythnos cyn 

hanner tymor yr 

Hydref ar ar 

ddiwedd pob 

hanner tymor.  

Pennaeth /UDRh /Tiwtor 

proffesiynol 

 

4 Datblygu rôl y Pennaeth Adran parthed: hunan 

arfarnu a chynllunio adrannol. Defnyddio cyfleoedd 

HMS ar gyfer rhannu arfer da. Defnyddio cyfleoedd 

i drafod targedu grŵp mathemateg gyda grwpiau 

targedu yn y pynciau craidd eraill. Gwerthuso os oes 

anghysondebau ee. disgyblion yn gwneud mwy o 

gynnydd yng Ngwyddoniaeth ac archwilio y 

rhesymau dros hyn.  

2012-2013 HMS 

dydd  

UDRh 

Pennaeth Adran 



 

 

5 Adolygu polisi asesu yr adran er mwyn sicrhau 

fod: 

 Mesur cynnydd drwy profion rheolaidd – bob 

hanner tymor i ddisgyblion Blynyddoedd 7, 8 

a 9.  

 Profion yn adlewyrchu profion PISA/ 

cwestiynau gweithredol 

 Disgyblion yn deall fod disgwyl iddynt 

berfformio i gyrraedd y targedau osodwyd. 

Monitro perfformiad merched a chymharu 

gyda bechgyn. Mwy o gyfeiriadu at Anogwyr 

Dysgu.  

 Mwy o defnydd o werthuso cynnydd a 

datbygu polisiau ymyrryd ac felly wella 

perfformiad.  

 Newidiadau mewn dulliau dysgu os oes nifer 

fawr yn methu  gwneud cynnydd.       

Monitro gwelliant drwy ddefnyddio gwaith  

cartref a profion pellach. Cynnydd disgyblion  

yn eitem ar yr agenda ym mhob cyfarfod 

adran. Dylid casglu tystiolaeth 

ee.sgorio profion,safon darllen ee  

 

Mehfin / 

Gorffennaf2012 

Pennaeth adran  – y cyfan 

yw’r cwestiynnu … a oes 

cwestiynau i helpu i arfarnu 

hyn.   Gwerthuso ar draws y 

lefelau.   

Pennaeth - adnabod y 

disgyblion sydd yn 

tangyflwni ac felly drefnu 

i’w helpu ar ôl yr ysgol. 

 

Pennaeth Adran i ofalu am 

gasglu data profion ynghyd 

âg unrhyw dystiolaeth fydd 

yn dangos cynnydd yn y 

safon.   

6 Adolygu polisi gwaith cartref yr adran er mwyn 

sicrhau fod: 

 Gwaith cartref yn cael ei roi yn rheolaidd i 

bob set ( o leiaf unwaith yr wythnos)  

 Rhaid i’r athro dosbarth farcio gwaith cartref 

a gosod targedau / rhoi cyngor. 

 Rhaid sicrhau fod cyfle i weithredu ar 

sylwadau a bod disgyblion yn ymwybodol 

o’u cynnydd tuag at gyrraedd targedau 

(gwaith dosbarth/mwy o waith 

cartref/profion). 

 Dylai gwaith cartref gynnwys Pisa/ 

cwestiynau mathemateg gweithredol. Yn 

ychwanegol, defnyddio pysl/archwilio  

(Nrich ehangach)i hybu meddwl ac 

ymwybyddiaeth fod mathemateg yn fwy na 

dim ond dod o hyd i atebion.  

 

Medi 2012 UDRh i osod canllawiau a 

samplo. 

Pennaeth Adran i fonitro 

safon ac amlder gwaith 

cartref.   

Staff yr adran yn gyfrifol 

am osod gwaith a’i farcio.  

7 Gwella pellach ar asesu athro drwy sicrhau marcio 

mwy trwyadl i werthuso dealltwriaeth.Yr adran i 

ddilyn cylch werthuso yr ysgol a samplo ar adegau 

penodol. Yr adran i fod yn gytun ynglyn â rhoi 

cyngor a thargedu. Disgwylir i’r staff i gyd i sicrhau 

fod hyn yn cael ei weithredu a bod disgyblion yn 

ymwybodol o’r cynnydd.  

 

Bydd samplo yn 

cymryd lle i bob 

grŵp bwyddyn ar 

adegau gwahanol 

yn y flwyddyn 

ysgol. 

UDRh 

Y Pennaeth Adran fydd yn 

gyfrifol am gwblhau  

gwerthusiad o safon y 

marcio a chyflwyno hyn i’r 

UDRh  

8 Datblygu ymhellach agweddau dysgu ac addysgu 

drwy : 

 Ddefnyddio arsylwi gwersi mewn adrannau 

Tymor yr Hydref 

2012 a thrwy’r 

flwyddyn  

UDRh i drefnu arsylwi 

gwersi. 

 

Pennaeth adran yn gyfrifol 



eraill er mwyn datblygu arddull dysgu 

newydd. 

 Mwy o bwyslais ar gyflwyno clir, (dysgu 

dosbarth cyfan i gyflwyno gwaith, egluro 

problemau a mynd drwy waith cartref a 

phrofion) gan sicrhau fod disgyblion yn deall 

sut mae cyrraedd yr atebion.  

 Defnydd pellach o dasgau Nrich yng NghA  3 

i ddatblygu mwy o awydd archwilio 

cysyniadau (HOTS nid MOTS). 

 Datblygu tasgau meddwl, tasgau ymarferol ac 

archwiliadau. Dylai hyn fod yn rhan anatod 

o’r Cynllun Gwaith ar gyfer pob set fydd y 

staff yn eu dysgu. Gall staff ddatblygu “hoff’ 

destunau i’w dysgu i ddisgyblion y flwyddyn 

i gyd. Byddai hyn yn sicrhau profiadau gwell 

i’r holl ddisgyblion ac hefyd yn codi safonau. 

 Datblygu medrusrwydd meddwl drwy 

ddefnyddio adnoddau fel “countdown” 

 

ram ddatblygu Cynllun 

Gwaith. 

 

 

 

 

Staff yn gyfrifol am 

ddatblygu Cynllun Gwaith  

9 Pennaeth Adran i weithio gyda’r UDRh a’r staff  i 

hybu rhifedd ar draws yr ysgol. Dyma fydd ffocws yr 

ysgol. Gwneir defnydd o amser HMS dydd Mawrth i 

alluogi Maths, Gwyddoniaeth Dyniaethau a TGC i 

rannu syniadau ac arfer da parthed rhifedd e.e. 

gwaith graff. Adrannau iaith i wneud defnydd o 

unrhyw gyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth o 

dermau rhifedd. 

Bydd y Pennaeth Adran yn gweithio gyda JS ac 

athrawon hyn eraill i ddatblygu safle moodle.Dengys 

hyn samplau maths CA3 a gellir ei ddefnyddio gan y 

staff i gyd yn eu gwersi.  

 

 

 

 

 

 

 

Safle moodle yr 

ysgol i gychwyn  

ym  Mai a gorffen 

erbyn hanner tymor 

Hydref.  

Pennaeth Adran i arwain tîm 

o athrawon i ddatblygu 

strategaethau fydd o 

ddefnydd mewn pynciau 

eraill hefyd. 

10 Yr Adran i gymryd cyfrifoldeb am ddysgu ac 

asesu rhifedd fel sgil angenrheidiol ym mlwyddyn 9.  

 

Mai/Mehefin 2012 

yn flynyddol 

Pawb o’r staff yn yr adran i 

gynnig hyn 

 

Pennaeth Adran yn gyfrifol 

am ofalu fod y cydlynydd 

sgiliau yn derbyn y taflenni 

marcio angenrheidiol ayyb.  

 

Meini Prawf llwyddiant : 

 CA3 2012 Lefel 5 + ≥ 85% (2
il 

chwartel) a 6+ ≥ 55%  ac yn 2013 88% - 5+ a 60% 6+ 

 Bwlch rhyw o lai nn 4% yng NGh A3  

 

 CA4 68% o ddisgyblion i gyrraedd lefel 2 (3yd
d
 chwartle) a 97% i gyrraedd lefel 1 

 

 Bwlch rhyw o zero. 

 

 Mwy na   95% o ddisgyblion i gyrraedd y sgil angehrheidiol, a dylai  70% fod ar  lefel 2 erbyn 

2015 

 



 Sicrhau for y bwlch rhwng  lefel 2 a 2+ yn cau (yn gyntaf i ddim llai na 20%) Byddai hyn ychydig 

yn uwch na’r cymariaethau, ond byddai yn dda petai lefel 2 yn aros ar y marc uchaf.  

 

 Dengys canlyniadau o arsylwi gwersi yn canolbwyntio ar sgiliau ( rhifedd) fod rhai sydd dros 

80% [SAFONAU NID DYSGU] yn dda, sydd yn dangos fod safon rhifedd disgyblion ar y cyfan yn 

gwella.  

 

Adolygir targedau yn flynyddol.  

 

Costau : 

 Cyrsiau hyffordi 

Penaethiaid 

Adran(£150 x ?) 

 Amser i arsylwi 

gwersi( 3 dydd = 

£480) 

 Darpariaeth HMS  

     ( hyfforddiant AQA 

       £300) 

 

 

Adolygu/gwerthuso : 

 Adolygu cynnydd bob 

tymor  

 Adolygu perfformiad 

fel bo’r data ar gael. 

Tystiolaeth : 

 Data CA4 a CA3  (ffynnon etc.) 

 Sgil angenrheidiol graddfa 

llwyddiant AoN  

 Sustem dracio yr ysgol 

 Cofnodion asesu a dadansoddiad o 

arholiadau yr adran  

 Cynllun Gwaith yr adran:  

mathemateg ymarferol a 

chyfleoedd i feddwl. 

 2 esiampl o ymarferol ac archwiliol 

bob tymor i GA3. 

 Cofnodion o gyfarfodydd Pennaeth 

Adran gyda’r UDRh(canlyniadau 

samplo/ arsylwi gwersi) 

 

Cyfraniad tuag at godi safonau : 

 

Lefel 2 + i wella yn gyntaf i  60% (i fod ar y brig o’r  5  ysgol teulu ac i’r  3
ydd

 chwartel)  

 

 

 

 

 

 

R1 : Codi rhif y disgyblion sydd yn cyrraedd lefel 2+ (yn y tymor byr a’r tymor hir) 

 

Datblygiad : 

 Datblygu ymhellach waith ALNCO i wella sgiliau sylfaenol disgyblion blynyddoedd  7 ac 8. 

 Adolygu effeithiolrwydd y sustemau mewnol o dracio cynnydd disgyblion, gosod targedau ar gyfer 

unigolion ac adrodd i rieni.  

 Datblygu ymhellach ffyrdd o gefnogi grwpiau sy’n cael eu targedu. 

 Samplo barn disgyblion a dadansoddi canlyniadau. 

 Gwella safonau ym Mathemateg a Chymraeg ( manylion ar daflen ar wahan) 

 Gweithio gyda’r Adran Saesneg i sicrhau mai eithriad oedd y cwymp yn y safon yn  2011. 

 

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 Datblygu ymhellach y gwaith o wella sgiliau 

sylfaenol y disgyblion. Tracio cynnydd drwy 

Blwyddyn 7 ac 8 a gwerthuso llwyddiant y 

strategaethau. Datblygu ystod eang o strategaethau er 

mwyn sicrhau cynnydd i bawb. Cyflwyno diwrnod o 

7 gwers (ar yr un diwrnod) i alluogi datblygu a 

gwella sgiliau. Rhydd hyn amser arbennig ym 

2012- (hir 

dymor) 

 

 

amserlen 2012 

-2013  

ALNCO i fod yn gyfrifol am 

weithredu strategaethau a 

gwerthuso effaith gweithio gyda’r 

cydlynydd sgiliau a’r staff sydd 

yn gofalu am rifedd a 

llythrennedd. Adrodd i’r UDRh 

bob hanner tymor. 



Mlwyddyn 10 ac 11 ac gyfer gwaith Bacc Cymraeg.  

Bydd mwy o ddisgyblion yn llwyddo yn y Bacc ac 

yn gweithio ar gyfathrebu a chymhwyso rhif yn 

helpu i wella sgiliau llythrennedd a rhifedd ac o 

ganlyniad gyrraedd canlyniadau gwell yn lefel 2+ . 

 

 

Cydlynydd y Bacc Cymreig i 

adrodd yn ôl i’r UDRh.  

2 Adolygu a gwerthuso effeithiolrwydd sustemau 

tracio a monitro cynnydd disgyblion. Sicrhau fod 

gwybodaeth ynglyn â sefyllfa blaenorol / cynnydd ar 

gael i’r staff. Defnyddio tracio i adnabod unrhyw 

eithriadau yn y pynciau craidd.  

   

Haf 2012 

Hydref 2012 

UDRh yn gweithio gyda rheolaeth 

ganol.  

 

3 Parhau i ddatblygu a gweithio ar y strategaethau er 

mwyn adnabod tangyflawni ac felly weithredu i  

sicrhau gwelliant. Sicrhau fod y staff i gyd yn 

ymwybodol o’u rôl a’r strategaethau i’w defnyddio.  

Rhoddir blaenoriaeth i’r disgyblion sydd yn 

tangyflawni yn y pynciau craidd yng NghA4 hy. 

defnyddio anogwr dysgu a swyddog cynhwysiad.  

 

2012- Tiwtor Proffesiyniol gyda staff 

newydd?? 

Tiwtoriaid Blwyddyn yn gyfrifol 

am ei tiwtoriaid dosbarth. 

UDRh i gyfarfod â’r Pennaeth 

Adran./tiwtor blwyddyn/anogwyr 

dysgu/ac asiantaethau allanol. 

4 Adolygu polisi asesu. Dylai gynnwys mwy o 

gyfleoedd graddedig i sicrhau fod disgyblion/rhieni a 

staff yn ymwybodol o’u cynnydd.Canolbwyntio ar 

gynnig cyfleoedd i ddisgyblion i ddangos eu bod 

wedi dysgu oddiwrth yr cyngor gafwyd, eu bod yn 

gwneud cynnydd tuag at gyrraedd lefel 2  

 

Haf 2012 – 

Gwanwyn2013 

Pennaeth Adran i fod yn gyfrifol 

am ddarparu tystiolaeth o 

gynnydd disgyblion oherwydd y 

gweithredu yma, i’r UDRh bob 

tymor.  

5 Parhau i gynnig sesiynau tiwtorial yn y pynciau 

craidd ar ôl ysgol i bob disgybl. Pennaeth Adran i 

fonitro presenoldeb disgyblion yn y grwpiau targedu, 

a gweithio gyda’r tiwtor blwyddyn i ‘annog’ eu 

presenoldeb. Strategaethau arbrofol fel  

‘conquermaths’ (gwersi ar lein) gyda’r grwpiau sy’n 

cael eu targedu. Datblygu adnoddau ar moodle e.e. 

enghreifftiau yn dangos i ddisgyblion sut i ateb 

cwestiynau arholiad a sut i ennill marciau. 

  

2012 - Pennaeth Adran yn gyfrifol am y 

llinnell gymorth a chadw ar ôl yr 

ysgol.  

 

Pennaeth Adran yn gyfrifol am 

ddatblygu y defnydd o moodle. 

6 Datblygu pellach o samplau o farn disgyblion ( yn 

arbennig barn y rhai yn y grwpiau targedu yn y 

pynciau craidd).Y nod fydd darganfod beth sydd yn 

gweithio iddynt hwy. Dylai adrannau wneud defnydd 

o hyn a rhannu gwybodaeth a strategaethau 

llwyddiannus gydag eraill.   

 

Samplo bob 

tymor  

Pennaeth Adran 

 

UDRh yn gyfrifol am gadeirio 

cyfarfodydd Penaethiaid pynciau 

craidd bob tymor.  

7 Gwella safonau Mathemateg a Chymraeg (gweler 

taflen ychwanegol) a monitro ynn ofalus y 

canlyniadau yn Saesneg ar gyfer  2012 a 2013. 

 UDRh i fonitro canlyniadau a 

phenderfynu os oes angen i’r 

Adran Saesneg i adolygu eto eu 

strategaethau i’r un graddau a 

Mathemateg a Chymraeg.  

 

Meini Prawf Llwyddiant : 

 Y disgyblion i gyd yn dangos gwelliant yn sgiliau llythrennedd a rhifedd ac felly welliant yn eu 

sgiliau darllen ac ateb cwestiynau arholiad  (effaith hir dymor ar lefell 2+)  

 Byr -dymor – gwelliant yn lefel 2+ i 60% yn 2012 a 68% yn 2013. Byddai’r sgôr yma yn ein gosod 

uwchben y cyfartaledd teuluol ac felly I hanner uchaf meincnod  FSM. 



 

 

Costau : 

 Costau Staffio er mwyn 

sicrhau 3 set yng NghA 

4 yn Saesneg, Maths a 

Chymraeg (1athro 

llawn amser  £40,000) 

 Maths ar lein £400 

 Staff 

ategol(absenoldebau+paratoi 

adroddiadau dat 

Adolygu/gwerthuso : 

 Adolygu data CA4 data erbyn 

hanner tymor Hydref 

 Gwerthuso cynnydd grwpiau 

sy’n cael eu targedu, bob tymor.  

Tystiolaeth : 

 Data FFynnon  

 CanlyniadauBacc 

Cymraeg 

 Dadansoddi dataCA4 

yn Maths, Saesneg a 

Chymraeg  

 Canlyniadau profion 

modiwl. 

 Cofnodion a 

thystiolaeth gasglwyd o 

gyfarfodydd tymhorol 

rhwng UDRh a 

Phenaethiaid Adran M 

Mathemateg , Saesneg 

a  Chymraeg. .  

 

Cyfraniad tuag at Godi safonau :  

 

Lefel 2 + i wella yn gyntaf i 60% (bod yn y 5 uchaf o teulu ysgolion ac i’r  3
ydd

 chwartel) 

CSI i wella i 60% fydd yn gosod yr ysgol yn yr  2
il
/3

ydd
 chwartel. 

 

 

 

 

 

R2 : Hybu y defnydd o’r Gymraeg drwy’r ysgol ac yn y gwersi.  

 

Datblygiad : 

 Sicrhau fod yr ysgol gyfan yn defnyddio Cymraeg. 

 Gweithio gyda’r Cydlynydd Iaith i hybu digwyddiadau diwylliannol yn ystod y flwyddyn.  

 Datblygu sgiliau iaith y staff.  

 Adolygu yr elfen o’r Cwricwlwm Cymreig yng Ngynlluniau gwaith pynciau.  

 Cynnig hyfforddiant pellach ar gyfer athrawon sydd yn dysgu yn ddwy ieithog.  

 

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 Datblygu pellach y cyfleoedd i gynnig pynciau 

drwy gyfrwng y Gymraeg. Sicrhau fod hysbysebion 

am swyddi yn pwysleisio fod Cymraeg yn hanfodol.  

Gweithio gyda’r sir i gynnal cyrsiau i wella sgiliau 

iaith y staff sydd yn ddi-Gymraeg. Defnyddio yr 

Uned i wella iaith disgyblion sydd heb /ychydig o 

gefndir Cymraeg.   

 

2012- UDrRh/Llywodraethwyr 

 

Tiwtor Proffesiynol 

 

Cydlynydd Iaith 

2 Staff i gyd i gychwyn sgwrs yn Gymraeg a sicrhau 

fod cyfleoedd i staff Cymraeg i siarad gyda 

disgyblion tu allan i wersi. Sicrhau fod  

digwyddiadau fel Wythnos Sgiliau yn cael eu 

harwain gan staff dwy-ieithog ac yn cynnwys thema 

Cymreig. Dylid annog staff i geisio cyfleoedd ee 

cofrestru/egwyl/cinio i siarad gyda grwpiau ac 

2012- UDRh - amserlennu  

 

Siaradwyr Cymraeg ar y Staff 

 

Cydlynydd iaith 



unigolion. Targedu bechgyn. Disgyblion i ddewis 

cerddoriaeth Gymraeg i’w chwarae yn y Neuadd 

adeg egwyl/cinio.  

 

4 Cydlynydd Iaith i ddatblygu ymhellach 

ddigwyddiadau diwylliannol fel yr eisteddfod, Dydd 

Gwyl Dewi, a digwyddiadau hwyliog fel yr Urdd.   

Bydd mwy o gyfleoedd i hybu Cymraeg drwy  

weithgareddau hwyliog.  

 

2012-2013 Bed i weithio gyda’r Cydlynydd 

Iaith i benderfynnnu ar y 

digwyddiadau. 

Cydlynydd iaith a’r staff i 

ddatblygu a gweithredu 

4 Cynnal pob cyfarfod mewnol (cyngor yr ysgol, 

grwpiau trafod) yn ddwy ieithog. Dylid annog 

disgyblion i darfod, mynegi barn, gofyn cwestiynau 

ayyb. yn Gymraeg. Cyflwyniadau (wythnos sgiliau, 

ceisiadau am rôl swyddog ayyb) i fod yn ddwy 

ieithog. Siaradwyr gwadd (pan yn bosibl) i siarad yn  

y ddwy iaith. Dylai disgyblion fod yn ymwybodol o 

fanteision bod yn ddwy-ieithog. Adrannau i gynnwys 

y defnydd o ‘hysbysebiadau am swyddi’ sydd yn 

pwysleisio fod llithrigrwydd yn y Gymraeg yn 

hanfodol ee.darllen a deall yn y gwersi Cymraeg.     

 

O leiaf 2 gyfle 

bob hanner 

tymor. 

Pennaeth /UDRh 

 

 Staff i gyd 

Canllawiau clir oddiwrth yr 

UDRh 

Trefnydd y digwyddiadau. 

6 Cynnal gwersi yn y Gymraeg er mwyn datblygu 

ymhellach allu disgyblion i ofyn /ateb cwestiynau a 

sgwennu yn Gymraeg. Dylid rhoi cyfle i’r disgyblion 

i ymarfer ateb cwestiynau arholiad yn Gymraeg yn 

ogystal â Saesneg yng NGhA 4, er mwyn eu hannog 

i eistedd un arholiad allanol drwy gyfrwng y 

Gymraeg.  

  

2012-2013 

2013-2014 

ayyb 

Staff sydd yn dysgu drwy 

gyfrwng y Gymraeg. 

7 Adolygu cynlluniau gwaith i sicrhau fod y 

dimensiwn Cymraeg ynddynt ac hefyd gyfleoedd I 

ddatblygu ethos Gymreig. 

 

Medi 2012 Pennaeth Adran 

8 Dylai’r ysgol edrych am ffyrdd o gysylltu 

ymhellach gyda’r sefydliadau ‘Cymreig’ ac 

unigolion yn y gymuned.  

Ehangu y cyfleoedd i ddisgyblion i gyfrannu i’r 

‘Dail’( papur lleol Cymraeg).  

2012-2013 UDRh gyda’r Cydlynydd Iaith 

Gyrfaoedd 

Trefnydd y Bacc Cymreig 

Cydlynydd Iaith i weithio gyda’r 

adrannau iaith 

 

Meini Prawf Llwyddiant : 

 Yn ôl y Tîm Arolygu, wedi siarad â disgyblion, ( sgwrsio a samplo)  roedd hyn yn wendid. Yr ysgol 

i wahodd un o’r ymgynghorwyr i gyfathrebu gyda grŵp o ddisgyblion (hapsampl) i farnu  cynnydd.  

 10% o’r disgyblion yn y garfan i eistedd o leiaf un arholiad drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Costau : 

 Gwersi Cymraeg ar ôl 

yr ysgol(£15 x 40 

wythnos) 

 Rhyddhau staff ar gyfer 

cyrsiau hyfforddiant  

(£1000) 

 Amser HMS i  

ddatblygu 

gweithgareddau 

Adolygu/Gwerthuso : 

 Samplo barn disgyblion yn mis 

Medi ac wedyn ym mis Mai. 

 Gwerthus datblygiad staff yn 

flynyddol. 

 Monitro cyfarfodydd disgyblion 

bob tymor 

 

Tystiolaeth : 

 Adroddiad 

ymgynghorwr 

 Canlyniadau samplo 

disgyblion. 

 Disgyblion yn cymryd 

rhan mewn 

digwyddiadau 

 Cynllun Gwaith yr 

Adran. 



 

 

 

Cyfraniad tuag at godi safonau  : 

 Gwelliant yn nifer y disgyblion sydd yn dilyn cyrsiau Cymraeg Iaith gyntaf yn CA4 (cyfartaledd 

dros yr 8 mlynedd diwethaf yn 54%) 

 Gwelliant yn safon yr iaith Gymraeg (yn ôl dangosyddion Ffynnon   2012, 50%  lefel 2 iaith 1
af

 i 

codi i  65% yn 2013) 

 Mwy o ddisgyblion yn eistedd arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Bwlch  bechgyn/merched  i ostwng yn is na15% 

 Mwy o gyfraniad yng Ngymraeg  i ddangosyddion yr ysgol(CSI yn CA3 a lefel 2+ yng NhA4) 

 Gwelliant yn y sgôr lefel 2+. 

 

 

 

 

 

Codi Safonau Cymraeg Iaith Gyntaf ar draws y ddau Gyfnod Allweddol(a dangosydd level 2+ ) 

 

Datblygiad: 

 Datblygu polisi dwy-ieithrwydd ysgol gyfan.  

 Yr Adran i ddatblygu ymhellach eu dulliau hunan asesu a defnyddio y canlyniadau i wella safonau a 

mesur llwyddiant eu cynlluniau.  

 UDRh i weithio gyda’r Pennaeth Adran i wella strategaethau dysgu. 

 Yr adran i ddatblygu ymhellach y cysylltiadau gyda’r ysgolion cynradd (CA2 ac 1) i sicrhau 

cysondeb yn y dysgu. 

 Yr Adran i adolygu eu tracio o gynnydd disgyblion, gosod targedau ar gyfer unigolion ac adrodd yn 

ôl i rieni.   

 Yr Adran i osod targedau mwy heriol a gweithio gyda’r UDRh /tiwtoriaid blwyddyn i gyrraedd yr 

rhain. 

 Yr Adran i wneud mwy o ddefnydd o ddata perfformiad i gynllunio ar gyfer gwelliant. 

 Yr Adran i ystyried datblygu strategaethau i ysgogi y bechgyn . 

 

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 UDRh i osod canllawiau clir ar hybu Cymraeg 

drwy’r ysgol.Yn y gwersi sydd yn cael eu dysgu 

drwy gyfrwng y Gymraeg, dylid annog a chefnogi  

y disgyblion i ateb a gofyn cwestiynau yn 

Gymraeg . Dylai y disgyblion gael y cyfle i 

ddatblygu eu gallu i ysgrifennu yn Gymraeg. 

Dylai’r camau yma gydweithio gyda’r rhai 

olrheiniwyd yn y daflen “welsh ethos”. 

Bydd angen 3 set drwy’r ysgol i sicrhau nad yw’r 

defnydd o Gymraeg yn cael ei wanhau mewn 

unrhyw ffordd.  

Defnyddio y GYG mewn prosiect ar y cyd gydag 

ysgol uwchradd gyfagos ac ysgolion cynradd yr 

ardal i dargedu blynyddoedd 6 a 7 gan sicrhau 

gweithgareddau fydd yn trwytho e.e. Glan Llyn ar 

gyfer disgyblion a staff a thargedu adrannau ble 

mae angen datblygu dwy ieithrwydd. 

 

 

2012- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medi - Mawrth 

UDRh 

Cydlynydd iaith a’r staff sydd yn 

dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 

 

Paneli Cwricwlwm a Chyllid + 

amserlen.  

 

 

UDRh/Cydlynydd Iaith a 

chyswllt ysgolion cynradd. 



  

2 Yr Adran i ddilyn y cylch blynyddol o hunan 

arfarnu a sicrhau fod y dystiolath o’r arsylwadau, 

marcio, samplo ayyb yn cael eu defnyddio fel sail 

i’w Cynllun Datblygu Adrannol. Bydd cysylltiad 

clir rhwng gwerthuso a chynllunio.Bydd y cynllun 

yn cynnwys meini prawf llwyddiant mesuradwy a 

bydd y cynnydd tuag at gyrraedd yr rhain yn cael 

eu mesur yn flynyddol. 

 

2012-2013 

2013-2014 

Arweinwyr y Cyfnodau 

allweddol yn gyfrifol am gasglu 

tystiolaeth o hunan arfarnu a 

chyflwyno y canlyniadau i’r 

rheolwr atebol. 

3 Dadansoddi cyrhaeddiadau disgyblion ar 

ddiwedd CA2 a CA3. Defnyddio y data sydd ar 

gael. “gwerth atodol”, meincnodi data a 

chymhariaethau teuluol. Bydd yr adran yn gosod 

targedau mwy heriol. Adnabod grwpiau o 

ddisgyblion sydd yn berygl o dangyflawni, i’w 

targedu. Gweithredu polisi ymyriad gyda’r grŵp 

yma er mwyn sicrhau fod y mwyafrif yn cyrraedd 

eu targed. 

CA2 – Medi 

Blwyddyn7 

CA3 – Medi 

yBlwyddyn 10 

(ffynnon) 

ffurfiannol – gweler 

taflen ar asesu 

Arweinwyr CA yn gweithio 

gyda’r UDRh  (JS) 

     

4 Datblygu y rôl o arweinydd CA er mwyn 

ymateb i unrhyw arwydd o dangyflawni. 

. Datblygu y rôl o Benaeth Adran i : 

 ddatblygu tîm o athrawon 

 Gynnig arweiniad parthed:datblygu 

adnoddau 

 rhannu arfer da  

 sicrhau canllawiau clir am yr hyn 

ddisgwylir ganddynt  fel aelodau yr adran 

 monitro perfformiad yr adran a chasglu 

tystiolaeth sydd yn dangos fod  yn 

digwydd i godi safonau e.e. dadansoddi 

data arholiadau, arsylwi gwersi, samplo 

llyfrau. 

 Samplo barn disgyblion (ee pam fod 

bechgyn yn tangyflawni) 

 Sicrhau fod rhieni yn derbyn gwybodaeth 

am gynnydd disgyblion. 

  

Mai – Hydref 2012 

UDRh (JS) i 

adolygu  tystiolaeth 

yn ystod yr 

wythnos cyn hanner 

tymor Hydref ac ar 

ddiwedd pob 

hanner tymor.. 

Pennaeth/UDRh/Tiwtor 

proffesiynol. 

 

5 Defnyddio cyfleoedd i drafod y grŵp targedu 

Cymraeg gyda’r grwpiau targedu yn y pynciau 

craidd eraill. Gwerthuso i weld a oes eithriadau 

e.e. disgyblion yn gwneud mwy o gynnydd yn 

Saesneg   ac yna archwilio i’r rhesymau a’r 

strategaethau. Anelu at symbylu bechgyn 

 

2012-2013 HMS 

dydd Mawrth 

UDRh  

Rheolaeth ganol 

 

Adolygu polisi asesu yr adran i sicrhau fod : 

 cynnydd yn cael ei fesur i ddisgyblion ym 

mlwyddyn 7, 8 a 9 drwy brofion rheolaidd, 

bob hanner tymor. 

 Monitro perfformiad bechgyn a merched  

 Defnydd mwy effeithiol o brofion i 

werthuso cynnydd.  

 Datblygu polisiau ymyrryd er mwyn 

gwella perfformiad. Bydd hyn yn golygu 

Mehefin/Gorffennaf 

2012 

2012-2013 

UDRh i osod canllawiau a 

samplo 

Pennaeth Adran i fonitro safon 

ac amlder y gwaith cartref. 

 Staff yr adran i gyd yn gyfrifol 

am osod gwaith a’i farcio.  



newid dulliau dysgu, os oes llawer yn 

methu gwneud cynnydd. At gyfer grwpiau 

llai/unigolion, dylid gynnig hyfforddiant ar 

ôl yr ysgol. Y Pennaeth Adran i gyfeirio 

disgyblion i’r UDRh, os ydynt yn teimlo 

eu bod angen cymorth gan anogwr dysgu, 

swyddog cynhwysiad ayyb. 

 monitro gwelliant drwy ddefnyddio gwaith 

cartref a phrofion pellach. 

 Sicrhau fod asesu yn cael ei drafod yn 

rheolaiddyng nghyfarfodydd adran. 

  

 7 .Adolygu polisi gwaith cartref yr adran er 

mwyn sicrhau fod : 

 rhoi gwaith cartref i bob set yn rheolaidd  

(o leiaf unwaith yr wythnos ).  

 Rhaid i’r athro dosbarth farcio gwaith 

cartref a gosod targedau / cyngor 

 Rhaid cael cyfleoedd i fynegi barn ac i 

weithredu ar hyn a sicrhau fod disgyblion 

yn ymwybodol o’u cynnydd tuag at 

cyrraedd y targedau yma (gwaith 

dosbarthc/gwaith cartref/profion). 

 Dylai cynnydd disgyblion  fod ar agenda 

pob cyfarfod adran. Dylid casglu 

tystiolaeth ee. sgôr profion sydd yn dangos 

fod safonau yn gwella.  

  

Medi 2012 UDRh i osod canllawiau a 

samplo 

Pennaeth Adran i fonitro safon 

ac amlder gwaith cartref  

Staff yn yr adran i fod yn gyfrifol  

am osod gwaith a’i farcio.  

 

8 Rhaid talu sylw i farcio llyfrau. Bydd yr adran 

yn dilyn cylch arfarnu yr ysgol ac yn samplo fel 

bo’r angen.  Dylid cael cyfarwyddid a thargedau 

adrannol yn seiliedig ar ganllawiau ysgol gyfan. 

Disgwylir i’r staff i gyd i  gydymffurfio â hyn a 

bod disgyblion yn ymwybodol o’u cynnydd. 

 

2012-2013 UDRh/ . 

/arweinwyr adrannau/ 

9 . Datblygiad pellach o ddysgu ac addysgu drwy: 

 ddefnydd o arsylwi gwersi adrannau eraill 

i ddatblygu  arddull dysgu gwell.  

 Mwy o bwyslais ar wersi clir, (defnydd o 

ddysgu dosbarth cyfan i gyflwyno gwaith, 

egluro problemau fel bo’r angen ac edrych 

ar waith cartef a phrofion) er mwyn 

sicrhau fod disgyblion yn deall sut y 

cafwyd y canlyniadau. 

 Datblygiad tasgau meddwl, tasgau 

ymarferol a defnydd ymarferol o 

Gymraeg. Rhaid datblygu camau gwersi a 

rhaid datblygu tasgau gwahaniaethol.Dylai 

hyn fod yn rhan anatod o Gynllun Gwaith 

– yn arbennig GA3 

 

 

 

Tymor yr Hydref 

2012 a thrwy y 

flwyddyn 

UDRh i drefnu arsylwi gwersi  

 

Pennaeth Adran i fod yn gyfrifol 

am ddatblygu Cynllun Gwaith 

 

 

 

 

Staff yn gyfrifol am ddatblygu 

Cynllun Gwaith . 

 

10 Yr Adran i weithio gyda’r Cydlynydd Iaith I 2012-2013 Cydlynydd Sgiliau i weithio 



gynnig cefnogaeth i staff sydd yn dysgu drwy 

gyfrwng y Gymraeg. Bydd yr adran yn datblygu 

ei rôl o gynnig sgiliau hanfodol Cyfathrebu yn 

mlwyddyn 9. Y nod yw sicrhau fod y mwyafrif o 

ddisgyblion y cyrraedd lefel 2 drwy Gymraeg.   

 

2013-2012 gyda’r adran a bod yn gyfrifol 

am adegau cau, mynediadau 

ayyb.  Ond y Pennaeth Adran  

sydd yn gyfrifol am osod a 

marcio.  

 

 

Meini Prawf Llwyddiant : 

 Gwella safonau CA3 (80% lefel 5+)  

 Gwella safon yng Nghymraeg (barn ar ddangosyddion Ffynnon  2012, 50%  lefel 2 iaith 1
af

  

cynnydd i  65% yn 2013) 

 Diddymu  y bwlch rhwng bechgyn/merched ym mherfformiad lefel; CA3 (cyfartaledd o 10% ar 

draws y 3 disgyblaeth) a Lefel 2 (llai na 15% ) 

 Mwy na 70% o ddisgyblion yn cyrraedd lefel 2 sgiliau hanfodol  a chyfathrebu  

 Cyfrannu mwy tuag at wella dangosyddion ysgol yn arbennig CSI CA3  lefel 2+ yng NghA 3 

 Sicrhau fod y bwlch rhwng lefel 2 a 2+ yn cau.  (gweler y daflen arall) 

 Ysgol sydd yn fwy dwy ieithog  

 

Costs 

au : 

 Cyrsiau hyfforddiant 

Penaethiaid adrannau 

 Amser arsylwi 

gwersi 

 Darpariaeth HMS 

Cost o 3 set    (1/2 

athro = £15,000) 

 

Adolygu/gwerthuso : 

 Adolygu cynnydd bod 

tymor 

 Gwerthuso cynnydd bob 

blwyddyn gan ddefnyddio 

data Ffynnon 

 Dadansoddi a thrafod 

gyda’r UDRh 

Gwerthuso sylwadau 

yngynghorwyr.   

Tystiolaeth : 

 Data CA4 a CA3 data (ffynnon 

ayyb.) 

 Graddfa llwyddiant sgiliau 

cyfathrebu hanfodol. 

 Sustem tracio yr ysgol 

 Cofnodion Asesu Adran a 

dadansoddiad o’r arholiadau. 

 Cynllun Gwaith yr Adran  

 2 enghraifft o weithgareddau 

ymarferol/ hwyl bob tymor ar 

gyfer CA3. 

 Cofnodion o gyfarfod UDRh a’r 

Pennaeth Adran (canlyniadau 

samplo /arsylwi gwersi) 

 Sampl barn disgyblion yn awr 

ac ar ddiwedd y flwyddyn i weld 

cynnydd mewn dwyieithrwydd a 

gweld beth mae’n ei olygu 

iddynt hwy. 

 Adroddiad parthed deillianau  

GYG . 

 

Cyfraniad tuag at godi safonau : 

 Canran uwch o ddisgyblion yn cyrraedd lefel 2 yng Nghymraeg iaith gyntaf.  

 Mwy o ddisgyblion yn eistedd arholiadau CA4 drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 Mwy o siarad Cymraeg mewn gweithgareddau all-gyrsiol.   

 

 

 

 

 

 

 

 



R3 : Cynnydd yng nghyfartaledd dysgu da a rhagorol. 

 

Datblygiad : 

 Sicrhau fod  85% o‘r gwersi sydd yn cael eu arsylwi yn dda neu yn well (20% yn rhagorol) 

 Datblygu ymhellach agweddau o ddysgu ac addysgu i alluogi staff i gynllunio a chyflwyno gwersi da   

 Arsylwi gwersi i ddilyn ffocws yr ysgol yn nhymor 1, ffocws yr adran yn nhymor 2 ac yn nhymor 3, 

ffocws ar faterion sydd wedi codi o ddadansoddi 1 a 2. 

 Cynllunio i ganiatau i staff i arsylwi mewn pynciau eraill.  

 

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 UDRh i baratoi crynodeb o’r hyn sydd 

yn ddysgu da a dysgu gwael. Rhoi 

arweiniad pellach ar yr hyn sydd yn 

gwneud gwers dda. Adborth gan 

ddisgyblion ar yr hyn sydd yn gwneud 

gwers dda yn eu barn hwy. Clustnodi 

amser HMS dydd Mawrth i’r adrannau i 

drafod ac edrych ar gynlluniau gwersi. Y 

Tîm Cefnogi Dysgu i gymryd rhan yng 

nghynllunio gwersi.  

 

 

Tymor yr Haf 

2012 

 

 

Medi  – 

Tachwedd 2012 

 

UDRh 

 

 

Pennaeth adran i fod yn gyfrifol adnabod 

cryfderau a gwendidau a’r cynlluniau i 

wella. 

2 UDRh a Phenaethiaid Adrannau i 

arsylwi gwersi - talu sylw i’r pwyntiau 

wnaed yn yr adroddiad arolwg e.e. 

cyflymder, dealltwriaeth y disgyblion yn 

ystod y gwersi ac ar eu diwedd. Graddio 

gwersi. 

 

Tymor yr 

Hydref 

2012 

Penaethiaid Adrannau 

3 Pennaeth Adran i adrodd i’r UDRh 

unwaith y tymor. Adnabod enghreifftiau o 

ddysgu rhagorol.Olrheinio pam fod y 

gwersi yma yn rhagorol. Cyflwyno 

canlyniadau samplo disgyblion.  

 

Rhagfyr 2012 UDRh a Phenaethiaid  Adrannau 

4 Cyfarfod Staff i drafod  casgliadau. 

 

Ionawr 2013 

Mai  2013 

Pennaeth i roi crynodeb o’r pwyntiau ddaeth 

o gyfarfodydd yr UDRh a’r Pennaeth Adran. 

5 Yr adrannau i fynd drwy arsylwi eto. Yr 

athrawon sydd wedi derbyn gradd llai na 

‘da’ i arsylwi gwersi y rhai sydd yn wastad 

yn derbyn ‘da’. UDRh/Ymgynghorydd 

Cynnal i edrych ar gynlluniau gwersi a 

strategaethau gyda’r staff sydd yn gwneud 

ychydig iawn o gynnydd.  

 

Tymor y 

Gwanwyn 

/Tymor yr Haf 

UDRh/Pennaeth Adran 

6 Adrannau i werthuso y dysgu yn eu 

hadran a thrafod unrhyw gynnydd gyda’r 

UDRh yn yr adroddiad diwedd 

blwyddyn.Cynnwys canlyniadau y 

cyfarfod yng Nghynllun Datblygu y 

flwyddyn sydd i ddod. 

 

 

 

Mehefin 2013 Pennaeth Adran yn gyfrifol am werthuso a 

ffurfio barn (gyda thystiolaeth) ar y safonau 

y dysgu yn eu hadrannau.  

 



7 Parhau gyda’r gwaith y grŵp PLC i  

archwilio i ddulliau dysgu a sut i 

ddatblygu y defnydd o moodle.  

 

Medi - Rhagfyr 

(defnyddio 

amser HMS 

dydd Mawrth ) 

Cydlynydd Sgiliau. 

 

 

Meini Prawf Llwyddiant : 

 Dim un wers y  cael ei graddio fel ‘diffygiol’ 

 Mwy na 85% o wersi yn cael eu graddio yn ‘dda’ neu well (15% rhagorol). 

 Mwy o wersi yn cael eu graddio yn rhagorol yn nhymor yr Haf  2013 nag yn y cylchoedd arsylwi 

cyn hynny(20%) 

 

Costau : 

 Amser di-gyswllt i‘r 

Penaethiaid 

Adrannau/staff ( 3 

diwrnod llanw  £400) 

 Blaenoriaeth i’r UDRh 

 Amser yr ymgynghorydd 

 

Adolygu/Gwerthuso : 

 Safonau/gwendidau – bob tymor 

Targed - Mehefin 2013 

Tystiolaeth : 

 Ffeil arsylwi gwersi 

 Samplo yn yr adran. 

   

 

 

 

Cyfraniad tuag at godi safonau  (Lefel 2+) : 

Mwy o gysondeb yn y safonau dysgu i gael effaith ar y disgyblion yn y wers a’u dealltwriaeth. 

Canlyniad hyn fydd gwell sgiliau .Gwelir yr effeithiau ym mhob pwnc. Bydd hyn felly yn galluogi 

mwy i gyfrannu i’r dangosyddion allweddol.  

 

 

R3 : Sicrhau cysondeb yn yr asesu ar draws yr adrannau i gyd.  

 

Datblygiad: 

 Sicrhau fod yr arferion da welwyd yn yr arolwg yn cael eu datblygu ym mhob adran.  

 Canolbwyntio ar yr arfer da sydd yn dangos eu cynnydd i’r disgyblion ac yn rhoi canllawiau clir ar 

sut i wella ymhellach.  

 Datblygu sustemau fydd yn caniatau i ddisgyblion i weithredu ar unrhyw gyngor a‘r staff i 

benderfynu a yw y safonau wedi gwella o ganlyniad i dderbyn cyngor. 

 Sicrhau fod yr asesu yn ddigon trwyadl fel a’g i roi darlun clir o gynnydd y disgybl yn eu pwnc, i’r 

Pennaeth  Adran  

 Dylai’r Pennaeth Adran ddefnyddio yr wybodaeth yma i osod targedau heriol a datblygu 

strategaethau fydd yn gwella safonau. 

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 Adolygu polisi asesu yr ysgol. Edrych ar y cydbwysedd 

rhwng AfL ac AoL. Gosod canllawiau i sicrhau fod 

disgyblion yn cael y cyfle i weithredu ar y 

targedau/cyngor roddir a’u bod yn ymwybodol a ydynt 

wedi eu cario allan. .  

 

Medi 2012 JS gyda  BEd, SB ac IP  

2 Adrannau i adolygu eu polisi asesu drwy ddefnyddio 

canllawiau y grŵp llywio:  

 Dylai disgyblion gael rhan yn asesu eu cynnydd  

 Angen i’r marcio fod yn fwy trwyadl gydag elfen 

o raddnodiadau er mwyn sicrhau fod y disgyblion 

yn ymwybodol o’u cynnydd / safonau.  

Medi 2012 

 

 

Fel yr amlinellir  

yn y cylch hunan 

arfarnu 

Pennaeth Adran yn gyfrifol  

am osod sustem fydd yn  

 rhoi cyngor 

targedau 

 rhoi cyfleoedd i 

ddisgyblion i 



 Adrannau i samplo llyfrau yn rheolaidd a pharatoi 

tystiolaeth fydd yn asesu ansawdd y gwaith. 

 Adrannau i weithio gyda’i gilydd a samplo ar 

draws y pynciau i sicrhau adnabod a rhannu  arfer 

da  

 Samplo y marcio ar draws yr ysgol a rhoi 

gwybodaeth a phwyntiau gweithredu i’r staff 

blynyddol. 

 

 

weithredu arnynt 

 rhoi gwybod i’r 

disgyblion o’u 

safonau/neu 

weithredu pellach 

 rhoi gwybod i’r 

Pennaeth Adran 

/UDRh o’r safon 

sydd wedi ei 

gyrraedd  

JS gyda BEd, SB, IP 

3 Bydd angen i’r adrannau roi gwybod am unrhyw 

agwedd o’r asesu a’r gweithredu yn deilliaw o hyn a’r 

effaith ar y safonau, i’r UDRh.  

Cyfarfodydd 

diwedd tymor 

Pennaeth Adran i roi 

tystiolaeth i’r rheolwr 

atebol.  

 

Meini Prawf Llwyddiant : 

 Samplo disgyblion yn dangos fod y mwyafrif (dros 85%) yn dweud eu bod yn derbyn cyngor 

/targedau defnyddyddiol a’u bod yn cael y cyfle i weithredu ar gynghorion ac yn cael gwybod a 

ydynt wedi cyrraedd y targedau osodwyd.  

 UDRh yn samplo llyfrau yn cynnig tystiolaeth fod y marcio o safon dda. Fod enghreifftiau o’r 

cynghorion/targedau yn 100% o’r llyfrau.  

 Penaethiaid adrannau yn rhoi tystolaeth fod yna sustem mewn lle sydd yn caniatau disgyblion i 

weithredu ar gyngor ac yn rhoi gwybodaeth ynghyn â’u cynnydd. 

 Gall penaethiaid adrannau gynnig tystiolaeth fod y sustem yn cael effaith ar safonau. Targedau i 

ddangos fod y disgwyliadau yn cydfynd â’r lleiafswm o’r 3
ydd

 chwartel, meincnod FSM, (tra rydym 

yn y categori FSM presennol)  

 

 

Costau : 

 Amser i’r grŵp llywio i 

gyfarfod.  

 Amser i’r adrannau i 

weithio ar asesu a marcio 

(samplo) 

 Amser i’r UDrh/Pennaeth 

adran i gyfarfod.   

 3 x 1 gwers digyswllt yn 

ychwanegol bob wythnos.   

(tua. £4000) 

 

Adolygu/Gwerthuso : 

 Bob tymor, wedi cyfarfodydd  

UDRh/Pennaeth adran.  

Tystiolaeth : 

 Holiadur disgyblion 

 UDRh  samplo 

llyfrau 

 Tystiolaeth gan 

Bennaeth adran o 

samplo mewnol, 

profion a thargedau 

yn yr adran. 

 

Cyfraniad tuag at godi safonau  : 

 Disgyblion i fod yn ymwybodol o’r hyn sydd raid ei wneud i sicrhau cynnydd a chyrraedd y 

lefelau/graddau uchaf. Bydd cyfleoedd i asesu yn dangos iddynt beth yw eu llwyddiant neu beth i’w 

wneud eto i sicrhau hyn. Bydd disgyblion yn ymwybodol o lefel eu gwaith a sut i gyrraedd lefel 

uwch. Canlyniad hyn fydd safonau uwch. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R4 : Cryfhau y cyswllt rhwng hunan arfarnu a chynllunio ar gyfer sicrhau gwelliant 

 

Datblygiad : 

 Datblygu ymhellach ddulliau hunan arfarnu, i gynnwys mwy o rannu arfer da yn y dosbarth a 

defnydd effeithiol o sesiynau HMS. Cylch flynyddol ysgol gyfan i osod allan amserlen yn olrheinio 

yr hyn sydd raid ei wneud fel bo’r ysgol a’r adrannau yn derbyn yr wybodaeth i fedru cynllunio ar 

gyfer gwelliant (dangos amseru, amlder, cyfrifoldeb ayyb). 

 Sicrhau fod y materion dan sylw yn y dulliau hunan arfarnu, yn cael blaenoriaeth yng nghynlluniau 

datblygu yr adran a bod hyn yn bwydo i mewn i gynllun gweithredu yr ysgol. 

 Sicrhau fod y cynllun datblygu yn cael sylw, yn fanwl, ac yn cynnwys targedau mesuradwy ar gyfre 

disgyblion ac hefyd fod yma feini prawf llwyddiant i fesur canlyniadau. 

 Adolygu, ar ddiwedd pob blwyddyn, er mwyn dadansoddi a yw y cynllun datblygu wedi cyrraedd y 

targedau osodwyd.Cyflwyno adroddiad i’r Llywodraethwyr  yn dangos pa mor lwyddiannus fu a’r 

hyn sydd i’w wneud ymhellach. 

 . 

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 Parhau i roi blaenoriaeth i hunan arfarnu fel 

elfen bwysig yn yr ysgol a sicrhau fod y cylch 

blynyddol ysgol gyfan ar gyfer arfarnu, yn 

dilyn. Defnyddio tystiolaeth o’r broses 

arfarnu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.  

 Rhannu arfer da hunan arfarnu sydd yn yr 

adrannau yn barod. Pob adran i gryfhau eu 

dulliau gyda mwy o bwyslais ar y canlyniadau 

a’r safonau. Rhaid i gynlluniau yr adrannau 

adlewyrchu y blaenoriaethau gyfeirir atynt 

yn y broses arfarnu.   
 

 

 

Hydref 2012 

 

Cyfweliadau bob tymor 

gyda’r rheolwyr cyswllt. 

UDRh yn gyfrifol am y cylch 

ysgol, ffocws bob tymor ac 

agenda nos Fawrth.  

Pennaeth adran yn gyfrifol am 

ddilyn y cylch, a gweithredu ar 

yr hyn olrheinir yma a chynnig 

tystiolaeth o’r dulliau a’r 

canlyniadau i’r UDRh. 

2. Adeiladu ar y broses o arsylwi gwersi. 

Cynnig ffyrdd lle gall athrawon arsylwi gwersi  

mewn adrannau eraill yn ogystal â’g yn eu 

hadrannau eu hunain.  

 

2012-2013 UDRh i weithio gyda’r 

Pennaeth Adran  i drefnu 

llanw ar gyfer yr arsylwi a   

gweithio ar ganolbwyntio ar 

arsylwi gwersi.  

3 Adrannau i adeiladu ar y dadansoddi data 

perfformiad da sydd yn bodoli yn barod a 

defnyddio hyn i osod targedau mwy heriol.Yr 

adrannau i dracio cynnydd disgyblion ochr yn 

ochr a’r targedau osodwyd a gweithio gyda’r 

tiwtor blwyddyn ayyb. Sicrhau fod yn rhain yn 

cael eu cario allan.  

 

Dadansoddi CA3 – Medi 

CA4 – Hydref 

 

UDRh i ddadansoddi data yr 

ysgol 

Pennaeth adran yn gyfrifol am 

ddadansoddi data arholiadau 

a gosod targedau yn seiliedig 

ar eu dadansoddiad.  

4 Adrannau i gymryd i ystyriaeth  

flaenoriaethau yr ysgol, y sir a chenedlaethol. 

Penderfynir ar y blaenoriaethau yn ystod 

tymor yr haf, yn dilyn ar adborth gan yr 

adrannau. Dylent samplo barn disgyblion ac 

ystyried adborth rhieni. Dylid delio â’g 

unrhyw bwyntiau gyfeirir atynt yn y cynllun 

datblygu gyda chanlyniadau mesuradwy.  

 

DSE Mai/Mehefin 

Adolygu meini prawf 

llwyddiant y llynedd  - 

Medi 

SIP 

Mehefin/Gorffennaf/Medi 

UDRh / Pennaeth Adran  



 

 

 

5 Sicrhau rhaglen hyfforddiant mewn swydd 

sydd yn cefnogi datblygiad personol, 

amcanion rheoli perfformiad a datblygiadau 

ysgol gyfan. Datblygu defnydd effeithiol a 

hyblyg o HMS oriau gwyll yn unol â  

blaenoriaethau adrannau a’r ysgol gyfan.  

 

2012 -2013 UDRh/tiwtor proffesiynol 

 

Meini Prawf Llwyddiant : 

 Dulliau hunan arfarnu fydd yn dylanwadu ar BOB agwedd o waith yr ysgol.   

 Sefydlu blaenoriaethau gyda chanlyniadau mesuradwy fel bo’n bosibl i asesu llwyddiant. Gellir 

gwerthuso llwyddiant yr rhain ar ddiwedd y flwyddyn ysgol a chyflwyno adroddiad i 

Lywodraethwyr yr ysgol. 

 Canolbwyntio ar berfformiad disgyblion er mwyn codi safonau. 

 Trefniadau ar gyfer arsylwi gwersi sydd yn berthnasol i bob aelod o’r staff gyda’r bwriad o wella 

canran y gwersi rhagorol. 

 Rhaglen HMS sydd yn dylanwadu ar safonau ar draws yr ysgol.  

 

Costau : 

 Arsylwi gwersi – 

rhyddhau staff - 

£2,000 

 Rhaglen HMS  a 

chyrsiau hyfforddi - 

£5,000 

 

Adolygu/ Gwerthuso : 

 Adolygu bob tymor yng nghyfarfod 

UDRh/Pennaeth Adran  ac ar 

ddiwedd y flwyddyn (DSE) 

 Adolygu Haf 2012 

 Adolygu Haf 2013 

Tystiolaeth : 

 Dogfen SSE 2013 – 

2014 

 SIP  2013 – 14 

 Adroddiad 

Llywodraethwyr 

parthed meini prawf 

llwyddiant.  

 Cofnodion cyfarfodydd 

diwedd tymor gyda’r 

rheolwyr canol.   

 

Cyfraniad tuuag at godi safonau: 

 Fframwaith hunan arfarnu yn arwain at weithredu y strategaethau i wella.  

 Bydd cyfleoedd i rannu arfer da yn y dosbarth yn cael effaith bositif ar y dysgu (mwy na 85% yn 

dda neu well ) 

 Bydd Cynllun Datblygu mwy pendant gyda chanlyniadau mesuradwy, yn seiliedig ar safonau yn 

fodd i wella’r dangosyddion allweddol. 

 

  Sicrhau cynllunio o’r radd  uchaf ar gyfer datblygu, un fydd yn canolbwyntio ar wella safonau ar 

lefel ysgol gyfan yn ogystal â lefel adran. 

 

 

Datblygiad : 

 Sicrhau fod dulliau hunan arfarnu yn cynnig cynllun datblygu ysgol llawer mwy pendant ac un fydd 

yn cynnwys meini prawf llwyddiant sydd yn fesuradwy.  

 Sicrhau fod cynllunio adran yn adlewyrchu yn glir y materion soniwyd amdanynt gan y staff a bod 

dulliau hunan arfarnu yr ysgol yn canolbwyntio ar godi safonau. 

 

 

 

Camau i’w Cymryd Pryd Cyfrifoldeb 

1 Sicrhau fod y materion godwyd yn sgil y broses Gorffennaf UDRh 



hunan arfarnu ysgol yn cael eu cynnwys yng 

Nghynllun datblygu ysgol gyfan a chynllun yr 

adrannau. Adolygu fformat y cynllun i sicrhau fod 

blaenoriaeth yn cael ei roi i’r prif bwyntiau 

gweithredol a chyda meini prawf llwyddiant hollol 

glir a mesuradwy. .  

2012      

2 Sicrhau mai prif amcan y gwelliannau yw  codi 

safonau a bod  yr arfer da sydd yn bodoli  yn y 

mwyafrif ;’r adrannau ar hyn o bryd yn cael ei  

gyfleu i bawb.   

Dadansoddi 

CA3 ym Medi 

a CA4 ym mis 

Hydref  

UDRh 

Pennaeth adran yn gyfrifol am 

gyflwyno adroddiadau i’r UDRh 

a’r Llywodraethwyr. 

3 Sicrhau fod : 

adrannau yn cael canllawiau clir ar fformat 

eu cynlluniau datblygu. 

 Rhannu arfer da yn digwydd 

 Fod cynlluniau yn cyfeirio at faterion sydd yn 

berthnasol ac yn canolbwyntio ar berfformiad 

disgyblion.  

 Fod y Cynllun Datblygu Adran yn 

adlewyrchu yr wybodaeth gafwyd o samplo 

disgyblion a llyfrau, hefyd asesiadau 

ffurfiannol a chrynodol. 

  

Gorffennaf 

2012  

 

UDRh 

Penaeth adran yn gyfrifol am 

werthuso cynnydd yn yr adran a 

llunio Cynllun Datblygu yr Adran. 

4. Sicrhau fod defnyddeffeithiol yn cael ei wneud o 

ddadansoddiadau CA3 a CA4 er mwyn gosod 

targedau addas ar gyfer y flwyddyn nesaf. Dylai 

targedau fod yn cynnwys canlyniadau mesuradwy a 

dylid cynnwys llwyddiant y canlyniadau yma yng 

nghynllun gwerthuso y flwyddyn nesaf. Dylai’r 

adran adnabod y grwpiau o ddisgyblion ddylid eu 

targedu a chynllunio strategaethau i wella eu 

safonau. Dylent ddilyn y dulliau addas i dracio a 

mesur eu cynnydd. 

 

2012 -2013 

+ dadansoddi 

CA3 a CA4  

UDRh 

Pennaeth adran + Llywodraethwr. 

 

Staff   roi y data ar SIMs 

Pennaeth adran yn gyfrifol am 

fonitro a defnyddio data.   

5 Datblygu ymhellach y gallu yr UDrh a rheolwyr 

ganol er mwyn ymateb i unrhyw arwydd o 

dangyflawni ar sail dadansoddiadau o gyrhaeddiadau  

disgyblion, yn lleol a chenedlaethol  

 

2012 -2013 UDRh yn gyfrifol am 

ddadansoddiad ysgol ac hefyd 

weithredu o ganlyniad i hyn. 

 

 

Meini Prawf Llwyddiant : 

 Cynllun Datblygu Ysgol sydd yn canolbwyntio yn fwy bywiog a phendant sydd yn effeithio ar 

safonau  

 Cynlluniau adrannau sydd yn canolbwyntio ar godi safonau. 

 Gwerthuso meini prawf llwyddiant yn dangos fod dros 85% o’r targedau wedi eu cyrraedd 

 Dylai yr uchod arwain i welliant  yn nangosyddion allweddol yr ysgol, yn arbennig meincnodau 

FSM (dim DANGOSYDD ALLWEDDOL YN Y 50% CHWARTEL  ISAF ); cau y bwlch rhwng 

lefel 2 a 2+ (gweler y daflen flaenorol); gostyngiad yn  y gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched 

(dim un y uwch na 4%) erbyn Medi 2014 

  

 

Costau : 

 Amser HMS dydd 

Mawrth i  SE a 

Adolygu/gwerthuso : 

 Gwerthuso, mewn cyfarfodydd 

tymhorol gyda’r Pennaeth Adran 

Tystiolaeth : 

 SSE, SIP a CDA  

 Dadansoddiad 



CDA 

 Amser 

yngynghorwr 

Cynnal 

 Gwerthuso y CDA yn flynyddol – 

Gorffennaf.  

 

arholiadau 

 Ystadegau arholiadau 

 

Cyfraniad tuag at godi safonau  : 

 Gwella canlyniadau a safonau cyrhaeddiadau disgyblion  erbyn diwedd y ddau Gyfnod Allweddol 

  ( gweler targedau blaenorol) 

 100% o ddisgyblion i adael ysgol gyda chymhwyster cydnabyddedig. 

 Sgiliau hanfodol (cyfathrebu, cymhwyso rhif, TGC a gweithio gydag eraill ) yn cael eu cydnabod yn 

fwy ar lefel 2 (gan 85% o’r disgyblion)  

 Mwy o ddisgyblion yn cyrraedd safon y Bagloriaeth Gymraeg (85% erbyn 2014) 

 


