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Safonau Arweinyddiaeth – adolygiad arweinyddiaeth unigol  

 
Diben y matrics hwn yw cefnogi ymarferwyr wrth iddynt adolygu’u harferion yn unol â 
Safonau Arweinyddiaeth ac wrth iddynt nodi blaenoriaethau ar gyfer datblygu sgiliau 
arweinyddiaeth ymhellach. 
 
Y Safonau Arweinyddiaeth 

 
Caiff y safonau arweinyddiaeth eu trefnu o dan y meysydd allweddol canlynol:  
 

Creu cyfeiriad strategol. 
Arwain o ran dysgu ac addysgu. 
Datblygu a gweithio gydag eraill. 
Rheoli’r ysgol. 
Sicrhau atebolrwydd. 
Cryfhau’r ffocws cymunedol. 

 
Rhoddir disgrifydd fel rhagddodiad ar gyfer pob maes allweddol sy’n pennu ffocws y 
safonau yn y maes allweddol.  
 
Rhoi’r safonau ar waith: 

 

 Mae’n ofynnol i Benaethiaid fodloni’r Safonau Arweinyddiaeth yn llawn. 

Gallant ddefnyddio’r adolygiad arweinyddiaeth unigol i’w cefnogi wrth 
iddynt barhau i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth.  

 

 Bydd ymarferwyr eraill (athrawon a staff cymorth) yn bodloni’r safonau i 

raddau gwahanol gan ddibynnu ar ofynion eu swydd a’u dyheadau 
proffesiynol. Byddant yn gallu defnyddio’r safonau i hysbysu’r broses o 
ddatblygu’u sgiliau arweinyddiaeth. Mae’r matrics adolygiad 
arweinyddiaeth unigol yn eu helpu i bennu i ba raddau y mae eu 
harferion yn bodloni’r safonau eisoes ac yn eu galluogi i flaenoriaethu 
gweithgareddau ar gyfer datblygu sgiliau arweinyddiaeth.   

 
Defnyddio’r adolygiad arweinyddiaeth unigol 
 

 Mae ymarferwyr yn gallu dewis y ffordd orau o ddefnyddio’r matrics at eu 
dibenion a’u hamgylchiadau penodol hwy.  

 

 Mae’r matrics yn caniatáu i ymarferwyr ystyried y safonau sydd eu 
hangen a’r priodoleddau craidd cysylltiedig ar gyfer pob maes allweddol. 
Drwy adolygu’u harferion yn unol â’r datganiadau gallant ddangos lle y 
mae ganddynt dystiolaeth i’w dangos yn barod, dangos cryfder y 
dystiolaeth honno a darparu enghreifftiau o’r mathau o dystiolaeth sydd 
ar gael.. Mae'r matrics hefyd yn caniatáu i ymarferwyr gynllunio 
gweithgareddau datblygu proffesiynol priodol i nerthu eu tystiolaeth 

 

 Gall yr hunanasesiadau gefnogi adolygiadau rheoli perfformiad a 
helpu’r ymarferwyr hynny sy’n gorfod darparu tystiolaeth benodol at 
ddibenion asesu, megis CPCP. 

 



Pennu cyfeiriad strategol  
 
Mae gallu meddwl am y dyfodol mewn ffordd adeiladol yn hanfodol ar gyfer arweinyddiaeth effeithiol. Dylai arweinwyr greu gweledigaeth strategol 
gyffredinol a chorfforaethol sy’n ysbrydoli ac yn ysgogi pob aelod o gymuned yr ysgol. Dylai’r weledigaeth hon ymgorffori gwerthoedd addysgol a 
phwrpas moesol y tîm arweinyddiaeth a’r corff llywodraethu i sicrhau bod yr ysgol yn gwella a datblygu. 
 
 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y safon yma? Beth fyddaf yn ei wneud 

nesaf i lenwi’r bylchau a 
hybu fy natblygiad 
arweinyddiaeth? 

1 

Sicrhau bod y weledigaeth ar gyfer yr ysgol yn 
cael ei chyfleu’n glir, ei rhannu, ei deall, ac yn 
cael ei gweithredu’n effeithiol gan bawb. 
 

Wedi cyflwyno HMS ar yr offeryn dadansoddi data cynnydd 
dysgwyr ac ar sut y dylai staff osod targedau chwartel uchaf. 
Wedi datblygu gweithdrefnau ymsefydlu newydd i’r staff er 
mwyn sicrhau bod pob aelod newydd o staff yn deall 
gweledigaeth yr ysgol, ac yn gweithredu’n unol â hynny, o’r 
cychwyn cyntaf. 
Wedi rhannu’r weledigaeth ag ysgolion partner a chonsortia yn 
y Gymuned Dysgu Proffesiynol. 
Wedi ysgrifennu ‘Astudiaeth Achos’ yr ysgol ar gyfer Estyn ar 
gynllunio sy’n canolbwyntio ar unigolion. 

Chwarae rhan allweddol yn y 
gwaith o sefydlu Cynllun 
Gwella nesaf yr ysgol a’i 
gyflwyno i’r holl gyfranwyr 
allweddol. 

2 Gweithio o fewn cymuned yr ysgol i droi’r 
weledigaeth yn amcanion a chynlluniau 
gweithredu y cytunwyd arnynt, a fydd yn sicrhau 
bod yr ysgol yn gwella’n barhaus.  
 

Rwyf wedi datblygu ymagwedd newydd at DPP yn yr ysgol 
fydd yn caniatáu creu cysylltiadau uniongyrchol rhwng pob 
sesiwn DPP a gynhelir gyda’r hwyr a gweledigaeth ac 
amcanion yr ysgol. 
Mae’r ddarpariaeth rhifedd a llythrennedd wedi cael ei 
dadansoddi’n llawn a’i haddasu er mwyn sicrhau bod yr holl 
ddysgwyr yn derbyn pecyn priodol o ymyriadau, a bod yr holl 
staff yn deall y meini prawf ar gyfer pob pecyn. 
Rwyf yn sicrhau bod y weledigaeth yn cael ei throsi wrth osod 
amcanion a dadansoddi canlyniadau dosbarthiadau/adrannau, 
drwy ddylunio templed ar gyfer y rhain sy’n canolbwyntio’n 
bennaf ar Lythrennedd a Rhifedd, ac arwain cyfarfodydd CDP 
wythnosol yr athrawon sy’n canolbwyntio ar godi safonau. 
Wedi gweithio’n uniongyrchol â 5 ysgol fel partner y Rhaglen 
Gymorth Genedlaethol i weithredu Cymuned Dysgu 

 



 

 

Proffesiynol fel cyfrwng i wella ysgolion. 

3 

Ymgorffori’r weledigaeth a gwerthoedd trwy eu 
hymarfer dyddiol a thrwy eiriolaeth barhaus.  
 

O fewn yr amgylchedd Ysgol Arbennig, mae’r ymagwedd 
cynllunio sy’n canolbwyntio ar unigolion yn hyrwyddo’r 
gefnogaeth barhaus ar gyfer gweledigaeth a gwerthoedd yr 
ysgol. Rwyf yn pennu disgwyliadau uchel gan bob cydweithiwr 
o ran ei broffesiynoldeb, ei etheg gwaith, ei sylw at fanylder a’i 
ymroddiad i ddiwallu anghenion y dysgwyr, a dyna’r hyn sy’n 
llywio fy arfer innau bob dydd. 
Mae’r dystiolaeth yn cynnwys adroddiad Estyn, cofnodion 
cyfarfod yr Uwch Dîm Arwain, cofnodion cyfarfodydd eraill. 

 

4 

Ysgogi a gweithio gydag eraill i greu hinsawdd 
ysgol effeithiol a diwylliant a rennir gan bawb.  
 

Fel arweinydd dros dro’r adran Gynradd ac arweinydd yr ysgol 
gyfan ym maes dysgu ac addysgu, rwyf wedi gweithio ar 
raddfa adrannol ac ar draws yr ysgol i ddatblygu ymagwedd 
safonedig at ystod o flaenoriaethau’r ysgol, gan gynnwys 
cynllunio, asesu, Llythrennedd a Rhifedd, adrodd a 
dadansoddi data. 
Mae adolygiadau datblygiad proffesiynol wedi cael eu safoni er 
mwyn sicrhau bod gweledigaeth a diwylliant yr ysgol wedi’u 
hymwreiddio yn yr holl adolygiadau a’r targedau a osodir. 

 

5 

Defnyddio creadigrwydd, arloesedd a 
thechnolegau newydd i gyflawni rhagoriaeth.  
 

Rwyf wedi cynorthwyo athrawon dosbarth gyda’u cynlluniau i 
gyflwyno offer dysgu newydd ar y we ac i ddatblygu eu 
defnydd o dechnoleg gyfoethog wrth ddysgu. 
Rwyf wedi chwarae rhan arweiniol mewn prosiect sirol i 
ddatblygu offeryn Sicrhau Ansawdd seiliedig ar TGCh er mwyn 
olrhain a gwerthuso holl ymyriadau’r dysgwyr. Roeddwn yn 
gynrychiolydd arweiniol ar gyfer yr holl Ysgolion Uwchradd, ac 
rwyf bellach yn datblygu fersiwn o’r offeryn i’w defnyddio 
mewn Ysgolion Arbennig. 

Sefydlu cyfarfodydd rheolaidd 
ag arweinydd TGCh yr ysgol a 
chefnogaeth TG yr ALl er 
mwyn sicrhau ein bod yn 
manteisio i’r eithaf ar yr holl 
dechnoleg sydd ar gael, ac yn 
cyflwyno ymagweddau 
arloesol. 

6 

Sicrhau bod cynlluniau strategol yn ystyried 
amrywiaeth, gwerthoedd, profiad a chyd-destun 
yr ysgol a’r gymuned ehangach.  
 

Rwyf yn arwain gwaith cynllunio’r adran Gynradd ac yn sicrhau 
ei bod yn ystyriol o broffil unigol pob dysgwr a dosbarth ac yn 
cynnwys cyfleoedd dysgu sylweddol yn y gymuned i bob 
dosbarth. 
Caiff cynllun strategol a chynllun cydraddoldeb strategol yr 
ysgol gyfan eu hadolygu’n flynyddol a’u haddasu er mwyn 
sicrhau y rhoddir ystyriaeth lawn i natur newidiol y dysgwyr, y 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staff a’r gymuned o ran cynhwysiant a chyfle cyfartal.  

7 

Datblygu’r ysgol ar sail ymrwymiad i wella’n 
barhaus a datblygiad cynaliadwy.  
 

Ynghyd â’r Pennaeth, rwyf yn canlyn dull o weithredu lle 
rhennir yr arweinyddiaeth, gan sicrhau bod y capasiti i wella’n 
barhaus yn cael ei ddatblygu ymhlith y staff, a bod athrawon 
unigol yn cael cyfleoedd hanfodol i arwain – er enghraifft, 
secondiadau i’r Uwch Dim Arwain, rolau fel partner y Rhaglen 
Gymorth Genedlaethol, mentor ANG, cyrsiau ‘hyfforddi’r 
hyfforddwr’. 
Yn sgil defnyddio Grantiau Effeithiolrwydd Ysgolion / 
Amddifadedd Disgyblion i ddatblygu canolfannau rhagoriaeth 
mewnol yn gysylltiedig â llythrennedd, rhifedd ac ymddygiad 
dysgwyr gellir rhannu, lledaenu ac ymwreiddio arfer da ar 
draws yr ysgol. 

 



 

 

Arwain ar ddysgu ac addysgu  
 
Mae sicrhau bod y dysgu a’r addysgu’n effeithiol yn ganolog i fwriad yr ysgol. Mae’r arweinwyr, trwy weithio gyda’r staff a’r  llywodraethwyr, yn creu’r 
amodau a’r strwythurau i gefnogi dysgu ac addysgu effeithiol i bawb.  
Mae arweinwyr yn uniongyrchol gyfrifol am safon y dysgu a’r addysgu ac am gyflawniad y dysgwyr. Mae hyn yn golygu gosod disgwyliadau uchel a 
monitro a gwerthuso effeithiolrwydd y deilliannau dysgu. Dylai’r hinsawdd a’r diwylliant dysgu sy’n cael ei chreu yn yr ysgol  alluogi’r dysgwyr i fod yn 
ddysgwyr effeithiol, brwdfrydig ac annibynnol, a fydd wedi ymrwymo i ddysgu gydol oes, ac yn barod ar ei gyfer. 
 
 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y safon yma? Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 

i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

8 Sicrhau ffocws cyson a pharhaus gan yr ysgol 
gyfan ar gyflawniad y dysgwyr.  

Fel arweinydd asesu a safonau’r ysgol, rwyf wedi pennu 
prosesau a systemau safonol er mwyn asesu cynnydd 
dysgwyr, dadansoddi data cynnydd a gosod targedau 
heriol i ddysgwyr sy’n gweithio ar Lefelau P. Newidiwyd 
ffocws targedau cynnydd dysgwyr fel bo’r nodau heriol (y 
chwartel uchaf) yn cael eu pennu’n dargedau safonol. 
Llunnir adroddiadau dosbarth, pwnc ac adran ar ffurf 
safonedig, gan ddadansoddi data cynnydd Cymharu a 
Dadansoddi Cyrhaeddiad Dysgwr Arbennig (CASPA) er 
mwyn adrodd ar gynnydd yn erbyn cymariaethau 
cenedlaethol. Cyflwynir cynlluniau gweithredu 
dosbarthiadau, pynciau ac adrannau i’r Uwch Dîm Arwain, 
ac mae gwybodaeth am gynnydd y llywodraethwyr a’r 
dysgwyr bellach yn cael ei chasglu a’i dadansoddi drwy 
gydol y flwyddyn, yn hytrach nag unwaith y flwyddyn. 
Mae asesu dysgu ac asesu ar gyfer dysgu wedi’u 
hymwreiddio’n llwyr yn arfer yr ysgol, a bu’r agweddau hyn 
yn destun canmoliaeth gan Estyn yn ddiweddar. 

 

9 Sicrhau bod hinsawdd yr ysgol a'r ystafell 
ddosbarth yn hyrwyddo dysgu ac addysgu 
effeithiol i bawb. 

Dewisir timau Athrawon/Cynorthwywyr Addysgu yn ofalus 
er mwyn sicrhau bod y dysgu neu’r addysgu mor effeithiol 
â phosib ar gyfer anghenion y grŵp penodol o ddysgwyr 
ym mhob dosbarth. 
Wedi arwain y gwaith o gyflwyno system y Fframwaith 
Rhagoriaeth mewn Addysgu (ETF) yn yr ysgol er mwyn 

 



 

 

gwella addysgu a chynllunio drwy drafod, arsylwi ac 
archwilio. 
Arwain a chymedroli gwaith monitro holl gynlluniau tymor 
canolig yr athrawon ddwywaith y tymor, gan roi adborth 
effeithiol er mwyn cynyddu effeithiolrwydd y dysgu a’r 
addysgu ymhellach. 

10 Hyrwyddo cydraddoldeb rhwng llwybrau dysgu 
academaidd, galwedigaethol a dysgu drwy 
brofiad. 

 Yn dliyn argymhellion Estyn, 
byddaf yn datblygu sgiliau’r staff 
a chyfleoedd i ddysgwyr ganlyn 
llwybrau academaidd ffurfiol yn 
ogystal â’r llwybrau 
galwedigaethol a’r llwybrau 
dysgu drwy brofiad a geir fel arfer 
mewn Ysgolion Arbennig. 

11 Sicrhau bod dysgu yn ganolog i unrhyw waith 
cynllunio strategol a rheoli adnoddau. 

Mae cynlluniau dosbarth ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd 
yn rhoi’r prif sylw i anghenion dysgu’r dysgwr, gan 
gynyddu hyd yr eithaf y lle i ddysgwyr gael dysgu drwy 
leihau hyd yr eithaf y gofod nad yw ar gyfer dysgu yn yr 
ysgol. Wrth ddefnyddio grantiau effeithiolrwydd 
ysgolion/amddifadedd disgyblion/Cymraeg mewn addysg, 
canolbwyntiwyd yn llwyr ar wella’r dysgu drwy roi’r holl 
sylw i ymyriadau llythrennedd, rhifedd, ac ymddygiad. 

Cymryd rhan yn llawn yn y 
gwaith i ddatblygu Cynllun 
Gwella a Chynllun Effeithiolrwydd 
nesaf yr ysgol. 

12 Datblygu polisïau ac arferion i sicrhau 
cynhwysiant cymdeithasol i bob dysgwr er mwyn 
sicrhau bod eu hanghenion dysgu unigol yn cael 
eu bodloni. 

Yn holl adolygiadau’r dysgwyr, rwyf wedi defnyddio’r dull 
cynllunio sy’n canolbwyntio ar unigolion er mwyn sicrhau 
bod yr hyn sy’n bwysig i’r dysgwyr, ac ar eu cyfer yn cael y 
prif sylw wrth gynllunio, ac ymdrinnir â’r holl agweddau y 
cesglir ‘nad ydynt yn gweithio’ yng nghynllun gweithredu 
CDU y dysgwr. 
Rwyf wedi arwain gwaith cynllunio’r ysgol ar y cyd â’n 
cydweithwyr prif ffrwd cynradd ac uwchradd er mwyn 
cynyddu hyd yr eithaf y cyfleoedd am gynhwysiant, a 
hynny er mwyn ychwanegu at y dysgu ac ehangu ar y 
cyfleoedd am gynhwysiant cymdeithasol. 

 

13 Hyrwyddo a sefydlu polisïau a gynlluniwyd i 
alluogi dysgwyr i ddod yn annibynnol a chaffael 

 Ar ôl treulio mwy o amser yn yr 
ysgol, mae angen i mi ddatblygu 



 

 

sgiliau meddwl a dysgu. fy mewnbwn i gyfleoedd profiad 
gwaith ac achrediad ILS AQA.  

14 Sefydlu dulliau creadigol, ymatebol ac effeithiol o 
ddysgu ac addysgu ym mhob pwnc er mwyn 
diwallu a chefnogi amcanion yr ysgol. 

Drwy fonitro a chymedroli cynlluniau tymor canolig gyda’r 
arweinwyr tîm, rwyf yn sicrhau bod addysgu effeithiol 
wedi’i gynllunio ar gyfer pob pwnc. 
Bu goruchwylio cyflwyno proses yr ETF o gymorth i 
sicrhau y ceir dysgu effeithiol ym mhob pwnc. 

 

15 Sefydlu a meithrin ethos o her a chefnogaeth lle 
gall pob dysgwr lwyddo a bod yn rhan o’i ddysgu 
ei hunan. 

 Byddaf yn cymryd rhan arweiniol 
er mwyn ehangu prosesau Asesu 
ar gyfer Dysgu ymhellach yn yr 
ysgol ac yn sefydlu prosesau 
mwy ffurfiol ar gyfer gosod 
targedau i ddysgwyr a all gymryd 
rhan yn y trafodaethau hyn. 

16 Rhoi strategaethau ar waith sy’n sicrhau safonau 
uchel o ymddygiad a phresenoldeb. 

Fel arweinydd DPP yn yr ysgol, rwyf wedi cynllunio 
sesiynau DPP sy’n galluogi arweinydd ymddygiad yr ysgol 
i gyflwyno hyfforddiant wedi’i gynllunio’n arbennig i’r staff. 
Neilltuo amser HMS i gyflwyno cwrs Team Teach i holl 
staff yr ysgol er mwyn lleihau a mynd i’r afael ag 
ymddygiad heriol. 
Yn sgil dadansoddiadau wythnosol o ddata presenoldeb a 
chysylltiadau aml-asiantaeth (Swyddog Lles Addysg, 
iechyd, GC ac ati) i ymdrin â’r achosion wrth wraidd 
presenoldeb is na 90% ymhlith yr holl ddysgwyr, mae’r 
ysgol wedi sicrhau cyfradd presenoldeb 2% yn uwch na’r 
targed, a’r lefel isaf o bresenoldeb diawdurdod yn y Sir yn 
ystod y flwyddyn ysgol gyfredol. 

 

17 Trefnu a gweithredu'r cwricwlwm fel ei fod yn 
bodloni anghenion cwricwlwm cenedlaethol 
Cymru. 

Archwilir amserlenni’r holl ddosbarthiadau bob tymor er 
mwyn sicrhau bod gofynion cyswllt ag athrawon yn cael eu 
bodloni a’r holl bynciau’n cael eu trafod. Waeth beth fod 
ADY dysgwyr, bydd pob un ohonynt yn dilyn pynciau’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel briodol. 

 

18 Rhoi strategaethau ar waith sy'n sicrhau 
gweithdrefnau asesu effeithiol, gan gynnwys 
asesu ar gyfer dysgu. 

Fel arweinydd asesu’r ysgol rwyf yn sicrhau bod yr holl 
weithdrefnau asesu’n cael eu safoni a’u cymedroli’n llawn. 
Ar ddiwedd CA, bydd yr holl ddysgwyr yn cyflawni 

 



 

 

asesiadau PACE, a bydd Cofnod Cyflawniad a thystiolaeth 
llyfr gwaith yr holl ddysgwyr eraill yn cael eu cymedroli er 
mwyn cadarnhau’r lefelau diwedd blwyddyn. 
Defnyddir B2 a CASPA i sicrhau bod yr holl asesiadau’n 
cael eu cofnodi a’u dadansoddi’n gywir. 
Mae gwaith monitro cynlluniau tymor canolig yn cynnwys 
gofyniad clir i Asesu ar gyfer Dysgu fod yn rhan o brofiad 
dysgu’r holl ddysgwyr. Bernir pa mor effeithiol yw hyn drwy 
arsylwadau gwers lle defnyddir proses yr ETF. Mae’r 
Asesu ar gyfer Dysgu wedi’i gynllunio’n arbennig ac yn 
galluogi pob dysgwr i gyrchu’r prosesau ar lefel briodol. 

19 Datblygu polisïau a gweithdrefnau sy'n hyrwyddo 
dealltwriaeth dysgwyr o natur ddwyieithog 
Cymru a datblygu eu sgiliau dwyieithog fel sy'n 
briodol. 

 Rwyf yn bwriadu creu 
cysylltiadau gwell rhwng 
cydgysylltydd Cymraeg yr ysgol 
a’r adran Gymraeg yn yr ysgol 
Gyfun gyfagos er mwyn ehangu 
ar y cyfleoedd am 
ddwyieithrwydd ac i ddefnyddio’r 
Gymraeg yn achlysurol, a 
chyfleoedd yn gysylltiedig â’r 
Cwricwlwm Cymreig. 

20 Ymgymryd â rôl strategol wrth ddatblygu 
technolegau newydd i wella ac ymestyn 
profiadau dysgwyr wrth ddysgu a gallu athrawon 
wrth addysgu. 

Rwyf yn arwain y gwaith o ddatblygu gwefan yr ysgol er 
mwyn ehangu ei rôl yng ngweithdrefnau gwaith cartref y 
dysgwyr. 
Wedi cydgysylltu ehangu a’r defnydd o becynnau seiliedig 
ar y we i feithrin sgiliau llythrennedd a rhifedd dysgwyr yn 
P7-NC2. 

 

21 Monitro a gwerthuso'r cwricwlwm a'i asesu a 
nodi meysydd i'w gwella a gweithredu arnynt. 

Wedi arwain y gwaith o ddadansoddi data asesu’r ysgol 
gyfan er mwyn canfod gwendidau cymharol – o fewn 
cyfnodau allweddol, dosbarthiadau a phynciau, a dechrau 
arwain y broses o fentora arweinwyr dosbarth/pwnc sy’n 
tangyflawni. 

Datblygu a gwella mwy ar y 
broses fentora hon. 

22 Cael ei weld o amgylch yr ysgol ac yn neilltuo 
cryn amser i gyfathrebu gyda dysgwyr, staff a 
rhieni. 

Cynnal teithiau dysgu dyddiol er mwyn monitro 
gweithdrefnau cludiant ar ddechrau ac ar ddiwedd y dydd, 
monitro’r ddarpariaeth amser cinio (y cantîn a’r clybiau), a 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thrwy ymweld â dosbarthiadau’n ddyddiol. Er mwyn 
ehangu’r rhyngweithio â rhieni, defnyddir adolygiadau 
Plant Dan Ofal, Plant Mewn Angen ac adolygiadau 
addysgol ac iechyd, ac rwyf hefyd yn cymryd rhan yng 
ngweithgareddau’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. Rwyf 
wedi datblygu nifer o rolau profiad gwaith mewnol i’r 
dysgwyr er mwyn hyrwyddo cyfleoedd i ryngweithio â’r 
dysgwyr yn ddyddiol. 

23 Rhoi strategaethau ar waith i sicrhau bod 
anghenion dysgu ychwanegol dysgwyr yn cael 
eu bodloni. 

Gan mai ysgol arbennig sydd dan sylw, mae gan yr holl 
ddysgwyr ADY cymhleth. Mae’r holl agweddau ar 
gynllunio, addysgu ac asesu wedi’u dylunio i fodloni 
anghenion dysgwyr ag ADY ar bob achlysur. 

 



 

 

Datblygu a gweithio gydag eraill  
 

Mae cysylltiadau effeithiol yn arbennig o bwysig ym maes arweinyddiaeth gan fod arweinwyr, a phenaethiaid yn arbennig, yn gwe ithio gyda’r gymuned 
ysgol gyfan. Mae arweinyddiaeth yn cynnwys sefydlu cymunedau dysgu proffesiynol sy’n galluogi pawb i gyflawni . Trwy reoli perfformiad a datblygiad 
proffesiynol parhaus effeithiol, mae arweinwyr yn galluogi pob aelod o’r staff i gyflawni safonau uchel. Dylai arweinwyr fod yn ymrwymedig i’w 
datblygiad proffesiynol eu hunain er mwyn sicrhau bod ganddynt y gallu i fynd i'r afael â chymhlethdodau eu rôl a’r amrywiaeth o sgiliau a 
gweithredoedd arwain sydd eu hangen arnynt. 
 

 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y safon yma? Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

24 Trin pobl yn deg, yn gydradd ac ag urddas a 
pharch i greu a chynnal hinsawdd gadarnhaol 
yn yr ysgol. 

Rwyf wedi arwain gweithdrefnau recriwtio mewnol ar gyfer 
athrawon a chynorthwywyr addysgu, gan ddefnyddio 
system iFOR a gweithdrefnau safonedig er mwyn sicrhau 
bod y staff yn cael eu trin yn deg a chydradd. 
Wrth ôl-friffio ‘digwyddiad’ yn yr ysgol (e.e. 
Behaviourwatch/RIDDOR) rwyf yn sicrhau bod yr holl 
aelodau o staff yn cael amser i drafod eu 
pryderon/canfyddiadau, gan barhau i roi’r prif sylw i’r dysgwr 
yn ein cynlluniau. Drwy’r trafodaethau hyn, a 
thrafodaethau’n gysylltiedig ag ystod o asesiadau risg, caiff 
staff eu trin ag urddas a pharch. 

 

25 Rhannu a dosbarthu arweinyddiaeth. Fel ysgol, mae’r model dosbarthu arweinyddiaeth yn rhan 
greiddiol o’n strategaeth. Rwyf wedi rhoi cyfleoedd i 
Benaethiaid Cynorthwyol, athrawon dosbarth a 
chynorthwywyr addysgu lefel uwch gysgodi ac arwain ar 
ystod o rolau y tu allan i’w cyfrifoldebau craidd, gan 
gynnwys rheoli pwnc, cyfarfodydd diogelu a chynnal 
adolygiadau proffesiynol. 

 

26 Datblygu, grymuso a chynnal timau effeithiol. Yn fy rôl flaenorol fel Cydgysylltydd Anghenion Addysgol 
Arbennig mewn ysgol gyfun fawr, deuthum yn gyfrifol am 
dîm o 5 o Gynorthwywyr Addysgu a Chynorthwywyr 
Addysgu Lefel Uwch. Dros 3 blynedd, datblygais y tîm 
hwnnw yn ddim o 29 o bobl. Dadansoddwyd cyfres sgiliau 
holl aelodau’r tîm er mwyn eu lleoli yn y rôl fwyaf effeithiol, a 

 



 

 

galluogwyd pob aelod o’r tîm i fod yn weithiwr allweddol ar 
gyfer un neu fwy o ddysgwyr ag ADY. Er mwyn i’ tîm dyfu, 
bu’n rhaid i’r aelodau dderbyn rolau arweiniol ac arwain 
aelodau eraill o’r tîm. Bu’r gwaith ehangu mawr hwn yn her, 
ond tyfodd yr enw da’n gysylltiedig â darpariaeth ADY yr 
ysgol a datgelodd arolwg gan y Pennaeth newydd mai’r 
ddarpariaeth AAA oedd yr agwedd oedd yn derbyn y sgôr 
uchaf o fewn yr ysgol. 

27 Creu amgylchedd y gall eraill ddatblygu'n 
broffesiynol ynddo. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi grymuso tîm o 
athrawon adran gynradd, wedi’u gwasgaru dros 2 safle. 
Roedd y tîm hwn yn cynnwys dau ANG, athro DPC ac athro 
oedd yn newydd yn yr ysgol. Cafodd pob aelod o’r tîm ei 
rymuso a’i gefnogi hyd at y lefel angenrheidiol: cafodd yr 
ANG sawl cyfle i gysylltu ac ymweld ag athrawon 
dosbarthiadau tebyg mewn ysgolion arbennig eraill; cafodd 
yr athro DPC y rhyddid i ddatblygu cwricwlwm wedi’i 
gynllunio’n arbennig ar gyfer ei dosbarth arbenigol (gyda 
chymorth arbenigwr allanol); cafodd yr athro sy’n newydd yn 
yr ysgol ei rymuso a’i gefnogi i ail-drefnu cynllun a phwrpas 
yr ystafelloedd ar y safle ategol. 
Yn fy rôl flaenorol, cynigiais gefnogaeth a chyngor 
‘allgymorth’ i Gydgysylltwyr AAA mewn ysgolion prif ffrwd o 
fewn y Sir, gan eu helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth a 
chydgysylltu eu rolau. 

 

28 Datblygu a meithrin potensial arweinyddiaeth 
mewn eraill er mwyn datblygu ar y gallu i 
arwain yn yr ysgol. 

Rwyf wedi cefnogi a mentora Pennaeth Cynorthwyol dros 
dro, gan ei helpu i addasu i’r rôl arweinyddol ac i feithrin ei 
sgiliau, i’r graddau lle cafodd estyniad i’w ddyrchafiad. Rwyf 
wedi rhoi cefnogaeth agos i ddau Gynorthwyydd Addysgu 
Lefel Uwch dros dro, gan eu harwain i feithrin y sgiliau i 
wneud penderfyniadau prydlon a chael ‘sgyrsiau anodd’ â’r 
staff ynghylch absenoldeb, timau staffio a staff llanw, a 
hefyd wedi arwain adolygiadau cynorthwywyr addysgu. 

Arwain datblygiad 2 
Gynorthwyydd Addysgu o blith y 
staff er mwyn eu galluogi i gael 
dyrchafiad llwyddiannus a 
chymryd lle staff CA3 wrth i 
swyddi gwag ddod i’r amlwg. 

29 Datblygu diwylliant dysgu cydweithredol yn yr 
ysgol a chwilio am gyfleoedd i greu cysylltiadau 
â sefydliadau addysgol eraill i ddatblygu 

Rwyf wedi goruchwylio CDP ar gyfer cynllunio o fewn yr 
ysgol, lle bydd yr holl athrawon yn cyfarfod bob pythefnos, 
ac wedi datblygu rhaglen DPP gyda’r hwyr i’r holl staff sy’n 

 



 

 

cymunedau dysgu effeithiol. galluogi aelodau o staff ar bob lefel i gyflwyno a derbyn 
hyfforddiant ar draws yr ystod lawn o faterion dysgu ac 
addysgu. Rwyf wedi cymryd rhan fel partner y Rhaglen 
Gymorth Genedlaethol  gan helpu i gefnogi 5 ysgol 
arbennig arall, a chyfrannu at gyfarfodydd rheolaidd 
SWASSH i ddirprwy benaethiaid. 
Rwyf wedi gweithio’n agos ag ysgolion cynradd ac 
uwchradd prif ffrwd lleol er mwyn cynnig cyfleoedd 
cynhwysiant sydd o fudd i’r naill a’r llall – er mwyn i 
ddysgwyr yr Ysgol Arbennig gyrchu darpariaeth prif ffrwd a 
dysgwyr prif ffrwd gael cyfleoedd i gefnogi cyfoedion a 
chyfleoedd am brofiad gwaith. 

30 Sicrhau bod yr ysgol yn cyfrannu, lle yn briodol, 
at hyfforddiant athrawon y dyfodol ac oedolion 
eraill sy'n gweithio gyda dysgwyr. 

Er nad yw’r ysgol yn gallu cynnig darpariaeth HCA, rwyf 
wedi goruchwylio ANG yn cael eu hymsefydlu’n 
llwyddiannus, wedi cefnogi cynorthwywyr addysgu wrth 
iddynt ddatblygu ac wrth ymgeisio am HCA, ac wedi 
darparu hyfforddiant i gynorthwywyr addysgu sy’n ceisio 
symud i fyny’r ysgol. 

 

31 Datblygu a chynnal strategaethau a 
gweithdrefnau effeithiol ar gyfer sefydlu staff, 
datblygiad proffesiynol cynnar a pharhaus ac 
adolygu perfformiad. 

Rwyf yn cydgysylltu holl raglenni ymsefydlu’r staff, 
cefnogaeth i ANG ac athrawon DPC, ac yn goruchwylio’r 
broses adolygu broffesiynol ar gyfer yr ysgol gyfan. Drwy’r  
prosesau ymsefydlu staff sicrheir bod yr holl aelodau 
newydd o staff yn derbyn hyfforddiant craidd (codi a chario, 
team teach, amddiffyn plant ac ati) wrth iddynt gyrraedd yr 
ysgol.  Llwyddodd yr holl ANG diweddar i basio eu 
blwyddyn ac mae’r mentoriaid allanol wedi canmol eu 
cofnodion a’u cynnydd. Gan fod proses adolygu proffesiynol 
glir a safonedig wedi’i sefydlu ar gyfer cynorthwywyr 
addysgu ac athrawon, mae’r holl staff yn cael eu hadolygu’n 
effeithiol a thargedau’n cael eu gosod ar eu cyfer sy’n 
gysylltiedig â’u datblygiad personol a blaenoriaethau’r ysgol. 

 

32 Sicrhau bod y gwaith a wneir gan dimau ac 
unigolion yn cael ei gynllunio, ei ddyrannu, ei 
gefnogi a’i werthuso’n effeithiol, gan sicrhau 
bod tasgau a chyfrifoldebau’n cael eu 

Rwyf yn goruchwylio trefniadau monitro ac archwilio holl 
waith cynllunio’r athrawon. Cyflawnir y gwaith monitro gan 
arweinwyr yr adrannau, ac rwyf innau wedyn yn arwain y 
gwaith o safoni’r broses hon. Cyflawnir adroddiadau 

 



 

 

dirprwyo’n glir. athrawon (ar ddysgwyr, dosbarthiadau, pynciau ac 
adrannau) yn unol â phrosesau sydd wedi’u diffinio’n glir, ac 
fe gynigir templedi a chanllawiau clir ar gyfer hyn. Rhoddir 
cefnogaeth glir ac effeithiol i staff sydd angen mwy o 
arweiniad, ac mae aelodau mwy profiadol o staff yn cael 
cyfleoedd i gefnogi eraill a datblygu templedi ymhellach. 

33 Cydnabod cyfrifoldebau a chyflawniadau 
unigolion a thimau, a’u dathlu. 

Mae adolygiadau ymsefydlu, adolygiadau perfformiad a 
theithiau dysgu oll yn cynnig cyfle i gasglu gwybodaeth am 
arfer da a chyflawniadau, a’u dathlu. Defnyddir cyfarfodydd 
rheolaidd â’r staff a memos a chylchlythyrau rheolaidd i 
rannu a dathlu’r cyflawniadau, y cerrig milltir a’r 
llwyddiannau allweddol hyn. 

Datblygu dull mwy ffurfiol (ee, 
tystysgrifau, argymhellion i’r 
llywodraethwyr ac ati) o 
gydnabod cyflawniadau. 

34 Adolygu a phwyso a mesur eu hymarfer yn 
rheolaidd, pennu targedau personol a chymryd 
cyfrifoldeb dros eu datblygiad personol. 

Rwyf wedi cynnal dadansoddiad cylch cyfan o’m harferion 
gwaith, ac wedi adolygu fy mherfformiad gyda’r Pennaeth. 
Er mwyn cymryd cyfrifoldeb am fy natblygiad proffesiynol fy 
hun, rwyf yn dilyn cwrs meistr Addysg mewn prifysgol leol, 
ac erbyn hyn yn hyfforddwr mewn sawl maes DPP 
allweddol ar gyfer yr ysgol. 

 

35 Rhoi sylw i’w baich gwaith eu hunain a phobl 
eraill i sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a 
gwaith. 

Rwyf yn cymryd rhan mewn trafodaethau rheolaidd â staff 
addysgu er mwyn cynnig strategaethau i reoli eu llwyth 
gwaith a sicrhau defnydd mor effeithiol â phosib o’r diwrnod 
ysgol a chydbwysedd cyffyrddus rhwng bywyd a gwaith. 
Rwyf yn defnyddio strategaethau a ddysgais ar fy nghwrs 
meistr, ac a rannwyd mewn cyfarfodydd â’r Dirprwy 
Bennaeth, i reoli fy amser a’m llwyth gwaith yn effeithiol er 
mwyn rheoli fy nghydbwysedd bywyd-gwaith fy hun. 

 

36 Sicrhau bod trefniadau effeithiol ar gael ar 
gyfer cydlynu’r ddarpariaeth i ddysgwyr sydd 
ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Gan fod yr ysgol yn Ysgol Arbennig, mae gan ein holl 
ddysgwyr ADY. Mae holl weithdrefnau’r ysgol yn rhoi 
ystyriaeth glir i anghenion dysgwyr ag ADY. Yn fy rôl 
flaenorol, bûm yn gweithio fel Cydgysylltydd AAA mewn 
ysgol gyfun fawr, ac fe gefais ganmoliaeth ar lefel yr ysgol, 
y Sir ac mewn arolygiad Estyn am y ddarpariaeth i 
ddysgwyr ag ADY. 

 

 

 



 

 

 
Rheoli'r ysgol  
 
Mae angen i arweinwyr ddarparu trefniadaeth a rheolaeth effeithiol yn yr ysgol y maen nhw’n ei harwain a sicrhau bod yr ysgol  a’r bobl, a’r adnoddau 
sydd ynddi, yn cael eu trefnu a’u rheoli i greu amgylchedd dysgu effeithlon, effeithiol a diogel. Dylai arweinwyr gyflwyno prosesau effeithiol i ddatblygu 
ac adolygu polisïau a chynlluniau a sicrhau bod defnydd effeithiol ac effeithlon yn cael ei wneud o’r adnoddau a’r cyllid sydd ar gael. 
 

 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y safon yma? Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 
i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

37 Sicrhau bod y dyletswyddau proffesiynol a’r amodau 
gwaith fel yr amlinellir yn y gofynion statudol, gan 
gynnwys y rhai sy'n berthnasol i'r pennaeth, yn cael 
eu bodloni. 

Rwyf wedi gweithio’n agos ag athrawon er mwyn 
sicrhau eu bod yn cyflawni’r safonau athrawon wrth eu 
gwaith, ac wedi craffu ar dystiolaeth ANG o’r rhain. 
Rwyf wedi rheoli’r broses anffurfiol o herio a chefnogi 
athrawon sy’n tangyflawni, gan gynnwys y rhai sy’n 
cael eu herio i fodloni disgwyliadau’r uwch raddfa 
gyflog. 

 

38 Cynhyrchu a gweithredu cynlluniau a pholisïau 
gwella clir, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer 
datblygu’r ysgol a’i chyfleusterau. 

Rwyf yn goruchwylio’r broses o sefydlu a gweithredu 
cynlluniau dosbarth, pwnc ac adran, gan fonitro 
effeithiolrwydd a chyflawniad y cynlluniau hyn. Mae 
gennyf ran allweddol yng ngweithrediad Cynllun 
Gwella’r Ysgol a’r cynllun cydraddoldeb strategol, yn 
enwedig elfennau sy’n gysylltiedig â’m cyfrifoldebau i 
fy hun, gan gynnwys DPP, cydraddoldeb strategol, 
dysgu ac addysgu. 

 

39 Sicrhau bod polisïau ac arferion yn ystyried 
amgylchiadau, polisïau a mentrau cenedlaethol a 
lleol, gan gynnwys dwyieithrwydd a’r dimensiwn 
Cymreig. 

 Byddaf yn cydweithio’n agos ag 
uwch arweinwyr mewn Ysgolion 
Arbennig eraill er mwyn datblygu 
strategaethau i gyflawni’r 
newidiadau a gynigiwyd yn 
ymgynghoriadau/deddfwriaeth 
ADY Llywodraeth Cymru  mewn 
modd effeithiol. 

40 Creu, ailfodelu a chynnal strwythurau a systemau 
trefniadol sy’n rhannu arweinyddiaeth ac yn caniatáu 

Rwyf wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 
ailfodelu strwythur Uwch Dîm Arwain yr ysgol, er 

 



 

 

i’r ysgol gael ei rhedeg yn effeithlon ac effeithiol o 
ddydd i ddydd. 

mwyn sicrhau bod cyfrifoldebau’r ysgol gyfan yn cael 
eu rhannu mewn modd mwy effeithiol rhwng aelodau’r 
Uwch Dîm Arwain, a bod yr arweinyddiaeth yn cael ei 
dosbarthu i’r meysydd mwyaf priodol. Yn sgil hynny, 
arweinir pob adran gan Bennaeth Cynorthwyol sy’n 
goruchwylio darpariaeth, staffio ac achrediad yn eu 
cyfnod allweddol, tra bo’r Dirprwy’n goruchwylio 
safonau, diogelu a DPP. 

41 Monitro, gwerthuso ac adolygu effaith polisïau, 
blaenoriaethau a thargedau’r ysgol ar waith. 

Rwyf wedi defnyddio’r ETF i ailfodelu’r trefniadau ar 
gyfer goruchwylio a dadansoddi’r holl gynlluniau a’r 
teithiau dysgu, ac wedi ail-ddylunio’r broses o 
werthuso cynnydd dysgwyr o fewn dosbarthiadau, 
pynciau ac adrannau drwy safoni adroddiadau, rhoi 
cyflwyniadau a gosod targedau heriol. 

 

42 Gweithredu ar ganlyniadau ymarferion hunanarfarnu 
yr ysgol ac arolygiadau allanol gan Estyn i ysgogi 
gwelliannau yn yr ysgol. 

Yn dilyn hunanwerthusiad yr ysgol ac adroddiad 
Arolygu Estyn, rwyf wedi arwain y gwaith o ddrafftio 
cynllun ôl-arolygu i gyflawni argymhellion Estyn a 
gweithredu yn sgil yr heriau a nodwyd gennym ni ein 
hunain. Rwyf hefyd wedi arwain y gwaith o ysgrifennu 
ein hastudiaeth achos ar gyfer Estyn, sy’n dathlu 
perfformiad blaenllaw o fewn y sector. 

Sefydlu gweithgor o fewn yr 
ysgol i hyrwyddo’r camau 
gweithredu a nodwyd yn ein 
cynllun ôl-arolygu. 

43 Defnyddio gwybodaeth a data o’r ysgol, ac o'r tu 
allan iddi, fel sail i ddatblygiadau rheolaethol a 
threfniadol. 

Rwyf yn goruchwylio gwaith yr holl athrawon dosbarth 
ac arweinwyr pwnc i ddadansoddi a gwerthuso data 
CASPA. Mae’r dadansoddiad hwn yn sail ar gyfer 
blaenoriaethau’r ysgol o ran gwella deilliannau’r 
dysgwyr, nodi agweddau lle ceir arfer da, ac 
agweddau lle mae angen cefnogaeth ac ymyrraeth. 

 

44 Gwneud defnydd effeithiol o'r gefnogaeth a'r her a 
gyflwynir gan yr ALl a chyrff perthnasol eraill. 

 

Rwyf wedi gweithio’n agos â Seicolegwyr Addysg a 
swyddogion cynhwysiant/staff archwilio’r ALl i 
ddatblygu gweithdrefnau cyllidebu’r ysgol. Rwyf hefyd 
wedi gweithredu yn sgil argymhellion yn dilyn 
ymweliadau tymhorol Arweinydd Systemau GCA er 
mwyn datblygu’r ddarpariaeth a’r safonau mewn 
ysgolion ymhellach, er enghraifft drwy ailddatblygu 
gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer gosod targedau, drwy 

 



 

 

symud targedau ymlaen i’w gosod cyn yr haf, a thrwy 
newid y ffocws ar ddisgwyliadau’r chwartel uchaf. 

45 Rheoli adnoddau ariannol ac adnoddau dynol yr 
ysgol yn effeithiol ac effeithlon i gyflawni 
blaenoriaethau a nodau addysg yr ysgol. 

Rwyf wedi chwarae rhan allweddol o ran goruchwylio 
cyllideb a chyllid yr ysgol. Mae mynychu cyfarfodydd 
cyllideb y llywodraethwyr, cyfarfod â staff cyllid yr ALl a 
goruchwylio gwaith bwrsar yr ysgol wedi rhoi 
mewnbwn clir i mi ynghylch trefniadau ariannu’r ysgol.  
Rwyf yn goruchwylio dosbarthiad staff CA ar draws yr 
ysgol, gan gynnwys defnyddio canllawiau clir i gadw 
rheolaeth ofalus ar y defnydd o staff llanw, er mwyn 
lleihau gwastraff a chanolbwyntio hyd yr eithaf ar 
flaenoriaethau’r ysgol. 

 

46 Recriwtio, cadw a defnyddio staff yn briodol a rheoli 
eu llwyth gwaith i wireddu gweledigaeth a nodau'r 
ysgol. 

Rwyf wedi arwain y gwaith o recriwtio athrawon a 
chynorthwywyr addysgu ar draws yr ysgol, wedi 
defnyddio prosesau rheoli perfformiad i hyrwyddo 
llwyth gwaith athrawon a staff CA, ac wedi 
goruchwylio’r broses o ddyrannu athrawon a CAau i 
grwpiau dosbarth, ar y cyd â Phenaethiaid 
Cynorthwyol yr ysgol. 

 

47 Rheoli a threfnu amgylchedd yr ysgol yn effeithlon 
ac effeithiol i sicrhau ei fod yn bodloni anghenion y 
cwricwlwm a rheoliadau iechyd a diogelwch. 

Bydd teithiau dysgu dyddiol yn fy ngalluogi i 
oruchwylio er mwyn sicrhau bod pob rhan o’r ysgol yn 
cael ei defnyddio mewn modd effeithiol. Rwyf yn 
gweithio’n agos ag Uwch Swyddog Cymorth yr ysgol 
er mwyn diweddaru asesiadau risg yr ysgol a sicrhau 
bod yr holl wiriadau iechyd a diogelwch wedi’u 
cwblhau a’u cofnodi. 

 

48 Datblygu a gwella'r amgylchedd dysgu i fodloni 
anghenion dysgwyr yn well. 

Rwyf yn gweithio’n agos â phob pennaeth adran er 
mwyn sicrhau y manteisir i’r eithaf ar yr holl ofod ym 
mhob adran er mwyn bodloni anghenion y dysgwyr. 
Ailasesir y defnydd o ystafelloedd o fewn yr ysgol yn 
gyson er mwyn sicrhau bod gofod yn cael cymaint o 
effaith ag sy’n bosibl ar gynnydd dysgwyr, er 
enghraifft, trawsnewidiwyd gofod cyffredin ar gyfer y 
cyfryngau yn ystafell ddosbarth synhwyraidd yn 

  



 

 

ddiweddar, er mwyn gwella’r ddarpariaeth ar gyfer 
CA3. 

49 Monitro, gwerthuso ac adolygu amrywiaeth, 
ansawdd a defnydd yr holl adnoddau sydd ar gael i 
wella safon yr addysg i bob dysgwr a sicrhau gwerth 
am arian. 

Rwyf yn goruchwylio’r cynlluniau gweithredu hyn ar 
gyfer prynu a defnyddio adnoddau o fewn pob 
dosbarth a phwnc, gan fonitro’r gwaith o bennu 
blaenoriaethau ariannu a’r gwariant ar gyllideb pob 
dosbarth a phwnc o fewn yr ysgol. 

Ennill mwy o brofiad wrth brynu a 
defnyddio cyfarpar symudedd 
(ee, cyfarpar codi, technoleg 
synhwyraidd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sicrhau atebolrwydd  
 

Mae penaethiaid yn atebol i’r corff llywodraethu am reolaeth yr ysgol, ei hamgylchedd a’i holl waith. Mae’r pennaeth yn atebol i’r corff llywodraethu, y 
dysgwyr, y rhieni, y llywodraethwyr a’r Awdurdod Lleol am safon yr addysg a gynigir yn yr ysgol, ac mae ganddo ef neu hi gyfrifoldeb proffesiynol i’r 
gymuned gyfan. Hefyd, mae arweinwyr yn gyfrifol am sicrhau cydgyfrifoldeb, fel bod pob aelod o gymuned yr ysgol yn derbyn eu bod yn atebol am y 
cyfraniad y maen nhw’n ei wneud tuag at ganlyniadau’r ysgol. 
 
 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y safon yma? Beth fyddaf yn ei wneud nesaf 

i lenwi’r bylchau a hybu fy 
natblygiad arweinyddiaeth? 

50 Sicrhau bod atebolrwydd aelodau staff unigol 
wedi’i ddiffinio’n glir, ac wedi’i ddeall a’i gytuno, 
ac yn destun trefniadau adolygu mewnol ac 
allanol a hunanarfarnu trylwyr. 

Rwyf yn arolygu’r broses o oruchwylio darpariaeth a 
deilliannau adrannol drwy gynnal cyfarfodydd safonau 
wythnosol ag arweinwyr tîm. Mae gan athrawon dosbarth 
ddealltwriaeth glir o’u hatebolrwydd yn sgil cyfarfodydd 
wythnosol â’r holl staff addysgu sy’n canolbwyntio ar 
safonau, a thrwy adroddiadau rheolaidd ar safonau 
dosbarthiadau a phynciau, sy’n gweithredu fel 
hunanwerthusiad, ac sydd wedyn yn cael eu gwerthuso 
mewn adolygiadau dosbarth a phwnc blynyddol. 

 

51 Gweithio gyda’r corff llywodraethu fel ei fod yn 
medru cyflawni ei gyfrifoldebau i sicrhau dysgu 
ac addysgu effeithiol a gwella safonau 
cyrhaeddiad. 

Rwyf yn mynychu cyfarfodydd llywodraethwyr yn 
rheolaidd, gan roi gwybodaeth glir iddynt am safonau’r 
ysgol, ac yn cynorthwyo bwrsar yr ysgol i ddarparu 
adroddiadau ariannol clir. Rwyf yn gweithio’n agos â’r 
llywodraethwr Diogelu yn fy ôl fel Cydgysylltydd Diogelu 
Dynodedig. Rwyf yn cynnwys y llywodraethwyr mewn 
gweithdrefnau recriwtio staff. 

Cyflenwi hyfforddiant i’r 
llywodraethwyr i’w cynorthwyo i 
ddeall data ar safonau Ysgolion 
Arbennig (ee, B2 a CASPA). 

52 Datblygu a chyflwyno adroddiad cydlynol, 
dealladwy a chywir o berfformiad yr ysgol i 
amryw o gynulleidfaoedd gan gynnwys rhieni a 
llywodraethwyr. 

Rwyf yn cydgysylltu’r gwaith o gyflwyno gwybodaeth am 
berfformiad ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan gynnwys 
gwybodaeth am safonau, pynciau a Chyfnodau Allweddol, 
prosesau DPP a’u heffaith ar wybodaeth arall fel 
ystadegau presenoldeb a diogelu. 

 

53 Defnyddio data a meincnodau i fonitro’r cynnydd 
sy’n cael ei wneud gan bob plentyn wrth ddysgu 

Nid yw Ysgolion Arbennig yn derbyn yr un wybodaeth data 
a meincnodi ag ysgolion prif ffrwd. Fodd bynnag, mae’n 

 



 

 

ac i roi ffocws i'r addysgu. amlwg bod yr wybodaeth hon yn bwysig.  Mae’r ysgol yn 
arwain y gwaith o ehangu data cymharu cynnydd ar ffurf 
CASPA. Yn ddiweddar, canmolodd Estyn yr ysgol am 
ddefnyddio data ar lefel yr unigolyn i fonitro cynnydd 
dysgwyr a goleuo’r targedau a osodir. Rwyf yn arwain y 
defnydd o’r data hyn o fewn yr ysgol er mwyn monitro 
effeithiolrwydd y ddarpariaeth ar gyfer pob pwnc ym mhob 
Cyfnod Allweddol, er mwyn canfod dysgwyr nad yw’r 
ddarpariaeth ar eu cyfer yn sicrhau’r lefel ddisgwyliedig o 
gynnydd, a’r ymyriadau i fynd i’r afael â hyn. 

54 Gosod targedau ymestynnol ar gyfer cymuned yr 
ysgol gyfan yn seiliedig ar ddisgwyliadau sy'n 
gyson uchel. 

Ar ôl derbyn arweiniad ac ymgynghori â’r arweinydd 
systemau, rwyf wedi ailwampio gweithdrefnau’r ysgol ar 
gyfer gosod targedau, fel bod targedau heriol y chwartel 
uchaf yn cael eu hystyried yn dargedau diofyn ar gyfer 
dysgwyr yn yr ysgol. Ni symudir i ffwrdd oddi wrth y drefn 
hon ond drwy gytundeb ar ôl trafod a negodi ynghylch pob 
unigolyn. Bellach, gosodir targedau cyn y gwyliau haf, a 
bydd yr athrawon cyfredol a’r athrawon nesaf yn trafod ac 
yn cytuno ar dargedau a chamau gweithredu er mwyn 
cyrraedd y targedau hyn, gan osgoi gosod targedau llai 
heriol ar ôl y cyfnod hir o wyliau haf pan fydd perfformiad y 
dysgwyr, o bosib, wedi gostwng. 

 

55 Datblygu a chynnal hinsawdd o ddisgwyliadau 
uchel ar gyfer eu hunain ac eraill ac yn cymryd 
camau priodol pan fo perfformiad yn anfoddhaol. 

Mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys cynllunio, 
amgylchedd y dosbarth, dysgu ac addysgu, marcio ac 
asesu, bydd teithiau dysgu’n fodd i gyfleu disgwyliadau 
uchel a chlir wrth yr holl staff, ac adborth clir ynghylch pam 
bod safonau mor uchel (neu isel). Gan fod yr holl 
ddogfennau barnu yn cael eu rhannu ymlaen llaw, mae 
gan y staff ganllawiau clir ynghylch sut i gyrraedd safonau 
uchel. Os ceir hyd i berfformiad anfoddhaol (neu ddigonol) 
ar deithiau dysgu, rhoddir gweithdrefnau cefnogi a monitro 
anffurfiol ar waith, gan symud ymlaen i brosesau ffurfiol os 
oes angen. 

 

 



 

 

 
Cryfhau'r ffocws cymunedol  
 

Dylai arweinwyr fod yn ymwybodol bod gwelliannau yn yr ysgol ac yn y gymuned yn ddibynnol ar ei gilydd ac yn dibynnu ar gydweithio effeithiol rhwng 
pawb sydd â diddordeb. Dylai arweinwyr annog trefniadau i gydweithio ag ysgolion a sefydliadau eraill, a chymryd rhan yn y trefniadau hynny, er mwyn 
dod â manteision i’r ysgol ac i rannu ei harbenigedd. Yn yr agwedd hon ar arweinyddiaeth, bydd rhaid i arweinwyr sicrhau cyfranogiad a chefnogaeth 
rhai o’r tu allan i’r ysgol. 
 
 Safon Arweinyddiaeth Pa dystiolaeth sydd gennyf yn erbyn y safon yma? Beth fyddaf yn ei wneud nesaf i 

lenwi’r bylchau a hybu fy natblygiad 
arweinyddiaeth? 

56 Sefydlu a meithrin partneriaethau ag ysgolion 
eraill i rannu arfer gorau a chefnogi’r broses o 
wella ysgolion. 

Rwyf wedi gweithredu fel partner y Rhaglen Gymorth 
Genedlaethol gan gefnogi 5 ysgol arall. Yn fy rôl 
flaenorol fel Cydgysylltydd AAA Uwchradd, rwyf wedi 
arwain hyfforddiant i Gydgysylltwyr AAA o fewn y sir, 
ac wedi mentora Cydgysylltwyr AAA newydd. 
Rwyf wedi cyflwyno llawer o welliannau i’n 
partneriaethau â’r ysgol uwchradd gyfagos er mwyn 
hyrwyddo arfer gorau o ran darpariaeth AAA, lefelu a 
chymorth symudedd. 

Ehangu’r cysylltiadau â Dirprwyon 
mewn Ysgolion Arbennig eraill yn ardal 
y consortiwm. 

57 Creu hinsawdd a diwylliant dysgu yn yr ysgol 
sy’n ystyried cyfoeth ac amrywiaeth cymuned 
yr ysgol, gan gynnwys yr iaith Gymraeg a’r 
diwylliant Cymreig. 

 Chwarae rhan arweiniol o ran 
datblygu’r cyfleoedd a geir yn y cyngor 
ysgol, mewn gwasanaethau dosbarth 
ac yn amser cylch dyddiol y dosbarth er 
mwyn dathlu a manteisio ar y cyfoeth 
a’r amrywiaeth a geir yng nghymuned 
yr ysgol. 

58 Sicrhau bod gan yr ysgol ran gynhyrchiol fel 
aelod o’i chymuned leol, a'r gymuned 
genedlaethol a byd-eang. 
 

 Chwarae rhan fwy strategol wrth i’r 
ysgol ymwneud â gwirfoddoli, profiad 
gwaith, ailgylchu, ac ati. 

59 Creu a hyrwyddo strategaethau cadarnhaol i 
ddatblygu cysylltiadau hiliol da ac i fynd i'r 
afael ag aflonyddu hiliol. 

Mewn rôl flaenorol fel Pennaeth Blwyddyn mewn ysgol 
gyfun, arweiniais garfan o ddysgwyr amrywiol o ran hil. 
Mewn gwasanaethau, cyfnodau bugeiliol yn y dosbarth 
ac yn ystod wythnosau thematig, cafwyd cyfle i feithrin 

 



 

 

ymwybyddiaeth o amrywiaeth o ddiwylliannau a 
hunaniaethau hiliol, lle’r oedd y dysgwyr yn addysgu’r 
naill a’r llall am ieithoedd a diwylliant amrywiaeth o 
wledydd, gan gynnwys Gwlad Pŵyl, Hwngari, 
Bangladesh, Nepal, Ynysoedd Philippines, De Affrica, 
Zimbabwe a Chanada. 

60 Hyrwyddo agweddau priodol tuag at anabledd 
ac anghenion dysgu ychwanegol sy'n 
hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant. 

Yn fy rôl flaenorol, sefydlais ac arweiniais wythnos 
‘amrywiaeth’ flynyddol lle canolbwyntiai’r ysgol gyfan ar 
anabledd ac ADY, gyda sgyrsiau yn y gwasanaeth gan 
arbenigwyr ym maes Awtistiaeth a Nam ar y Golwg a 
sesiynau grŵp ar y cyd ag elusen leol oedd yn codi 
ymwybyddiaeth am anabledd. 
Sefydlais glybiau chwaraeon amser cinio hefyd i 
ddysgwyr ag ADY ac anableddau corfforol oedd yn 
galluogi’r dysgwyr hyn i gymryd rhan mewn chwaraeon 
ochr yn ochr â chyfoedion nad oeddent yn anabl, ac yn 
gyfle i’r dysgwyr hynny ddysgu mwy am anghenion a 
galluoedd myfyrwyr anabl. 
Rwyf yn cynnal teithiau rheolaidd i fyfyrwyr o’r ysgol 
gyfun leol o amgylch yr Ysgol Arbennig er mwyn 
ehangu eu hymwybyddiaeth o anghenion dysgwyr 
mewn Ysgolion Arbennig ac i’w hannog i wirfoddoli yn 
yr Ysgol Arbennig yn rhan o’u cwrs Bagloriaeth 
Cymru/Gwasanaethau Cyhoeddus/Sgiliau Gwaith. 

 

61 Sicrhau bod yr ysgol yn chwarae rhan 
ganolog yn y gymuned. 

 

 Datblygu mwy ar gyfleoedd i’r gymuned 
ehangach ddefnyddio’r cyfleusterau ar 
safle newydd yr ysgol, gan gynnwys 
mynediad i’r pwll hydro, y Neuadd a’r 
ystafelloedd synhwyraidd a chwarae 
meddal. 
Gwneud trefniadau pellach i agor y caffi 
a redir gan y dysgwyr i aelodau o’r 
gymuned leol, ac ehangu cysylltiadau â 
chartrefi gofal lleol. 

62 Datblygu dinasyddiaeth dysgwyr er mwyn Sefydlais a chyflwynais TGAU mewn Astudiaethau  



 

 

iddynt wneud cyfraniad cadarnhaol i'r 
gymuned leol a'r gymuned ehangach. 

Dinasyddiaeth am sawl blwyddyn ac fe gwblhaodd yr 
holl fyfyrwyr a gymerodd ran brosiect gwaith cwrs a 
ofynnai iddynt ymchwilio i fater lleol neu ehangach ac 
ymgyrchu’n weithredol ynghylch y mater hwnnw. 
Cafwyd cynnydd cyson i’r nifer a ddilynai’r cwrs hwn. 

63 Cydweithio ag asiantaethau eraill, gan 
gynnwys yr ALl, i ddarparu ar gyfer lles 
dysgwyr a'u teuluoedd. 

Yn fy rôl flaenorol fel Cydgysylltydd AAA, a’m swydd 
gyfredol, gan gynnwys fy rôl fel Cydgysylltydd Diogelu 
Dynodedig, rwyf wedi ymwneud yn sylweddol ag ystod 
o asiantaethau sy’n cefnogi dysgwyr a’u teuluoedd, 
gan gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Gofal 
Cymdeithasol, gweithwyr Allgymorth o Adran Addysg 
yr ALl, ystod o wasanaethau iechyd (gan gynnwys 
CAMHS, Therapi Galwedigaethol, Seiciatreg Plant) ac 
ystod o elusennau anabledd. 

 

64 Creu a chynnal partneriaeth effeithiol â rhieni, 
gwarchodwyr a gofalwyr i gefnogi cyflawniad 
a datblygiad proffesiynol dysgwyr, a'u gwella. 

Cynhelir adolygiad blynyddol o gynnydd ac anghenion 
pob dysgwr yn yr ysgol sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn. Arweinir yr adolygiad hwn, sy’n canolbwyntio 
ar yr unigolyn, gan y Pennaeth neu’r Dirprwy, a bydd 
rhieni/gofalwyr yn cael cymryd rhan yn llawn ynddo. Yn 
ogystal â hyn, rwyf yn datblygu partneriaethau 
sylweddol â rhieni/gofalwyr drwy amrywiaeth o 
gyfarfodydd/gysylltiadau, gan gynnwys adolygiadau AP 
Gofal Cymdeithasol, Plant Mewn Angen a Gofal 
Seibiannol, nosweithiau rhieni a gynhelir ddwywaith y 
flwyddyn, a chymryd rhan yng nghyfarfodydd a 
digwyddiadau’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. 
Rwyf yn cydweithio’n agos â rhieni i’w cynorthwyo i 
dderbyn cymorth ychwanegol i gefnogi datblygiad eu 
plant, gan gynnwys cynllun chwarae cynhwysol yr ALl, 
a’r prosiect pontio i gyflogaeth. 

 

65 Cydweithio yn yr ysgol a thu allan iddi i 
gyflawni nodau ac amcanion yr ysgol. 

Rwyf wedi newid ffocws cyfarfodydd yr Uwch Dîm 
Arwain er mwyn canolbwyntio ar amcanion Cynllun 
Gwella’r Ysgol, ac yn cydweithio â chydweithwyr i 
gyflawni amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. 
Rwyf wedi ehangu’r cysylltiadau ag ysgolion prif ffrwd 

 



 

 

lleol, gan gydweithio i sicrhau bod cyfleoedd 
Cynhwysiant i ddysgwyr yn cael eu gwella eto. 

66 Cydweithio ag athrawon a chydweithwyr, gan 
gynnwys y rheini o asiantaethau allanol, i 
wella dysgu a lles y rheini y maen nhw'n eu 
haddysgu. 

Rwyf yn goruchwylio’r cyfarfodydd wythnosol i 
athrawon a’r Cymunedau Dysgu Proffesiynol a gynhelir 
bob pythefnos er mwyn cynllunio, ac sy’n canolbwyntio 
ar wella cynnydd wrth ddysgu. 
Rwyf wedi rhoi hyfforddiant ac arweiniad i gydweithwyr 
er mwyn cefnogi lles dysgwyr lle ceir pryderon 
amddiffyn plant, ac fel eu bod yn gallu cyfrannu’n 
effeithiol at yr adolygiadau Craidd, Plant Mewn Angen 
a Phlant Dan Ofal. 
Fel partner y Rhaglen Gymorth Genedlaethol rwyf wedi 
gallu rhoi a derbyn cymorth i gyflawni agenda’r FfLlRh. 

 

 

 

 

 


