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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. 
 

Cyflwyno HMS ar y fframwaith rhifedd newydd 
a sut y dylai staff ei weithredu yn eu cynlluniau 
gwaith. 
Rhannu gweledigaeth yn genedlaethol, gydag 
ysgolion, ALl, Consortia ac asiantaethau 
allanol i sicrhau bod Cymunedau Dysgu 
Proffesiynol yn cael eu deall a lle bo’n briodol 
eu rhoi ar waith. 

 

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 addasu’r fframwaith rhifedd gan 
greu ysgolion (ladders) oedd yn haws i staff eu 
deall. Roedd yr ysgolion yn dangos dilyniant 
posibl o ran datblygiad rhifedd y gallai staff ei 
gynnwys yn eu cynlluniau gwaith. 
Rwyf yn sicrhau bod y weledigaeth yn cael ei 
throsi’n gynlluniau ac amcanion adrannol sydd 
wedi arwain at welliant parhaus mewn 
canlyniadau TGAU dros y 3 blynedd diwethaf. 
Rwyf yn arwain datblygiad y ‘Cynllun Gwella 
Cyfadran’ sydd wedi’i egluro’n glir. 
Gwerthuso’r weledigaeth, sicrhau disgwyliadau 
uchel ac ymarfer cynaliadwy drwy adolygu a 
hunanwerthuso trylwyr. Tystiolaeth yn arwain 
at gynlluniau a ysgrifennir gan yr holl staff sydd 
hefyd yn eu perchnogi ac sy’n cynnig cyfeiriad 
a diben i’n gwaith. Mae hon yn ddogfen waith 
sy’n adlewyrchu ein hymdrechion colegol, a 
chraffu trwy fy rôl. 
Rwyf yn arwain nifer o Gymunedau Dysgu 

 



 

 

Proffesiynol o fewn yr ysgol a chyda 
phartneriaid allanol. Mae’r rhain yn cynnwys 
‘Cymuned Ddysgu Broffesiynol Llythrennedd’ 
yn yr ysgol a Chymuned Ddysgu Broffesiynol 
‘asesu ar gyfer dysgu’ allanol sy’n ymdrechu i 
wella lefelau cyflawniad ein disgyblion. 
Tystiolaeth: Cynllun Gwella Cyfadran a dogfen 
adolygu, adroddiadau effaith Cymunedau 
Dysgu Proffesiynol, cofnodion cyfarfodydd. 
Gweithio’n uniongyrchol gyda 4 ysgol i roi 
Cymuned Ddysgu Broffesiynol ar waith fel 
cyfrwng ar gyfer gwella. 

3 

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

Ymarfer dydd i ddydd yn cael ei arwain gan 
ddisgwyliad o safonau uchel ac arfer arweiniol 
fel patrwm (model) rôl. Yr wyf yn rhannu 
gweledigaeth yr ysgol gyda phartneriaid yn 
rheolaidd. 
Tystiolaeth yn cynnwys arfarniad mewnol ac 
allanol, cofnodion cyfarfodydd Cyfadran. 
Rhannu gweledigaeth, a gweledigaethau polisi 
eraill yn ddyddiol gyda’r holl randdeiliaid. 

 

4 

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

Gweithio gydag adrannau amrywiol ar draws 
yr ysgol i helpu i hyrwyddo rhifedd ac edrych 
am feysydd datblygu posibl. 
Dechrau creu ardal i’w rhannu ar 
rwydwaith/gwefan (frog) yr ysgol lle gall staff 
arddangos eu defnydd o rifedd yn eu 
cynlluniau gwaith. 

 

5 

Defnyddio creadigrwydd, arloesed a thechnolegau newydd i 
gyflawni rhagoriaeth.  
 

Defnyddio gwefan yr ysgol i ddangos 
enghreifftiau (gweithredol) o rifedd ar draws yr 
ysgol yn gysylltiedig â’r ysgolion (ladders) rwyf 
i wedi’u creu i gynorthwyo staff. 
Arwain wrth beilota system dracio rhifedd ar 
draws y cwricwlwm er mwyn cynorthwyo gyda 
datblygiad rhifedd. 
Rwy’n arwain cwricwlwm arloesol a chreadigol, 
yn ymdrechu’n barhaus i gyflawni rhagoriaeth. 
Arwain drwy esiampl ac ymwybyddiaeth o’r 

 



 

 

 

angen i fod yn fodel rôl dda yn gyson, sy’n 
ymwybodol o’r drafodaeth addysgol gyfredol. 
Rwyf yn awyddus i gyflwyno syniadau newydd 
ac arloesol, gan gynnwys datblygiad diweddar 
o ran cynlluniau gwaith rhyngweithiol. 
Ychwanegu gweithgareddau arloesol gan 
gynnwys Zumba, kettle bells a beicio mynydd i 
annog cyfranogwyr CA4. Tystiolaeth drwy fap 
cwricwlwm ac amserlen, arfarnu mewnol ac 
allanol, cynlluniau gwaith rhyngweithiol, 
adroddiadau’r Gymuned Ddysgu Broffesiynol. 
Cynllunio offeryn cynllunio addysgu a dysgu 
electronig. 

6 

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

Rwyf yn arwain cynllunio cyfadran ac yn 
sicrhau bod ystyriaeth i gynhwysiad a chyfle 
cyfartal, sydd felly yn sicrhau bod gan yr holl 
ddisgyblion gyfle i fanteisio ar y cwricwlwm 
llawn a chyfleoedd dysgu ar ôl ysgol, waeth 
beth yw eu cefndir teuluol neu eu lle o fewn y 
gymuned. Tystiolaeth yn cynnwys cofnodion 
presenoldeb, holiadur disgyblion, cofnodion 
Cyngor Chwaraeon yr Ysgol, cynllun 
benthyca/prynu cit disgyblion a 
chyhoeddusrwydd bws ar ôl ysgol. 

 

7 

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

Dod â chynlluniau ac amcanion adrannol at ei 
gilydd sydd wedi arwain at welliant parhaus 
mewn canlyniadau TGAU dros y 3 blynedd 
diwethaf. 
Hwylusydd Cymuned Ddysgu Broffesiynol – 
sicrhau ymglymiad effeithiol gan staff, sydd 
wedi arwain at ddatblygu cynaliadwy. Fel 
pennaeth adran gosod targedau heriol i’r 
adran ar bob lefel flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

 



 

 

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.  

Arwain gwasanaethau ysgol gyfan. 
Amlygu a threfnu cyflawniadau disgyblion a 
gaiff eu dathlu mewn Noson Gyflwyno. 
Adroddiad taith gwella ysgol. 
Data bandio / adroddiadau arholiadau / data 
arsylwi gwersi mewnol ar gyfer 2012-13 vis-à-
vis 2011-12 fel tystiolaeth o effaith ymyriadau. 
Rwy’n arwain tracio cynnydd disgyblion a’r 
defnydd o ddata wedi’i sefydlu yn fy sefydliad, 
sy’n gymesur â pholisi’r ysgol. Rwy’n arwain 
strategaethau i godi safonau cyflawniad yn 
barhaus ac maent yn cael eu nodi yn y Cynllun 
Gwella Cyfadran (CGC), drwy bolisïau 
Cyfadran a thrafodaeth cynnydd monitro 
disgyblion (CMD) mewn cyfarfodydd Cyfadran. 
Tystiolaeth: craffu data CMD, CGC, cofnodion 
Cyfadran. 
Trefniadau dosbarth wedi’u sefydlu i 
ddisgyblion osod eu targedau eu hunain a 
monitro eu cynnydd eu hunain gyda chymorth 
athrawon. 
Gwobrwyo gwelliant yn wythnosol ar system 
adrodd yr ysgol a phresenoldeb. 

 

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

Creu posteri rhifedd a matiau graff sy’n cael eu 
defnyddio ar draws yr ysgol. 
Creu tudalennau dyddiadur drwy archwiliad 

Parhau ag asesu cymheiriaid er 
mwyn rhannu ymarfer da. 



 

 

staff a myfyrwyr i’w helpu yn yr holl wersi. 
Gweithredu rheolau ymddygiad cadarnhaol yn 
llwyddiannus yn yr ystafell ddosbarth, wedi’i 
arsylwi gan fyfyrwyr ac ANGau fel patrwm 
enghreifftiol. 

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

Hyrwyddo a chynnwys cyrsiau BTEC a Sgiliau 
Allweddol Ehangach i ddisgyblion ag AAY. 
Rwy’n sicrhau fod y llwybrau dysgu wedi’u 
sefydlu’n dda. Disgyblion yn CA4 a 5 yn cael 
cyfle drwy’r llwybr academaidd, galwedigaethol 
neu arbrofol. Tystiolaeth drwy’r map 
cwricwlwm sy’n cynnwys TGAU, BTEC, 
Arweinyddiaeth Chwaraeon. Cydraddoldeb 
staffio cyrsiau a chyfleoedd dewis i 
ddisgyblion. 
Gweithio gydag ysgol leol arall. Fi oedd y 
pennaeth adran cyntaf i gynnig cyfuniad o 
gyrsiau academaidd a galwedigaethol ar draws 
y ddwy ysgol i ddisgyblion sy’n dewis opsiynau 
CA4. 

 

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

Anghenion disgyblion yn cael eu hadnabod a 
chynllunio darpariaeth yn unol â hynny. Rwy’n 
sicrhau bod holl gynllunio athrawon yn rhoi 
ystyriaeth i’r amrywiaeth o anghenion sydd gan 
wahanol ddysgwyr a darperir yn ôl hynny. 
Tystiolaeth drwy gofnodion y Gyfadran, 
cynlluniau gwaith, cynllunio dyddiol ac arsylwi 
dosbarth. 

 

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

Rydym ni’n bwydo i’r polisi Ymddygiad Da. 
System dracio Mathemateg ganolog. 
Rwy’n sicrhau bod ymarfer cyson gan gynnwys 
‘benthyg’ cit AG sbâr, clybiau dal i fyny a 
chynlluniau dysgu unigol i sicrhau bod 
anghenion dysgu unigol yn cael eu diwallu. 

Sicrhau tasgau gwahaniaethol i 
bob lefel o ddysgwyr o fewn y 
cwricwlwm mathemateg  

13 Hyrwyddo a sefydlu polisïau a gynlluniwyd i alluogi dysgwyr i 
ddod yn annibynnol a chaffael sgiliau meddwl a dysgu. 

Yn fy ysgol flaenorol datblygais waith o 
gwmpas sgiliau meddwl a gwaith Claxton. 
Canolbwynt y gwaith oedd datblygu dysgu a 
meddwl annibynnol ym mlwyddyn 7. Fel athro 

 



 

 

dosbarth blwyddyn 7 dysgais fy nosbarth am 
50% o’u hamser ym mlwyddyn 7 gan 
hyrwyddo’r sgiliau hyn drwy rifedd, 
llythrennedd a’r dyniaethau. 
Gosod adnoddau datrys problemau mewn 
cynlluniau gwaith mathemateg. 
Y polisi’n cael ei adlewyrchu mewn agwedd 
gyson at addysgu a dysgu. Mae’r dysgu craidd 
yn datblygu gallu’r disgyblion i gynllunio, 
perfformio a gwerthuso eu gwaith, gan 
weithio’n annibynnol ac yn gydweithredol. Caiff 
sgiliau eu datblygu ar y dechrau a rhoddir 
statws priodol iddynt. Caiff hyn ei adlewyrchu 
mewn cynlluniau gwaith sydd yn seiliedig i 
raddau helaeth ar sgiliau yn hytrach na 
chynnwys. Mae’r dull hwn sy’n canolbwyntio ar 
y plentyn yn nodwedd gref yn y Gyfadran. 
Tystiolaeth drwy Arsylwi Dosbarth, Cynllun 
gwaith, llais y disgybl. (Holiadur Sut Rwyf i’n 
Dysgu Orau). 

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

Polisi addysgu a dysgu 
Adroddiad taith gwella ysgol 
Data bandio / adroddiadau arholiadau / data 
arsylwi gwersi mewnol ar gyfer 2012-13 vis-à-
vis 2011-12 fel tystiolaeth o effaith ymyriadau. 
Rwy’n sicrhau safon uchel o addysgu a dysgu 
yn gyson drwy’r holl gyfnodau allweddol. Caiff 
ymarfer gorau ei rannu rhwng athrawon, 
Cyfadrannau eraill ac yn wir ysgolion eraill. 
Caiff effeithiolrwydd ei graffu’n drylwyr i sicrhau 
gwelliant parhaus. Tystiolaeth: Cofnodion y 
Gyfadran, Cymuned Dysgu Broffesiynol / 
adroddiadau Ymarfer Gorau, tueddiadau ar i 
fyny mewn canlyniadau CA3 a 4. 
System dracio data wedi’i chynllunio a’i rhoi ar 
waith i sicrhau bod tangyflawni yn cael ei 
ganfod yn gynnar o fewn fy mhwnc ac yn fy rôl 
fel tiwtor blwyddyn. 

 



 

 

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

Ethos wedi’i greu yn yr ystafell ddosbarth a’r 
adran gan gynlluniau gwaith a chyfleoedd i 
ddisgyblion lwyddo y tu hwnt i’r dosbarth yn eu 
pynciau e.e. heriau rygbi a mathemateg. 
Gosod targedau dyddiol i ddisgyblion unigol o 
ran presenoldeb ac ymddygiad. Herio 
disgyblion i’w herio eu hunain. 

 

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

Ail integreiddio cynlluniau’n raddol sydd wedi 
cael cymorth cydweithwyr 
Cyswllt gyda’n Swyddog Lles Addysg ac 
asiantaethau allanol eraill e.e. Gwasanaethau 
Plant. 
Defnyddio system cod ymddygiad a monitro 
presenoldeb yn ofalus gyda systemau’n 
weithredol ar gyfer gwobrwyo presenoldeb da. 
Cyflawni’r grŵp dosbarth â’r presenoldeb uchaf 
yn yr ysgol drwy ddefnyddio strategaethau 
effeithiol. 

 

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

Gweithredwyd y fframwaith sgiliau a’r 
newidiadau i fanylebau CC yn llawn ac yn 
effeithiol. Cytundeb ar safoni asesiadau gan 
CBAC. 

 

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

Y strategaethau hyn i’w gweld yn fy 
nghynlluniau gwaith a’r data lefelau eang 
wedi’i eitemeiddio sydd gan bob disgybl i 
fonitro datblygiad drwy CA3 a CA4. Mae 
dysgwyr yn ymwybodol o’u cryfderau a’u 
gwendidau mewn mathemateg. 
Mae asesu ar gyfer dysgu’n rhan hanfodol o’n 
gwaith e.e. mae asesu cymheiriaid a 
hunanasesu’n rhan o bob gwers. Cynllunnir ar 
gyfer cwestiynu a defnyddir modelu i ddangos 
ymarfer gorau. Mae adborth gan athrawon i 
helpu cynnydd yn fwriadol. Tystiolaeth mewn 
arsylwadau gwersi, cynllunio athrawon. 
Mae asesu dysgu yn gyson ac yn unol â 
pholisi asesu’r Cyfadrannau. Caiff cynnydd ei 
fesur ar ddiwedd pob uned o waith. 

 



 

 

Cysylltiadau â lefelau yn CA3 a MPP wedi’u 
cwblhau drwy’r dystiolaeth hon yn unol â 
gweithdrefnau’r ysgol. 
Tystiolaeth: Cynllunio athrawon, arsylwi 
gwersi, adroddiad effaith y Gymuned Ddysgu 
Broffesiynol Asesu ar Gyfer Dysgu, craffu data 
mewn cofnodion Cyfadran/Cyfarwyddwyr 
dysgu. 
Creu amgylchedd effeithiol o hunanwerthuso 
gan ddisgyblion a gosod targedau i’w hunain 
ar draws yr holl wersi cerdd. 

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

Gan weithio gyda phennaeth Y Gymraeg rwyf i 
wedi hyrwyddo defnydd o’r cerdyn cymorth 
Cymraeg i athrawon allu ei ddefnyddio yn eu 
gwersi ar gyfer sylwadau achlysurol. 
Caiff disgyblion eu gwneud yn ymwybodol o 
dermau yn y ddwy iaith er mwyn hwyluso 
pontio’n rhwydd i addysg yn y dyfodol. 
Rwy’n dysgu Cymraeg ac yn defnyddio’r 
Gymraeg bob dydd yn yr ysgol. Rwy’n aml yn 
cael sgyrsiau yn Y Gymraeg gyda disgyblion 
ynglŷn â phwysigrwydd yr iaith a pham rwyf i 
am ei dysgu. Rwyf i wedi cael fy nisgrifio fel 
model rôl gan ddisgyblion. 

 

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

Cyfrifol yn y ddwy ysgol am ddatblygu gwefan 
yr adran ac yn fy ysgol flaenorol, gwefan yr 
ysgol gyfan. Ffocws y safle yw darparu 
cymorth i ddysgwyr a staff wrth greu cyfleoedd 
ar gyfer gwell cysylltiadau rhwng yr ysgol a’r 
cartref. 
Fi oedd yr arweinydd yn fy ysgol flaenorol ar 
hyfforddi staff ar fyrddau gwyn rhyngweithiol. 
Cyfarwyddo a chefnogi rhieni i ddefnyddio blog 
gwaith cartref a ffeil cartref 
Cefnogi defnydd o dechnolegau sy’n 
cyfoethogi dysgu disgyblion anabl gan 
gyfeirio’n benodol at dechnoleg 
mewnblaniadau yn y cochlea ac adnoddau’n 

 



 

 

ymwneud ag anghenion disgyblion unigol a 
hefyd defnydd disgyblion â nam ar eu golwg o 
dechnoleg mynediad. 
Wedi mabwysiadu moodle fel dull effeithiol o 
wella cyflenwi’r cwricwlwm a gwaith cartref. 
Dilyn twitter a defnyddio llawer o strategaethau 
a argymhellir gan athrawon mewn gwledydd 
eraill gan eu haddasu i fy nghyd-destun i. 

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

Fel Pennaeth Adran dadansoddi’r canlyniadau 
TGAU yn ddiagnostig gan amlygu’r meysydd 
allweddol o dangyflawni, yna ymdriniwyd â’r 
meysydd hynny yn y cynllun gwaith i edrych ar 
y dulliau gwahanol sydd eu hangen i sicrhau 
gwell perfformiadau gan y dysgwyr. 
Datblygwyd system ‘boot camp’ yn yr ysgol 
lle’r oedd ailadrodd cwestiynau gwannach yn 
cael eu hymarfer mewn sesiynau dyddiol gyda 
disgyblion. 
Bwydo gwybodaeth i gyfarfod yr Uwch Dîm 
Arwain bob pythefnos. 
Sefydlu system dracio data effeithiol sy’n 
golygu dynodi tangyflawni’n rhwydd a gallu 
gweithredu ar feysydd i’w gwella. 

Cynyddu ymwybyddiaeth a 
defnydd o asesu a chwricwlwm 
CA2 er mwyn gwella darpariaeth 
CA3. 

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

Ar ddyletswydd Lles drwy’r amser 
Cyfranogi mewn gwasanaethau grŵp ac ysgol 
gyfan 
Rhyngweithio dyddiol, mynych gyda dysgwyr, 
staff a rhieni. E.e. ISP, Rhaglen Cymorth 
Fugeiliol, galwadau ffôn i rieni ac oddi wrth 
rieni, cyfarfod â rhieni, darparu gwybodaeth, 
monitro arwahanrwydd, adborth i athrawon, 
cais am wybodaeth oddi wrth staff. 
Dyletswydd gwersi, egwyl ac awr ginio, cynnal 
safonau ar y coridor a chynnig gweithgareddau 
allgyrsiol a chlybiau ar ôl ysgol megis rygbi. 
Mae disgwyliadau uchel i’w gweld mewn parch 
at ei gilydd ac ymddygiad da ymhlith 
disgyblion. Rwy’n aelod blaenllaw o staff yr 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ysgol, yn derbyn parch disgyblion, staff a 
rhieni.  Rwy’n dangos rhyngweithio da gyda 
dysgwyr a bob amser yn ymdrechu i fod yn 
fodel rôl dda. Tystiolaeth drwy’r Pennaeth, llais 
rhieni, barn staff, llais y disgybl. 
Datblygu cyswllt rheolaidd gyda rhieni 
disgyblion y dosbarth i sicrhau cyfathrebu 
effeithiol. Fel cynrychiolydd undeb, cynnal 
sgyrsiau rheolaidd ac ystyrlon gyda staff am eu 
gwaith. 

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

Gyda chefnogaeth trawstoriad o ddysgwyr ac 
uned dyslecsia’r ysgol rwyf i wedi creu 
tudalennau dyddiadur y gall pob dysgwr eu 
gweld a’u deall. Mae adran ‘pecyn cymorth’ 
hefyd wedi’i datblygu ar system yr ysgol lle gall 
dysgwyr a rhieni fynd am gymorth ychwanegol 
drwy gydol y dydd. 
Ymateb i bryderon rhieni am Anghenion Dysgu 
Ychwanegol eu plentyn drwy gysylltu â’r athro 
neu Arweinydd Dysgu. 

 



 

 

 

Datblygu a gweithio gydag eraill  
 
Mae cysylltiadau effeithiol yn arbennig o bwysig ym maes arweinyddiaeth gan fod arweinwyr, a phenaethiaid yn arbennig, yn gweithio 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. 

Mae adeiladu consensws fel grŵp bob amser 
wedi bod yn gryfder yn fy arweinyddiaeth ac 
rwyf wastad yn ystyried y ffordd orau i 
ddefnyddio’r arbenigedd sydd yn y tîm. 
Mae hyn yn arwain at sefydlu ‘tir cyffredin’ lle 
mae’r holl staff yn cyfrannu’n gyfartal. 
Fel adran rydym ni’n gryf o ran dirprwyo a 
hefyd yn ymwybodol iawn mai’r arweinydd 
sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol. 
Tystiolaeth: Cofnodion y Gyfadran. 

 

25 Rhannu a dosbarthu arweinyddiaeth.   

26 Datblygu, grymuso a chynnal timau effeithiol. Rwyf wedi grymuso tîm o diwtoriaid dosbarth 
yn ystod fy nghyfnod yn bennaeth tŷ ond gan 
greu cyfleoedd i unigolion nad oedd â 
chyfrifoldebau yn yr ysgol gael arwain ar 
agwedd allweddol o ofal bugeiliol; roedd hyn 
yn cynnwys staff yn monitro presenoldeb hwyr 
a thriwantiaeth fewnol. 
Bûm i’n cydlynu rhwydwaith effeithiol o 
benaethiaid cerdd ar draws y sir ac rydym yn 
parhau i gysylltu â’n gilydd nawr. 

 

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

Drwy fy rôl fel cydlynydd rhifedd rwyf i wedi 
cynnig cyngor ac arweiniad i aelodau newydd 
o’r adran fathemateg ac i fy nghydweithiwr a 
fydd yn cymryd fy rôl i'r flwyddyn nesaf. Rwyf i 

 



 

 

hefyd wedi helpu i ddatblygu rhai 
cynorthwywyr cymorth dysgu’n broffesiynol 
oedd yn gweithio ar y prosiect blwyddyn 7 yn 
fy ysgol flaenorol drwy ddarparu hyfforddiant 
mewn cymorth rhifedd a chyfleoedd i gael 
hyfforddiant mewn darllen dan arweiniad. 

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

Yr wyf yn sicrhau bod darpar arweinwyr gyda’r 
strategaethau mentora priodol a gweithdrefnau 
cysgodi yn eu lle er mwyn datblygu'n 
broffesiynol. O dan fy arweinyddiaeth, mae 
nifer aelodau o staff wedi derbyn cyfleoedd i 
ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth a 
rhinweddau. Er enghraifft … mentora Dirprwy 
Gyfarwyddwr Chwaraeon ar ddata ac mpp. 
Mentora athro newydd drwy lafaredd yn y 
Gymuned Ddysgu Broffesiynol AG. 

 

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

Mae Cymuned Ddysgu Broffesiynol rhifedd 
wedi bod yn enghraifft ragorol o waith pontio 
CA2 - CA3 i hyrwyddo a gwella rhifedd ar 
draws y cwricwlwm. Mae’r prawf a’r adnoddau 
rwyf i wedi’u datblygu wedi’u rhoi ar waith yn 
effeithiol mewn 8 ysgol gynradd leol ac mae’r 
cynnydd yn amlwg. Mae’r Gymuned Ddysgu 
Broffesiynol wedi caniatáu cyfle i athrawon ar 
draws sefydliadau gwahanol rannu syniadau a 
dysgu oddi wrth ei gilydd. 
Rwyf wedi creu diwylliant dysgu cyffredin yn y 
gyfadran i sicrhau cysondeb ac ansawdd y 
ddarpariaeth trwy eitemau agenda mewn 
cyfarfodydd a rhannu arfer gorau. Mae’r 
rhaglen gyfoethogi rwyf wedi cynllunio yn 
cyfrannu’n sylweddol at ddysgu’r disgyblion, 
gan weithio mewn partneriaeth gydag ysgolion, 
asiantaethau a chyff cymunedol eraill. 
Tystiolaeth: gwaith Cymuned Ddysgu 
Broffesiynol, cysylltiadau â chlybiau 
cymunedol, gwaith partneriaeth ysgol gynradd. 
Gweithio’n agos gyda’r Pennaeth Cerdd mewn 

 



 

 

ysgol arall i gynnig dewisiadau opsiwn CA4 ar 
draws y ddwy ysgol. 

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

Fel uwch fentor, sefydlu proses ymsefydlu a 
monitro i fyfyrwyr HCA. Fel mentor pwnc 
gweithio’n agos ac yn effeithiol gyda myfyrwyr 
HCA a’r prifysgolion i ddatblygu athrawon y 
dyfodol. 

 

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

Rwyf wedi darparu datblygiad proffesiynol i’r 
holl staff drwy ddyddiau HMS mewn rhifedd a 
hyfforddiant ar fyrddau gwyn rhyngweithiol. 
Rwyf i hefyd wedi sicrhau profiad mewn rheoli 
perfformiad athrawon a chynorthwywyr 
athrawon yn ystod fy nghyfnod fel pennaeth 
adran. 

 

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 
dirprwyo’n glir. 

Fel pennaeth adran rwyf wedi sicrhau bod y 
cynllun gwaith mathemateg yn cynnwys holl 
ofynion statudol y pwnc a’r cysylltiadau 
trawsgwricwlaidd eraill er enghraifft sgiliau 
craidd. Fel cydlynydd rhifedd yr ysgol rwyf 
wedi gweithio gydag adrannau unigol i sicrhau 
eu bod yn ymwybodol o’r fframwaith newydd a 
sut y gallan nhw addasu eu cynlluniau gwaith i 
gyd-fynd â’r fframwaith. Rwyf hefyd wedi 
dadansoddi archwiliadau’r holl adrannau yn yr 
ysgol ac wedi neilltuo athrawon cyswllt o bob 
adran i gyfrannu at fonitro a thystio i rifedd ar 
draws yr holl feysydd pwnc. 

 

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

Rwyf yn sicrhau fod hanesion o lwyddiant yn y 
Gyfadran yn cael eu dathlu a’u lledaenu ar 
draws yr ysgol, yn ogystal ag o fewn yr adran 
ei hun. Hefyd caiff llwyddiannau personol eu 
cydnabod a’u rhaeadru i’r SLG ac unigolion 
priodol eraill. 
Tystiolaeth: gwaith Cymuned Ddysgu 
Broffesiynol a phrosiect, negeseuon e-bost, 
cofnodion y Gyfadran. 

 



 

 

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

Rwyf wedi cwblhau cwrs ym Met Abertawe i 
benaethiaid cynorthwyol a dirprwy benaethiaid 
arfaethedig. 

 

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

Mae gennyf ddealltwriaeth realistig o 
bwysigrwydd monitro gweithlu ac rwyf yn 
sicrhau nad yw lefelau straen yn codi’n 
ormodol. Rwyf yn hoffi gosod terfynau amser 
realistig i mi fy hun ar gyfer gwaith ac rwyf 
wedi sylweddoli drwy brofiad bod rhaid i chi 
ambell waith ddweud wrth bobl nad oes modd 
cyflawni’r hyn maen nhw’n ei ddisgwyl o fewn y 
ffrâm amser maen nhw wedi’i osod. 
Caiff tasgau a meysydd cyfrifoldeb eu 
dirprwyo’n briodol ac yn deg ymhlith y staff i 
sicrhau bod gweledigaeth a chanlyniadau’r 
Gyfadran yn cael eu gwireddu. Mae hyn yn 
rhoi cyfle i’r holl staff ddatblygu’n broffesiynol 
mewn perthynas â’u hanghenion personol eu 
hunain a rhai’r gyfadran a’r ysgol a sicrhau bod 
cydbwysedd gwaith / bywyd yn cael ei 
gydnabod yn deilwng. Tystiolaeth: Disgrifiadau 
swyddi / Rhestrau tasgau. 

 

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

Drwy’r Gymuned Ddysgu Broffesiynol rhifedd 
rwyf i wedi llunio llyfrynnau i ddisgyblion AAY i 
sicrhau bod eu cynnydd yn unol â disgyblion 
eraill. Rwyf i hefyd wedi darparu cyfleoedd i 
dynnu disgyblion allan i gael cymorth rhifedd 
ychwanegol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

  

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

Drwy’r Gymuned Ddysgu Broffesiynol rhifedd a 
chyflwyno’r fframwaith rhifedd rwyf wedi 
cyfrannu at sicrhau bod polisi rhifedd wedi’i 
gyflwyno a’i roi ar waith ar draws yr ysgol. 
Rwyf hefyd wedi gweithio’n agos gyda’r 
adrannau i wella eu cynlluniau gwaith ac mae 
cynlluniau’r dyfodol yn cynnwys y cynlluniau 
cenedlaethol hyn. Rwyf i hefyd wedi rhoi 
dadansoddiad i’r adrannau o’r gwaith sy’n cael 
ei wneud yn CA2 drwy’r Gymuned Ddysgu 
Broffesiynol i sicrhau eu bod yn ymwybodol o 
ffocws ac anghenion yr holl ddysgwyr. 

 

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

Mae polisïau ac arferion y Gyfadran yn rhoi 
ystyriaeth lawn i bolisïau ysgol, lleol a 
chenedlaethol. 
Caiff protocolau a strategaethau ar gyfer 
datblygu dwyieithrwydd a’r dimensiwn Cymreig 
eu dilyn o fewn yr adran. 
Ceir tystiolaeth o hyn drwy’r amgylchedd 
dysgu ac arsylwadau gwersi. 

 

40 Creu, ailfodelu a chynnal strwythurau a systemau trefniadol 
sy’n rhannu arweinyddiaeth ac yn caniatáu i’r ysgol gael ei 
rhedeg yn effeithlon ac effeithiol o ddydd i ddydd. 

  

41 Monitro, gwerthuso ac adolygu effaith polisïau, Fel cydlynydd rhifedd yn yr ysgol rwyf wedi  



 

 

blaenoriaethau a thargedau’r ysgol ar waith. gwneud newidiadau dros y flwyddyn ddiwethaf 
i bolisi’r ysgol gyfan i’w wneud yn fwy hylaw ac 
rwyf wedi gosod a monitro targedau’r ysgol 
gyfan o ran gweithredu’r fframwaith 
cenedlaethol newydd. Mae’r targedau hyn 
wedi’u gwneud yn fwy hylaw a realistig er 
mwyn sicrhau pontio llyfn drwy’r ysgol. 

42 Gweithredu ar ganlyniadau ymarferion hunan arfarnu'r ysgol 
ac arolygiadau allanol gan Estyn i ysgogi gwelliannau yn yr 
ysgol. 

Yn fy ysgol flaenorol roeddem ni mewn 
mesurau arbennig a chafodd yr adran ei 
beirniadu’n llym. Ar ôl yr arolwg fe ymgymerais 
i â’r arweinyddiaeth ac roeddwn i’n gallu 
gwneud y newidiadau angenrheidiol i wella 
addysgu a dysgu yn y pwnc. 

 

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

Ar ôl dadansoddi’r profion rhifedd 
cenedlaethol, ystyriwyd cryfderau a 
gwendidau’r dysgwyr mewn cyrsiau i’r ysgol 
gyfan. Yn sgil y dadansoddiad hwn, crewyd 
grwpiau targed newydd, a gwelwyd pwyslais 
mwy ar bolisi addysgu cyfrifo’r ysgol i sicrhau 
cysondeb. Ailstrwythurwyd sesiynau dosbarth i 
roi amser i ddisgyblion ymarfer sgiliau a 
nodwyd fel rhai yr oedd angen eu datblygu. 

 

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

 

Roeddwn i wedi fy enwebu i wneud gwaith 
craffu yn ystod ymweliad yr ALl, ac ymunais â’r 
gwersi i arsylwi. Trafodais y goblygiadau 
gyda’r uwch dîm arweinyddiaeth. 

 

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

  

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

Rwy’n sicrhau bod tasgau a meysydd 
cyfrifoldeb yn cael eu dirprwyo’n briodol ac yn 
deg ymhlith y staff i sicrhau bod gweledigaeth 
a deilliannau’r Gyfadran yn cael eu gwireddu. 
Mae hyn yn rhoi cyfle i’r holl staff ddatblygu’n 
broffesiynol mewn perthynas â’u hanghenion 
personol eu hunain a rhai’r gyfadran a’r Ysgol 
a sicrhau bod cydbwysedd bywyd / gwaith yn 

 



 

 

cael ei gydnabod yn deilwng. 
Tystiolaeth: Disgrifiadau swydd / tasgau 
hanner tymor (cofnodion y gyfadran) 

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. 

Rwy’n sicrhau bod ansawdd yr amgylchedd 
dysgu o ran hygyrchedd, lleoliad, gwybodaeth 
a rhyngweithio yn briodol ac ysgogol ar gyfer y 
dysgwr.  Mae iechyd a diogelwch bob amser 
yn greiddiol i’n gwaith yn y Gyfadran. Cynhelir 
asesiadau risg ar sail dymhorol gennyf. 
Tystiolaeth: Amgylchedd dysgu ac adnoddau. 
Amserlenni asesu risg. 

 

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

Yn sgil archwiliad o faterion TGCh yn 
ddiweddar, nodwyd nad oes digon o TGCh yn 
cael ei ddefnyddio yn llawer o’r gwersi i ategu 
meysydd dysgu’r cwricwlwm. Argymhellais y 
dylai’r ysgol brynu trolis ar gyfer gliniaduron fel 
rhan o strwythur TGCh yr ysgol i’w gwneud yn 
haws eu cludo o un ystafell i’r llall. 

 

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. 

  

 



 

 

 

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 hunan arfarnu trylwyr. 

Rwy’n sicrhau fod ein tîm o athrawon yn dal 
ein gilydd yn atebol am lwyddiant y Gyfadran. 
Mae ein hagwedd at adolygu a 
hunanwerthuso’n dryloyw ac fe’i hystyrir yn 
rhan naturiol o’r broses ddysgu. Mae’r pwyslais 
ar effeithiolrwydd a rhagweithio personol mewn 
perthynas ag ymateb i gyfleoedd a heriau. 
Tystiolaeth: Adroddiadau hunanwerthuso, 
cofnodion adolygu, cofnodion rheoli 
perfformiad. 

 

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

Mae ymarfer cyfredol yn cynnwys cyfathrebu 
gyda’n Llywodraethwr cyswllt. Yn bennaf mae 
hyn yn cynnwys trafodaeth am gyrhaeddiad 
disgyblion, cynnydd disgyblion a lefelau 
ymgysylltu. 
Tystiolaeth: Cofnodion cyfarfodydd. 

 

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

  

53 Defnyddio data a meincnodau i fonitro’r cynnydd sy’n cael ei 
wneud gan bob plentyn wrth ddysgu ac i roi ffocws i'r 
addysgu. 

Defnyddio profion diagnostig ac asesu 
ffurfiannol er mwyn canoli’r addysgu yn yr 
adran fathemateg (h.y. cynlluniau gwaith). 

 

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

Targedau’r Gyfadran yn dilyn yr un drefn â’r 
ysgol, sef gosod targedau ar sail data FFT. 
Mae’r canlyniadau’n parhau i ddangos tuedd 

 



 

 

sylweddol ar i fyny dros y 5 mlynedd diwethaf. 
Ffactor bwysig o’r llwyddiant hwn fu cyflwyno 
‘llwybrau dysgu’ sy’n caniatáu i bob unigolyn 
ddewis opsiwn ar gyfer achredu h.y. y llwybrau 
galwedigaethol drwy dystysgrif BTEC; y llwybr 
academaidd drwy TGAU ac achrediad 
arweinyddiaeth. 
Tystiolaeth cwestiwn allweddol 1: adroddiad 
blynyddol, dogfen dewisiadau cwricwlwm. 

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

  

 



 

 

 

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. 

Ar ôl y profion rhifedd cenedlaethol, 
defnyddiwyd adnodd dadansoddi i ystyried 
perfformiad disgyblion blynyddoedd 2 – 9. Yn 
sgil y gwaith hwn, crewyd Cymuned Ddysgu 
Broffesiynol ac aeth cydgysylltwyr 
mathemateg/rhifedd ati i gydweithio i greu 
strategaethau ymyrryd. Drwy gyfarfodydd y 
Gymuned Ddysgu Broffesiynol, rhannwyd 
arferion gorau ar draws pob ysgol a 
datblygwyd dulliau cyson o roi strategaethau ar 
waith. 

 

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. 

  

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

Rwy’n creu cysylltiadau rhagorol gyda’r 
gymuned leol sy’n sicrhau bod disgyblion yn 
gallu manteisio ar amrediad eang o gyfleoedd 
estynedig. Mae gwaith ymestyn gan gynnwys 
clybiau gymnasteg yn ymgysylltu mwy â’r 
gymuned. 
O ran yr agenda Cenedlaethol a 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, mae ein 
Cyfadran yn yrrwr allweddol yn yr ysgol yn 
datblygu Llythrennedd a byddaf yn sicrhau bod 
ein Proffil fel prif gyfrannwr yn cael ei rannu 
gyda rhanddeiliaid. 
Tystiolaeth: 5 x 60 / rhaglen tystiolaeth all-

 



 

 

gwricwlaidd, cofrestri, cofnodion Cymuned 
Ddysgu Broffesiynol llythrennedd yr ysgol, 
cyflwyniad llafaredd mewn HMS AG  

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

  

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

  

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

 

  

62 Datblygu dinasyddiaeth dysgwyr er mwyn iddynt wneud 
cyfraniad cadarnhaol i'r gymuned leol a'r gymuned 
ehangach. 

  

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

Rwyf wedi bod yn rhan o grwpiau ffocws a 
chymunedau dysgu proffesiynol a’r mwyaf 
diweddar yw addysgu, dysgu ac asesu a 
datblygiad llythrennedd mewn AG. 
Mae cysylltiadau eraill yn cynnwys Rhaglen 
Parth Gweithredol y Teulu’r ALl, sy’n cynnwys 
rhieni a phlant gyda’i gilydd i wella sgiliau 
cymdeithasol, sgiliau personol, iechyd a lles a 
sgiliau corfforol y plant. 
Mae’r bartneriaeth glos a chynhyrchiol gydag 
uned datblygu chwaraeon yr ALl yn parhau i 
fod yn llwyddiant, gan gynnig amrywiaeth o 
gyfleoedd dysgu i’n disgyblion. 
Tystiolaeth: Adroddiadau effaith y Gymuned 
Ddysgu Broffesiynol, cofrestru parth 
gweithredol y Teulu ac adroddiadau adborth 
teuluoedd, llythyrau diolch i’r bartneriaeth. 

 

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

Mae cyfathrebu â rhieni yn effeithiol ac yn 
helpu disgyblion i gyflawni a gwella. Dyma rai 
enghreifftiau a thystiolaeth: 
• Rhaglen i’r Teulu – Menter sy’n cael ei 
rhedeg mewn partneriaeth â'r Adran Pobl Ifanc 

 



 

 

Egnïol yr awdurdod lleol. Mae'r rhaglen yn 
addysgu rhieni a phlant am y manteision o 
ymarfer corff a’r ffordd o fyw yn iach, rwyf yn 
darparu rhaglen presenoldeb wythnosol i 
deuluoedd. Mae gwelliant sylweddol o 
ddealltwriaeth a gwybodaeth gan y rhieni a’r 
plant, mae ganddynt fwy o hyder a sgiliau 
cymdeithasol sy’n gwella iechyd meddwl. 
• Nosweithiau Rhieni a nosweithiau sydd 
â ffocws ar lythrennedd a rhifedd. Mae’r rhain 
yn helpu rhieni/gofalwyr i ddeall anghenion 
dysgwyr a sut y gallant eu cefnogi i ddatblygu. 
• Ysgrifennu adroddiadau 
• Cyfathrebu drwy lythyrau, galwadau 
ffôn, cylchlythyrau a gwefannau 

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

  

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. 

  

 


