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Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng 
Nghymru.  Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu   

 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau 
lleol (ALlau);  

 ysgolion cynradd;       
 ysgolion uwchradd;         
 ysgolion arbennig;        
 unedau cyfeirio disgyblion; 
 ysgolion annibynnol;      
 addysg bellach;  
 dysgu oedolion yn y gymuned; 
 hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymunedol;   
 gwasanaethau addysg awdurdodau lleol ar gyfer plant a phobl ifanc;   
 addysg a hyfforddiant athrawon;  
 Cymraeg i oedolion;    
 dysgu yn y gwaith; a 
 dysgu yn y sector cyfiawnder.  
 
Mae Estyn hefyd:  

 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac 

 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu. 
 

Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir 
adeg ei chyhoeddi.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r ddogfen 

hon/cyhoeddiad hwn at: 
 
Yr Adran Gyhoeddiadau 
Estyn 
Llys Angor 
Heol Keen 
Caerdydd 
CF24 5JW   neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk 
 
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:  
www.estyn.gov.uk 
 

 

 Hawlfraint y Goron 2014:  Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir ac na 
chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.  Rhaid cydnabod y deunydd 
fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol. 

mailto:cyhoeddiadau@estyn.gsi.gov.uk
http://www.estyn.gov.uk/
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1  Cyflwyniad 
 
 
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys arweiniad ar arolygu pa mor dda y mae ysgolion a 
gynhelir (cynradd, uwchradd ac arbennig) yn lleihau effaith tlodi ar ddisgyblion sydd dan 
anfantais.   
 

Mae’r arweiniad yn rhoi sylwadau a chwestiynau i arolygwyr eu hystyried wrth arfarnu 
tystiolaeth i bennu effaith y dulliau a ddefnyddir gan ysgolion i leihau effaith tlodi ar 
gyflawniad addysgol disgyblion sydd dan anfantais.  
 

Dylid darllen yr arweiniad ar y cyd â’r detholiad o adroddiadau cylch gwaith Estyn ar 
fynd i’r afael â thlodi a gyhoeddwyd fel adroddiad cryno a deunyddiau cysylltiedig yn 
http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/arfer-orau/mynd-ir-afael-difreintedd-a-chodi-safonau/ 
 
Wrth arolygu’r dulliau a ddefnyddir gan ysgolion i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad 
addysgol, bydd arolygwyr yn ystyried:  
 

 pa mor dda y mae disgyblion sydd dan anfantais yn cyflawni;  

 effaith y dulliau sydd wedi’u cynllunio i wella cyflawniad disgyblion dan anfantais; 

 i ba raddau y mae ysgolion yn defnyddio dull strategol a chydlynus o wella 
cyflawniadau disgyblion sydd dan anfantais; 

 effaith gwaith yr ysgol gyda phartneriaid; a 

 pha mor dda y mae ysgolion yn defnyddio adnoddau, gan gynnwys grantiau 
penodol ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a’r effaith ar 
wella cyflawniadau’r disgyblion hynny. 

 
 

2  Gofynion adrodd  
 
 
1.1:  Safonau 
 
O dan agwedd 1.1.2 y fframwaith arolygu cyffredin, dylai arolygwyr adrodd ar 
berfformiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.  Mae Atodiad 7 yr 
Arweiniad ar gyfer arolygu ysgolion yn rhoi arweiniad ar ddefnyddio data ar gyfer adrodd 
ar berfformiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. 
 
Dylai arolygwyr ystyried pa mor dda y mae disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim yn perfformio mewn prif ddangosyddion o gymharu â disgyblion sy’n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim yn y teulu, yn lleol ac yn genedlaethol.  Dylai arolygwyr 
ystyried gwybodaeth waelodlin hefyd ac ystyried pa mor dda y mae perfformiad 
disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cymharu â pherfformiad grwpiau 
eraill o ddisgyblion, gan gynnwys y disgyblion hynny nad ydynt yn gymwys i gael prydau 
ysgol am ddim. 

http://www.estyn.gov.uk/cymraeg/arfer-orau/mynd-ir-afael-difreintedd-a-chodi-safonau/
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Yn y Cyfnod Sylfaen, dylai arolygwyr ystyried tueddiadau ym mherfformiad disgyblion 
sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim mewn perthynas â dangosydd y Cyfnod 
Sylfaen (DCS).  Dylai arolygwyr gynnwys unrhyw nodweddion da neu feysydd i’w gwella 
yn y meysydd dysgu ar wahân sy’n dylanwadu ar y DCS. 
 
Yng nghyfnod allweddol 2 neu gyfnod allweddol 3, dylai arolygwyr ystyried tueddiadau 
ym mherfformiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim mewn perthynas 
â’r dangosydd pwnc craidd (DPC).  Dylai arolygwyr gynnwys unrhyw nodweddion da 
neu feysydd i’w datblygu mewn pynciau craidd ar wahân sy’n dylanwadu ar y DPC.   
 
Yng nghyfnod allweddol 4, dylai arolygwyr ystyried tueddiadau ym mherfformiad 
disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn y canlynol:  
 

 trothwy lefel 2, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a mathemateg; 

 trothwy lefel 1;  

 trothwy lefel 2;  

 y dangosydd pwnc craidd; a’r 

 sgôr pwyntiau wedi’i chapio. 
 
Yn y sector ôl-16, dylai arolygwyr ystyried perfformiad myfyrwyr sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim ar drothwy lefel 3 a’r sgôr pwyntiau cyfartalog ehangach, os yw 
ysgolion wedi cyflwyno’r dadansoddiad hwn. 
 
Pan fydd yr ysgol yn cynnig Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac yn gallu cyflwyno 
dadansoddiad, dylai arolygwyr ystyried perfformiad disgyblion sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim ar lefelau gwahanol yng nghyfnod allweddol 4 ac yn y sector ôl-
16. 
 
3.4:  Rheoli adnoddau 
 
O dan agwedd 3.4.2 y fframwaith arolygu cyffredin, dylai arolygwyr adrodd ar y graddau 
y mae’r ysgol yn gwneud defnydd da o’r grant amddifadedd disgyblion.  Ni ddylai’r farn 
ar ba mor dda y mae’r ysgol yn defnyddio’r grant amddifadedd disgyblion fel arfer fod yn 
uwch na’r farn ar berfformiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim o dan 
1.1.2, ond gall fod yn is.   
 
Dylai arolygwyr ystyried p’un a yw’r ysgol: 
 

 yn gallu mesur effaith y grant amddifadedd disgyblion ar wella deilliannau ar gyfer 
disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim; 

 yn defnyddio’r grant amddifadedd disgyblion i wella cyflawniad yr holl ddisgyblion 
sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac nid yn unig y rhai sy’n ddysgwyr is eu 
gallu; 

 yn targedu cymorth yn benodol at ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim, yn enwedig y rhai sy’n cyflawni yn unol â lefelau cyfartalog neu’n uwch; 

 yn meddu ar gynllun neu ddull clir ar gyfer defnyddio adnoddau i fodloni anghenion 
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disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim;  

 wedi datblygu gwybodaeth ac arbenigedd staff am strategaethau i fodloni 
anghenion disgyblion sydd dan anfantais a’u teuluoedd; 

 yn effeithiol wrth ddatblygu medrau staff i fodloni anghenion disgyblion sy’n gymwys 
i gael prydau ysgol am ddim trwy raglenni ymyrraeth penodol;  

 wedi creu systemau effeithiol ar gyfer mentora a chynorthwyo disgyblion sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim; ac  

 yn rhannu adnoddau ac arbenigedd o fewn y clwstwr a thu hwnt, i wella’r deilliannau 
ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. 

 

 

3   Trywyddau ymholi 
 
 

Wrth ystyried adroddiad hunanarfarnu’r ysgol, y dadansoddiad data, y brîff ar yr ysgol 
gan yr awdurdod lleol ac unrhyw wybodaeth arall a gedwir eisoes gan yr arolygiaeth, 
bydd yr arolygydd cofnodol yn cwblhau sylwebaeth cyn-arolygiad.  Bydd hyn yn 
cynnwys rhagdybiaethau wedi’u seilio ar yr adroddiad hunanarfarnu a gwybodaeth arall 
y bydd arolygwyr yn ei defnyddio i gyfeirio trywyddau ymholi yn ystod yr arolygiad.  
Dylai’r arolygydd cofnodol wneud effaith tlodi yn drywydd ymholi os yw safonau 
disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn destun pryder a/neu os nad oes 
digon o dystiolaeth i farnu effeithiolrwydd dull yr ysgol o leihau effaith tlodi ar 
gyrhaeddiad addysgol.  Dylai arolygwyr ystyried y cwestiynau canlynol wrth ddilyn y 
trywydd ymholi hwn. 
 
1.2:  Lles 
 

 Sut mae presenoldeb disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn 
cymharu â grwpiau eraill o ddisgyblion yn yr ysgol a gydag ysgolion tebyg? 

 Sut mae cyfraddau gwahardd y rhai sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn 
cymharu â grwpiau eraill o ddisgyblion yn yr ysgol a gydag ysgolion tebyg? 

 Sut mae cyfraddau cyfranogi disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 
mewn gweithgareddau allgyrsiol a theithiau ac ymweliadau yn cymharu â grwpiau 
eraill o ddisgyblion? 

 I ba raddau y mae disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn 
ysgwyddo cyfrifoldebau ac yn chwarae rhan yn yr ysgol a’r gymuned ehangach? 

 I ba raddau y caiff safbwyntiau disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 
eu cofnodi yn yr ysgol?  Er enghraifft, pa gyfran sydd ar y cyngor ysgol? 

 Sut mae agwedd at ddysgu disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn 
cymharu â grwpiau eraill o ddisgyblion? 

 Pa mor effeithiol yw disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim o ran 
gwella eu dysgu a’u syniadau eu hunain i symud ymlaen i’r cam dysgu nesaf? 

 
2.1 : Profiadau dysgu 
 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn teilwra’i chwricwlwm ac yn targedu dysgu y tu allan i’r 
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ysgol i fodloni anghenion disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa gyfleoedd, yn ystod oriau ysgol a’r tu allan i oriau ysgol, a roddir i ddisgyblion 
sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim gyfoethogi eu profiadau dysgu?  Beth yw 
lefelau eu cyfranogiad? 

 Pa mor effeithiol yw’r ysgol o ran darparu addysg yn gysylltiedig â gwaith i 
ddisgyblion o gefndiroedd difreintiedig? 

 Pa mor dda y mae darpariaeth yr ysgol yn gwella medrau llythrennedd a rhifedd yr 
holl ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, nid y disgyblion is eu 
gallu yn unig? 

 Pa mor effeithiol yw ystod y rhaglenni ymyrraeth i fynd i’r afael ag unrhyw ddiffygion 
ym medrau llythrennedd a rhifedd disgyblion unigol sy’n gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim?  

 Pa gyfran o ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim sy’n cael eu 
haddysgu oddi ar y safle am ran o’r wythnos neu’r wythnos gyfan a pha mor 
llwyddiannus yw’r ddarpariaeth hon wrth ymgysylltu â disgyblion? 

 
2.2:  Addysgu ac asesu 
 

 A oes gan athrawon ddisgwyliadau digon uchel ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor wybodus yw staff am anghenion disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim a pha mor dda y mae athrawon yn bodloni’r anghenion hyn? 

 Pa mor dda y mae athrawon yn olrhain a monitro cynnydd disgyblion sy’n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor dda y mae athrawon yn defnyddio gwybodaeth asesu i lywio’r camau nesaf 
mewn dysgu ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor dda y mae athrawon yn defnyddio deilliannau a meincnodau asesu i 
ymyrryd mewn achosion unigol os bydd angen? 

 
2.3:  Gofal, cymorth ac arweiniad 
 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn magu hyder disgyblion sy’n gymwys i gael prydau 
ysgol am ddim ac yn meithrin cymhelliant a hunan-barch yn eu plith? 

 Sut mae’r ysgol yn sicrhau bod digon o gymorth ar gyfer anghenion cymdeithasol ac 
emosiynol disgyblion? 

 I ba raddau y mae polisïau a threfniadau ar gyfer hyrwyddo byw yn iach a lles yn 
nodi anghenion disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor dda y mae rhaglen ABCh yr ysgol yn darparu ar gyfer anghenion disgyblion 
sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim?  Sut mae’r ysgol yn gwneud pob disgybl 
yn ymwybodol o effaith tlodi? 

 I ba raddau y mae strategaethau i wella presenoldeb yn canolbwyntio’n benodol ar 
anghenion disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn gweddu cymorth i anghenion disgyblion sy’n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn cynorthwyo disgyblion sy’n gymwys i gael prydau 
ysgol am ddim i wneud dewisiadau am gyrsiau yng nghyfnod allweddol 4, yn y 
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chweched dosbarth ac ar gyfer addysg uwch? 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn defnyddio gwasanaethau ac asiantaethau arbenigol i 
gynorthwyo anghenion disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa gyfran o ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim sydd ag angen 
dysgu ychwanegol hefyd?  Sut caiff y disgyblion hyn eu cynorthwyo i gyflawni cystal 
ag y gallant? 

 
2.4:  Yr amgylchedd dysgu 
 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn sefydlu ethos sy’n bodloni anghenion disgyblion sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor effeithiol yw’r ysgol o ran cynnig mynediad cyfartal i’r cwricwlwm? 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn sicrhau’r un cyfle i ddisgyblion sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim fanteisio ar ddysgu y tu allan i’r ysgol, gan gynnwys teithiau 
ac ymweliadau addysgol? 

 Pa mor llwyddiannus yw’r ysgol o ran cynnig cyfle i ddisgyblion sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim fanteisio ar adnoddau nad ydynt efallai ar gael iddynt gartref, 
er enghraifft defnyddio cyfrifiadur neu gael lle tawel i weithio?  

 
3.1:  Arweinyddiaeth 
 

 Pa mor dda y mae arweinwyr ysgol yn blaenoriaethu mynd i’r afael â thlodi a 
chynllunio’n strategol i wella perfformiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim? 

 A yw arweinwyr yr ysgol yn defnyddio dull ysgol gyfan systematig a chydlynus o 
gynorthwyo disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 A oes gan yr ysgol uwch aelod o staff nodedig i arwain a chydlynu’r gwaith i 
gynorthwyo disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 A yw’r cynllun datblygu ysgol yn cynnwys camau clir a ffocysedig ar gyfer 
defnyddio’r grant amddifadedd disgyblion?  Pa mor dda y mae’r ysgol wedi 
defnyddio data i lywio’r cynllun hwn? 

 Pa mor effeithiol yw llywodraethwyr/aelodau o’r pwyllgor rheoli wrth arwain 
hyrwyddo gwaith yr ysgol i leihau effaith tlodi ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim? 

 
3.2:  Gwella ansawdd 
 

 Pa mor dda y mae arweinwyr yr ysgol yn defnyddio data i nodi ac olrhain cynnydd 
disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim?  Er enghraifft, a yw arweinwyr 
yn casglu gwybodaeth o ystod o ffynonellau ac yn ei defnyddio i ddadansoddi 
cynnydd disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn erbyn meincnodau 
a chyrhaeddiad blaenorol, ac yn olrhain cynnydd disgyblion unigol sydd dan 
anfantais? 

 Pa mor dda y mae arweinwyr yn arfarnu effaith strategaethau i wella cyflawniad a 
lles disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 Pa mor dda y mae arweinwyr yn gwrando ar safbwyntiau disgyblion sy’n gymwys i 
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gael prydau ysgol am ddim ac yn rhoi cyfleoedd iddynt gymryd rhan lawn ym mywyd 
yr ysgol?  Er enghraifft, a yw arweinwyr sy’n casglu eu safbwyntiau am addysgu a 
dysgu yn rhoi rôl allweddol i ddisgyblion sydd dan anfantais mewn datblygu’r ysgol 
ac yn cynnwys disgyblion sydd dan anfantais yn uniongyrchol i wella safonau? 

 Sut mae cynlluniau pwnc/adrannol/cyfadrannau yn cysylltu â chynllun yr ysgol i 
wella safonau ar gyfer yr holl ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 
3.3:  Partneriaethau 
 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn rheoli a chydlynu gweithio amlasiantaethol?  Er 
enghraifft, a yw’r ysgol yn ymgysylltu’n strategol ag asiantaethau amlddisgyblaethol 
i wella cyflawniad a chyrhaeddiad disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am 
ddim? (Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn Gyntaf – Tîm o 
Amgylch y Teulu, Tîm o Amgylch y Plentyn, ALl, Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Bwrdd Iechyd Lleol, Trydydd Sector, ac ati) 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn arfarnu ei gwaith ei hun a gwaith asiantaethau allanol 
yn erbyn mesurau clir o berfformiad disgyblion?  A yw arweinwyr yn defnyddio data i 
arfarnu effaith mentrau newydd a rhannu gwybodaeth am berfformiad gyda 
phartneriaid i helpu i gysylltu dulliau’r ysgol ag ymyriadau eraill? 

 Pa mor dda yw strategaethau’r ysgol i ymgysylltu â rhieni disgyblion sy’n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim?  Er enghraifft, a yw’r ysgol yn cyfathrebu ac yn gweithio 
wyneb yn wyneb i’w helpu nhw a’u plant i oresgyn rhwystrau rhag dysgu? 

 A yw’r ysgol yn gwneud y mwyaf o waith cymunedol fel y gall effeithio ar gyflawniad 
disgyblion sydd dan anfantais?  Er enghraifft, a oes gan staff y medrau i weithio 
mewn partneriaeth ac ymgysylltu â’r gymuned? 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn targedu cymorth ar gyfer disgyblion sy’n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim wrth iddynt drosglwyddo i’r cam nesaf yn eu haddysg? 

 Pa mor dda y mae’r ysgol yn gweithio gyda phartneriaid ac ysgolion eraill i 
gydgyfrannu eu cyllid a’u hadnoddau i wella’r deilliannau ar gyfer disgyblion sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim? 

 

Mae ffynonellau tystiolaeth posibl yn cynnwys: 
 

 data perfformiad blynyddol ar gyfer cyflawni’r lefel perfformiad ddisgwyliedig ar 
ddiwedd cyfnodau allweddol a Throthwy Lefel 2 gan gynnwys Saesneg/Cymraeg 
a Mathemateg (yn cynnwys L2) ar ddiwedd cyfnod allweddol 4; 

 samplau o waith disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim ar draws yr ystod 
gallu ac oedran, o gymharu â gwaith disgyblion nad ydynt yn cael prydau ysgol 
am ddim; 

 data profion darllen a rhifedd disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim 
o gymharu â disgyblion tebyg nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim; 

 asesiadau athrawon o ddisgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim o 
gymharu â disgyblion tebyg nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim; 

 data am bresenoldeb a gwaharddiadau ar gyfer disgyblion sy’n cael prydau ysgol 
am ddim; 

 arsylwadau gwersi; 
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 gwybodaeth olrhain yr ysgol am ddisgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim; 

 cyfweliadau â staff perthnasol; 

 cyfweliadau â grwpiau o ddisgyblion; 

 dogfennau’r ysgol ar gyfer hunanarfarnu a chynllunio gwelliant; a 

 chynllun gweithredu’r ysgol ar gyfer y grant amddifadedd disgyblion, gan 
gynnwys arfarnu1 gweithgareddau a wnaed a’r effaith ar safonau. 

 
 

                                                           
1
Mae The Education Endowment Foundation yn darparu adnodd arfarnu at ddefnydd ysgolion. 
http://educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/EEF_DIY_Evaluation_Guide_2013.pdf 

 

http://educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/EEF_DIY_Evaluation_Guide_2013.pdf
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Atodiad 1: Y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) a’r Grant 
Effeithiolrwydd Ysgolion (GEY) 

 
 
Y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) a’r Grant Effeithiolrwydd Ysgolion (GEY) 
yw prif ffordd Llywodraeth Cymru o ddarparu cymorth ariannol ar gyfer y tair prif 
flaenoriaeth genedlaethol i ysgolion, sef:  
  

 lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol; 

 gwella safonau mewn llythrennedd; a 

 gwella safonau mewn rhifedd 
 
Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion wedi’i fwriadu i oresgyn y rhwystrau ychwanegol y 
mae dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn eu hwynebu sy’n eu hatal rhag cyflawni 
cystal â’u cyfoedion, beth bynnag fo’u gallu.  
 
Yn Rhagfyr 2013, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Grant Amddifadedd Disgyblion – 
Canllaw byr i ymarferwyr ar ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion, sydd ar gael 
yn: http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/school-
effectiveness-grant-2013-2015/?skip=1&lang=cy.   
 
Mae’r canllaw yn glir ynghylch hyn y gellir defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion ar 
ei gyfer a’r hyn na ellir ei ddefnyddio ar ei gyfer. 
 
“Beth mae'r Grant Amddifadedd Disgyblion yn ei gefnogi 
 
“Rhaid ond defnyddio'r Grant Amddifadedd Disgyblion i wella cyrhaeddiad ar gyfer 
dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgolion am ddim a dysgwyr sy'n derbyn gofal. Ei 
ddiben yw goresgyn y rhwystrau ychwanegol y mae dysgwyr o gefndiroedd 
difreintiedig yn eu hwynebu sy'n eu hatal rhag cyrraedd yr un lefel â'u cyfoedion, beth 
bynnag fo'u gallu. 
 
“Gellir defnyddio'r Grant Amddifadedd Disgyblion ar gyfer mentrau ysgol gyfan a fyddyn  
fuddiol iawn i ddysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgolion am ddim a dysgwyr 
sy'n derbyn gofal. Mae'r rhain yn cynnwys gweithgareddau i ddatblygu'r holl staff 
megis diwrnodau HMS sy'n canolbwyntio ar effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad a 
hyfforddi staff i ddefnyddio strategaethau y profwyd eu bod yn arbennig o 
effeithiol. Mae'r strategaethau llwyddiannus yn cynnwys defnyddio adborth, 
gweithio gyda rhieni/gofalwyr, metawybyddiaeth a dysgu am ddysgu. 
 
“Gellir defnyddio'r grant i gyflwyno systemau tracio effeithiol sy'n nodi anghenion ac yn 
helpu ymarferwyr i gynllunio atebion teilwredig y gellir eu monitro a'u 
gwerthuso. 
 
 
 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/school-effectiveness-grant-2013-2015/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/school-effectiveness-grant-2013-2015/?skip=1&lang=cy
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“Beth na ddylid defnyddio'r Grant Amddifadedd Disgyblion ar ei 
gyfer  

 
“Ni ddylid defnyddio'r cyllid i fynd i'r afael â thangyflawni ar draws yr ysgol. Mae'r 
Grant Effeithiolrwydd Ysgolion yn darparu cymorth i wella tangyflawniad yn 
gyffredinol, gan ganolbwyntio'n benodol ar lythrennedd a rhifedd. Ni wnaeth grant 
Rhagori gyrraedd ei amcan i leihau'r gwahaniaeth mewn cyrhaeddiad rhwng dysgwyr 
sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a'u cyfoedion gan fod nifer o ysgolion yn 
canolbwyntio ar dangyflawniad, yn hytrach na mynd i'r afael ag effaith tlodi ar 
gyrhaeddiad addysgol. 
 
“Ni ddylid defnyddio'r grant ar gyfer strategaethau i fynd i'r afael â'r rhwystrau penodol 
a wynebir gan ddysgwyr sydd eisoes yn cael cyllid o ffynhonnell arall. Mae'r rhain yn 
cynnwys dysgwyr o leiafrifoedd ethnig, dysgwyr sy'n Sipsiwn a Theithwyr neu 
ddysgwyr sydd ag anghenion addysgol arbennig. Fodd bynnag, gellir defnyddio'r 
Grant Amddifadedd Disgyblion i gefnogi'r dysgwyr hyn os yw eu hanghenion yn 
gysylltiedig â bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu'n blentyn sy'n 
derbyn gofal.”  O ganlyniad i’r grant amddifadedd disgyblion, dylai ysgolion allu dangos 
gostyngiad yn y gwahaniaeth mewn deilliannau ar ddiwedd cyfnodau allweddol rhwng 
dysgwyr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a’r rhai sy’n cael gofal o gymharu â 
phoblogaeth yr ysgol yn gyffredinol.  
 
Er mwyn cyflawni’r deilliannau uchod, dylai ysgolion:   
 

 fabwysiadu dull strategol ysgol gyfan o fynd i’r afael ag anfantais; 

 gwneud defnydd deallus o systemau olrhain data i nodi anghenion dysgwyr;  

 targedu ymyriadau a monitro effaith; 

 mabwysiadu strategaethau sy’n cynnwys rhieni a gofalwyr yn addysg dysgwyr;  

 ennyn diddordeb cymunedau ym mywyd yr ysgol a’r ysgol ym mywyd y gymuned; 
yn arbennig mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf;  

 gwella presenoldeb;  

 cydnabod y berthynas rhwng lles a safonau a mabwysiadu arfer i adlewyrchu hyn;  

 gweithio mewn partneriaeth â’i gilydd a gyda sefydliadau eraill; a   

 defnyddio ymyriadau y mae’n amlwg mai nhw yw’r rhai mwyaf effeithiol.  
 
Yn ychwanegol i’r Grant Amddifadedd Disgyblion a’r Grant Effeithiolrwydd Ysgolion, 

 

 Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion Cymunedau yn Gyntaf (2013-2015) ar 
gael i gefnogi cynigion sy’n dod â chymunedau ac ysgolion at ei gilydd i wella 
deilliannau addysgol a mynd i’r afael â thlodi.  Rhaid i’r swm a ddyrennir gyfateb i 
arian y Grant Amddifadedd Disgyblion ar sail 50/50.  

 

 Cyllid ychwanegol ar gyfer ysgolion uwchradd Band 4 a 5.  Er mwyn manteisio 
ar y cyllid, roedd yn ofynnol i ysgolion gyflwyno cynlluniau gweithredu clir gyda 
thargedau gwella i’w consortia lleol. 
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Atodiad 2:   Cymhwyster i gael prydau ysgol am ddim  
 
 
Mae plant y caiff eu rhieni y cymorthdaliadau canlynol yn gymwys i gael prydau ysgol 
am ddim: 
 

 Cymhorthdal Incwm 

 Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm 

 Cymorth o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999 

 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn gysylltiedig ag incwm 

 Credyd Treth Plant, ar yr amod nad oes ganddynt hawl i gael Credyd Treth Gwaith 
ac nad yw eu hincwm blynyddol, yn unol ag asesiad gan Gyllid a Thollau EM, yn fwy 
nag £16,190 

 Elfen gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth 

 Credyd Cynhwysol 
 
Rhoddir prydau ysgol am ddim pan fydd y rhiant neu’r disgybl yn bodloni’r meini prawf 
cymhwyster a bod cais wedi cael ei wneud gan y rhiant, neu ar ei ran, am brydau ysgol 
am ddim. 


