
9. Ysgol Gynradd Mount Stuart 

LLEIHAU EFFAITH TLODI AR GYRHAEDDIAD ADDYSGOL  

ARSYLLFA POLISI ASTUDIAETH ACHOS 9 

 

Enw’r Ysgol/Lleoliad: Ysgol Gynradd Mount Stuart   

Awdurdod Lleol: Caerdydd 

Math o Ysgol/Lleoliad: Cynradd 

Cyfrwng Iaith: Saesneg 

Nifer y Disgyblion: 402 

Canran Prydau Ysgol am Ddim: 44% 

Canolbwynt yr Astudiaeth Achos 

Ymgysylltu â rhieni a theuluoedd pobl ifanc i oresgyn rhwystrau diwylliannol 

a’r heriau o fod yn ddysgwyr y mae Saesneg yn ail iaith iddynt. 

 

Mae Ysgol Gynradd Mount Stuart yn ysgol fawr sy’n tyfu yn ardal Butetown, 

Caerdydd sy’n ddalgylch Dechrau’n Deg a Chymunedau yn Gyntaf1. Mae’r rhan 

fwyaf o ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol yn byw o fewn y dalgylch, sy’n cael ei 

disgrifio fel un sy’n ddifreintiedig yn gymdeithasol ac economaidd.2 Mae’r ysgol yn 

darparu ar gyfer disgyblion tair i un ar ddeg oed.  Ar hyn o bryd mae 402 o 

ddisgyblion ar y gofrestr, yn cynnwys 83 yn y feithrinfa rhan amser.3 Mae 97% o 

ddisgyblion o gefndiroedd lleiafrif ethnig.  Mae disgyblion yn dod o 37 gwahanol grŵp 

ethnig fan lleiaf ac yn siarad dros 21 iaith wahanol.  Mae 89% o ddisgyblion yn 

siarad Saesneg fel iaith ychwanegol. Mae lefel caffaeliad iaith y mwyafrif o 

ddisgyblion yn “newydd i’r Saesneg” (40%) neu “caffaeliad cynnar” (46%). Mae’r 

ysgol yn adnabod bod gan 25% o ddisgyblion anghenion ychwanegol pellach.4 

Canran cyfartalog pum mlynedd y disgyblion sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol 

am ddim (PYADd) yw oddeutu 44% sydd yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer yr 

Awdurdod Lleol ac yn genedlaethol ledled Cymru.5   

Yr Astudiaeth Achos 

‘Dysgu a Byw Gyda’n Gilydd’ yw amcan craidd yr ysgol ac mae’r astudiaeth achos 

hon yn canolbwyntio ar ymgysylltu â rhieni a theuluoedd pobl ifanc i oresgyn 

rhwystrau diwylliannol a’r heriau o fod yn ddysgwyr y mae Saesneg yn ail iaith 

iddynt. 

                                                             
1
 Mae Cymunedau yn Gyntaf yn rhaglen sy’n canolbwyntio ar y gymuned sy’n cefnogi agenda Mynd i’r Afael â 

Thlodi Llywodraeth Cymru.  
2 Adroddiad Arolwg Ysgol Estyn 2013 
3 Fy Ysgol Leol 2014 
4
 Adroddiad Arolwg Ysgol Estyn 2013 

5 Stats Cymru 



‘Yn Ysgol Gynradd Mount Stuart rydym yn gwerthfawrogi 

cyfraniad yr holl blant a diwylliannau a’n hamcanion yw 

sicrhau bod y plant yn cael eu haddysgu mewn 

amgylchedd gofalgar’6  

Gweledigaeth Ysgol 

Mae ethos gofalgar yr ysgol wrth galon popeth y maent yn ei wneud: 

H- Happiness   

E- Equality   

A- Achievement   

R- Respect   

T- Trust   

Rhwydweithiau Cymunedol 

Mae Ysgol Gynradd Mount Stuart yn ymfalchïo mewn bod yn ysgol gymunedol ac 

mae ganddi ddiddordeb cryf parhaol mewn hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Saesneg gan 

fod y gymuned y mae’r ysgol yn rhan ohoni yn hanesyddol wedi cael ei dylanwadu’n 

gryf gan ei threftadaeth ddiwylliannol gymysg. Mae gan nifer o ddisgyblion, rhieni a 

theidiau a neiniau wybodaeth graff, a phrofiad personol weithiau o ddatblygiad 

hanesyddol ardal y dociau sydd bellach yn cael ei hadnabod fel ‘Bae Caerdydd’. 

Mae’r ysgol wedi gweithio’n galed iawn i oresgyn rhwystrau diwylliannol ac yn 

ddiweddar fe gynhaliodd ‘Noswaith Hafla i Ferched’ i godi arian ar gyfer bws mini 

newydd. Cafwyd bwyd, dawnsio a cherddoriaeth.  Daeth y syniad gan Gynorthwyydd 

Addysgu oedd yn ymateb i ddymuniad i gael noson gymunedol i ferched yn unig. 

Creodd y staff awyrgylch unigryw trwy roi llenni du dros y ffenestri a chreu man 

diogel ble y gallai merched ymlacio a diosg eu sgarffiau pen os oeddent yn dymuno 

gwneud hynny, gwrando ar y gerddoriaeth, bwyta a siarad yn rhydd. 

Mae gan yr ysgol nifer o Gynorthwywyr Dwyieithog, rhai ohonynt yn gyn-ddisgyblion 

ac yn gweithredu fel esiampl i’r plant.  Maent ar gael bob amser i ryngweithio â rhieni 

a siarad â nhw ar ddechrau a diwedd pob dydd trwy fod allan ar yr iard gydag 

aelodau allweddol o’r Uwch Dîm Arwain.  

Mae Mount Stuart wedi cael nifer o ymwelwyr enwog uchel eu proffil fel Cerys 

Matthews, ac mae ganddi gysylltiad â digonedd o asiantaethau a gweithwyr 

proffesiynol allanol.  Mae ysbytai, nyrs a meddyg ysgol, therapydd galwedigaethol, 

therapydd lleferydd, arbenigwyr ymddygiad, gweithwyr cymdeithasol, athrawon 

adnoddau arbennig, fforwm blynyddoedd cynnar, gwasanaeth plant sy’n derbyn 

gofal, gwirfoddolwyr ac ysgolion uwchradd bwydo i gyd yn rhan o rwydwaith yr ysgol. 
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 Gwefan Mount Stuart ar: http://mountstuart.cardiff.sch.uk/~pk/vision.pdf 

 

http://mountstuart.cardiff.sch.uk/~pk/vision.pdf


Mae staff yn cydnabod gwerth gwaith aml–asiantaeth ac yn caniatáu i weithwyr 

proffesiynol ddod i’r ysgol a chyflawni eu gwaith yno.  

“Weithiau mae asiantaethau’n dod i mewn i’r ysgol i weithio, rydym 

yn gwneud pethau yn yr ysgol y dylai rhieni fod yn eu gwneud ond 

efallai nad oes ganddynt yr hyder i’w gwneud eu hunain neu efallai 

nad ydynt yn meddu ar y sgiliau i ddeall pwysigrwydd cadw 

apwyntiadau neu wneud yr ymarferion. Byddwn hefyd yn mynd â 

phlant i apwyntiadau os nad oes cludiant gan y rhieni.” 

Cydlynydd EMTAS 

Yn gyfnewid am eu cydweithrediad, mae perthynas waith ddwy ffordd werthfawr 

wedi cael ei sefydlu ble gall staff yr ysgol ofyn i asiantaethau am gymorth, 

cyfarwyddyd a chyngor.  

“Mae effaith gweithio gyda’n gilydd yn golygu ein bod yn cael 

cymorth ychwanegol i’r plant yr ydym yn gweithio gyda nhw fel y 

gallwn helpu rhieni i dderbyn yr heriau y maent yn eu hwynebu 

gyda’u plant.” 

Cydlynydd AAA 

Mae gwybod bod rhywun yn gofalu am eu plant wedi cael ei gydnabod a’i ddathlu 

gan rieni ac mae’r ysgol wedi cael ei henwebu am ‘Wobr Buddsoddwyr mewn 

Teuluoedd’.  

 

Ymyriadau 

Darllenwyr Eversheds 

Mae Eversheds yn un o’r cwmnïau cyfraith gorfforaethol mwyaf yn y byd.  Bob 

wythnos mae tîm o’r gweithwyr yn swyddfa Caerdydd yn ymweld â Mount Stuart i 

ddarllen gyda’r plant. Mae staff a disgyblion yn edrych ymlaen at yr ymweliadau ac 

mae’r pennaeth dros dro yn cydnabod effaith y cynllun: 

“Mae rhai o’n plant yn dod o deuluoedd mawr ble mae amser mam a 

dad yn brin; mae’r cynllun hwn yn rhoi amser i’r plant ryngweithio ar 

sail un i un gyda pherson proffesiynol sy’n cymryd diddordeb 

gweithredol yn sut mae eu darllen yn datblygu.” 

Pennaeth Dros Dro  

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol mae Eversheds yn noddi ‘Diwrnod Rhoi ac 

Ennill Busnes yn y Gymuned' sy’n ymroddedig i ddod â miloedd o weithwyr yn y DU 

ac yn rhyngwladol allan o’r gweithle i wirfoddoli yn eu cymuned leol.  Mae Eversheds 

hefyd yn noddi parti diwedd blwyddyn i’r holl blant sydd wedi cymryd rhan yn y 

cynllun darllen trwy gydol y flwyddyn ac ar ôl mwynhau bwyd, lluniaeth a gemau, 



mae Eversheds yn rhoi anrheg o lyfr wedi ei ddewis yn bersonol iddynt ei gymryd 

adref gyda nhw. 

“I rai o’n plant ni dyma’r llyfr cyntaf iddyn nhw fod yn berchen arno”  

Pennaeth Dros Dro  

 

Gwahoddiad Agored 

Mae staff meithrin Mount Stuart yn cydnabod pwysigrwydd datblygiad iaith a 

chwarae yn y blynyddoedd cynnar gan fod llawer o’r plant yn mynd i mewn i’r 

dosbarth meithrin heb allu siarad Saesneg. 

“Nid darllen ac ysgrifennu’n unig sydd eu hangen, mae angen yr iaith 

arnynt i wneud mathemateg, felly rydym hefyd yn defnyddio canu 

caneuon a rhigymau i annog hyn.” 

Athro Meithrin 

Mae staff meithrin yn annog rhieni i ddysgu gyda’u plant.  Maen nhw’n aros nes bydd 

y plant wedi setlo’n ddigon da yn y flwyddyn ac yna’n gwahodd rhieni i ymuno â nhw 

bob wythnos. Mae’r sesiynau ‘Gwahoddiad Agored’ yn rhedeg am 6 wythnos a cheir 

canolbwynt gwahanol bob wythnos: 

 Pwysigrwydd siarad gyda’n gilydd 

 Defnyddio’r awyr agored 

 Dechrau gwneud marc ac ysgrifennu 

 Chwarae creadigol 

 Rhannu llyfrau a storïau 

 Canu caneuon a rhigymau 

Ar ddechrau’r sesiwn mae ymarferwyr yn rhannu stori sy’n cynnwys y plant a’r rhieni, 

ac yna’n eu hannog i fynd i archwilio’r gwahanol weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r 

stori, ond mae’r pwyslais ar gyfranogiad gweithredol a ‘gwneud gyda’n gilydd’.  Mae’r 

sesiwn yn dirwyn i ben gydag amser stori a rhigwm ac mae wedi profi i fod yn 

effeithiol yn annog teuluoedd i ddysgu gyda’i gilydd. 

“Ymgysylltu â rhieni fel rhan o’n cymuned ysgol yw’r prif beth; mae 

wedi dod yn amlwg bod hyn yn magu hyder eu bod yn gallu dod i 

siarad gyda ni.”  

Athro Meithrin 

Mae staff meithrin wedi rhoi hyfforddiant i rieni mewn sut i chwarae ac wedi rhoi 

gweithgareddau enghreifftiol iddyn nhw er mwyn iddynt weld sut i’w wneud sy’n rhoi 

hyder iddyn nhw roi cynnig arni eu hunain.  Roedd hyn yn mynd i’r afael â’r 

camsyniad bod rhieni’n meddwl bod yn rhaid eistedd i lawr ac ysgrifennu er mwyn 

dysgu. 



“Mae gweld rhieni fel rhan o’r dysgu’n bwysig, mae angen hyder ar 

ein mamau i gymryd rhan mewn chwarae corfforol.” 

“Rydym yn hoffi cael y teulu cyfan i mewn a’u cynnwys nhw, yn 

arbennig tadau; mae ynglŷn â’r teulu cyfan.” 

Athro Meithrin 

 

Boreau Cwricwlwm 

Roedd staff yn yr ysgol yn meddwl fod nosweithiau rhieni’n rhy ffurfiol, a’u bod yn 

achosi i rieni gadw draw a bod llawer o rieni’n teimlo’n ofnus ynddynt: 

“Un flwyddyn dim ond 6 o rieni a fynychodd, nawr mae 

rhieni’n ymlacio pan fyddant yn dod iddynt, rydym yn 

gorfod rhedeg nosweithiau rhieni dros ddwy noson yn 

awr.” 

Cynorthwyydd Addysgu 

Roedd staff yn meddwl bod rhieni’n anfodlon dod i’r ysgol; dim oherwydd nad oedd 

ganddynt ddiddordeb; roeddent yn teimlo ychydig yn ofnus.  Er mwyn goresgyn y 

rhwystr hwn cafodd yr holl rieni wahoddiad i ‘Fore Cwricwlwm’.  Ysgrifennodd y plant 

wahoddiad i’w rheini “dewch i’m dosbarth i’m gweld yn darllen ac ysgrifennu”.  

Roedd yr ymateb yn wych ac roedd yn drobwynt llwyddiannus iawn yn agwedd yr 

ysgol tuag ar berthnasau gyda rhieni. Creodd yr ysgol amgylchedd anffurfiol a 

chroesawus a chaniatawyd i ymwelwyr fynd i mewn i unrhyw ddosbarth, nid dosbarth 

eu plentyn nhw yn unig.  Er enghraifft efallai bod eu plentyn yn y Derbyn ond mae 

croeso iddynt fynd i weld beth sy’n digwydd yn nosbarth Blwyddyn 6 heb ofyn 

caniatâd. 

Mae’r ysgol yn agor ei drysau, gadael i rieni ddod i mewn i weld sut mae eu plant yn 

cael eu haddysgu’n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn a cheir gwahanol bwnc neu 

ffocws bob tro e.e. Sgiliau Meddwl, Mathemateg neu TGCh. 

 

Llythrennedd i’r Teulu 

Effaith y boreau cwricwlwm yw bod rhieni’n gweld eu plant yn dysgu ac maen nhw 

eisiau dysgu hefyd, maen nhw eisiau gallu helpu eu plant i ddarllen a hefyd i allu 

mynd i’r ysgol a deall beth mae’r athro’n dweud a gwneud. 

“Mae ein rhieni yn gwerthfawrogi addysg; weithiau nid oes 

ganddyn nhw'r sgiliau i helpu eu plant.  Mae llawer o’n 

rhieni yn mynd i ddosbarthiadau nawr i ennill sgiliau 

newydd.” 

Pennaeth Dros Dro 



Yn ogystal â rhedeg ystod o ddosbarthiadau dysgu i oedolion mae gan Ysgol Mount 

Stuart strategaeth llythrennedd i’r teulu. Gall rhieni ddod i’r ysgol a mynd â phlant 

allan o’r dosbarth i fynd i sesiwn llythrennedd i’r teulu; nid oes angen cadw lle.  Yn 

ystod y sesiwn mae athrawon yn rhoi strategaethau enghreifftiol i’r rhieni ac yn 

cynnig cyfarwyddyd ar sut i gael sgiliau i roi cymorth i’w plant. 

“Rydym yn gadael i’r rhieni arwain, roeddent eisiau gwybod 

sut yr ydych yn dysgu darllen a ffoneg, sut i ddysgu 

llawysgrifen, beth yw’r ffordd orau i helpu eu plant i ddysgu, 

a sut y gallant helpu’r plant adref.” 

Cydlynydd AAA 

Mae oedolion yn gallu dysgu Saesneg eu hunain hefyd ac mae nifer o rieni’n dysgu 

sgiliau bywyd allweddol e.e. sut i ysgrifennu eu cyfeiriad, llenwi ffurflenni a sut i 

siarad â’r meddyg.  Mae'r sesiynau hyn yr un mor werthfawr i’r plant: 

“Mae’n neis cael mam a dad i ddod i mewn i’r ysgol, rydym yn dysgu mwy pan 

maen nhw yno, rydym yn gwneud seiniau, geiriau anodd – yr 

wythnos diwethaf fe wnaethom ni eiriau L ac O.” 

“Mae mam a dad yn dysgu’r un seiniau â ni, rydym yn mynd â gwaith adref ac 

yn siarad â mam a dad amdano, rydym yn siarad am bethau yr ydym 

wedi eu gwneud gyda’n gilydd.” 

“Mae’r athro’n rhoi taflenni allan ac mae dad yn rhoi prawf i 

mi.” 

 Lleisiau Disgyblion 

 

Ymyriadau Wedi eu Targedu at Ddisgyblion 

Mae Ysgol Mount Stuart yn defnyddio ystod o ymyriadau wedi eu targedu at 

ddisgyblion, er enghraifft: ‘SAIL’ a mathemateg ‘Nippers’; ‘Rainbow a Rapid 

Readers’; a rhaglenni llythrennedd ‘STARS’.  

“Rydym yn asesu ein disgyblion ym mis Gorffennaf yn 

barod ar gyfer y flwyddyn nesaf er mwyn i ni fod yn barod 

ar gyfer mis Medi.” 

Cydlynydd AAA 

Mae’r Cydlynydd AAA yn dilyn lefelau disgyblion trwy gyfrwng bandio canlyniadau 

mewn system goleuadau traffig - coch, oren a gwyrdd.  

“Y plant coch yw’r rhai y byddem yn eu targedu’n gyntaf 

gan mai nhw sydd fwyaf angen cymorth a help.” 



“Mae’n anodd iawn rhannu anghenion disgyblion prydau 

ysgol am ddim a disgyblion dim prydau ysgol am ddim, 

rydym yn sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer yr holl blant.” 

Cydlynydd AAA 

Mae’r Cydlynydd AAA yn sicrhau bod yr ymyriad yn gweddu i anghenion disgyblion 

unigol ac yn defnyddio taflenni dilyn i fonitro effaith ymyriadau cyn, yn ystod ac wedi 

i’r rhaglen gael ei rhedeg.  Edrychir ar y data’n gyffredinol bob blwyddyn i asesu a 

yw’r ymyriad yn gweithio, a yw plant yn gwneud cynnydd ac a oes angen iddynt 

newid rhaglen neu symud grwpiau.   

Mae STARS yn golygu ‘Specialist Teachers Accelerating Reading Skills’ yn yr ysgol 

ac mae’n cael cefnogaeth gan Ysgolion Caerdydd a’r Gwasanaeth Dysgu Gydol 

Oes.  Mae STARS wedi cael ei gynllunio ar gyfer plant sydd eisoes wedi cael 

ymyriad ac sydd yn dal i beidio â gwneud cynnydd. 

Mae STARS yn gweithredu mewn grwpiau bach a rhoddir cymorth i ddisgyblion 3 

gwaith yr wythnos am awr dros flwyddyn gyfan.  Mae disgyblion yn gweithio trwy’r 

rhaglen i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau mewn: clywed ac ysgrifennu seiniau a 

geiriau, gweithgareddau sillafu a sillafau sy’n odli. Maen nhw’n ysgrifennu eu llyfr 

bach eu hunain ac yn cael copi  o’u gwaith wedi teipio.  Anogir rhieni i gefnogi 

STARS hefyd trwy sicrhau bod plant yn mynychu’r ysgol er mwyn iddynt gael 

mynediad at y rhaglen, helpu gyda gweithgareddau sy’n cael eu hanfon gartref. 

darllen storïau a chynnig clod ac anogaeth.  

Mae gan gynlluniau darllen Mount Stuart amrywiaeth o lyfrau o wahanol liw a set o 

gwestiynau at gyfer monitro darllen a dealltwriaeth trwy weithgaredd ysgrifennu.  

Mae staff  Mount Stuart yn nodi bod y cynlluniau darllen yn boblogaidd gyda’r plant 

ac mae’r disgyblion yn hoffi mesur eu cynnydd eu hunain: 

“Mae gan Rapids athro arbennig, maen nhw’n rhoi profion i chi, os ydych yn 

cael meincnod da yna maen nhw’n dweud wrthych chi ar ba lefel yr ydych.” 

“Rwyf ar oren, pan fyddaf yn mynd i fyny i wyrdd byddaf yn hapus.” 

“Dyma fy ail flwyddyn o Rainbow Readers rwyf wedi mynd o felyn i fioled ac 

rwy’n falch iawn o hynny, rwyf wedi gwneud cynnydd da ac yn gallu gweld 

cynnydd enfawr ers y llynedd.” 

Lleisiau Disgyblion 

Mae staff hefyd yn nodi bod technegau amlsynhwyraidd hefyd yn ffordd ddifyr o 

addysgu; ble mae adeiladu iaith trwy ddarllen llyfrau yn cael ei gyfannu gan ddysgu 

cinesthetig corfforol. 

“Mae plant yn caru hwyl, ‘swadio pryfaid’- ‘sblatio geiriau’; 

‘hel trysor’- ‘chwilio am eiriau’; a llythrennau magnetig – 



ble maen nhw’n gallu siarad, cyffwrdd, symud a thrin 

geiriau.” 

Cynorthwyydd Addysgu 

 

Tystiolaeth o Effaith 

Dros y pum mlynedd diwethaf mae disgyblion Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Gynradd 

Mount Stuart wedi cael canlyniadau cyfartalog yn y Dangosydd Pynciau Craidd 

Cyfnod Allweddol 1 (DPC 2009-2011), a’r Dangosydd Cyfnod Sylfaen (DCS 2012-

2013) fel a ganlyn: 

 

Disgyblion Cyrhaeddiad 

Cyfartalog 5 Mlynedd 

Prydau Ysgol am Ddim 70.6% 

Dim Prydau Ysgol am Ddim 79.8% 

 

Yn ôl yr ysgol cafwyd gostyngiad bach yng nghyrhaeddiad y Cyfnod Sylfaen ac mae 

Mount Stuart wedi cael ei hadnabod fel yr ysgol sy’n wynebu’r heriau mwyaf yn y 

‘Teulu o Ysgolion’. 

“Rydym yn dilyn ein holl ddisgyblion, mae ein disgyblion 

CS ychydig yn is nag yr hoffem, ond erbyn diwedd CA2 

maen nhw’n gwneud yn wirioneddol dda.” 

Pennaeth Dros Dro 

Mae asesiad ac adnabod angen yn sbarduno ystod o ymyriadau ac mae cynnydd 

disgyblion yn cael ei werthuso a’i fonitro fel sy’n cael ei ddangos yma: 

“Mae’r gwahaniaeth yn eithriadol, rwyf wedi gweld plant yn 

dechrau ar Lefelau ‘P’ ac maen nhw’n gorffen ar Lefel 3.” 

Cydlynydd AAA 

“Mae’n sicr yn cael effaith, maen nhw’n mynd a’r 

strategaethau y maent wedi eu dysgu yn ôl i’r dosbarth ac 

mae’r athrawon yn dweud eu bod yn gallu gweld 

gwahaniaeth yn ymddygiad y plant yn y dosbarth.” 

Cynorthwyydd Addysgu 

Wrth i ddisgyblion symud trwy’r ysgol maen nhw’n gwneud cynnydd ac yn ôl 

meincnodi cenedlaethol Cyfnod Allweddol 2 mae Mount Stuart wedi cynnal lefel o 

berfformiad sydd wedi arwain at osod yr ysgol yn Chwartel 1 am y tro cyntaf mewn 5 

mlynedd.  



Yn 2010, 2011, a 2013 perfformiodd disgyblion PYADd yn well na disgyblion dim 

PYADd yng Nghyfnod Allweddol 2. 

 

Disgyblion 2009 2010 2011 2012 2013 

Prydau Ysgol am Ddim 70.6% 87.5% 90.9% 78.6% 90.0% 

Dim Prydau Ysgol am Ddim 70.7% 80.3% 77.9% 83.8% 83.1% 

 

Disgyblion a gyrhaeddodd y Lefel CA2 disgwyliedig – Dangosydd Pynciau 

Craidd 

Data Fy Ysgol Leol7 

Cynrychioli canran y disgyblion sy’n cyflawni o leiaf Lefel 4 mewn cyfuniad o 

Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), mathemateg a gwyddoniaeth 

Datblygiadau i’r Dyfodol 

Mae gan Ysgol Gynradd Mount Stuart gysylltiadau agos gyda’i hysgol uwchradd 

bwydo – Ysgol Uwchradd Fitzalan ble mae staff yn rheolaidd yn mynychu diwrnodiau 

hyfforddiant a datblygiad proffesiynol. Trwy gydweithrediad gyda Fitzalan, mae Ysgol 

Mount Stuart wedi cael ei chyflwyno i’r ymyriad ‘Family Learning Signature’8 ac mae 

dau Gynorthwyydd Addysgu wedi cael hyfforddiant yn y dull hwn o weithio.  

Wedi ei greu gan BusinessLab, sy’n datblygu offer ar gyfer newid trefniadol a 

chymunedol, mae ‘Family Learning Signature’ yn ddull unigryw a difyr o weithio i 

                                                             
7 http://mylocalschool.wales.gov.uk/school.htm?estab=6812084&iaith=eng 
8
 http://www.businesslab.co.uk/tools/family-learning-signature 

 

http://mylocalschool.wales.gov.uk/school.htm?estab=6812084&iaith=eng
http://www.businesslab.co.uk/tools/family-learning-signature


helpu awdurdodau addysg i wella cyrhaeddiad, presenoldeb ac ymddygiad, yn 

arbennig ymysg teuluoedd anodd eu cyrraedd a dysgwyr wedi ymddieithrio ac mae’n 

darparu darlun gweledol unigryw o allu teulu i gael budd o gyfleoedd dysgu. 

Gwahoddir teuluoedd i gyfarfod i ganfod beth yw eu hagweddau tuag at ddysgu, pa 

offer dysgu y maen nhw’n gallu cael gafael arno a’r ffordd orau y gall ysgolion roi 

cymorth o ran yr hyn y mae teuluoedd ei eisiau a’i angen.  Ni cheir atebion cywir ac 

anghywir ac ni cheir canlyniadau perffaith. Mae ymarferwyr yn cael eu hyfforddi i 

siarad â theuluoedd a holi cyfres o gwestiynau e.e. 

 Oes gennych chi rywle tawel i’ch plentyn weithio gartref? 

 Ydych chi’n mynd i’r llyfrgell? ac  

 Oes gennych chi gyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd?  

Mae canlyniadau pob cwestiwn yn cael eu cofnodi ar grid lliw ac maen nhw’n dangos 

i’r ymarferydd pa syniadau ac arwyddion y gellir eu cynnig i’r teulu. Bydd ysgolion yn 

gofyn caniatâd i ddefnyddio’r canlyniadau i gynnig gwasanaethau gwell i deuluoedd.  

Gall hyn amrywio o ddigwyddiadau teuluol, cyngor a gwybodaeth, mynediad at 

wasanaethau cymorth a phartneriaethau ysgol.  Er enghraifft, fe ymwelodd Ikea â’r 

ysgol i ddangos i rieni'r desgiau rhad y byddent yn gallu eu prynu, ac rhedeg clwb ar 

ôl ysgol am ddim gyda mynediad i’r rhyngrwyd.  

Ar hyn o bryd mae Mount Stuart yn datblygu offer ar gyfer adnabod anghenion teulu 

ac mae’n bwriadu ei roi ar brawf gyda disgyblion PYADd yr haf hwn ym Mlwyddyn 4 

ac yna eto ym Mlwyddyn 6. 

 

Cyllid 

Mae rhan o’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) yn talu am rolau arbenigol ac 

offer ymyrryd.  Ar hyn o bryd mae Mount Stuart yn canolbwyntio ar y meysydd 

canlynol: 

 Datblygu defnydd o INCERTS 9 i ddilyn cynnydd disgyblion PYADd 

 Adolygiadau dysgu tymhorol ar gyfer disgyblion PYADd 

 Cynyddu gallu i roi cymorth i ddisgyblion PYADd trwy 

gymorth yn y dosbarth ac ymyriad wedi ei dargedu 

 Cymorth dal i fyny ychwanegol mewn llythrennedd a rhifedd i 

ddisgyblion PYADd CA2 

 Prynu dyfeisiadau llechen symudol er mwyn cael mynediad 

at gymorth llythrennedd a rhifedd Hwb 

                                                             
9 Mae Incerts yn sefydliad annibynnol di-elw sy’n gweithio i drawsnewid ymarferion asesu.  Gweler 
http://www.incerts.org/ 
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 Cyflwyno arsylwadau addysgu gan gymheiriaid o roi adborth 

o ansawdd uchel i ddisgyblion 

 Datblygu a rhoi rhaglen o gyfoethogi iechyd, ffitrwydd a lles 

ar waith wedi ei thargedu at ddisgyblion a theuluoedd PYADd 

 Grwpiau meithrin ar gyfer disgyblion PYADd yn y Cyfnod 

Sylfaen 

 

Crynodeb 

Y neges allweddol o’r astudiaeth achos hon yw bod cyfuniad o ffactorau yn cyfrannu 

at leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad disgyblion.  Er bod rheini efallai’n gweld gwerth 

addysg eu plant, nid ydynt o anghenraid yn meddu ar yr hyder a’r sgiliau i roi 

cymorth iddynt.  Gellir datblygu’r rhain mewn partneriaeth â’r ysgol, fel ffordd o wella 

sgiliau eu plant. 

 

Themau Ffactorau penodol MS 

Arweinyddiaeth Hyfforddi a threfnu staff yn cynnwys 
arbenigwyr 

✔✔ 

Addysgu a Dysgu Strategaethau addysgu aml-synhwyrol ✔✔ 

Rhaglenni dal i fyny ✔✔ 

Cwricwlwm wedi ei deilwra yn adeiladu ar 
ddiddordebau a galluoedd dysgwyr, yn 
cynnwys gweithgareddau allgyrsiol 

✔ 

Ymgysylltu â rhieni a’r 
gymuned ehangach 

Dialog gref gyda rhieni ✔✔ 

Dysgu oedolion ✔✔ 

Sefydlu a chynnal partneriaethau strategol ✔✔ 

 

Cyswllt Allweddol 

Lynne Berriman 

Pennaeth Dros Dro 
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