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NODAU AC AMCANION 
 

NOD YR YSGOL – DATGANIAD CYFFREDINOL 

Y mae i’r datganiad cyffredinol hwn dair agwedd gyd berthnasol. Y bwriad gennym yn ein hysgol i sicrhau bod pob plentyn yn 

datblygu’r sgiliau i fod yn aelodau cyflawn o’u cymdeithas ac yn datblygu i’w lawn botensial.  

 

TAIR AGWEDD Y DATGANIAD: 

o Safonau uchel 

o Profiadau gwerthfawr 

o Cyfranogiad 

 

Drwy arfogi’r plant i fod yn aelodau cyflawn o’u cymdeithas byddent yn datblygu: 

 

Sgiliau sylfaenol i fedru byw. (llafar, darllen, ysgrifennu, rhif, gwneud penderfyniadau) 

Rydym yn  ymdrechu i ddatblygu eu sgiliau sylfaenol drwy: 

o ddatblygu sgiliau llafaredd, llythrennedd a rhifedd yng nghyd-destyn symbylu brwdfrydedd, chwilfrydedd, dychymyg a 

diddordeb y plentyn. 

o cynorthwyo’r plentyn i fedru byw a gweithio gydag eraill a’i alluogi i fod yn aelod cyfrifol o gymdeithas. 

o hybu’r plant i feddwl drostynt eu hunain er mwyn medru goresgyn problemau a gwneud penderfyniadau eu hunain; datblygu 

dysgwyr annibynnol. 

o alluogi pob disgybl i ddatblygu i fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg fel y gall gymryd rhan llawn ym mywyd cymdeithasol a 

diwylliannol y gymdeithas ddwyieithog maent yn rhan ohoni. 

 

Empathi a hunaniaeth. (at gyd-ddyn, at gymdeithas, at yr amgylchedd, at wlad) 

Rydym yn  ymdrechu i ddatblygu empathi a hunaniaeth yn y plant drwy: 

o greu amgylchfyd ac awyrgylch lle y gall disgybl dyfu, datblygu ac aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus. 

o sicrhau bod y plant yn ymwybodol o les eraill. 

o hybu’r plant i ddatblygu empathi at bobl o bob cefndir a thras ethnig drwy eu addysgu am ddiwylliannau gwahanol. 

o ddatblygu’r plant i fod yn sensitif a dangos gwerthfawrogiad . 

o sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gyflwyno i’r etifeddiaeth Gymreig, gan annog ymdeilmlad o berthyn i gymuned, cenedl, 

cyfandir a thu hwnt. 

 

Iechyd Meddyliol a Chorfforol (hunanddelwedd, iechyd meddyliol, bwyta’n iach, ymarfer y corff)  

Rydym yn  ymdrechu i ddatblygu iechyd meddyliol a chorfforol y plant drwy: 

o sicrhau bod pob plentyn yn hapus. Mae plant hapus yn gweithio’n well gan eu bod yn teimlo’n ddiogel. 

o sicrhau ymdeimlad o barch rhwng staff a phlant. 

o sicrhau ein bod bob amser yn barod i wrando ar blant a’n bod yn deg. 

o sicrhau ein bod trin pob plentyn yn ôl ei anghenion a’i bersonoliaeth. 

o sicrhau ein bod yn parchu syniadau pob oedolyn a phlentyn o fewn yr ysgol gan ddatblygu ymhellach yr arfer o gefnogi ein 

gilydd ym mhob agwedd o weithgareddau’r ysgol. 

o addysgu’r plant am bwysigrwydd iechyd corfforol a sut i gadw’n iach. 
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Arfogi plant i ddeilo â newidiadau y dyfodol (TGCh, cymdeithasol, amgylcheddol) 

Rydym yn ymdrechu i argfogi’r plant gyda sgiliau i ddelio a newidiadau y dyfodol drwy: 

o cynyddu gwybodaeth y plentyn a datblygu ei allu i resymu er mwyn ei gynorthwyo i  addasu i fyd sy’n gyflym newid. 

o meithrin a datblygu sgiliau TGCh  

o addysgu am newidiadau amgylcheddol lleol, cenedlaethol a byd eang 

o greu ym mhob plentyn yr awydd i geisio am fwy o wybodaeth a phrofiadau gwahanol. 

o gyflwyno syniadau a chysyniadau arloesol a hynny trwy ddulliau bywiog a deinamig sy’n hawlio ymateb y disgybl. 

 

NOD YR YSGOL – ADDYSGU / DYSGU / CWRICWLAIDD 

Mae’r ysgol bob amser yn ymdrechu i : 

o gynnig addysg o'r ansawdd uchaf posibl sydd yn adlewyrchu gofynion yr Awdurdod, y Llywodraeth, y gymdeithas a'r 

unigolyn. 

o osod seiliau ar gyfer sicrhau dysgu ac addysgu effeithiol yn yr ysgol. 

o sicrhau cyfleoedd cyfartal a mynediad i'r cwricwlwm cyflawn drwy ddarparu cwricwlwm perthnasol, gwahaniaethol, eang , 

cytbwys a chyfoethog  gan ddehongli gofynion y Cwricwlwm Cymreig yng nghyd-destun athroniaeth a pholisïau yr Awdurdod Addysg 

Lleol.   

o galluogi disgyblion i ddefnyddio eu medrau llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu mewn amrywiaeth 

o gyd-destunau cwricwlaidd 

o sicrhau bod gan pob disgybl dargedau heriol i ymgyrraedd á hwy er mwyn cyflawni llawn potensial. 

 

DWYIEITHRWYDD 

Mae’r ysgol bob amser yn ymdrechu i : 

o sicrhau bod Polisi Iaith ddiwygiedig yr Awdurdod yn cael ei weithredu'n effeithiol yng nghyd-destun y Cwricwlwm 

Cenedlaethol ac yn gymdeithasol 

o sicrhau y datblygir gallu pob disgybl i ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg fel cyfrwng dysgu yn unol â Pholisi Iaith yr Awdurdod 

Addysg. 

o Datblygu a hyrwyddo Siarter Iaith Gymraeg Gwynedd yn llwyddiannus o fewn yr ysgol a’r gymuned. 

 

DATBLYGIAD STAFF  

Mae’r ysgol bob amser yn ymdrechu i : 

o sicrhau cyfle i ddatblygu athrawon sy'n ymestyn eu proffesiynoldeb a'u hyfforddi yn ôl gofynion ac anghenion y disgyblion, y 

cwricwlwm a Deddfau Addysg 1986 ac 1988. 

o sicrhau cyfleoedd i ymateb i Safonau Proffesiynol ymarferwyr ysgol ( 2017) 

 

ADEILADAU  

Mae’r ysgol bob amser yn ymdrechu i : 

o geisio gwella'r adeilad a'r defnydd ohono a sicrhau ei fod yn ateb gofynion iechyd a diogelwch. 

o hybu glanweithdra tu mewn a thu allan i'r ysgol. 

o greu amgylchfyd ysgol ddiddorol. 
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Staffio 
 

Pennaeth  / Headteacher     Mrs Eleri Davies 
 

Pennaeth Cynorthwyol/ Assistant Headteacher  Mrs Carys Jones  
 
Staff addysgu / Teaching Staff    Mrs Elen Beavan 
        Mrs Eleri Wyn Foxhall 
        Mrs Annest Glyn 
        Miss Bethan Jones 
  
Cymorthyddion dosbarth/Classroom Assistants   Miss Eleri Parry 

Mrs Bethan Roberts 
Mrs Fiona Williams 
Miss Medi Jones 
Mrs Gwenno Huws 
Miss Elena Williams 
Miss Ffion Lydia Roberts 

        Mrs Rhian Lane 
Ms Sara Jones 

 
Gofalwraig / Caretaker     Miss Ffion Lydia Roberts  
Glanhawraig / Cleaner     Mrs Caroline Edwards 
 
Cogyddes / Cook      Mrs Rhian Parry 
 
Cymhorthydd cegin / Kitchen Assisstant   Ms Lowri Pugh 
 
Clerc swyddfa a chinio / Office and dinner clerk   Miss Elena Williams 
 
Gofalwyr amser cinio / Lunchtime Supervisors  Miss Medi Jones 
                                                                                                               Miss Eleri Parry 
                                                                                   
   
Rydym hefyd yn derbyn gwasanaeth/ We also receive the sevices of :- 
 

• Amrywiaeth o gymorth ymestyn allan A.A.Ll / A variety of L.E.A outreach services 
• Athrawon offerynnol peripatetic / Instrumental peripatetic teachers 
• PC Dewi Owen , Heddlu Gogledd Cymru/ North Wales Police 
• Gwirfoddolwyr / Volunteers 
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Y CORFF LLYWODRAETHOL / THE GOVERNING BODY 
 

 

Cyngor Gwynedd Council    Y Cyng. Alwyn Gruffydd 
Iddon Edwards  

 
Cyngor Cymuned Dolbenmaen  
Dolbenmaen Community Council        Mrs Megan Lloyd Williams 
 

Rhieni / Parents       
Sandra Bodden-Jones 
Dylan Hughes 
Lisa Jones  
Eleri Haf Pary 

 

Cymunedol / Community     Anna Price-Clishem 
Carys Jones 
Rhys Pugh 

 

Athrawon / Teachers      Carys Pugh 
 

Staff Ategol / Ancillary Staff     Fiona Williams 
 

Pennaeth / Headteacher      Eleri M Davies 

 

Clerc y Corff Llywodraethol / Clerk    Eirian Wrench ( 
eirianwrench@gwynedd.llyw.cymru)  

 
 

Gellir cysylltu gyda Chadeirydd neu Glerc y Llywodraethwyr drwy'r Pennaeth neu’r Clerc. 
The Chairman or Clerk can be contacted through the Headteacher or the Clerk. 
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Targedau a chanlyniadau 

Targedau Bl 2 Haf 2019 

Canlyniadau Bl 2 Haf 2019 

 
DCS 2019   =  65.0% 
         2018 =   91.7% 

 

 Iaith Mathemateg Personol a Chymdeithasol  DCS 

Pawb  
1 
plentyn 
= 5% 

D5 
75% 

D6 
15% 

 

D5 
75% 

D6 
10% 

D5 
 85% 

D6 
30 % 

 
75 % 

1 geneth 
=  14.3% 

71.5% 14.3% 71.5% 14.3 % 71.5 %  42.9% 71.5% 

1 
bachgen 
=  7.7% 

76.9 % 15.4 % 76.9 % 15.4% 92.3 % 15.4 % 76.9 % 

 Iaith Mathemateg Personol a Chymdeithasol  DCS 

Pawb 
1 
plentyn 
= 5% 

D5 
65% 

D6 
10% 

 

D5 
75% 

D6 
15% 

D5 
95% 

 

D6 
45% 

 

65% 

1 geneth 
=  14.3% 

71.5% 14.3% 71.5% 14.3% 85.7% 57.2% 57.2% 

1 
bachgen 
=  7.7% 

61.6% 7.7 % 76.9% 15.4% 100% 38.5% 61.6% 



Cynllun Datblygu Ysgol Y Gorlan  2019-20 

 
 
 
 
 
 
 
Naratif ar y canlyniadau : 
 

 Y ffaith amlycaf yw bod cwymp cyffredinol yng nghanlyniadau eleni mewn 
cymhariaeth a’r blynyddoedd diwethaf. 
 

 Serch hynny, mae’r cymhariaeth rhwng gwaelodlin a diwedd y CS yn dangos bod 
cynnydd cyfartalog da o ddeilliannau fel a ganlyn :- 

 2.2 o fewn Iaith 
 2.8 o fewn Mathemateg 
 2.6 o fewn DPCh 
 ( Cynnydd o 2 yw’r disgwyl) 
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% îs na’r deilliant 
disgwyliedig 

ar y deilliant 
disgwyliedig 

uwch na’r disgwyl 

 Bechgyn Merched Bechgyn Merched Bechgyn Merched 

Iaith 38.5 28.6 61.5 71.4 7.7 14.3 
Mathemateg 23.1 28.6 76.9 71.4 15.4 14.3 

DPCh 0 14.3 100 85.7 38.5 57.1 
 

 Mae cwymp sylweddol yn y DCS eleni er i’r cynnydd fod yn gyffredinol dda o’r 
gwaelodlin. 

 Ymunodd 3 plentyn efo’r dosbarth yn Ionawr 2019. Ni lwyddodd dau o’r rhain i 
gyrraedd D5 o fewn Iaith er gwnaethpwyd cynnydd yn eu llefaredd. 

 Mae’r deilliannau D6+  yn gyffredinol isel – mae cynlluniau i wella hyn o fewn y 
CDY hwn gyda newidiadau yn y ddarpariaeth addysgol a’r dulliau dysgu. 
 
 
 

 ADYa Ch 
o Mae’r dysgwyr na lwyddodd i gyrraedd D5+,  unai wedi derbyn ymyrraeth 

gan y drefn ADYaCh neu o fewn grŵp ymyrraeth/ targedu dyddiol o sgiliau 
sylfaenol llythrennedd a rhifedd. 

o Mae 20% o’r cohort ar y gofrestr ADYaCh.  
o Nid oedd dysgwyr MAT o fewn y cohort. 

 
 PYD :- 

 Llwyddodd 2/3 ( 66.6%)  i gyrraedd y DCS 
 Mae 1 o’r 3 plentyn wedi dod atom o ysgol arall, felly rhaid 

cymryd bod yr asesiad gwaelodlin yn gywir. 
 
 

Nifeoedd îs na’r deilliant 
disgwyliedig 

ar y deilliant 
disgwyliedig 

uwch na’r disgwyl 

Iaith 1 2 0 

Mathemateg 1 2 0 
DPCh 0 3 1 

 
 Defnyddir peth o arian grant PYD eto eleni ar gyfer targedu y  

disgyblion hyn ym Mlwyddyn 3 a thu hwnt. 
 
 

 Gwahaniaeth rhwng y rhywiau 
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 Nid oes gwahaniaeth arwyddocaol rhwng y rhywiau. 

 
% îs na’r deilliant 

disgwyliedig 
ar y deilliant 
disgwyliedig 

uwch na’r disgwyl 

 Bechgy
n 

Merche
d 

Bechgy
n 

Merche
d 

Bechgy
n 

Merche
d 

Iaith 38.5 28.6 61.5 71.4 7.7 14.3 

Mathemate
g 

23.1 28.6 76.9 71.4 15.4 14.3 

DPCh 0 14.3 100 85.7 38.5 57.1 

       
Cynnydd 

cyfartalog 
Deilliannau 

o’r 
gwaelodlin 

Bechgyn Merched 

Iaith 2.1 2.3 

Mathemate
g 

2.7 3.0 

DPCh 2.6 2.4 

 
 

 

 

 

 

Targedau Bl 6 Haf  2019 

 

 Cymraeg Saesneg Mathemateg Gwyddoniaeth DPC 

Pawb 
1 plentyn = 
7.7% 

L4 
84.6% 

L5 
61.5 

L4 
84.6% 

L5 
38.4% 

L4 
84.6% 

L5 
30.8% 

L4 
84.6% 

L5 
46.2 

 
84.6% 

1 geneth =  
25% 

100% 75% 100% 75% 100% 50% 100% 75% 100% 
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Canlyniadau Bl 6 Haf  2019 

 

1 bachgen 
11.1=  % 

77.8% 55.6% 77.8% 22.2% 77.8% 22.2% 77.8% 33.3% 77.8% 

 Cymraeg Saesneg Mathemateg Gwyddoniaeth DPC 

Pawb 
1 plentyn = 
7.7% 

L4 
84.6% 

L5 
46.2% 

L4 
84.6% 

L5 
38.4% 

L4 
84.6% 

L5 
46.2% 

L4 
84.6% 

L5 
7.7% 

 
84.6% 

1 geneth =  
25% 

100% 75% 100% 75% 100% 50% 100% 75% 100% 

1 bachgen 
11.1=  % 

77.8% 33.3% 77.8% 22.2% 77.8% 22.2% 77.8% 33.3% 77.8% 
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DPC 2019   = 84.6% 

         2018  =  85.7% 

 
 

 

 

 

Naratif ar y canlyniadau : 
 

 Y ffaith amlycaf yw bod cwymp bychan  yng nghanlyniadau eleni. 
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 Serch hynny, mae’r cymhariaeth rhwng data diwedd y CS a CA2  yn dangos bod 
cynnydd cyfartalog da fel a ganlyn :- 

 2.2 o fewn Cymraeg  
 2.2 o fewn Mathemateg 

                                ( Cynnydd o 2 yw’r disgwyl) 
 Ni aseswyd Saesneg ym Mlwyddyn 2 er mwyn cymharu. 

 

% CYNNYDD 
o Bl 2-6 

îs na’r lefel 
disgwyliedig 

ar y lefel 
disgwyliedig 

uwch na’r disgwyl 

 Bechgyn Merched Bechgyn Merched Bechgyn Merched 

Cymraeg 22.2 0 77.8 100 33.3 75 
Mathemateg 22.2 0 77.8 100 44.4 50 

 
 

 Does ond -1.1%  o gymhariaeth DCS eleni  a llynedd, er i’r cynnydd fod yn 
gyffredinol dda wrth graffu ar y daith rhwng Bl 2 a 6. 

 Siomedig oedd y canlyniadau mewn cymhariaeth a’r targedau osodwyd ar gyfer 
lefelau uwch y cohort. Prif resymau am hyn yw :-  

 Newidiadau staffio 
 Ymddygiad heriol iawn gan ganran helaeth o’r dosbarth 
 TRAC yn gweithio efo 4 bachgen o’r cohort oherwydd eu bod yn 

gynyddol fregus 
 Anghysondebau cyfleoedd gwyddonol 

 
 ADYa Ch 

 3 plentyn ar gofrestr GY+ yr ysgol. 1 o’r rheiny yn CDU Awdurdod. 
 5 o’r cohort wedi derbyn cynhaliaeth Gwasanaethau Cymdeithasol o 

fewn y 18 mis diwethaf. 
 Os tynnir y dysgwyr ADY o’r hafaliad, yna buasai’r data yn 100% ar 

L4+ ar gyfer pob maes. 
 

 
 PYD  

 Nid oedd dysgwyr PYD o fewn y flwyddyn. 
 
 

 Gwahaniaeth rhwng y rhywiau 
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% ar y lefel  disgwyliedig uwch na’r disgwyl 

 Bechgyn Merched Bechgyn Merched 

Cymraeg 77.8 100 33.3 75 

Saesneg 77.8 100 22.2 75 

Mathemateg 77.8 100 44.4 50 

Gwyddoniaeth 77.8 100 11.1 0 

     
Cynnydd 

cyfartalog 
Rhwng Bl 2 a 6 

Bechgyn Merched 

Cymraeg 2.3 2.0 
Mathemateg 2.1 2.3 

 
 

 Mae CDY eleni yn nodi’r angen i gryfhau Gwyddoniaeth ar y lefelau uwch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Targedau’r dyfodol 
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Profion Cenedlaethol 
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Trefn dosbarthiadau 

Presenoldeb 
Cyfartaledd = 95.5%  

Dosbarth Niferoedd Athro/athrawes Cymorthyddion  

Meithrin  

 Derbyn  

15 
 
15 

Mrs Annest Glyn           
 
                        

Gwenno Huws, 29.5 awr (lefel 3) 

Ffion Lydia Roberts  yno tan 9- 12 (lefel 2) 

Sara Jones, 22.5 awr ADY 

Blwyddyn 1  

Blwyddyn 2 

20 

09 

Mrs Elen Beavan  0.6 

Mrs Eleri Foxhall  0.4          

Fiona Williams, 29.5 awr (lefel 3) 

 

Blwyddyn 3 

Blwyddyn 4 

20 

13 

Miss Bethan Jones 

 

Mrs Bethan Roberts , 25 awr (lefel 2) 

Eleri Haf Parry – 20 awr ADY (lefel 2) 

                        10 awr  (lefel 2) 

 

Blwyddyn 5 

Blwyddyn 6 

17 

11 

Mrs Carys Jones                                              Medi Jones, 25 awr ADY (lefel 2) 

Rhian Lane, 25 awr ADY (lefel 2) 

Elena Williams, 25 awr ADY (lefel 1) 

 

                      105   llawn         +        15 rhan amser 

                      120 
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Targed 2019-20 = 96% 

 

 

PYD 
14 plentyn yn gymwys i dderbyn PYD ar Fedi 1af, 2019 

Mae hyn yn 13.3% o’r ysgol ac yn uwch nag y buodd ers rhai blynyddoedd. 

GRANTIAU 
 

Datganiad Gwariant Grant Datblygu Disgyblion YSGOL Y GORLAN 

Fel ysgol rydym am ddysgu o’r arferion gorau yng Nghymru a thu hwnt trwy: 

1. gynllunio ymyriadau sy’n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad plant o gefndiroedd difreintiedig, ac 
sy’n nodi’n glir yr hyn a ddisgwylir gan yr ymyriad, gan fonitro cynnydd disgyblion yn gyson a 
gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriad. 

2. integreiddio cynlluniau ar gyfer defnyddio’r GDD i’n Cynllun Datblygu Ysgol, gan selio  arferion  ar 
dystiolaeth dda a’u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan. 

3. gydbwyso ymyriadau ysgol gyfan ac ymyriadau wedi’u targedu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr 
sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cael budd fel unigolyn a bod yr ysgol gyfan yn 
meithrin ei gallu i helpu pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn.  

 

Yn 2019-20 rhoddwyd i Ysgol Y Gorlan ddyraniad Grant Datblygu disgyblion o £13,900 

Yn Ysgol Y Gorlan  mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Gwynedd 

a GwE, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn. 

 

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i: 

 Gyflogi staff i dargedu grwpiau penodol o ddysgwyr yn ddyddiol – Dysgwyr PYD 
/ Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog / Dysgwyr sy’n tangyflawni o fewn Llythrennedd 
/Rhifedd/ Sgiliau Cymdeithasol. 

 Gynnig gwersi offerynnol  am bris gostynedig i ddisgyblion PYD. 

 Gynnig ffrwyth dyddiol amser egwyl i holl ddisgyblion PYD fel rhan o rwydwaith 
Ysgolion Iach – er mwyn hybu eu canolbwyntio. 

 

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi ei chynllun manwl oherwydd y perygl y gellid adnabod unigolion. 
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CYLLIDEB 2019-20 

 

 

Cadarnhawyd y gyllideb gan y Llywodraethwyr ym mis Gorffennaf 2019.  
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ARFARNIAD LLYNEDD 
 

Blaenoriaethau 2018-19 :- 

 Cynnydd cyffredinol ar 
gyfartaledd 

 

Paratoi a chychwyn cynllunio ar gyfer Cwricwlwm 
i Gymru. 
 

Boddhaol 

 
Datblygu rolau holl rhanddeiliaid yr ysgol er mwyn 
ymateb i newidiadau eleni a chryfhau 
perchnogaeth ar welliant. 
 

Cryf 

 
Datblygu AAGD ymhellach traws-ysgol drwy  rannu 
arferion gorau y maes. 
Datblygu annibyniaeth dysgu ymysg bron bob 
plentyn drwy ddilyn athroniaeth Shirley Clarke 
gogyfer meddylfryd o dwf ac asesu ffurfiannol 

Cryf 

 
Codi safonau Cymhwysedd Digidol drwy’r ysgol – 
codi cyflawniad y dysgu a’r addysgu drwy 
ddarparu lefel briodol o her. 
 

Boddhaol 

Sicrhau bod safonau darpariaeth a phrofiadau 
ardal tu allan y dosbarth  Meithrin/ Derbyn yn 
gyson dda iawn; cyfleoedd cyfoethog o safon 
uchel i ddatblygu medrau’r dysgwyr ieuengaf.  
Cychwyn lledaenu’r arferion da i ddosbarth Bl 1 a 2 
er mwyn eu paratoi i weithredu yn llawn erbyn 
Medi 2019. 
 

 
Da iawn  



Blaenoriaeth 
 

Paratoi a chychwyn cynllunio ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. 
Arweinydd y Flaenoriaeth: ED  

Is-Arweinydd y Flaenoriaeth: BJ  

Aelod o’r Corff Llywodraethol sydd yn gyfrifol am fonitro’r flaenoriaeth:  

 
Pam?  

 Blaenoriaeth Cenedlaethol a dalgylchol; angen paratoi ar gyfer mynediad llawn iddo erbyn Medi 202; 
 Yr angen i baratoi ar gyfer y dyfodol, drwy graffu ar y ddarpariaeth bresennol; 
 Staff angen ymgyfarwyddo efo’r egwyddorion, geirfa a’r gofynion newydd; 
 Yr angen i hyrwyddo dysgwyr galluog, mentrus a chreadigol; 
 Blaenoriaeth sy’n cyd-blethu yn daclus efo blaenoriaethau eraill eleni -  AAGD a datblygu’r tu allan.  

Cyswllt Adroddiad Hunan Arfarnu 

Maes 1 Maes 2 Maes 3 Maes 4 Maes 5 

1.1 – Safonau a chynnydd 
cyffredinol  

2.1 - Lles 3.1 – Ansawdd yr addysgu 

4.1 – Olrhain, monitro a 
darparu cymorth dysgu 

5.1 – Ansawdd ac 
effeithiolrwydd arweinwyr a 
rheolwyr 

1.2 – Safonau Grwpiau o 
Ddysgwyr 

2.2 – Agweddau at ddysgu 
3.2 – Ehangder, cydbwysedd a 
phriodoldeb y cwricwlwm. 

4.2 – Datblygiad personol 5.1 – Prosesau HA  a chynllunio 
ar gyfer gwella 

1.3 – Safonau a chynnydd 
mewn medrau 

 
3.3 – Darpariaeth ar gyfer 
medrau 

4.3-Diogelu 5.3 – Dysgu proffesiynol 

   
 5.4 – Y defnydd ar adnoddau 

 
 

Deilliannau 
 Pob aelod o staff yn ymwybodol o fraslun gofynion Cwrcwlwm i Gymru; 
 Cydweithio effeithiol o fewn y dalgylch ar gyfer llwyddiant ein prosiect yr  Ysgol Goedwig; 
 Llais y plentyn yn fwy canolog nag y bu wrth i ddysgwyr traws ysgol gymryd rhan yn y cynllunio; 
 Pob athro wedi cofnodi o leiaf un uned o waith wythnosol ( tymhorol) sy’n cydfynd â gofynion y 

drefn newydd; 
 Rhieni /gofalwyr a Llywodraethwyr yn ymwybodol o’r newid Cenedlaethol a llwyddiant ein 

prosiect dalgylchol. 
 

Tystiolaeth posibl 
 

 adroddiadau  teithiau dysgu / craffu 
llyfrau  

 cofnodion cyfarfodydd staff 
 cynlluniau 
 arddangosfeydd dosbarthiadau 
 trafodaethau efo’r dysgwyr 
 fideos a lluniau 
 Incerts 
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Deilliannau Cynnydd Sylwadau 

Pob aelod o staff yn ymwybodol o fraslun 
gofynion Cwrcwlwm i Gymru. 
 

Boddhaol  Hyfforddiant wedi ei gynnal gan cyd-lynnydd y dalgylch – pob athrawes wedi 
mynychu a chael cyfle i holi ymhellach. 
ED wedi cynnal sesiwn o rannu gwybodaeth ag annog ymateb i’r fersiwn draft. 

Cydweithio effeithiol o fewn y dalgylch ar 
gyfer llwyddiant ein prosiect Ysgol Goedwig. 

Cryf Nifer ohonom wedi cyd-weithio yn llwyddiannus ar gyfer rhannu syniadau / gwaith ac 
ymchwil perthnasol. 
GH + un arall wedi cyrraedd a llwyddo yr asesiad ymarferol yn ein coedwig ni. 
 

Llais y plentyn yn fwy canolog nag y bu wrth i 
ddysgwyr traws ysgol gymryd rhan yn y 
cynllunio. 
 

Boddhaol Y dosbarth D/M yn ymarfer hyn beth bynnag – dysgwyr yn magu annibyniaeth drwy 
fynegi eu barn am y weithgareddau yr ardaloedd ac arwain gwaith tu allan i’r 
dosbarth. 
 
Bl 1 a 2 wedi dechrau efo EWF, yn arbennig o fewn y maes creadigol. Llawer o waith i 
ddatblygu hyn fodd bynnag gan eu bod wedi colli’r ysgogiad efo strwythr rhy dynn. 
Bydd datblygu’r tu allan o gymorth i hyn. 
 
Bl 3 a 4 wedi mentro parthed thema’r Gwanwyn. Nid oedd yn llwyddiannus iawn yn 
anffodus. Dyfal donc a cheisio eto tymor yma. 
 
Pob plentyn o Bl 5 a 6 wedi cwblhau prosiect unigol o’u dewis hwy, a’i gyflwyno i 
ddosbarth 3 a 4. Cymerodd bob un gyfrifoldeb am ei waith gan ddefnyddio eu 
gwybodaeth blaenorol o AAGD i wella eu gwaith. 

Pob athro wedi cofnodi o leiaf un uned o 
waith wythnosol ( tymhorol) sy’n cydfynd â 
gofynion y drefn newydd; 

Cyfyngedig Heb gyrraedd hyn eto.  Heb wneud yr awdit ychwaith hyd yma. 
Gobeithio cwblhau uned o waith hanner tymor olaf yr Haf. 

Rhieni /gofalwyr a Llywodraethwyr yn 
ymwybodol o’r newid Cenedlaethol a 
llwyddiant ein prosiect dalgylchol. 
 

Boddhaol https://llyw.cymru/mae-addysg-yn-newid wedi ei rannu efo rhieni a’r Llywodraethwyr 
wedi eu hannog i ymateb i’r ymgynghoriad. 
Cyflwyniad am y goedwig wedi ei roi i’r Corff a rhennir lluniau gannoedd efo rhieni. 
Penderfynais beidio rhannu gormod nes ein bod efo gwell syniad o gynnwys a chyfeiriad 
pendant y ddogfen. 
 

https://llyw.cymru/mae-addysg-yn-newid


Blaenoriaeth 

 

Datblygu rolau holl rhanddeiliaid yr ysgol er mwyn ymateb i newidiadau eleni a chryfhau perchnogaeth ar welliant. 
 

Arweinydd y Flaenoriaeth: ED  

Is-Arweinydd y Flaenoriaeth: BJ  

Aelod o’r Corff Llywodraethol sydd yn gyfrifol am fonitro’r flaenoriaeth: Cadeirydd 

 
Pam?  

 Newid helaeth yn strwythr staffio yr ysgol  eleni – athrawes newydd yn y CS yn rhannu swydd, athrawes newydd yn CA2 dros 

gyfnod mamolaeth, Pennaeth Cynorthwyol newydd dros dro, cydlynnydd ADY yn mynd yn rhan amser. Mae hyn wedi amlygu’r 

angen i sicrhau bod cyfeiriad yr ysgol a phrosesau diogelu yn glir a dealladwy i bawb. 

 Amlygwyd cryfderau gwerthfawr  ymysg staff ategol  parthed datblygiad proffesiynol buddiol. 

 Parhad yn natblygiad proffesiynol pob athrawes. 

 Mae gofyn i’r Llywodraethwyr fod yn weithredol wrth osod cyfeiriad strategol yr ysgol. Llawer o aelodau newydd eleni. 

 Angen datblygu rôl y Cyngor Ysgol i gymryd mwy o gyfrifoldebau (cyfrannu at benderfyniadau strategol) a chael mwy o ddylanwad 
ar beth sy’n digwydd yn yr ysgol. 

 Drwy graffu ar waith disgyblion, craffu  ar ddata/canlyniadau a chynnal teithiau dysgu, datblygu gallu’r Llywodraethwyr i gyfrannu 
at roi barn am berfformiad yr ysgol. Angen sicrhau bod aelodau yn mynychu a chyflawni unrhyw hyfforddiant mandadol. 

 Angen datblygu ymhellach systemau i ddefnyddio data/canlyniadau/profion i adnabod meysydd gwella unigolion/dosbarth/CA gan 
gyfrannu at staff yn cynllunio  ac adnabod blaenoriaethau ar gyfer gwella. 
 

                                                                                                               Cyswllt Adroddiad Hunan 
Arfarnu 

  

Maes 1 Maes 2 Maes 3 Maes 4 Maes 5 

1.1 – Safonau a chynnydd 
cyffredinol  

2.1.– Lles  3.1 – Ansawdd yr addysgu 
4.1 – Olrhain, monitro a 
darparu cymorth dysgu 

5.1 – Ansawdd ac 
effeithiolrwydd arweinwyr a 
rheolwyr 

1.2 – Safonau Grwpiau o 
Ddysgwyr 

2.2 – Agweddau at 
ddysgu 

3.2 – Ehangder, cydbwysedd a 
phriodoldeb y cwricwlwm. 

4.2 – Datblygiad personol 5.1 – Prosesau HA  a 
chynllunio ar gyfer gwella 

1.3 – Safonau a chynnydd 
mewn medrau 

 3.3 – Darpariaeth ar gyfer medrau 
4.3-Diogelu 5.3 – Dysgu proffesiynol 

   
 5.4 – Y defnydd ar adnoddau 
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Deilliannau 
 

 Rhanddeiliaid yn adnabod yr ysgol yn dda; cyfarfodydd defnyddiol, rheolaidd ar waith; 
 Datblygiad proffesiynol cyson i bob aelod o staff; 
 Pob aelod o’r ysgol ( gan gynnwys y rhieni a’r Cyngor Ysgol) yn cyfrannu’n werthfawr at ethos a 

gweledigaeth Y Gorlan; 
 Diwylliant o arfarnu/ adfyfyrio trwyadl yn ein gwaith dyddiol s’yn arwain at godi safonau ar draws yn 

ysgol gyfan ac yn rhoi cyfeiriad pendant a chlir i symud yr ysgol ymlaen; 
 Holiaduron plant yn dangos agwedd bositif tuag at yr ysgol a’u bod yn teimlo fod ganddynt lais pendant 

wrth lywio cyfeiriad yr ysgol i’r dyfodol; 
 Athrawon yn meddu’r sgiliau i arwain ar flaenoriaethau penodol i’r ysgol a datblygu cynhwysedd yr ysgol 

i wella ei hun;  
 Athrawon Newydd i’n plith yn gwybod beth yw disgwyliadau lefelrwydd drwy gymedroli a chraffu 

mewnol rheolaidd. Hyn yn arwain at linellau atebolrwydd cadarn am safon addysgu a dysgu; 
 Rol y Llywodraethwyr yn amlwg ym mhenderfyniadau mawr yr ysgol. 

 

Tystiolaeth posibl 
 

 adroddiadau  teithiau dysgu / craffu 
llyfrau  

 cofnodion cyfarfodydd staff 
 cofnodion cyfarfodydd Llywodraethwyr 
 effaith ar brosiectau penodol 
 cofnod hyfforddiant perthnasol 
 trafodaeth efo Llywodraethwyr/ 

rhieni/staff/ plant 
 gweithdrefnau ADY a Ch yr ysgol 

 

 

Cynnydd hyd yma 

Deilliannau Cynnydd Sylwadau perthnasol 

Rhanddeiliaid yn adnabod yr ysgol yn dda; 
cyfarfodydd defnyddiol, rheolaidd ar waith. 
 

Cryf Pob aelod o staff yn adnabod gofynion yr ysgol yn dda ac yn ymateb iddynt 
yn adeiladol. 
Cadeirydd wedi do di adnabod yr ysgol yn dda o ganlyniad i ymweliadau 
cyson a’r ysgol a thrafodaethau rheolaidd efo staff. 
Hyfforddiant yn rhan o agenda pob cyfarfod Llywodraethwyr. 
Cyngor Ysgol yn ymwybodol iawn o’r dymuniadau ar gyfer y dyfodol. 
Rhieni wedi ymateb yn gadarnhaol iawn yn holiadur cyn Nadolig 2018. 
Mwyafrif o’r Llywodraethwyr wedi mynychu hyfforddiant benodol ac 
ychwanegol er buddy r ysgol. 

Datblygiad proffesiynol cyson i bob aelod o 
staff. 
 

Cryf Mwyafrif staff ategol wedi dilyn hyfforddiant ac yn arwain eu meysydd. 
Pob athrawes wedi cyflawni eu cyfrifoldebau hyd yn hyn. 
Athro llanw gwahanol ym Ml 5 a 6 ers Pasg 2019 felly angen i’r UDRh wirio’r 
cymedroli. 

Pob aelod o’r ysgol ( gan gynnwys y rhieni, 
dysgwyr  a’r Cyngor Ysgol) yn cyfrannu’n 
werthfawr at ethos a gweledigaeth Y Gorlan; 

Cryf 100% o staff yr ysgol yn rhannu gweledigaeth ein hysgol. 
Bron pob rhiant yn gefnogol i’n ysgol – drwy’r Cyfeillion, ein cynorthwyo, 
cyfrannu, rhannu gwybodaeth, tudalen Gweplyfr. 
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 Pob dysgwr yn rhan o’n gweledigaeth – pob un yn gallu sgwrsio am 
garedigrwydd, gyda phob plentyn ar frig yr ysgol yn hyderus i drafod 
gonestrwydd a chynorthwyo’r nail a’r llall.  
Dros hanner dysgwyr yr ysgol yn hyderus i drafod safon eu gwaith a sut i’w 
wella. 
Bron pob un dysgwr yn hyderus i drafod manteision cydweithio, mentro a 
meddwl gwyrdd. 
Cyngor Ysgol yn weithredol eu dewisiadau. Maent wedi trafod yn ddoeth 
efo amrywiol ymwelwyr. Grwpiau o’r CS wedi cymryd cyfrifoldeb o’r tu allan 
gan ofalu am blanhigion, a llysiau, a’u gwerthu ar gyfer mentergarwch. 
Rhai aelodau o staff wedi llwyddo i ennill ceisiadau grant er mwyn datblygu 
blaenoriaethau’r ysgol ymhellach. 

Diwylliant o arfarnu/ adfyfyrio trwyadl yn ein 
gwaith dyddiol s’yn arwain at godi safonau ar 
draws yn ysgol gyfan ac yn rhoi cyfeiriad 
pendant a chlir i symud yr ysgol ymlaen; 

Boddhaol Cyfnodau rheolaidd o graffu a thrafod. 
Heb gyrraedd lle dymunwn fod – angen tynhau hyn. 

Holiaduron plant yn dangos agwedd bositif tuag 

at yr ysgol a’u bod yn teimlo fod ganddynt lais 

pendant wrth lywio cyfeiriad yr ysgol i’r dyfodol; 

 Heb ei gwblhau hyd yma 

Athrawon yn meddu’r sgiliau i arwain ar 

flaenoriaethau penodol i’r ysgol a datblygu 

cynhwysedd yr ysgol i wella ei hun;  

Cryf Prosiect Sh.C wedi arddangos arweiniad addawol. Cynhaliwyd HMS mewnol 
arbennig o ddefnyddiol a datblygiadol. 
Cyflwyniadau  effeithiol wedi eu rhoi i’r Llywodraethwyr gan amrywiol 
aelodau staff 

Athrawon newydd i’n plith yn gwybod beth yw 

disgwyliadau lefelrwydd drwy gymedroli a 

chraffu mewnol rheolaidd. Hyn yn arwain at 

linellau atebolrwydd cadarn am safon addysgu a 

dysgu. 

 

Boddhaol Craffu rheolaidd ar waith Bl 1 a 2 yn adeiladol ac yn gosod safonau i’r ANG. 
Mae hefyd wedi amlygu’r angen i wella trefn rhannu gwaith rhifedd y 
dyfodol. Mae angen hefyd ail edrych ar amserlen a threfniadaeth y dosbarth 
ar gyfer Medi er mwyn ei wneud yn fwy effeithiol yn y defnydd o amser. 
Athrawes lanw Bl 5 a 6 wedi ymdopi yn dda efo anghenion amrywiol ac eang 
ei dosbarth. Gwaith Iaith wedi cael sylw arbennig ond y fathemateg a’r 
gwyddoniaeth angen hwb ychwanegol tymor hwn. 
 

Rol y Llywodraethwyr yn amlwg ym 

mhenderfyniadau mawr yr ysgol. 

 

Cryf Paneli amrywiol o’r Llywodraethwyr wedi bod yn weithgar iawn gan wneud 
penderfyniadau pwysg i ddyfodol yr ysgol. Nid yw pob panel wedi derbyn yr 
un cyfle. 
Corff llawn yn herio’n rheolaidd yn ystod y cyfarfodydd. 
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Blaenoriaeth  

 
Datblygu AAGD ymhellach traws-ysgol drwy rannu arferion gorau y maes. 
Datblygu annibyniaeth dysgu ymysg bron bob plentyn drwy ddilyn athroniaeth Shirley Clarke gogyfer meddylfryd o dwf ac asesu ffurfiannol.  
 

Arweinydd y Flaenoriaeth: Annest Glyn a Bethan Jones  

Is-Arweinydd y Flaenoriaeth: ED (Pennaeth)  

Aelod o’r Corff Llywodraethol sydd yn gyfrifol am fonitro’r flaenoriaeth: A.P 

 
Pam?  

 Parhad o flaenoriaeth llynedd; 
 Blaenoriaeth cenedlaethol a chefnogaeth Gwe ac ysgolion arweiniol ar gael ( gan gynnwys grant oddeutu £800) ; 
 Mae’r ysgol yn barod am her newydd meddylfryd o dwf – mae’n amser symud ymlaen; 
 Gyda newidiadau staffio, mae angen sicrhau bod cysondeb i ddysgwyr fod mwy annibynnol am eu dysgu eu hunain gan hefyd wella gwaith eu hunain; 
 Mae’n ymateb yn naturiol i 4 diben Cwriwlwm i Gymru; 
 Cyfleoedd dayblygiad proffesiynol i aelodau o staff arwain y prosiect. 

 

 

                                                                                                               Cyswllt Adroddiad Hunan Arfarnu   

Maes 1 Maes 2 Maes 3 Maes 4 Maes 5 

1.1 – Safonau a chynnydd 
cyffredinol  

2.1.– Lles  3.1 – Ansawdd yr addysgu 

4.1 – Olrhain, monitro a 
darparu cymorth dysgu 

5.1 – Ansawdd ac 
effeithiolrwydd 
arweinwyr a 
rheolwyr 

1.2 – Safonau Grwpiau o Ddysgwyr 2.2 – Agweddau at ddysgu 
3.2 – Ehangder, cydbwysedd a 
phriodoldeb y cwricwlwm. 

4.2 – Datblygiad personol 5.1 – Prosesau HA  
a chynllunio ar 
gyfer gwella 

1.3 – Safonau a chynnydd mewn 
medrau 

 3.3 – Darpariaeth ar gyfer medrau 
4.3-Diogelu 5.3 – Dysgu 

proffesiynol 

   
 5.4 – Y defnydd ar 

adnoddau 
 

 

Deilliannau 
 

 Holl staff yr ysgol yn adnabod arferion gorau AagD ac yn cyfrannu tuag atynt - rhain i’w gweld traws- 
ysgol parthed adborth ( llafar ac ysgrifenedig) i waith plant. 

Tystiolaeth posibl 
 

 adroddiadau  teithiau dysgu / craffu llyfrau  
 cofnodion cyfarfodydd staff 
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 Holl egwyddorion asesu ffurfiannol yn cael eu gweithredu yn  gyson dda  gan bob athro gyda chymorth 
y staff ategol sydd dan eu gofal; 

 Adroddiadau teithiau dysgu / arsylwi gwersi/ craffu  yn nodi bod llawer y disgyblion yn arddangos 
dealltwriaeth lawn o’r egwyddorion ac yn eu defnyddio a’u trafod yn effeithiol tra wrth eu gwaith. 

 Y Corff  Llywodraethwyr yn ymwybodol o egwyddorion AAGD; 
 Y Corff Llywodraethwyr yn ymwybodol o’r angen i ysgolion ymateb leihau baich staff wrth ymateb i waith 

ddysgwyr; 
 Canlyniadau Profion Cenedlaethol 2019 yn dystiolaeth bod safonau annibynniaeth y rhan fwyaf o’r 

dysgwyr wedi gwella mewn Llythrennedd a Rhifedd  - perfformiad y rhan fwyaf o’r dysgwyr ym mhob 
blwyddyn yn llwyddo i gyrraedd S.S. 85+ , a  lleiafrif  (gan gynnwys bron pob un o’r dysgwyr MATh)  yn 
llwyddo i gyrraedd S.S o 115+; 

 Holiaduron  Haf  2019 yn dangos bod bron bob un disgybl yn hapus gyda’r ddarpariaeth yn yr ysgol ac yn 
hyderus wrth weithio tuag at wella  gwaith eu hunain. 

 Holiaduron disgyblion yn Chwefror 2019 yn dangos newid positif ym meddylfryd bron pob un disgybl ers 
Medi 2018. 

 

 cofnodion cyfarfodydd llywodraethwyr ac 
adroddiad y Pennaeth 

 dadansoddiadau profion cenedlaethol  
 dadansoddiad holiadur disgyblion 
 adroddiadau YH GwE 
 adroddiad cynnydd rhwng holiaduron 

disgyblion  
 arddangosfeydd dosbarthiadau 
 trafodaethau efo’r dysgwyr. 

 

 

Cynnydd y flaenoriaeth 

Deilliant Cynnydd Sylwadau cyffredinol 
Holl staff yr ysgol yn adnabod arferion gorau AagD 
ac yn cyfrannu tuag atynt - rhain i’w gweld traws- 
ysgol parthed adborth (llafar ac ysgrifenedig) i waith 
plant. 
 

Cryf Pob oedolyn wedi derbyn hyfforddiant pendant gan eu hatgoffa o HMS Hydref a’r 
angen i leihau baich ymateb yn ysgrifenedig – hynny yw, yr angen am sylwadau i 
bwrpas. 
Yn dilyn hyfforddiant Sh.C, diddymwyd trefn dwy seren a dymuniad a chanolbwyntir 
ar ganmol y pwerau/ cyhyrau dysgu. E.e Dyfalbarhau, canolbwyntio, rhoi cynnig arni. 
Cynnydd pendant gan bob oedolyn parthed defnydd o DD, ond mae angen targedu 
unigolion i hoelio MPLl sy’n gyson ddefnyddiol.  
 

Holl egwyddorion asesu ffurfiannol yn cael eu 
gweithredu yn  gyson dda  gan bob athro gyda 
chymorth y staff ategol sydd dan eu gofal; 

 

Cryf Fel uchod. 
Holl staff ategol Lefel 3 yn gweithredu’r egwyddorion yn hyderus. 
Pob cymhorthydd Lefel 2  yn deal yr egwyddorion ac yn eu hymarfer yn arbennig ar 
lafar. Mwyafrif o’r rhain yn hyderus i drosglwyddo hyn yn ysgrifenedig. 
 

Adroddiadau teithiau dysgu / arsylwi gwersi/ craffu  
yn nodi bod llawer y disgyblion yn arddangos 
dealltwriaeth lawn o’r egwyddorion ac yn eu 
defnyddio a’u trafod yn effeithiol tra wrth eu gwaith. 
 

Cryf Dosbarthiadau arweinwyr prosiect Sh. C yn gyson effeithiol eu gwaith  a mwyafrif y 
dysgwyr yn cyfeirio’n hyderus at ddulliau amrywiol o sut gellir gwella eu gwaith. 
Y ddau ddosbarth arall yn gwneud cynnydd priodol gan ddylanwadu’r arfer dda welir 
yn y D/M, 3 /4. Llawer o’r dysgwyr yma yn cyfeirio’n hyderus tuag at rhai dulliau o’r 
egwyddorion. 
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Pob plentyn wedi ymarfer y pwerau dysgu yn ystod ein Diwrnod Gwyrdd. Bron pob 
plentyn yn alluog i esbonio pa bwerau sydd ar waith (oed briodol). 

Y Corff Llywodraethwyr yn ymwybodol o 
egwyddorion AAGD. 
 

Cryf Cyflwyniad i bob aelod gan BJ ynghyd a thaith ddysgu i dystio arddangosfeydd, 
gwaith, partneriaid trafod ayyb. 
Cyflwyniadau gan Staff ategol  ( TGCH a Hybu’r tu allan) hefyd wedi cyfeirio’n 
aeddfed tuag at egwyddorion AAGD. 
Rhieni Lywodraethwyr yn nodi bod yr ieithwedd yn fyw gan eu plant hwy adref. 
 

Y Corff Llywodraethwyr yn ymwybodol o’r angen i 
ysgolion ymateb leihau baich staff wrth ymateb i 
waith ddysgwyr; 

 

Boddhaol Pob aelod wedi derbyn y neges gyffredinol, ond dim cyflwyniad penodol wedi ei roi 
hyd yma. 

Canlyniadau Profion Cenedlaethol 2019 yn 
dystiolaeth bod safonau annibynniaeth y rhan fwyaf 
o’r dysgwyr wedi gwella mewn Llythrennedd a 
Rhifedd  - perfformiad y rhan fwyaf o’r dysgwyr ym 
mhob blwyddyn yn llwyddo i gyrraedd S.S. 85+ , a  
lleiafrif  (gan gynnwys bron pob un o’r dysgwyr 
MATh)  yn llwyddo i gyrraedd S.S o 115+; 
 

 Heb dderbyn y wybodaeth eto. 

Holiaduron  Haf  2019 yn dangos bod bron bob un 
disgybl yn hapus gyda’r ddarpariaeth yn yr ysgol ac 
yn hyderus wrth weithio tuag at wella  gwaith eu 
hunain. 
 

 Heb ei gwblhau eto. 

Holiaduron disgyblion yn Chwefror 2019 yn dangos 
newid positif ym meddylfryd bron pob un disgybl ers 
Medi 2018. 
 

Boddhaol Dydi’r gwaith heb ddwyn ffrwyth yn effeithiol tan ddiwedd Ebrill. 
Bydd angen newid amseru’r holiadur. 
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Blaenoriaeth  
Codi safonau Cymhwysedd Digidol drwy’r ysgol – codi cyflawniad y dysgu a’r addysgu drwy ddarparu lefel briodol o her. 
(Cymhwysedd digidol yw set o sgiliau, gwybodaeth ac agweddau sy’n hwyluso gallu defnyddio technolegau a systemau yn hyderus, yn greadigol ac yn 
feirniadol.) 
 
Arweinydd y Flaenoriaeth: Eleri Haf Parry ( ED yn cysgodi) 

Is-Arweinydd y Flaenoriaeth:  

Aelod o’r Corff Llywodraethol sydd yn gyfrifol am fonitro’r flaenoriaeth:  

 

Pam?  

 Tystiolaeth HA dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn dangos bod ystod o ddysgu ac addysgu o fewn yr ysgol sy’n amrywio o dda i 
ddigonol o fewn y ddau Gyfnod Allweddol. 

 Staff angen hyder i wella sgiliau a dealltwriaeth eu hunain er mwyn cynllunio gweithgareddau i gyflawni agweddau o’r Ff. C.D. 
 Teithiau dysgu a thrafodaethau staff wedi amlygu’r angen i ddatblygu sgiliau TGCh y dysgwyr  - prinder adnoddau yn un ffactor. 
 Buddsoddiad llynedd 0 £175 i ymuno efo GSuite Cymru- angen ei weithredu a chael gwerth o’r buddsoddiad. 
 Mrs Carys Jones, ein arweinydd digidol ar famolaeth – mae angen parhau a’r gwaith yn ei habsenoldeb. 
 Yr angen i ddatblygu dysgwyr sy’n ddinasyddion cydwybodol sy’n gyfrannu’n gadarnhaol i faes y byd digidol. Mynediad cyfartal i 

bob dyswr. 
 

 

Cyswllt Adroddiad Hunan Arfarnu 

Maes 1 Maes 2 Maes 3 Maes 4 Maes 5 

1.1 – Safonau a chynnydd 
cyffredinol  

2.1 - Lles 3.1 – Ansawdd yr addysgu 

4.1 – Olrhain, monitro a 
darparu cymorth dysgu 

5.1 – Ansawdd ac effeithiolrwydd 
arweinwyr a rheolwyr 

1.2 – Safonau Grwpiau o 
Ddysgwyr 

2.2 – Agweddau at ddysgu 
3.2 – Ehangder, cydbwysedd a 
phriodoldeb y cwricwlwm. 

4.2 – Datblygiad personol 5.1 – Prosesau HA  a chynllunio ar gyfer 
gwella 

1.3 – Safonau a chynnydd 
mewn medrau 

 
3.3 – Darpariaeth ar gyfer 
medrau 

4.3-Diogelu 5.3 – Dysgu proffesiynol 

   
 5.4 – Y defnydd ar adnoddau 
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Deilliannau 
 

 Pob dysgwr efo mynediad addas i ystod eang o dechnoleg er mwyn dysgu ymhellach. 
Ffocws cyson ar wella medrau digidol disgyblion – safonau yn dda neu well ym mhob 
dosbarth.  

 Defnydd effeithiol o TGCh i gefnogi dysgu Llythrennedd/Rhifedd gydag Ipads a 
Gliniaduron yn ran o addysgu a dysgu rheolaidd ym mhob dosbarth.  

 Staff yr ysgol yn meddu ar sgiliau TGCh sy’n gyfoes i gefnogi’r dysgwyr a datblygu 
addysgu effeithiol. Cyfleoedd dysgu proffesiynol i staff s’yn gwella ansawdd y 
ddarpariaeth medrau digidol. 

 Asesiadau Incerts yn dangos cynnydd mwy na’r disgwyl  ym medrau FF.C.Dd y 
mwyafrif o ddisgyblion ar draws yr ysgol yn ystod y flwyddyn. 

 Y rhan fwyaf o ddysgwyr Bl 5/6,  a mwyafrif gweddill ein dysgwyr yn ddiogel ac 
effeithiol eu defnydd o dechnoleg. 

 
 

 
 
Tystiolaeth posibl 
 

 adroddiadau  teithiau dysgu / craffu llyfrau  
 cofnodion cyfarfodydd staff 
 arddangosfeydd dosbarthiadau 
 trafodaethau efo’r dysgwyr 
 lluniau a fideos 
 adroddiad i’r Llywodraethwyr 
 cofnod Incerts 
 cyfrifol Hwb/ Hwb + 

 

 

 

Cynnydd hyd yma 

Deilliannau Cynnydd Sylwadau 

Pob dysgwr efo mynediad addas i ystod eang o 
dechnoleg er mwyn dysgu ymhellach. Ffocws 
cyson ar wella medrau digidol disgyblion – 
safonau yn dda neu well ym mhob dosbarth.  
 

Boddhaol Erbyn dechrau tymor y Gwanwyn, bu i ni dalu rhywun lleol i sortio 12 i-
pad dywedwyd gan Cynnal nad oeddynt yn gallu cael eu hadfer. 
Golygodd hyn bod tymor cyfan wedi mynd heibio heb ddefnydd 
ohonynt. 
Defnydd o’r Chromebooks a G-Suite ar waith gyda safonau da ar frig yr 
ysgol a sgiliau cadarn yn cael eu gosod yn y Derbyn.  Cynnydd amlwg yn 
sgiliau’r plant ym Ml 3 a 4 erbyn diwedd tymor y Gwanwyn, ond mae 
angen magu llawer mwy o annibyniaeth ym Ml 1 a 2. 
Disgyblion Bl 5/6 wedi cynnal hyfforddiant efo Bl 3/4  er mwyn rhannu 
eu sgiliau ac arwain eu cyfoedion. 
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Defnydd effeithiol o TGCh i gefnogi dysgu 
Llythrennedd/Rhifedd gydag Ipads a 
Gliniaduron yn ran o addysgu a dysgu rheolaidd 
ym mhob dosbarth.  
 

 
Boddhaol – er bod 
agweddau cryf mewn 3/ 
4 dosbarth. 

Gweler uchod. 
Mae angen mwy o wariant arnom  - er i noson bingo diweddar gan EHP 
brynu 2 Chromebook Newydd i’r ysgol. Gwneir defnydd addas a dyddiol 
o’r hyn sydd ganddom. 
Defnydd cyson o Hwb/ Hwb+ gyda rhai yn CA2 yn cyflawni gwaith o 
adref arno. 
Mae yma le i gyd-blethu edrych o’r newydd ar ddiddordebau’r dysgwyr 
law yn llaw rhwng medrau digidol a themau newydd y cwricwlwm 
newydd i Gymru. 
Pob plentyn efo mynediad llawn i Hwb+. Angen rhannu enwau 
defnyddwyr a rhoi hyfforddiant i aelodau o’r Corff. 
 

Staff yr ysgol yn meddu ar sgiliau TGCh sy’n 
gyfoes i gefnogi’r dysgwyr a datblygu addysgu 
effeithiol. Cyfleoedd dysgu proffesiynol i staff 
s’yn gwella ansawdd y ddarpariaeth medrau 
digidol. 
 

Cryf ar y cyfan 
 
 
 

 

Mae ystod eang o feddiant sgiliau gyda mwyafrif y staff yn gymwys ac 
hyderus i fentro gan ddysgu ac addysgu sgiliau newydd. 
Cynhaliwyd sesiynnau hyfforddiant mewnol ar agweddau penodol yn 
rheolaidd – gydag unigolion gwelir sydd angen cynhaliaeth. 
EHP wedi mynychu hyfforddiant Gwe a bod yn rhan o drafodaethau 
dalgylchol efo’r Uwchradd. Daeth yn amlwg o’r cyfarfod hwnnw fodd 
bynnag ein bod yn darparu cyfleoedd ychwanegol i’r hyn sy’n arferol. 
 

Asesiadau Incerts yn dangos cynnydd mwy na’r 
disgwyl ym medrau FF.C.Dd y mwyafrif o 
ddisgyblion ar draws yr ysgol yn ystod y 
flwyddyn. 
 

Boddhaol Amrywiol yw’r cynnydd – yn bennaf oherwydd diffyg adnoddau am 
dymor cyfan. 
Gwelir cynnydd 100% ym mlwyddyn 6 parthed diogelwch ar lein ac 
ymddygiad priodol ar lein. Felly hefyd ym mlwyddyn 4 gan ychwanegu 
cyrchu, chwilio a gwella. 
Yn y Derbyn gwelir 100% parthed ychwanegu enw at waith digidol, 
cydweithio ar waith digidol. 
Ym mlwyddyn 2 mae’r gwaith mwyaf angen ei wneud a’i gynllunio’n 
benodol ar gyfer y dyfodol. 
 

Y rhan fwyaf o ddysgwyr Bl 5/6,  a mwyafrif 
gweddill ein dysgwyr yn ddiogel ac effeithiol eu 
defnydd o dechnoleg 

Cryf yn 5/6 
Boddhaol. 

Gweler uchod. 
Swyddog Cyswllt yr Heddlu wedi cynnal sesiynnau efo CA2 yn ogystal â 
treulio amser ychwanegol efo Bl 5/6 yn trafod pryderon Snapchat. 
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Blaenoriaeth  

Sicrhau bod safonau darpariaeth a phrofiadau ardal tu allan y dosbarth  Meithrin/ Derbyn yn gyson dda iawn; cyfleoedd cyfoethog o 
safon uchel i ddatblygu medrau’r dysgwyr ieuengaf.  
Cychwyn lledaenu’r arferion da i ddosbarth Bl 1 a 2 er mwyn eu paratoi i weithredu yn llawn erbyn Medi 2019. 
Arweinydd y Flaenoriaeth: Gwenno Huws ac Annest Glyn  

Is-Arweinydd y Flaenoriaeth: Eleri Foxhall  

Aelod o’r Corff Llywodraethol sydd yn gyfrifol am fonitro’r flaenoriaeth:  

Pam?  

 Parhad a datblygiad o flaenoriaeth llynedd sy’n gweddu yn naturiol i baratoadau cyfoes  Cwricwlwm i Gymru; 
 Gwariant wedi ei glustnodi i greu ardal  tu allan ddiogel ar gyfer bl 1 a 2;  
 Buddsoddwyd arian grant dalgylchol mewn hyfforddiant Ysgol Goedwig Lefel 3 i GH.  Angen gwerth am arian parthed rheoli adnoddau; 
 Y dosbarth Derbyn/ Meithrin eisioes yn darparu llawer o brofiadau sydd wedi eu cynllunio’n ofalus o fewn buarth diogel  - angen ymestyn hyn 

i’r ardal goedwig a chynnwys cyfleoedd mentergarwch/ cymunedol er mwyn gwella’r medrau; 
 Tarfodaethau  staff yn amlygu’r angen am hyfforddiant  cynllunio profiadau heriol a gwerthfawr er mwyn ehangu  cydbwysedd  a 

phriodoldeb y  cwricwlwm drwy  ddefnyddio’r tu allan; 

 Y disgyblion eu hunain wedi gofyn am fod allan o’r dosbarth yn amlach ( brig y CS); 
 HA llynedd yn nodi’r angen i godi safonau mathemateg ar gyfer cyrraedd D6. Mae angen profiadau ymarferol i selio’r cysyniadau 

o’r cychwyn cyntaf; 
 Mae hyn yn cyd-blethu’n naturiol efo agweddau o’r  flaenoriaeth AAGD – cyfle i ddysgwyr ymarfer eu cyhyrau a phwerau dysgu 

yn y modd mwyaf naturiol; 
 Mae’r ysgol yn gweithio ar wobr arian Sustrans Cymru ac ail archediad Rhwydwaith Ysgolion Iach; mae defnyddio’r tu allan yn 

ddiogel yn rhan naturiol a gwerthfawr o hyn oll parthed lles iechyd meddwl. 
 

                                                                                                               Cyswllt Adroddiad Hunan Arfarnu 

Maes 1 Maes 2 Maes 3 Maes 4 Maes 5 

1.1 – Safonau a chynnydd 
cyffredinol  

2.1.– Lles  3.1 – Ansawdd yr addysgu 
4.1 – Olrhain, monitro a 
darparu cymorth dysgu 

5.1 – Ansawdd ac 
effeithiolrwydd arweinwyr a 
rheolwyr 

1.2 – Safonau Grwpiau o 
Ddysgwyr 

2.2 – Agweddau at ddysgu 
3.2 – Ehangder, cydbwysedd a 
phriodoldeb y cwricwlwm. 

4.2 – Datblygiad personol 5.1 – Prosesau HA  a chynllunio 
ar gyfer gwella 

1.3 – Safonau a chynnydd mewn 
medrau 

 
3.3 – Darpariaeth ar gyfer 
medrau 

4.3-Diogelu 5.3 – Dysgu proffesiynol 

   
 5.4 – Y defnydd ar adnoddau 
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Deilliannau 
 

 Ardal y goedwig tu allan yn ddiogel, trefnus a deniadol i ddysgwyr gan gynnig amrywiaeth 
o brofiadau dysgu;  

 Pob dysgwr yn y dosbarth Derbyn i dreulio o leiaf un sesiwn wythnosol yn y goedwig; 
 Bron pob un dysgwr o’r Meithrin i dreulio o leiaf un sesiwn pythefnosol yn y goedwig; 
 Pob dysgwr yn y dosbarth D/M i gwblhau gweithgareddau yn yr ardal ddiogel tu allan i’r 

dosbarth yn ddyddiol ( yn y cylchdroi tasgau ffocws); 
 Dysgwyr eu hunain yn arwain y cynllunio ar gyfer rhai gweithgareddau tu allan er mwyn 

ymarfer blaengaredd; 
 Bron pob dysgwyr o’r D/M yn hyderus i drafod yr hyn maent yn ei wneud (dysgu) yn yr 

ardal tu allan; 

 Tasgau heriol Bl 1 a 2 yn yr ardaloedd tu allan; amgylchedd ffisegol y tu allan wedi 
ei gynllunio’n bwrpasol ar gyfer hyn; 

 Cyfleoedd cyfartal i bob dysgwr. 
 
 

Tystiolaeth posibl 
 

 adroddiadau  teithiau dysgu / craffu llyfrau  
 llyfrau mawr y dosbarth 
 cofnodion cyfarfodydd staff 
 arddangosfeydd dosbarthiadau 
 trafodaethau efo’r dysgwyr 
 lluniau a fideos 
 adroddiadau i’r Llywodraethwyr 

 

 

Cynnydd hyd yma 

Deilliannau Cynnydd Sylwadau 

Ardal y goedwig tu allan yn ddiogel, trefnus a 
deniadol i ddysgwyr gan gynnig amrywiaeth o 
brofiadau dysgu. 

Da iawn Llwyddwyd i greu ystafell ddosbarth hynod o effeithiol oddi fewn i’r 
goedwig. Cynigir amrywiaeth o brofiadau rhifedd, llythrennedd, 
creadigol a chymdeithasol – gan ddefnyddio TGCh law yn llaw a’r cyfan.  
Mae yma asesiadau risg cynhwysol a dilledir bob plentyn yn addas. 
GH wedi cyflwyno egwyddorion ac esiamplau i’r Corff. 
 

Pob dysgwr yn y dosbarth Derbyn i dreulio o 
leiaf un sesiwn wythnosol yn y goedwig; 
 

Da iawn Amserlennir i hyn ddigwydd, a buddiol yw’r sesiwn parthed datblygu 
amrywiol sgiliau. Mae pob un plentyn yn cymryd rhan ac yn disgleirio yn 
y modd mwyaf annisgwyl. 
 

Bron pob un dysgwr o’r Meithrin i dreulio o leiaf 
un sesiwn pythefnosol yn y goedwig; 
 

Boddhaol Mae bob un wedi cymryd rhan y neu tro. Ni llwyddwyd i gadw i’r 
amserlen pythefnosol oherwydd yr anghenion amrywiol ddaeth i’r 
wyneb ynysg y criw a rhaid oedd blaenoriaethu diogelwch yn bennaf. 



Cynllun Datblygu Ysgol Y Gorlan  2019-20 

 

Pob dysgwr yn y dosbarth D/M i gwblhau 
gweithgareddau yn yr ardal ddiogel tu allan i’r 
dosbarth yn ddyddiol (yn y cylchdroi tasgau 
ffocws); 
 

Da iawn Gweithgareddau arbennig ar waith yn ddyddiol gan ymarfer sgiliau 
penodol megis rhifedd, llefaredd, corfforol a chymdeithasol.  
Does dim dwywaith na fuasai’r gweithgareddau yma cystal heb 
ddefnydd o’r tu allan. 
 

Dysgwyr eu hunain yn arwain y cynllunio ar 
gyfer rhai gweithgareddau tu allan er mwyn 
ymarfer blaengaredd; 
 

Da iawn Rhoddir cyfleoedd diogel a niferus i’r dysgwyr fentro ac arwain 
gweithgareddau.  
Manteisir ar gyfleoedd mentergarwch drwy weithgareddau cyfoethog o 
blannu, gofalu a gwerthu cynnhyrch gan wireddu llythrennedd ariannog 
ar ei orau. Mae’n bleser tystio plant mor ifanc yn gwireddu eu syniadau a 
rhoi cynnig arni. 
 

Bron pob dysgwyr o’r D/M yn hyderus i drafod 
yr hyn maent yn ei wneud (dysgu) yn yr ardal 
tu allan; 
 

Da iawn Gyda’r diwrnod gwyrdd wedi bod, mae’r holl ddysgwyr gyda 
dealltwriaeth llawnach er mwyn trafod eu dysgu tu allan. Maent yn 
byrlymu am ‘Cadi cael hwyl’, neu ‘Rhodi rho dro arni’ wrth esbonio beth 
maent yn ddysgu wrth i’r ymennydd dyfu. 

Tasgau Bl 1 a 2 heriol yn yr ardaloedd tu allan; 
amgylchedd ffisegol y tu allan wedi ei 
gynllunio’n bwrpasol ar gyfer hyn; 
 

Boddhaol  Cyflwyniad wedi ei roi i’r Corff gan EWF yn esbonio ei gweledigaeth. 
EWF wedi llwyddo i ennill grant £500 ar gyfer adnoddau tu allan, ynghyd 
ag hyfforddiant am ddim i’r holl staff. 
Nid yw gweithgareddau heriol wedi bod yn gyson hyd yma. Mae tuedd 
iddynt fod yn ysbeidiol, a bydd angen herio hyn ar gyfer Medi nesaf. 
 

Cyfleoedd cyfartal i bob dysgwr. 
 

Da iawn Yn sicr. llwyddwyd i gynnwys pob plentyn ym mhob weithgaredd; lefel y 
gynhaliaeth sy’n wahanol. 
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Blaenoriaethau eleni 
 

Model rhesymeg Nod cyffredinol 

 
Sut gall newid staffio a threfniadaeth 

dosbarth  ar frig y CS arwain at newid?  
 
 

 
Gwella darpariaeth, safonau a chyflawniad  

dysgwyr  Bl 1 a 2 

 
Sut gall defnyddio’r llinyn Data Meddwl 

Cyfrifiadurol o’r FF.C.Dd yn ein cynlluniau 
tymor byr arwain at newid? 

 

 
Codi safonau datrys problemau a modelu 

traws ysgol 
 

 
Sut gall bod yn fentrus gyda MDP 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg arwain at 
newid?  

 
  

 
Gwella safonau darpariaeth a chynnydd 

Gwyddoniaeth i ddysgwyr  CA2 
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YSGOL Y GORLAN 
 
Medi 2019 

Datblygu Model Rhesymeg: Sut gall newid staffio a threfniadaeth dosbarth  ar frig y CS 

arwain at newid?  

NÔD CYFFREDINOL: Gwella darpariaeth, safonau a chyflawniad  dysgwyr  Bl 1 a 2 

 

 

HER MEWNBWN GWEITHREDU ALLBWN DEILLIANT/EFFAITH 
 

 

 Cyfuniad staffio o’r newydd yn y 

dosbarth. 

 
Y her o rannu swydd heb effaith 
negyddol ar y dysgwyr.  
 
Cysondeb popeth wrth rannu 
swydd. 
 
Safonau llynedd yn  ddigonol yn 
unig – bu hi’n flwyddyn heriol 
iawn o fewn y dosbarth a 
derbynwyd cymorth amrywiol 
gan yr Awdurdod i ddatrys 
anghydfod ADY. 
 
Cynnydd rhwng y 
gwaelodlin/asesiad B2 yn 
dangos llai o gynnydd  
plant B2 2019 wedi gwneud llai 
o gynnydd yn y Gymraeg nag yn 
y meysydd dysgu eraill.  Gwelir  
mai’r elfen ysgrifenny yn bennaf 
sydd yn wanach o fewn y maes.  
 
Mae patrwm treigl amser wedi 
amlygu’r angen i ymestyn yr 
haen uchaf er mwyn cyrraedd y 
deilliannau uwch. 
 
Angen darparu cyfleoedd heriol 
ac addas o fewn ardaloedd gan 
gynnwys y tu allan. 
 
 

Gwybodaeth a phrofiad parod  yr 
athrawes newydd 0.6 (EB) o 
hyfforddiant fanwl  Cath Delve. 
 
Gwybodaeth parod yr athrawes 
0.4 (EWF) o’r dysgwyr.  
 
Gwybodaeth parod asesiadau 
athrawes y Derbyn  wrth 
drosgwlyddo’r plant i B1. 
Trafodaeth rheolaidd yn ogystal 
a gwybodaeth data caled. 
 
Cadw cymhorthydd Lefel 3 (FW) 
yn y dosbarth. 
 
Cymorth ariannol y Cyfeillion i 
ddatblygu’r ardal tu allan. 
 
Rhyddhau staff i weld ymarfer 
dda mewn ysgolion eraill. Holi 
ysgolion  tu allan o’r dalgylch – 
e.e Cefn Coch, Talysarn. 
 
Rhyddhau staff ar gyfer 
hyfforddiant perthnasol.  Beth?  
Cynnig GwE? Cyfarfodydd 
tymhorol Tim CS GwE?  
 
Cyd-weithio efo’r dosbarth D/M 
a 3 / 4 er mwyn cael datblygiad a 
pharhad. 
 
Mewnbwn sylweddol AG a BJ, 
sef ymchwilwyr prosiect Shirley 
Clarke ar gyfer dileu grwpiau 

YCG wedi addasu trefnu y camau 
gweithredu 
Creu swydd ddisgrifiadau o’r newydd. 
(EMD) 
 
Trefniadaeth newydd i’r dosbarth drwy 
agor  y gwagle yn fwy effeithiol. Clirio a 
chwynnu yn gyffredinol. (EB a EWF) 
 
Cynllunio ar y cyd a sefydlu trefn hylaw 
ond pendant o ddisgwyliadau uchel 
parthed y ddarpariaeth a’r lefel o her.   
Y  ddwy athrawes a chymhorthydd yn cael 
amser gyda’i gilydd i gyd-gynllunio dros 
ginio ar ddydiau Mercher.EB i arwain hyn.. 
Llyfr cyswllt i’w adael yn y dosbarth efo 
cofnod negeseuon pwysig cyffredinol.  
Cynllun yr wythnos ar gael i bawb 
ychwanegu ato ar y Server. 
 
Gosod ardaloedd dysgu o’r newydd gan 
fabwysiadu dull heriau ac annog 
annibyniaeth. Cytuo ar ddull effeithiol o 
gadw tystiolaeth yr hyn sy’n digwydd yno. 
(EB a EWF) 
 
 
Sefydlu grwp Pininterest  a grwp 
negeseuon rhwng holl staff y dosbarth yn 
ystod gwyliau’r Haf. 
 
Rhoi llais i’r disgyblion. (EB a EWF) 
 
Cyflwyno / adolygu trefn partneriaid 
trafod, wal ddysgu, grwpiau cymysg, DD, 

Bwrlwm gwaith o fewn y dosbarth – dysgwyr 
yn annibynnol yn yr ardaloedd ac yn derbyn 
addysg  o ansawdd dda neu well yn y tasgau 
ffocws. 
 
Adborth llafar ac ysgrifenedig  bwriadus a 
defnyddiol ar  y pryd yn y tasgau ffocws.  Her a 
chynhaliaeth yn amlwg yn y llyfrau. 
Cofnodion staff/gwaith disgyblion yn dangos 
cynnydd. 
 
Lefel her addas i oed a gallu gyda chofnod 
ohono yn yr ardaloedd.  
Pob plentyn yn  cofnodi yn annibynnol. 
Bron bob plentyn  yn hyderus i  siarad yn 
estynedig am eu dysgu gan gyfeirio at yr 
amrywiol heriau a’u dewis ohonynt. 
 
‘Pace’ gweithgar i’r dydd. 
 
Llais  y plentyn yn amlwg o fewn y cynllunio. 
 
 

Gweithredu 
 Dosbarth CS cyfoes a mentrus 
 Yr addysgu yn dda/dda iawn. 

 
Mesur effaith  

 Tystiolaeth (teithiau dysgu/arsylwadau 

gwersi/craffu ar waith disgyblion) yn 
dangos amrediad o brofiadau cyfoethog tu 

mewn a thu allan. 

  
 Incerts yn dangos cynnydd da neu well 

gan fwyafrif dysgwyr Bl 1 a 2 

 Asesiadau diwedd CS yn dangos cynnydd 
yn niferoedd y deilliannau uwch a 

chynnydd yn y data i’w gymharu a’r 

gwaelodlin. 

  

 Safonau cyson drwy’r wythnos – dim ots 

pwy yw’r athrawes. 

Iaith? 
 

Lledaenu a Chynnal 
 

 Teithiau dysgu i’r Llywodrethwyr ynghyd 

a sesiynnau craffu ar dystiolaeth. 

 
 Cyd-safoni efo athrawon eraill y dalgylch. 

Pwy fydd yn trefnu hwn?  Oes dyddiadau 

wedi eu pennu erbyn hyn? 
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gallu a chreu trefn gadarn o 
ddefnydd partneriaid trafod a 
gwaith gwahaniaethol.  
(Gweler ganllawiau Mike 
Gershon) 
 
 

Cyflwyno’r Safonau Proffesiynol 
newydd sy’n gosod disgwyliadau 
pendant gan holl staff yr ysgol. 
(EMD) 
 
Sicrhau bod defnydd effeithiol 
o’r Cymhorthydd a bod hithau yn 
deall beth yn ddisgwyliedig gan 
ei chynnwys yn y cynllunio pan 
yn bosibl. (EB a EWF) 

MPLl, ac adborth fel bod cysondeb drwy’r 
ysgol. (EB a EWF) 
 
 

 

Tybiaethau 
 

 Bydd ail drefnu’r dosbarth yn rhoi cyfle i weithredu’r CS llawer 

mwy effeithiol ac effeithlon. 

 FW yn gymhorthydd profiadol ac yn gysondeb hyd yr wythnos. 

 Profiad EB yn mynd i ‘yrru’ y datblygiadau a ‘pace’ y gwaith 

ymlaen ar lefel sy’n herio a chadw diddordeb y dysgwyr. 

 Dileu grwpiau gallu am roi gwell cyfle i bob dysgwr. 

 Dysgwyr annibynnol yn rhoi llais i’w dysgu. 

 

Bygythiadau/dylanwadau o’r tu  allan 
 
 EF yn absennol ar ddydiau Mercher    

( llanw yn CA2) – gall amharu ar  y 

cyd-gynllunio. 

 Perthynas broffesiynol oedolion y 

dosbarth yn angenrheidiol er mwyn 

llwyddo.  

 
 
 

Cysylltiadau a blaenoriaethau GwE/Cenedlaethol 

 http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-

wales/?skip=1&lang=cy 

 http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-

standards?lang=cy 

 
Safonau Proffesiynol 

o Addysgeg - Dilyniant mewn dysgu 

o Addysgeg - Dylanwadu ar ddysgwyr... meithrin ymagweddau 

cadarnhaol mewn dysgwyr 

o Dysgu Proffesiynol -Rhwydweithiau a chymunedau proffesiynol 

o Arloesi- Datblygu technegau newydd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy
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YSGOL Y GORLAN 
 
Medi 2019 

Datblygu Model Rhesymeg: Sut gall defnyddio’r llinyn Data Meddwl Cyfrifiadurol o’r FF.C.Dd yn ein cynlluniau 

tymor byr arwain at newid?  
NÔD CYFFREDINOL: Codi safonau datrys problemau a modelu traws ysgol  

 

 

HER MEWNBWN GWEITHREDU ALLBWN DEILLIANT/EFFAITH 
 

 

Gwasanaeth anfoddhaol gan 
ddarparwr wedi arwain at ddiffyg 
offer gweithredol TGCh llynedd. 
 
Monitro wedi amlygu diffyg 
profiadau TGCh ar frig y CS llynedd. 
 
Trafodaethau staff yn nodi diffyg 
hyder yn y llinyn ‘meddwl 
cyfrifiadurol’ yn benodol’ traws ysgol. 
( dyddiad y cyfarfod) 
Pencampwyr digidol ( CJ ac EHP) 
wedi amlygu datrys problemau a 
modelu fel maes sydd angen sylw. 
(Gweler arfarniad DYDDIAD) 
 

Newidiadau staffio yn gyfle i adfywio 
ymdrechion pob dosbarth. 
 
Tystiolaeth Incerts yn amlygu mai 
dyma’r llinyn sydd angen ei 
ddatblygu ym mhob dosbarth. 
Diffyg cyfleoedd wedi arwain at 
safonau isel traws ysgol.  
 
Cyfarfod dalgylchol TGCh ( EHP ) yn 
amlygu’r ffaith ein bod angen 
datblygu Google Classrooms fel 
modd o rannu gwybodaeth.  
Hyn yn gyfle da i ddatblygu hynny. 
 

A yw’r ysgol wedi gwneud hunan 

arfarniad o TGCh?  (Gweler y 

canllawiau rhannwyd yn 2018-19 ar 
G5 > Llyfrgell > Blaenoriaethau > 

Cynradd-Blaenoriaethau) 

Rhyddhau cydlynwyr y flaenoriaeth (CJ 
ac EHP) i fonitro’r CDY.. 
 
Buddsoddi yn TWT 360          oddeutu 
£300) yn dilyn hyfforddiant YIY 2018. 
 
Hyfforddiant fewnol ar gyfer staff – 
awdit o anghenion ychwanegol TGCh 
staff.   
CJ i gynnal awdit adnoddau. 
CJ i gynnal awdit anghenion staff – 
Tachwedd 2019. 
EHP/ CJ i gynnal hyfforddiant fewnol – 
defnyddio cyfnod 2.45 ymlaen yn y 
prynhawniau fel nad oes gofyn ariannol. 
 
Cynnig GwE? 
Cefnogaeth allanol? 
 
 
Buddsoddiad TGCh  sylweddol 
Llywodraeth Cymru yn ystod 2020 – 
rhagwelir derbyn hyn ynystod Tymor yr 
Haf 2020. 
 

Technocamps: 
https://technocamps.com/cy 

Cynllun Cracio’r Cod: 
https://llyw.cymru/cracior-cod-
cynllun-i-ehangu-clybiau-codio 

 
 

Sefydlu ardal ddigidol ym mhob dosbarth 
 
Pob dosbarth i gofrestru ar TWT360 a 
gweithredu’r gweithgareddau perthnasol : 
2 dasg modelu cyn y Nadolig fel tasgau ffocws 
ym mhob dosbarth. 
 
Staff i chwilio ac arbrofi efo gweithgareddau 
tebyg i’r rhai awgrymir gan Twt360. 
 
Monitro llwyddiant yn Ionawr 2020 cyn 
penderfynu ar y camau nesaf  parthed datrys 
problemau.  
 
Ail adrodd yr uchod!  
 
Defnyddio asesu ffurfiannol parhaol ac Incerts i 
sicrhau cynnydd disgyblion – diwedd Tymor yr 
Hydref, Hanner tymor Chwefror a mis Mai. 
 
Cystadlaethau? 
 
 
 
 
 

Taith ddysgu/arsylwadau gwersi yn dangos bod y 
ddarpariaeth yn dda neu well ar draws yr ysgol i 
ddatblygu sgiliau datrys problemau a modelu yn 
llwyddiannus. 
 
Tasgau ffocws cyfoethog ar waith efo  modelu a 
datrys problemau yn ganolbwynt iddynt. 
(Tymor yr Hydref = 2, Tymor y Gwanwyn = 2). 
 
Tystiolaeth weledol yn ogystal ag ysgrifenedig 
gyda bron pob dysgwyr yn hyderus i drafod ei 
waith /portffolio digidol  gan ddefnyddio’r iaith 
darged briodol. 
 
Dysgwyr brig CS mwy annibynnol ac yn hyderus 
eu gwaith. 
 
Rhan fwyaf o ddysgwyr traws ysgol yn llwyddo i 
:- 

 ddilyn cyfarwyddiadau sy’n addas i’w oed a 

gallu; 

 rhoi cyfarwyddiadau sy’n addas i’w oed a gallu; 

 fewnbynnu  a dehongli data addas i oed a gallu. 
 

Bron pob dysgwr ar frig CA2 yn hyderus i 
ddefnyddio taenlen i fewnbynnu a chanfod 
gwybodaeth. 
Gwaith mwyafrif y dysgwyr yn dystiolaeth o allu 
cymhwyso’r sgiliau hyn yn llwyddiannus mewn 
cyd-destunau ar draws y cwricwlwm. 
 
 

Gweithredu 
Ymwybyddiaeth dda o ddarpariaeth ar 
gyfer dilyniant a pharhad o ran sgiliau a 
phrofiadau modelu a datrys problemau 
ym mhob dosbarth. 
 
Mesur effaith  
Tystiolaeth yn dangos amrediad o 
brofiadau cyfoethog ym mhob 
dosbarth. 
 
Incerts yn dangos cynnydd da neu well 
gan fwyafrif dysgwyr.   
Rhan fwyaf o ddisgyblion ar draws yr 
ysgol yn cyflawni deilliannau dymunol y 
FfCD ar gyfer eu hoed. 
Rhan fwyaf o ddisgyblion B6 yn cyflawni 
nodweddion L4+ a ‘r mwyafrif yn 
cyflawni nodweddion L5+ mewn TGCh. 
 
Bron pob  disgybl s’ yn trosglwyddo i’r 
Uwchradd yn gallu cymhwyso’u medrau 
datrys problemau/modelu ar draws y 
cwricwlwm. 
  
Monitro yn nodi dysgu ac addysgu sy’n 
dda neu well ym mhob dosbarth. 
 
 

Lledaenu a Chynnal 
 
Teithiau dysgu i’r Llywodraethwyr 
ynghyd a sesiynau craffu ar waith. 
 
Cyd-safoni mewnol a rhannu arfer dda. 
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Tybiaethau 

 https://twt360.com/cy/adra-aelodau/ 

 https://www.tts-group.co.uk/primary/computing-ict/ 

 https://drive.google.com/file/d/0B-
t2mgq_aM3rM0d1T0sxUmRsWVE/view 

 https://drive.google.com/file/d/0B-
t2mgq_aM3rNXNQVG5uN1hyeUU/view 

 

 Arweiniad CJ ac EHP yn gadarn er mwyn arwain a datblygu 
hyder staff. 

 

 Twt 360 yn rhoi canllawiau clir parthed darpariaeth a 
chynllunio,er mwyn i bob dosbarth lwyddo. 

 

 Offer newydd/ offer gweithredol yn cynnig adnoddau 
wrth law er mwyn llwyddo. 

 

 Tasgau ffocws yn mynd i sicrhau dysgu’r sgiliau 
perthnasol. 

Bygythiadau/dylanwadau o’r tu allan 
 

 Oediad arian Llywodraeth Cymru 
ar gyfer adnoddau newydd. 

 Offer yn torri. 

 Gwasanaeth anfoddhaol gan 
Cynnal. 

 

Cysylltiadau a blaenoriaethau GwE/Cenedlaethol 

 http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/educatio
n-in-wales/?skip=1&lang=cy 

 http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-
standards?lang=cy 

 https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/fframwaith-
cymhwysedd-digidol-fersiwn-ddrafft-cwricwlwm-i-gymru-2022/ 

 https://www.gwegogledd.cymru/index.php/cefnogaeth-
cwricwlwm/y-fframwaith-cymhwysedd-digidol-a-dysgu-yn-y-gymru-
ddigidol/ 
https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/do
cuments/Preparing%20for%20the%20DCF%20cym.pdf 

 
Safonau Proffesiynol 

o Addysgeg - Dilyniant mewn dysgu 
o Addysgeg - Dylanwadu ar ddysgwyr... meithrin 

ymagweddau cadarnhaol mewn dysgwyr 
o Dysgu Proffesiynol -Rhwydweithiau a chymunedau 

proffesiynol 
o Arloesi- Datblygu technegau newydd 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

https://twt360.com/cy/adra-aelodau/
https://www.tts-group.co.uk/primary/computing-ict/
https://drive.google.com/file/d/0B-t2mgq_aM3rM0d1T0sxUmRsWVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-t2mgq_aM3rM0d1T0sxUmRsWVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-t2mgq_aM3rNXNQVG5uN1hyeUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B-t2mgq_aM3rNXNQVG5uN1hyeUU/view
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/fframwaith-cymhwysedd-digidol-fersiwn-ddrafft-cwricwlwm-i-gymru-2022/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/fframwaith-cymhwysedd-digidol-fersiwn-ddrafft-cwricwlwm-i-gymru-2022/
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YSGOL Y GORLAN 
 
Medi 2019 

Datblygu Model Rhesymeg: Sut gall bod yn fentrus gyda MDP Gwyddoniaeth a Thechnoleg arwain at newid?  
 

NÔD CYFFREDINOL: Gwella safonau darpariaeth a chynnydd Gwyddoniaeth i ddysgwyr  CA2 

 

 

HER MEWNBWN GWEITHREDU ALLBWN DEILLIANT/EFFAITH 
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 Cyfuniad o graffu ar lyfrau a 
safoni Bl 6 2018-19 wedi 
amlygu’r angen i wella’r 
ddarpariaeth Gwyddonol.  

 Y prif ddiffygion oedd swmp o 
wybodaeth yn hytrach na 
datblygu sgiliau yn 5/6 (athrawes 
arferol ar famolaeth). 

 O fewn 3 / 4, y brif ddiffyg oedd 
prinder cyfleoedd o fewn y 
ddarpariaeth. 
( Dyddiad hyn) 
 

 Yr angen i baratoi ar gyfer 
Cwricwlwm Newydd i Gymru, a 
gofynion dichon Maes Dysgu a 
Phrofiad Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg. Dyma gyfle i fentro! 

 
Mae her o gynnal safonau y 
Cwricwlwm Cenedlaethol tra’n 
darparu profiadau newydd sy’n 
sbarduno syniadau’r dysgwyr / 
mewn ymateb i ddigwyddiadau 
cyfoes. 
 

 Gostyngiad yn y lefelau uwch ar 
ddiwedd Bl 6 a 4 yn Haf 2019. 
Adroddiadau Incerts yn amlygu 
hyn.   

 Nid yw hyn yn batrwm 
cyffredinol dros dreigl tair 
mlynedd – amlyga ei hun fel 
llynedd yn benodol. 
 
Athrawon CA2 wedi gweld yr 
angen wrth arfarnu eu hunain. 
( dyddiad) 
 
Y  cydlynydd Gwyddoniaeth (CJ) 
yn hyderus efo’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol Gwyddoniaeth ac 
yn croesawu’r her o ddatblygu 
sgiliau drwy ystod wahanol o 
brofiadau wrth arbrofi efo 
Cwricwlwm Newydd i Gymru.  
 
Darpariaeth Gwybodaeth a 
Dealltwriaeth o’r Byd yn y 

Beth sydd angen ei wneud cyn 
dechrau monitro? 
 
 
Rhyddhau cydlynydd y flaenoriaeth 
(CJ) i fonitro darpariaeth a 
chynnydd yn CA2. 
CJ i fonitro drwy graffu ar lyfrau a 
thrafod efo disgyblion er mwyn 
gweld safon y dysgu ( Rhagfyr, 
Mawrth, Mai ) 
 
 
Staff CA2 i ddarllen MDaPh 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg – 
adolygu’r  prif negeseuon mewn 
cyfarfod staff  (dyddiad buan yn 
2020) 
 
Cyfarfodydd staff i nodi os yw   
camau gweithredu’r flaenoriaeth 
yn cael eu dilyn. 
 
Buddsoddi mewn adnoddau / 
hyfforddiant/  llyfrau ymchwil / 
ymweliadau / ymwelwyr yn ystod y 
flwyddyn. Clustnodi oddeutu £400 
ar gyfer hyn.  
 
Rhyddhau staff ar gyfer 
hyfforddiant priodol – athrawon a 
staff cefnogi.  
Cynnig GwE, cyrsiau allanol, 
ymweliadau i ysgolion eraill, 
cydweithio gydag athrawon eraill) 
 
Rhyddhau CJ i weithio o bosib gyda 
chydlynwyr eraill y dalgylch.  
 
 
 

Sefydlu ardal ddysgu Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg / ‘Darganfod’  ar gyfer dysgu 
annibynnol yn y prynhawniau yn 
‘stafelloedd dosbarth CS a CA2. 
 
Tasgau ffocws Gwyddonol pythefosol dan 
arweiniad oedolyn yn CA2 er mwyn 
addysgu sgiliau penodol – i’w hymarfer yn 
yr ardaloedd ac o fewn gwaith 
trawsgwricwlaidd maes o law.  
 
Sicrhau bod agwedd wyddonol o fewn pob 
sbardun thematig – ymweliad, newyddion, 
offer ayyb. 
 
Rhoi stop ar yr angen i ddilyn amserlen 
caeth yr ‘ystod’ gwyddonol oedd yn bodoli. 
Yn hytrach, rhoi mwy o bwyslais ar y sgiliau 
gwyddonol.    
 
Defnyddio hanes gwyddonwyr yng nghyd-
desun meddylfryd o dwf. 
 
Sicrhau profiadau ‘go iawn’ gan gychwyn 
wrth draed ein hunain cyn mynd i’r 
haniaethol. 
Sicrhau cynnwys y Cwricwlwm Cymreig – 
gwyddoniaeth yn yr ardal leol / 
gwyddonwyr o Gymru 
 
Trefnu gweithdy diwrnod ‘Sbarduno’ gyda 
Asiantaeth Allanaol ar gyfer Bl 5 a 6 er 
mwyn cael profiad o fod yn wyddonwyr.  
 
Cymydog i’r Ysgol i drefnu gosod telisgopau 
ar y buarth a thrafod planed Mercher yn 
croesi rhwng yr haul a’r ddaear ( Tachwedd 
11eg)  
 
Sicrhau cyfleoedd i gyrraedd y lefelau uwch 
o fewn pob dosbarth: Lefel 5+ ar gyfer Bl 6 
a Lefel 4+ ar gyfer Bl 4 hyd rhai o 
Ddatganiadau o’r hyn sy’n bwysig  :- 

 cwmpasu defnydd o dystiolaeth, a 
gesglir mewn gwahanol ffyrdd, er 
mwyn cwestiynu syniadau, llunio 
barnau a dyfnhau dealltwriaeth 
wyddonol; 

Tasgau cyfoethog i ddisgyblion CA2 sy’n 
sicrhau darpariaeth dda neu well i 
ddatblygu sgiliau MDaPh Gwyddoniaeth yn 
llwyddiannus.  Anelu am 3 neu 4  bob 
tymor. 
 
Sbardun gwyddonol yn amlwg o fewn y 
themau newydd. 
 
Sgiliau gwyddonol yn ganolbwynt tasgau 
ffocws cyn rhoi cyfle i’w hymarfer yn 
annibynnol o fewn yr ardaloedd.   
 
Athrawon a disgyblion yn defnyddio asesu 
ffurfiannol a chrynodol i sicrhau eu bod yn 
gwneud cynnydd. 
 
Tystiolaeth weledol yn ogystal ag 
ysgrifenedig gyda’r dysgwyr yn hyderus i 
drafod eu gwaith gan ddefnyddio’r iaith 
darged a’r geirfa cywir. 
 
Staff CA2 yn hyderus i fentro ac i safoni yn 
gywir.  (mewnol ac allanol) 
 
 
 

Gweithredu 
 Ymwybyddiaeth a darpariaeth ar gyfer 

dilyniant a pharhad yn CA2 o ran sgiliau 
a’r hyn sy’n bwysig ym maes 
Gwyddoniaeth a a Thechnoleg  

 yn dda/yn dda iawn. 
 
Mesur effaith  

 Tystiolaeth yn dangos amrediad o 
brofiadau cyfoethog ym mhob dosbarth 
sy’n adeiladu ar ddysgu blaenorol y 
disgyblion. 

  
 Incerts yn dangos cynnydd da neu well 

gan fwyafrif dysgwyr CA2. 
  
 Asesiadau diwedd CA2 yn dangos cynnydd 

yn niferoedd L4a/ L5+ 
 
 
Lledaenu a Chynnal 
 

 Sesiynau craffu ar waith a monitro’r dysgu 
yn cael ei adrodd gan CJ i’r Corff. 
 

 Arsylwadau cyfoedion o fewn y dalgylch. 
 

 Cyd-safoni efo athrawon eraill sy’n 
rhannu’r blaenoriaeth tebyg. 

 
 Cymedroli answyddogol (Chwefror) a 

swyddogol (Mehefin). 
 

 Pontio cynradd/uwchradd? 
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Derbyn yn effeithiol ond prinder 
amlwg ym Ml 1 a 2 llynedd sy’n 
mynd i ddylanwadu ar fan 
cychwyn Bl 3 eleni. 
Tuedda frig y CS hyd yma, i 
ganolbwyntio ar wybodaeth yn 
hytrach na chyflwyno sgiliau.  

 pethau byw a’r broses o astudio 
organebau a sut y maent yn cystadlu 
er mwyn goroesi; 

 darganfod mwy am natur mater a 
chyfansoddiad pethau, a sut maent yn 
ymddwyn ac yn rhyngweithio; 

 perthynas rhwng grymoedd ac egni a 
sut mae’n effeithio arnom. 

Tybiaethau 

 https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/d
ocuments/Science%20and%20design%20and%20technology%20cy
_0.pdf 

 https://hwb.gov.wales/repository/tree?sort=created&language=cy
&tags=Gwyddoniaeth&tags=Cyfnod%20Allweddol%202&nodeId=2
7aab2f2-d1bf-4a20-be14-3c18c0ab21f7 

 https://gweld-gwyddoniaeth.co.uk/resources-providers-activities-
parent/resources/ 

 

 Brwdfrydedd yr oedolion i sicrhau llwyddiant i’r flaenoriaeth. 
 

 Chwilfrydedd naturiol y dysgwyr i ddysgu. 
 

 Gwybodaeth drwyadli CJ a’i gallu i arwain y ddarpariaeth. 

Bygythiadau/dylanwadau o’r tu allan 
 

 Asesiadau risg yn dangos perygl. 

 Diffyg gwybodaeth gychwynnol Bl 3 yn 
sail i’r dysgu. 

 Trefn newydd o grwpiau gallu cymysg 
yn gweithio’n annibynnol yn her o’r 
newydd i bawb. 

 Diffyg gofod yn Bl 5/6 yn cynnig her. 
 

Cysylltiadau a blaenoriaethau GwE/Cenedlaethol 

 http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-
wales/?skip=1&lang=cy 

 http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy 

 https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/gwyddoniaeth-a-
thechnoleg/ 

 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hwb-live-
storage/77/8a/8e/b8/e7554d2ab0f68781b72ad75b/gwyddoniaeth-yng-
nghwricwlwm-cenedlaethol-cymru.pdf 

 
Safonau Proffesiynol 

o Addysgeg - Dilyniant mewn dysgu 
o Addysgeg - Dylanwadu ar ddysgwyr... meithrin ymagweddau cadarnhaol 

mewn dysgwyr 
o Dysgu Proffesiynol -Rhwydweithiau a chymunedau proffesiynol 
o Arloesi- Datblygu technegau newydd 

 

https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Science%20and%20design%20and%20technology%20cy_0.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Science%20and%20design%20and%20technology%20cy_0.pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Science%20and%20design%20and%20technology%20cy_0.pdf
https://hwb.gov.wales/repository/tree?sort=created&language=cy&tags=Gwyddoniaeth&tags=Cyfnod%20Allweddol%202&nodeId=27aab2f2-d1bf-4a20-be14-3c18c0ab21f7
https://hwb.gov.wales/repository/tree?sort=created&language=cy&tags=Gwyddoniaeth&tags=Cyfnod%20Allweddol%202&nodeId=27aab2f2-d1bf-4a20-be14-3c18c0ab21f7
https://hwb.gov.wales/repository/tree?sort=created&language=cy&tags=Gwyddoniaeth&tags=Cyfnod%20Allweddol%202&nodeId=27aab2f2-d1bf-4a20-be14-3c18c0ab21f7
https://gweld-gwyddoniaeth.co.uk/resources-providers-activities-parent/resources/
https://gweld-gwyddoniaeth.co.uk/resources-providers-activities-parent/resources/
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/gwyddoniaeth-a-thechnoleg/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/gwyddoniaeth-a-thechnoleg/
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YSGOL Y GORLAN 
 
Medi 2019 

Datblygu Model Rhesymeg: Sut gall cefnogi iechyd a lles dysgwyr (mewn byd sy’n newid yn gyflym) arwain at newid?  
 

NÔD CYFFREDINOL: Gorffen sefydlu dysgu a chwarae yn yr awyr agored o fewn y Cyfnod Sylfaen; datblygu agweddau 
iechyd meddwl llesol traws ysgol.  Mae lot yma:  awyr agored, meddwlgarwch a Yoga, chwarae creadigol/annibynnol.  
Gofalwch nad ydych yn trio mynd i bob man/gwneud gormod.  Beth, yn benodol, sydd eu hangen ar y grŵp o blant 
bregus er mwyn ymdopi gyda penwythnosau/gwyliau/ysgol uwchradd? 

 

 

HER MEWNBWN GWEITHREDU ALLBWN DEILLIANT/EFFAITH 
 

 

 Yr arfer dda o ddefnyddio’r tu allan 
mor llwyddiannus yn y Dosbarth 
Derbyn angen ei sefydlu yn gadarn 
o fewn gweddill  y CS a’i ledaenu i 
CA2 ei gychwyn rhoi ar waith. 
 

 Cyd-blethu’r uchod efo paratoi ar 
gyfer Cwricwlwm Newydd i Gymru, 
a gofynion dichon Maes Dysgu a 
Phrofiad Iechyd a Lles. 
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-
drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/ 
 

 Cynnydd dychrynllyd (yn ystod 
2018-19) o gyfeiriadau gan yr Ysgol 
i wasanaethau CAMHS a Chefnogi 
Teuluoedd. 
 

 Cydweithio yn y maes (Arian grant 
CiG i gymhwyso aelod o staff yn 
llwyddiannus yn Ymerferydd Ysgol 
Goedwig, Lefel 3) 
 

 Er i’r Ysgol ennill ail ddeilen aur 
cynllun adolygu Ysgolion Iach 
Cymru, mae adroddiad thematig 
Estyn (Effaith yr ysgol ar iechyd a 
llesiant disgyblion) yn destun 

Grant PMG  
Cyllido uwchsgilio 
Makaton; oddeutu £100.  
 
Cyllido uwchsgilio aelod o 
staff fel Ymarferydd 
Cymorth Cyntaf Iechyd 
Meddwl bobl ifanc - £175. 
 
Rhyddhau staff 
Ymarferydd Ysgol 
Goedwig i fynychu 
hyfforddiant Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn ystod 
Hydref. (Cysylltu efo 
Natur).  
 
Ymarferydd Ysgol 
Goedwig i fodelu 
gweithgareddau posib i 
staff Bl 1 a 2  sy’n adeiladu 
ar ddysgu blaenorol 
disgyblion o’r M/D.  
(Angen sylw ar 
ddealltwriaeth o 
feddylfryd o dwf/pwerau 
dysgu a cwestiynu) 
 

Cyfnod wythnosol o Yoga i holl 
dysgwyr CA2 gan EF, gan ddefnyddio’r 
tu mewn a thu allan. 
 
Pob aelod o staff i ddefnyddio eu 
sgiliau Makaton yn ddydiol er mwyn 
cynorthwyo disgyblion i fynegi eu 
hunain. 
 
Pob dosbarth i drefnu o leiaf un 
profiad cyfoethog y tymor  yn yr awyr 
agored. 
 
Gweithredu egwyddorion tawelu o’r 
hyfforddiant gorbryder yn unigol efo 
unigolion a adnabyddir yn barod, yn 
ogystal a’u cyflwyno fel 
gweithgareddau dosbarth gyfan gyda 
stori/ cerdd addas. 
 
Ymarferydd Ysgol Goedwig i gynnal 
hyfforddiant i’r holl staff ( ar ol ysgol = 
dim cost). Nod = egwyddorion 
diogelwch, gweithgareddau posibl 
ayyb. Dilyniant M-B6 er mai gofod 
defnyddiol yn hytrach na ‘ysgol 
goedwig’ fydd hi i CA2 ar hyn o bryd. 
 

 Pob dysgwr i dderbyn cyfle wythnosol i 
brofi tawelwch ac i ymlacio drwy 
fyfyrio   gyda meddwlgarwch a/neu 
Yoga. 
 
Pob dysgwr i gael cyfleoedd rheolaidd i 
rhyddhau egni a gwella iechyd 
corfforol drwy weithgareddau 
corfforol sy’n ychwanegol i Addysg 
Gorfforol.  
 
Holl dysgwyr y CS yn   derbyn cyfnodau 
dyddiol i feithrin sgiliau rhyngbersonol 
a chymdeithasol megis cymdeithasu, 
sgiliau cyfathrebu, a gwaith tîm yn yr 
awyr agored. 
 
Holl ddysgwyr y CS yn derbyn 
cyfleoedd dyddiol i chwarae er mwyn 
lleihau lefelau straen a chynnig 
cyfleoedd i fod yn greadigol ac yn 
ddychmygus. 
 
Holl ddysgwyr CA2 yn derbyn o leiaf 
awr yr wythnos i feithrin sgiliau 
rhyngbersonol a chymdeithasol megis 
cymdeithasu, sgiliau cyfathrebu, a 
gwaith tîm yn yr awyr agored.  

Gweithredu 
 Ymwybyddiaeth a darpariaeth ar 

gyfer Dilyniant a pharhad o 
ddosbarth i ddosbarth o ran sgiliau 
a’r hyn sy’n bwysig ym maes Iechyd 
a Lles yn 

 dda/da iawn. 
 
Mesur effaith  
Llai o gyfeiriadau i asiantaethau 
allanol. 
Plant grwpiau targed  traws ysgol 
yn gwneud cynnydd da yn eu 
gwaith cwricwlaidd. 
Ffitrwydd plant CA2 yn gwella yn 
ystod y flwyddyn – cofnod 
achlysurol i’w gadw. 
Holiaduron/cofnodion grŵp ffocws 
yn dangos? 
 

 Tystiolaeth yn dangos amrediad o 

brofiadau cyfoethog ym mhob 

dosbarth. 

 
 Hyder a sgiliau pob un oedolyn yn 

gwella wrth ddarparu a chyflwyno 

profiadau perthnasol. 

 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/
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trafod defnyddiol efo staff newydd 
yr Ysgol nad ydynt wedi arfer efo 
ethos o’r fath. 

 
  
 Diddordeb naturiol pob aelod o 

staff i ledaenu ethos gynhaliol i 
iechyd a lles cyffredinol ein 
dysgwyr. Pob aelod o staff wedi 
derbyn hyfforddiant Therapi 
Chwarae ym Mehefin 2019.  Yr her 
yw gweithredu manteision yr holl  
hyfforddiant yn effeithiol a chyson. 
 

 Cymhorthydd wedi ei uwchsgilio 
llynedd i fod yn ymarferydd ELSA. 
Mae angen gwireddu ac 
amserlennu y rhaglen traws ysgol. 
 

 Holl staff llynedd wedi eu hyfforddi 
mewn Makaton er mwyn 
cyfathrebu efo dysgwyr ag 
anhwylderau iaith. Un 
cymhorthydd wedi mynychu tridiau 
o hyfforddiant dwys. Angen rhoi ail 
hwb i hyn traws ysgol. 
 

 Yr ysgol wedi derbyn gwobr arian 
Sustarns Cymru yn ystod Haf 2019. 
Angen paratoi ar gyfer yr wobr aur 
– erbyn Haf 2021. Mae’r holl waith 
trefnuymarferol  a gweinyddol ar 
gyfer hyn yn her ychwanegol er 
iddo fod yn hollol addas i egwyddor 
y flaenoriaeth. 
 
Datganiad Estyn - Dylai gweithwyr 
proffesiynol werthfawrogi 
pwysigrwydd chwarae wrth feithrin 
yr holl nodweddion sydd eu 
hangen ar gyfer y datganiadau o’r 
hyn sy’n bwysig mewn Iechyd a 
Lles. 
 

Costau llanw hanner 
diwrnod i ryddhau 
athrawon Bl 1/2  i ymweld 
ag ysgolion eraill sy’n 
llwyddo. (£250) 
 
Holl staff i dderbyn 
adborth hyfforddiant gor-
bryder gan Rh.L a GH. 
(Diwrnod HMS, dim cost.) 
 
Defnyddio cymorthyddion 
CA2 er mwyn cynnal 
gweithgareddau’r  
prynhawn yn yr awyr 
agored. Athrawon 
dosbarth i gynllunio’r 
gweithgareddau.  
 
Cyfeillion yr Ysgol wedi 
addo cynorthwyo os oes 
angen arian ar gyfer codi 
ffens yn y CS.  
 
Aelod o staff i fynychu 
hyfforddiant galar/ 
trawma Gwe – cost llanw. 
 
Buddsoddi mewn 
adnoddau / hyfforddiant/  
llyfrau ymchwil 
/gwasanaeth  arbenigol yn 
ystod y flwyddyn. 
 
Pob aelod o staff wedi 
ymgyfarwyddo’n llawn 
gyda’r MDaPh Iechyd a 
Lles erbyn diwedd tymor 
yr Hydref. 
 
Adnoddau addas yn yr 
ysgol er mwyn cefnogi’r 
ddarpariaeth orau ar gyfer 
y dysgwyr.  Mae oddeutu 

Cyfnodau ymdawelu amrywiol i’w 
hymarfer traws ysgol 
 
Ail gyflwyno bocs pryder cyfrinachol i 
sylw’r Pennaeth 
 

 Cyfnodau ABACh wythnosol ym mhob 
dosbarth.  Dilyn rhaglen Ysgolion Iach, 
‘Os mets’.  

 Amser cylch o leiaf wythnosol yn y CS 
a gweithgareddau o’r cynllun yn 
bythefnosol yn CA2 – oni bai bod 
rhywbeth yn codi yn y cyfamser.  

  

 Gweithgareddau addas i Bl 5/6  geisio 
deall yr emosiynau sy’n aml yn 
afreolus yn ystod y glasoed 
 
Oedolion y CS yn ymuno yn y chwarae 
gan fodelu ac arwain pan yn briodol 
gan fwydio iaith yn barhaol.  
 
 
Bl 1 a 2 i gynnwys gweithgareddau tu 
allan o fewn eu cynllunio wythnosol a 
sicrhau ei fod yn digwydd erbyn 
hanner tymor Hydref. Cymorthyddion 
yn wybyddus o’r cynllun a’r DD 
perthnasol. 
 
Archebu adnoddau Cymraeg gan 
https://www.cwmt.org.uk/schools-
families-resources 
 
Darpariaeth o’r FF.C.Dd hefyd yn 
ddarpariaeth o’r berthynas rhwng y 
datganiadau o’r hyn sy’n bwysig : 
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-
drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/#y-
berthynas-rhwng-y-datganiadau-o’r-
hyn-sy’n-bwysig 
 

 

 Pob dysgwyr traws ysgol yn dysgu sut i 
yn gallu gweithredu’n llwyddiannus â’u 
cyfoedion a chydag oedolion  - gan 
ddefnyddio lleoliadau tu allan i’r 
ystafell ddosbarth. 
 
Amrywiol brofiadau o weithgareddau 
cryfhau lles meddwl, a defnyddio’r 
ardal tu allan yn magu hyder, hunan-
barch, strategaethau ymdopi mwyafrif 
ein dysgwyr. 
 
Cyfnodau amser chwarae yn 
cynorthwyo datblygu ymennydd iach, 
corff a meddwl iach  ym mhob dysgwr 
yn ogystal â datblygu gallu 
cymdeithasol ac emosiynol pob 
plentyn.  
 
 
Ymwybyddiaeth gadarn bod POB 
oedolyn yn gyfrifol am iechyd a lles ein 
dysgwyr; felly hefyd ein 
Llywodraethwyr.   

 Ymddygiad ar-lein cadarnhaol gan y 

dysgwyr ynghyd a chryfhau 

dinasyddiaeth ddigidol 

 

 Dysgwyr hynaf CA2 yn gallu trafod 

rôl gadarnhaol cymunedau ar-lein.  

 
 
 
Lledaenu a Chynnal 
 

 Arddangosfeydd perthnasol traws 

ysgol ar gyfer enghreifftio 

technegau ymdawelu a ble ceir 

cymorth. 

  

 Teithiau dysgu i’r Llywodrethwyr 

yn amlygu’r gwaith da. 

 

 Trafodaethau rheolaidd ymysg staff 

am iechyd a lles y plant yn ein gofal 

– ymateb gan gynnig cynhaliaeth i’r 

plentyn / teulu. 

 

 Gwahodd ysgolion y dalgylch i 

unrhyw hyfforddiant a drefnir. 

 

  Arsylwadau cyfoedion o fewn y 

dalgylch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cwmt.org.uk/schools-families-resources
https://www.cwmt.org.uk/schools-families-resources
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/#y-berthynas-rhwng-y-datganiadau-o'r-hyn-sy'n-bwysig
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/#y-berthynas-rhwng-y-datganiadau-o'r-hyn-sy'n-bwysig
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/#y-berthynas-rhwng-y-datganiadau-o'r-hyn-sy'n-bwysig
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/#y-berthynas-rhwng-y-datganiadau-o'r-hyn-sy'n-bwysig
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Bu enghraifft difrifol llynedd o 
gamymddwyn arlein gan rai o Fl6 
yn ystod y penwythnosau. Mae 
angen parhau i addysgu arfer dda 
yn CA2. 

£400 yn y gyllideb ar gyfer 
adnoddau – GH yn 
ymchwilio i beth sydd 
orau ar ein cyfer ni 
 
Rhodd o £100 i bob 
dosbarth yn dymhorol gan 
y Cyfeillion  gellir ei 
ddefnyddio ar gyfer 
ymweliadau. 
 
Mae digon o ddillad addas 
gan y Derbyn ar gyfer 
mynychu’r goedwig. 
. 
Hyfforddiant darparwr 
allanol ar gyfer defnyddio 
adnoddau yn effeithiol ar 
gyfer y tu allan ( grant 
enillwyd Haf 2019) 
 
Gweithdy Makaton (oriau 
gwyll) ar  gyfer uwch sgilio 
staff i gyfathrebu’n 
effeithiol fel bod pawb yn 
cael ei ddeall. 
 
Holl athrawon i dderbyn 
hyfforddiant EVOLVE ar 
gyfer defnyddio’r 
amgylchedd  ( diwrnod 
HMS, dim cost). 
 
Mewnbwn Rhaglen Graidd 
yr Heddlu yn cyffwrdd 
nifer fawr o agweddau 
MDP Iechyd a Lles. 

Defnydd a darparieth y Derbyn / 
Meithrin i gynnal safon cyson dda neu 
well. 
 
CA2 i redeg y trac er mwyn gwella 
hunan berfformiad – o leiaf yn 
wythnosol. 
 
Gweithgareddau CA2 yn y 
prynhawniau yn sicrhau cyfleoedd i 
feithrin sgiliau rhyngbersonol a 
chymdeithasol megis cymdeithasu, 
sgiliau cyfathrebu, a gwaith tîm yn yr 
awyr agored.  
 
Bl 1 a 2 i gael amser chwarae arwahan 
i’r Derbyn yn y prynhawniau er mwyn 
rhoi cyfle iddynt redeg / chwarae heb 
boeni am osgoi rhai bach. Oedolion i 
ymuno yn y chwarae er mwyn hybu 
symud ac herio. 
 
 
Parhau i sicrhau ymddygiad bositif a 
pharchus arlein ymysg defnyddwyr 
CA2 – PC Dewi Owen yn cyflwyno 
peryglon gan gynnwys oedranau cywir 
defnyddio rhaglenni megis Snapchat. 
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Tybiaethau 
Pam ydych yn tybio bod y mewnbwn/gweithredu hyn yn mynd i 
arwain at welliannau mewn iechyd a lles eich grŵp 
targed/disgyblion y Gorlan 

 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-

12/meddwl-yn-gadarnhaol-iechyd-a-lles-emosiynol-mewn-

ysgolion-a-lleoliadau-blynyddoedd-cynnar.pdf 

 https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zbhv8xs 

 https://healthyyoungmindsinherts.org.uk/schools/lesson-

plans-and-free-resources 

 https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-

resources/resources/health-here-where-resources 

 https://exerciseright.com.au/the-benefits-of-outdoor-play-

for-children 

 Https://www.nwf.org/Kids-and-Family/Connecting-Kids-

and-Nature 

  

Bygythiadau/dylanwadau o’r tu allan 
 
 Newid yn ein staffio. 

 Ymateb rhieni i gynhaliaeth. 

 Argaeledd hyfforddiant 

perthnasol. 

 Tywydd rhy beryglus dim yn 

digwydd yn aml 

 Diogelu cynefin y nadroedd. 

 

Cysylltiadau a blaenoriaethau GwE/Cenedlaethol 

 http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-

wales/?skip=1&lang=cy 

 http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-

standards?lang=cy 

 https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/ 

 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-08/ymateb-i-
faterion-hunan-niweidio-a-theimladau-hunanladdol-ymhlith-pobl-ifanc-
canllawiau.pdf 

  
 
Safonau Proffesiynol 

o Addysgeg - Dilyniant mewn dysgu 

o Addysgeg - Dylanwadu ar ddysgwyr... meithrin ymagweddau 

cadarnhaol mewn dysgwyr 

o Dysgu Proffesiynol -Rhwydweithiau a chymunedau 

proffesiynol 

o Arloesi- Datblygu technegau newydd 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-12/meddwl-yn-gadarnhaol-iechyd-a-lles-emosiynol-mewn-ysgolion-a-lleoliadau-blynyddoedd-cynnar.pdf
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zbhv8xs
https://healthyyoungmindsinherts.org.uk/schools/lesson-plans-and-free-resources
https://healthyyoungmindsinherts.org.uk/schools/lesson-plans-and-free-resources
https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources/health-here-where-resources
https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources/health-here-where-resources
https://exerciseright.com.au/the-benefits-of-outdoor-play-for-children
https://exerciseright.com.au/the-benefits-of-outdoor-play-for-children
https://www.nwf.org/Kids-and-Family/Connecting-Kids-and-Nature
https://www.nwf.org/Kids-and-Family/Connecting-Kids-and-Nature
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/education-in-wales/?skip=1&lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/collections/professional-standards?lang=cy
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-drafft-i-gymru-2022/iechyd-a-lles/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-08/ymateb-i-faterion-hunan-niweidio-a-theimladau-hunanladdol-ymhlith-pobl-ifanc-canllawiau.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-08/ymateb-i-faterion-hunan-niweidio-a-theimladau-hunanladdol-ymhlith-pobl-ifanc-canllawiau.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-08/ymateb-i-faterion-hunan-niweidio-a-theimladau-hunanladdol-ymhlith-pobl-ifanc-canllawiau.pdf
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Amserlen monitro 
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Datblygiad proffesiynol 
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