Cynlluniau gweithredu strategol y flwyddyn gyfredol
1. BLAENORIAETH 1: Y Gymraeg- mabwysiadu strategaethau Pie Corbett er mwyn datblygu’r elfen llafar er mwyn codi’r nifer sydd yn

ymgyrraedd a L4+ a L5+ a D5+ a D6+ yn y cyfnod sylfaen.

Arweinwyr: Mrs Non Gwyn Jones, Mrs Manon Dauncey Griffiths
Llywodraethwyr: Mrs Ann Williams a Mr Dyfed Henry Jones
Aelod dynodedig o’r UDRH: Mr Elfed Morgan Morris (Pennaeth).

Cyswllt gyda’r Fframwaith Arolygu Cyffredin:

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH/ CYSWLLT GYDA HUNANARFARNU:

TYSTIOLAETH I GEFNOGI:
Arfarniad CDY 2016-17
Hunan Arfarnu 2016-2017
Gwe Iaith 2016
Adroddiadau Cymedroli 2016-2017
Adroddiadau Craffu 2016-2017
Setiau Data Craidd 2016-2017

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2.2
2.1.2
2.2.2
3.4.1

Crynodeb meincnodi: % sy’n cyflawni L4+ ym mhob pwnc fesul grŵp meincnodi FSM
Teitl
Cymraeg

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
3

3

2

2

3

3

Crynodeb meincnodi: % sy’n cyflawni L5+ ym mhob pwnc fesul grŵp meincnodi FSM
Teitl

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Cymraeg

2

3

2

1

2

2

Crynodeb meincnodi: % sy’n cyflawni deilliant 5+ ym mhob Maes Dysgu fesul grŵp meincnodi FSM
Teitl
Cymraeg

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

3

2

3

3

2

2

Crynodeb meincnodi: % sy’n cyflawni deilliant 6+ ym mhob Maes Dysgu fesul grŵp meincnodi FSM
Teitl
Cymraeg

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

3

3

3

1

1

2

CYFRANIAD AT GODI SAFONAU

Canlyniadau a thueddiadau mewn perfformiad
Safonau grwpiau o ddysgwyr
Cyflawniad a chynnydd yn y dysgu
Medrau
Yr iaith Gymraeg
Cyfranogi mewn dysgu
Darpariaeth ar gyfer medrau
Asesu’r dysgu ac asesu ar gyfer dysgu
Rheoli staff ac adnoddau

Ein gweledigaeth yw canolbwyntio ar y llafar er mwyn codi safonau ysgrifennu’r disgyblion.
Gan fod 15% o ddisgyblion yr ysgol yn hanu o aelwydydd Cymraeg, dylid canolbwyntio ar fireinio rhuglder gwaith llafar ein plant.
Bydd ein ymdrechion yn anelu i annog defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol er mwyn cynnal ein cyraeddiadau gyda’r Siarter Iaith Gymraeg Ysgolion Cynradd Gwynedd.

DEILLIANNNAU:








Canlyniadau diwedd cyfnod allweddol yn gosod yr ysgol yn y chwarteri uwch.
Yn seiliedig ar feincnodau cenedlaethol 2016-2017, bydd deilliannau’r yn ymgyrraedd â’r canrannau canlynol:
L4+= 90%, L5+=36.4%, D5+=100%, D6+= 49.1%
Bydd stôr o enghreifftiau gwaith llafar y disgyblion yn bodoli ac o safon uchel gan ddefnyddio adnodd ‘Class Act’, radio ysgol a thystiolaeth oddi ar iPads yr ysgol.
Bydd nifer o ddisgyblion sydd yn defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol yn cynyddu- i’w glywed o amgylch yr ysgol yn ddyddiol.
Bydd adroddiadau cydlynwyr ar ddiwedd pob AP (Pwynt asesu) sydd yn plethu gyda rhaglen hunan arfarnu’r ysgol yn nodi bod y ddarpariaeth o safon rhagorol, bod athrawon wedi
cymhwyso ac yn defnyddio strategaethau Pie Corbett a bod tystiolaeth yn bodoli mewn cynlluniau ac enghreifftiau o waith llafar.
Bydd enghreifftiau effeithiol o gydweithio ysgol i ysgol yn bodoli yn dilyn diwrnodau hyfforddiant mewn swydd. Ceir portffolio gwaith fel enghraifft o’r gwaith sydd wedi ei gwblhau.

CAMAU I’W CYMRYD

M.P.Ll.

PA
BRYD?

CYFRIFOLDEB
GWEITHREDU
ARWAIN A MONITRO

Dealltwriaeth trwyadl gan randdeiliaid o’r ysgol o’r
flaenoriaeth.
Cysondeb yn y ddarpariaeth- pawb yn deall cyfeiriad yr ysgol
o fewn y flaenoriaeth.
Dadansoddiad o holiadur y rhieni yn nodi bod ymateb
cadarnhaol i’r strategaeth.
Lluniau/fideos o’r noson gwricwlaidd.
Mabwysiadu syniadau sy’n torri tir newydd er mwyn eu
cyflwyno i’r holl randdeiliaid.

AP1

MDG/NGJ

AP1

MDG/NGJ

Dealltwriaeth trwyadl gan randdeiliaid o’r ysgol o’r
flaenoriaeth.
Cysondeb yn y ddarpariaeth- pawb yn deall cyfeiriad yr ysgol
o fewn y flaenoriaeth.
Cyflwyniad fel pwerbwynt yn arddangos y dystiolaeth y’i
gesglir drwy gydol y flwyddyn.
Dadansoddiad o holiadur y gweithlu yn nodi bod ymateb
cadarnhaol i’r strategaeth.
Sesiynau cymedroli yn atgyfnerthu asesiadau athrawon.
Amrywiaeth o dasgau yn cael eu cyflwyno.

AP1

MDG/NGJ

AP2

MDG/NGJ

Tracio effeithiol yn yr ysgol yn cydweithio gydag INCERTS a’r
AP’s er mwyn cynllunio cyfleoedd cefnogaeth pwrpasol a chan

AP2
AP4

MDG/NGJ

Llafaredd
Cyflwyno’r flaenoriaeth i holl randdeiliaid yr ysgol gan gynnwys athrawon,
cymorthyddion, rhieni, aelodau o’r Corff Llywodraethol, y disgyblion a’r
gymdeithas.
Noson gwricwlaidd i’w threfnu- holiaduron i’r rhieni.

Ymweld ag ysgol arloesol sydd yn defnyddio strategaethau Pie Corbett yn
effeithiol er mwyn gweld arferion da ar waith ac er mwyn mabwysiadu
syniadau.
Cyflwyno dysgeidiaeth Pie Corbett i’r rhanddeiliaid gan osod llinyn amser i
weithgareddau ac amlinellu’r dystiolaeth sydd i’w casglu gydol y flwyddyn er
mwyn bwydo i’r hunan arfarniad. Talk4Write. Holiadur y gweithlu i’w
gwblhau.
‘Slic ar dafod, slic ar dudalen.’

Sicrhau fod tasgau bwriadus wedi eu mapio ar draws y themâu er mwyn
sicrhau cyfleoedd cyson i asesu a chymedroli tasgau oer a phoeth (cold and hot
tasks), er mwyn gosod gwaelodlin a chymharu datblygiadau.

Sicrhau fod cyfleoedd pwrpasol a thaenlenni yn bodoli er mwyn gosod targedau
llafar, darllen ac ysgrifennu ar gyfer y disgyblion er mwyn tracio cynnydd yn

effeithiol.
Sicrhau fod y disgyblion yn ymwybodol o’u targedau i’w bwydo ar flaen eu
llyfrau iaith. Craffu ar enghreifftiau.

sicrhau fod pob plentyn yn cyrraedd a’i lawn botensial.
Adroddiad crynodol ar gynnydd disgyblion i’w ddiweddaru
pob hanner tymor.

AP6

Craffu ar gynlluniau gwaith er mwyn sicrhau bod unedau gwaith yn cefnogi’r
sgiliau i’w cyflawni yn effeithiol. Dylid diwygio unedau o waith nad yw’n cefnogi
deilliannau yn effeithiol. Dylid nodi’r deilliannau, yn testun, y bachyn a’r genre
enghreifftiol yn y cynllunio.
CAM1- DYNWARED

Awgrymu enghreifftiau o ‘fachynau’ effeithiol er mwyn cychwyn
unedau o waith. Cyflwyniadau gan gynnwys DVD Pie Corbett.

Craffu ar enghreifftiau o‘Gynhesu’r eirfa’, brawddegau a gramadegcyfle i ddisgyblion ddeall yr arfau ysgrifennu yn drwyadl er mwyn eu
defnyddio’n hyderus.

Craffu ar enghreifftiau o Mewnfudo’r genre enghreifftiol- dylid
cynllunio cyfleoedd i ddisgyblion ddysgu’r genre enghreifftiol gan
ddysgu symudiadau ac ystumiau dynamig er mwyn eu hatgoffa o’r
testun.

Craffu ar gynlluniau sydd yn cynllunio cyfleoedd i ‘fapio testun’lluniau a diagramau syml i gefnogi’r disgyblion i gofio’r testun.

Craffu ar gynlluniau ac enghreifftiau o waith plant sydd yn rhoi
cyfleoedd i ddisgyblion ddarllen fel darllenydd.

Craffu ar gynlluniau ac enghreifftiau o waith plant sydd yn rhoi
cyfleodd i ddisgyblion ddarllen fel ysgrifenwyr.

Craffu ar enghreifftiau o ‘Boxing up text’ i ddeall strwythur.

Craffu ar gyfleoedd i adolygu’r elfennau a chreu stôr o ddeunyddiau.
CAM 2- ARLOESEDD

Craffu ar gyfleoedd i ‘Box up New version and talk the text’.

Craffu ar gyfleoedd i rannu’r ysgrifennu- datblygiadau ar y model
gwreiddiol.

Disgyblion i ysgrifennu fersiynau eu hunain.

Craffu ar gyfleoedd i Asesu cyfoed/ hunan asesu.

Craffu ar asesiadau athrawon- cyfnodau o gymedroli.

Craffu ar Ymateb i waith disgyblion.
CAM 3- MEWNBWN ANNIBYNNOL

Athrawon a disgyblion yn pennu camau gweithredu er mwyn
datblygu’r gwaith.

Disgyblion i ysgrifennu yn annibynnol- tasg boeth.

Asesiad terfynol- cymharu’r dasg oer a phoeth.

Amrediad o weithgareddau wedi eu cynllunio’n drylwyr.
Y ddarpariaeth yn sicrhau cyfleoedd bwriadus i ddisgyblion
ddatblygu eu sgiliau llafar yn effeithiol.

AP2

MDG/NGJ

AP2

MDG/NGJ

Amrediad o weithgareddau wedi eu cynllunio’n drylwyr.
Y ddarpariaeth yn sicrhau cyfleoedd bwriadus i ddisgyblion
ddatblygu eu sgiliau llafar yn effeithiol.
Enghreifftiau o waith llafar safonol ar goedd wedi eu ffilmio i
safon uchel, yn enwedig enghreifftiau o ‘mewnfudo’r genre’.
Enghreifftiau diddorol o gynllunio llwyddiannus ac
enghreifftiau o waith plant yn adleisio strategaethau Pie.
Symbyliadau gweledol safonol ar furiau’r dosbarthiadauadnoddau chwaethus ar waith.
Adroddiadau craffu yn esbonio’r camau cadarnhaol mewn
grym mewn ymateb i’r strategaeth.
Adroddiad craffu yn adrodd ar safonau gwaith y disgyblion.

MDG/NGJ
Adroddiadau craffu yn esbonio’r camau cadarnhaol mewn
grym mewn ymateb i’r strategaeth.
Adroddiad craffu yn adrodd ar safonau gwaith y disgyblion.

Cyfleoedd digonol i gymedroli tasgau llafar, darllen ac
ysgrifennu yn deillio o’r tri cham wedi eu cynllunio. Cofnodion
o drafodaeth proffesiynol.
Portffolio o dasgau wedi eu cymedroli.

AP3

MDG/NGJ
AP4

Amserlennu Rhaglen Radio Llandygai a sicrhau bod stôr o dystiolaeth yn bodoli
er mwyn eu cymedroli.
Cyfle i athrawon a disgyblion fynegi barn ar yr adnodd- holiaduron.

Rhaglen Radio wythnosol yn cael sylw blaenllaw yn wythnos yr ysgol.
Rhaglenni radio yn cael eu bwydo ar wefan Cymru FM.
Hyder a mynegiant disgyblion yn datblygu
Data Gwe Iaith yn nodi cynnydd yn dangosyddion

Ymgysylltiad Rhieni
Sicrhau bod ffocws ar ddatblygu llafaredd disgyblion e.e. Cyflwyniad llafar,
Testun Trafod cartref, Dangos A Dweud
Amser digonol yn cael ei roi i ddisgyblion baratoi

Hyder disgyblion wrth gyflwyno gwaith llafar yn datblygu
Holiadur Rhieni yn nodi bod gwaith cartref yn atgyfnerthu’r
dysgu

Y Dreigiau doeth:
Ail sefydlu’r grŵp Siarter Iaith gyda brandio chwaethus.
Dadansoddi data Gwe Iaith Siarter Iaith Hydref 2017
gan adnabod blaenoriaethau gweithredu am y flwyddyn.

Adroddiad Monitro Tymhorol/ Gwe Iaith yn adrodd ar
gynnydd
Cynllun Gweithredu wedi ei lunio
Y weledigaeth yn cael ei chyflwyno gan y disgyblion i holl
randdeiliaid yr ysgol.

Ysgol i Ysgol:
Cydweithio gydag ysgol o fewn y teulu/ dalgylch/ grŵp cymheiriaid ar
strategaethau Pie Corbett.
Arweinyddiaeth:
Aelod dynodedig o’r Corff Llywodraethol yn llwyr ymwybodol o gynlluniau
gweithredu’r flaenoriaeth.
Adroddiadau craffu yn cael eu hysgrifennu gan yr aelod dynodedig yn dymhorol
yn dilyn teithiau addysgol.

Adroddiadau monitro yn adnabod cryfderau ac arferion da
Arferion newydd yn cael eu mabwysiadu.
Portffolio o waith ysgol i ysgol yn cael ei gadw.
Adroddiad cynnydd gan yr aelod dynodedig.
Adroddiadau yn nodi gwelliant yn sgiliau’r disgyblion.

Costau:
Amser di-gyswllt: 5 person x 2ddiwrnod x 3tymor.

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6

MDG/NGJ

MDG/NGJ

MDG/NGJ

MDG/NGJ
AP2
AP2
AP4
AP6

MDG/NGJ

Adnoddau:
Hyfforddiant Pie Corbett

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: Y Gymraeg- mabwysiadu strategaethau Pie Corbett er mwyn datblygu’r elfen llafar er mwyn codi’r nifer sydd yn ymgyrraedd a L4+ a
L5+ a D5+ a D6+ yn y cyfnod sylfaen.

Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref 2017:
Cyfyngedig
Boddhaol
Beth sy’n digwydd? Beth ydym wedi ei ddysgu hyd yma?
Pethau sy’n mynd yn dda

Cryf

Da iawn

Pethau sydd angen eu gwella

Pethau sydd angen sylw brys

2. BLAENORIAETH 2: Rhesymu Rhifiadol- codi safonau a sicrhau dilyniant mewn rhesymu rhifiadol gan gynyddu’r nifer o ddisgyblion sydd yn
ymgyrraedd y chwarteli uwch yn eu perfformiad yn y Profion Cenedlaethol- parhau i berfformio yn y chwarteli uwch yng NgA2 / Cynyddu
canlyniad o Chwarteli 2 D5/D6.
Cyswllt gyda’r Fframwaith Arolygu Cyffredin:
Arweinwyr: Mrs Nia Wyn Hughes a Mrs Lowri Pritchard
1.1.1
Canlyniadau a thueddiadau mewn perfformiad
Llywodraethwyr: Mr Dafydd Meurig a Mrs Mair Leverett
1.1.2
Safonau grwpiau o ddysgwyr
1.1.3
Cyflawniad a chynnydd yn y dysgu
Aelod dynodedig o’r UDRH: Mrs Emma Vaughan Davies
1.1.4
Medrau
1.1.5
1.2.2
2.1.2
2.2.2
3.4.1

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH/ CYSWLLT GYDA HUNANARFARNU:

Yr iaith Gymraeg
Cyfranogi mewn dysgu
Darpariaeth ar gyfer medrau
Asesu’r dysgu ac asesu ar gyfer dysgu
Rheoli staff ac adnoddau

TYSTIOLAETH I GEFNOGI:
Arfarniad CDY 2016-17
Hunan Arfarnu 2016-2017
Gwe Iaith 2016
Adroddiadau Cymedroli 2016-2017
Adroddiadau Craffu 2016-2017
Setiau Data Craidd 2016-2017
Dadansoddiadau o’r Profion Cenedlaethol.

CYFRANIAD AT GODI SAFONAU
Safonau mathemateg yn codi drwy’r ysgol gan aros yn gyson=n yn chwarteri uwch meincnodau PYD
Safonau rhesymu yn gwella drwy’r ysgol gan ein gosod yn y chwarteri uwch yn y dangosyddion Profion Cenedlaethol .
DEILLIANNNAU:
Safonau rhifedd a rhesymu yn dangos gwelliant a cynnydd – Canlyniadau yn ein gosod yn chwarteri uwch dangosyddion Profion Cenedlaethol ar draws yr ysgol sgôr 85 + a sgôr 115+
Adroddiadau Craffu bob hanner tymor yn nodi safonau disgyblion yn dda neu well , cysondeb yn y darpariaeth ar draws yr ysgol
Cysondeb yn dangosyddion craidd a phrofion cenedlaethol yr ysgol.
Darpariaeth rhifedd yr ysgol yn cael ei ddatblygu a’i gwella’n barhaus.
Cyfleoedd cyson i blant gymhwyso sgiliau rhifedd yn drawsgwricwlaidd.
Profion NFER a weinyddwyd yn yr ysgol yn dangos cynnydd dros gyfnod o amser- dros 85%.

CAMAU I’W CYMRYD
Cyflwyno’r flaenoriaeth i holl randdeiliaid yr ysgol gan gynnwys athrawon,
cymorthyddion, rhieni, aelodau o’r Corff Llywodraethol, y disgyblion a’r
gymdeithas.
Noson gwricwlaidd i’w threfnu- holiaduron i’r rhieni.

Ymweld ag ysgol arloesol sydd yn defnyddio strategaethau effeithiol er mwyn
gweld arferion da ar waith ac er mwyn mabwysiadu syniadau.
Sicrhau cysondeb yn y ddarpariaeth a gweithdrefnau Mathemategol yr ysgol drwy
atgoffa holl staff o ddisgwyliadau uchel parthed:
Arddangosfeydd rhifedd ymhob dosbarth
Matiau mathemateg ar waith.
Offer cytunedig. Cyfle i Fyfyrio a Hunan Asesu
Dulliau cyfri cytunedig yn weithredol- Rhifo Rhagorol.
Portffolios o enghreifftiau o waith safonol.
Targedau wedi eu pennu.
Ardaloedd Mathemateg
Nod/Deilliant Dysgu a Meini Prawf Llwyddiant yn weledol.
Cyfleoedd i ddisgyblion wella a cywiro gwaith
CYNLLUNIO:
Craffu ar gynlluniau gan sicrhau cyfleoedd i nodi Rhifedd yn y cynlluniau wythnosol
yn ogystal â Llythrennedd yn fwy cyson.
Craffu ar gynlluniau er mwyn sicrhau cyfleoedd cyson gwerthfawr ar gyfer
cyflwyno mathemateg yn thematig/trawsgwricwlaidd yn ogystal a sicrhau
cynllunio gweithgareddau ymchwiliol ar gyfer yr haenau er mwyn ymarfer yr
hanfodion.
Craffu ar gynlluniau er mwyn sicrhau bod cyfleoedd wythnosol/bob pythefnos i
wneud gwaith ymchwiliol/datrys problemau/ymresymu yn enwedig gyda’r haen
uchaf sydd efallai yn gwbl hyderus yn yr hanfodion. Mae hyn yn fwy perthnasol yng
NGHA2
Sicrhau bod cyfleoedd cyson i ddatblygu sgiliau ymresymu rhifiadol yn cael lle

M.P.Ll.
Dealltwriaeth trwyadl gan randdeiliaid o’r ysgol o’r
flaenoriaeth.
Cysondeb yn y ddarpariaeth- pawb yn deall cyfeiriad yr
ysgol o fewn y flaenoriaeth.
Dadansoddiad o holiadur y rhieni yn nodi bod ymateb
cadarnhaol i’r strategaeth.
Lluniau/fideos o’r noson gwricwlaidd.
Mabwysiadu syniadau sy’n torri tir newydd er mwyn eu
cyflwyno i’r holl randdeiliaid.
Cysondeb a dilyniant pendant yn yr
arferion/strategaethau a darpariaeth.

PA
BRYD?

CYFRIFOLDEB GWEITHREDU
ARWAIN A MONITRO

AP1

LWP/NWH

AP1

LWP/NWH

AP2

LWP/NWH

AP2
AP4
AP6

LWP/NWH

Adroddiad Craffu Hydref 2017 yn nodi safonau
disgyblion yn dda neu well.
Dealltwriaeth a safonau disgyblion yn dda ar draws yr
ysgol yn dda

Adroddiad Craffu Hydref 2017 yn nodi bod y cynlluniau
yn cynnig cyfleodd amrywiol.
Adroddiad Craffu Hydref 2017 yn nodi bod y
ddarpariaeth yn dda neu well.

blaenllaw yn y cynlluniau.
Monitro argymhellion Adroddiad Craffu Gorffennaf 2016-2017.
Cyflwyno a gwneud defnydd effeithiol o Les Thin a Mathletics.
Cyflwyno cynllun wythnosol o Fis Medi 2017.
Cyflwyno cynllun wythnosol o gyfleoedd trawsgwricwlaidd o Fis Medi 2017.

Sicrhau bod tasgau rhifedd pwrpasol sy’n datblygu sgil benodol yn cael eu cynllunio
yn fwriadus ar gyfer yr ardal allanol .
Cynllunio wythnosol yn amlygu’r cyfleoedd.
Sicrhau defnydd effeithiol o DGCH i gefnogi a chyfoethogi’r ddarpariaeth.

Aelodau o’r gweithlu yn meithrin hyder ac yn datblygu eu
dealltwriaeth.
Adnoddau chwaethus ar waith ac yn rhan annatod o
gynllunio a gwersi o ddydd i ddydd.
Safonau’r disgyblion yn gwella ac yn gosod yr ysgol yn
gyson yn y chwarteli uwch.

AP1
AP3
AP5

LWP/NWH

Cynllunio wythnosol yn amlygu cyfleoedd allanol.
Defnydd cyson o’r ardal allanol.

AP2

LWP/NWH

Sgiliau mathemategol disgyblion yn datblygu a gwella.
Sgiliau TGCh yn datblygu.

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP2
AP4
AP6
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6

LWP/NWH

Cyflwyno’r rhaglenni TTRockstars a Mathletics fel ysgol gyfan.

Tracio cynnydd a datblygiad y disgyblion.
Ymgysylltiad Rhieni
Sicrhau bod ffocws ar ddatblygu hyder disgyblion mewn ymresymu rhifyddol drwy
gyflwyno gwaith cartref Mathletics yn wythnosol. Cynnal momentwm cystadleuol a
chymharu sgorau disgyblion drwy eu arddangos ar hysbysfwrdd penodol yn y
neuadd.

Adroddiad crynodol ar gynnydd disgyblion i’w
ddiweddaru pob hanner tymor.
Hyder disgyblion yn datblygu.
Holiadur Rhieni yn nodi bod gwaith cartref yn
atgyfnerthu’r dysgu

Adborth disgyblion:
Sicrhau bod disgyblion yr ysgol yn cyfle i fynegi barn am y ddarpariaeth a safonau
yn yr ysgol.
Lluniau camau gweithredu yn deillio o adborth y disgyblion.

Cynllun Gweithredu wedi ei lunio
Y weledigaeth yn cael ei chyflwyno gan y disgyblion i holl
randdeiliaid yr ysgol.
Adroddiad crynodol yn dilyn cyflwyno holiadur i’r
disgyblion.

Ysgol i Ysgol:
Cydweithio gydag ysgol o fewn y teulu/ dalgylch/ grŵp cymheiriaid ar
strategaethau arloesol megis pecynnau gwaith ymresymu, Mathletics, Lets Think,
TTRockstars.

Adroddiadau monitro yn adnabod cryfderau ac arferion
da
Arferion newydd yn cael eu mabwysiadu.
Portffolio o waith ysgol i ysgol yn cael ei gadw.

Arweinyddiaeth:
Aelod dynodedig o’r Corff Llywodraethol yn llwyr ymwybodol o gynlluniau
gweithredu’r flaenoriaeth.
Adroddiadau craffu yn cael eu hysgrifennu gan yr aelod dynodedig yn dymhorol yn
dilyn teithiau addysgol.
Costau:
Amser di-gyswllt: 5 person x 2ddiwrnod x 3tymor.

AP2

LWP/NWH

LWP/NWH

LWP/NWH

LWP/NWH
Adroddiad cynnydd gan yr aelod dynodedig.
Adroddiadau yn nodi gwelliant yn sgiliau’r disgyblion.

Adnoddau:
Mathletics, Lets Think, TTRockstars.

AP2
AP4
AP6

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd:
Rhesymu Rhifiadol- codi safonau a sicrhau dilyniant mewn rhesymu rhifiadol gan gynyddu’r nifer o ddisgyblion sydd yn ymgyrraedd y chwarteli uwch yn eu perfformiad yn y Profion
Cenedlaethol- parhau i berfformio yn y chwarteli uwch yng NgA2 / Cynyddu canlyniad o Chwarteli 2 D5/D6.
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref 2017:
Cyfyngedig
Boddhaol
Beth sy’n digwydd? Beth ydym wedi ei ddysgu hyd yma?
Pethau sy’n mynd yn dda

Cryf

Da iawn

Pethau sydd angen eu gwella

Pethau sydd angen sylw brys

3. BLAENORIAETH 3: Parhau i weithredu Cwricwlwm Pivotal gyda ffocws penodol ar gynnal safonau Datblygiad Personol a Chymdeithasol
D5+/D6+ a sefydlu cynllun ‘Llofnod Dysgu Teulu’ er mwyn cryfhau’r cysylltiad gyda’r teulu ac arfogi rhieni i gefnogi eu plant i wella eu sgiliau.
Arweinwyr: Mrs Emma Vaughan Davies a Mr Elfed Morgan Morris
Llywodraethwyr: Mr Dyfed Henry Jones a Mrs Carol Griffiths.
Aelod dynodedig o’r UDRH: Mrs Lowri Pritchard

Cyswllt gyda’r Fframwaith Arolygu Cyffredin:

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH/ CYSWLLT GYDA HUNANARFARNU:

TYSTIOLAETH I GEFNOGI:

Cyflwynwyd cynllun Pivotal fel rhan o flaenoriaeth yr ysgol yn 2016-2017- cafodd effaith gadarnhaol iawn ar ethos ac ymddygiad y
disgyblion fel na chawsom waharddiad o unrhyw gyfnod gydol y flwyddyn.
O ganlyniad, credwn fod y rhaglen Pivotal gyda photensial bellach I effeithio’r nifer o ddisgyblion sydd yn derbyn cardiau coch fel
rhan o’n polisi disgyblu:
Effeithiodd y cynllun ar gyflawniadau disgyblio blwyddyn 2 y llynedd a chafwyd naid yn eu cyrhaeddiad gan osod yr ysgol yn
chwartel 1 o chwartel 4 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol. O ganlyniad, y weledigaeth yw parhau gyda’r cynllun er mwyn
datblygu ethos yr ysgol ac agweddau’r disgyblion drwy’r ysgol.

Arfarniad CDY 2016-17
Hunan Arfarnu 2016-2017
Setiau Data Craidd 2016-2017

1.1.2 Safonau grwpiau o ddysgwyr
1.1.3 Cyflawniad a chynnydd yn y dysgu
1.1.4 Medrau
1.2.2 Cyfranogi mewn dysgu
1.2.3 Ymglymiad cymunedol
1.2.4 Medrau cymdeithasol
2.1.1 Anghenion dysgwyr a’r gymuned
2.1.2 Darpariaeth ar gyfer y medrau
2.2.2 Asesu’r dysgu/ Asesu ar gyfer dysgu
2.3.2 Gwasanaethau / arweiniad arbenigol.

CYFRANIAD AT GODI SAFONAU
Datblygu’r dysgwyr i fod yn ddinasyddion sy’n meddu ar y sgiliau cymdeithasol pwrpasol ar gyfer yr ysgol a’r gymuned ehangach.
DEILLIANNNAU:
Niferoedd o waharddiadau yn yr ysgol yn aros i ddim.
Niferoedd o gardiau coch yn gostwng i 15%.
Canran y disgyblion yn gosod yr ysgol yn chwartel 1 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol.
Canran Presenoldeb yn codi i 97%+ - i osod yr ysgol yn chwartel 1.
CAMAU I’W CYMRYD
Uned 3: Newid

Penderfynu pa ymddygiadau byddant yn chwilio amdano yn yr
ystafell ddosbarth.

Ail edrych ar arddull yr addysgu ar lawr dosbarth.

Creu a chynllunio ymadroddion a sgriptiau llafar i’w defnyddio gyda
dysgwyr.

Ymchwilio i dechnegau ar gyfer cael perthynas i gefnogi perthnasoedd
cadarnhaol.

Cynyddu’r dewis o strategaethau i gynnal a chadw perthnasau a’u hadeiladu.

Pob dosbarth i gael wal daliwch y da – cychwyn yr wythnos gyda positifau o’r
wythnos flaenorol – hyn yn ffordd wych o atgoffa’r disgyblion o egwyddorion

M.P.Ll.

PA BRYD?
AP1



Holiadur i’r disgyblion (Hydref 2017) er mwyn
canfod barn y disgyblion ar ymddygiad a chymharu
gyda data Hydref 2016.



Pob athro i ddefnyddio IRIS connect eu hunain er
mwyn edrych ar arddull addysgu eu hunain –
rhywbeth iddyn nhw edrych arno a meddwl os

CYFRIFOLDEB GWEITHREDU
ARWAIN A MONITRO
EVD

PIVOTAL ac i ffocysu ar bethau positif o’r munud cychwyn.
Clustog - Plant sy’n cael sêr yr wythnos yn derbyn clustog er mwyn cael ar eu
set yn y dosbarth am yr wythnos honno. Pawb wedyn yn anelu i gael y glustog
gyfforddus ar eu cadair am yr wythnos.

Gyrru txt i rieni i ddweud llongyfarchiadau wrth ei blant am gael sêr yr
wythnos.
Gwreiddio ‘relentless routines’ o fewn yr ysgol hefo ‘3 step routines’ ar waith e.e.
Enghraifft 1 – Cerdded tu mewn i’r adeilad
Cerdded ar y chwith.
Cerdded un ar ôl y llall.
Cerdded yn dawel.
Enghraifft 2 – Dod i mewn i’r dosbarth
Nôl eich eiddo.
Eistedd yn dawel.
Nôl eich llyfr a darllen yn dawel.

gallent newid rhywbeth.





Amcanion yr ysgol yn weledol tu allan – disgyblion i
ddylunio byrddau i roi ar y ffens yn y buarth cefn –
cyd-weithio gyda Andy Dimeone.

Pwerbwynt y gweithlu yn uwch oleuo camau
gweithredu’r Uned.
Adroddiad craffu ymweliad yn nodi camau gweithredu
/ arferion da i’w mabwysiadu.
Lluniau/ fideo wedi ei gynhyrchu yn dilyn ymweliad
PONTIO.

AP2

Pwerbwynt y gweithlu yn uwch oleuo camau
gweithredu’r Uned.

AP3

Tracio cynnydd a datblygiad y disgyblion.

Adroddiad crynodol ar gynnydd disgyblion i’w
ddiweddaru pob hanner tymor.

Parhau i gyflwyno cynllun Tric a Chlic yn yr ysgol er mwyn arfogi’r rhieni gyda’r
ddealltwriaeth o sut y gellid cefnogi sgiliau ffoneg a darllen cynnar eu plant.

Holiaduron rhieni yn mynegi cefnogaeth i’r cynllun a
bod y rhan fwyaf yn defnyddio’r strategaeth adref.

AP2
AP4
AP6
AP1

LWP/EVD

Sefydlu cynllun Llofnod Dysgu Teulu yn yr ysgol er mwyn arfogi rhieni i gefnogi
addysg eu plant.
Defnyddio data Llofnod Dysgu Teulu i dargedu unrhyw dueddiadau.
Cyflwyno system o osod targedau gydol nosweithiau rhieni er mwyn uwch oleuo
sut y gall rieni gefnogi eu disgybl/lion yn y cartref

Dros tri chwarter o’r rhieni sydd wedi derbyn
gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd yn mynychu.

AP1-AP6

EVD/EMM

AP1-AP6

EVD/EMM

Uned 4 – Dicter





Cyflwyno hyfforddiant DICTER i’r gweithlu. HMS Gwanwyn.
Ymweld â chanolfan/ysgol sy’n defnyddio strategaethau amrywiol i ddelio gydag
ymddygiad heriol er mwyn gweld arferion da.
Trefnu gweithdy Ddrama gan PONTIO i’r adran Iau – strategaethau i ddelio gyda
DICTER a rheoli tymer / delio gyda sefyllfaoedd amrywiol.

Uned 5 – Diogelwch (Dod i mewn i Amddiffyn Plant)



Sesiwn ar adnabod arwyddion o gam-drin. Hyfforddiant i’r gweithlu.

Sefydlu clwb gwaith cartref er mwyn arfogi’r disgyblion gyda’r wybodaeth a’r
dealltwriaeth pwrpasol er mwyn cwblhau eu gwaith gyda’i rhieni yn llwyddiannus.
Sicrhau bod mynediad at adnoddau’r ysgol megis y rhyngrwyd, gliniaduron ac

Holiaduron rhieni yn dilyn cyfarfodydd ‘Llofnod
Dysgu Teulu’ yn nodi bod y rhan fwyaf ohonynt yn
cefnogi’r ddarpariaeth.
Cynnydd yn y nifer sydd yn mynychu nosweithiau
rhieni.
Disgyblion yn meddu ar ddealltwriaeth well o’r tasgau
gwaith cartref- gallu defnyddio adnoddau’r ysgol.

iPads.
Costau:
Amser di-gyswllt: 5 person x 2ddiwrnod x 3tymor.

Adnoddau:
Adnoddau yn deillio o hyfforddiant cynllun Llofnod Dysgu Teulu.

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: Parhau i weithredu Cwricwlwm Pivotal gyda ffocws penodol ar gynnal safonau Datblygiad Personol a Chymdeithasol D5+/D6+ a sefydlu cynllun ‘Llofnod Dysgu
Teulu’ er mwyn cryfhau’r cysylltiad gyda’r teulu ac arfogi rhieni i gefnogi eu plant i wella eu sgiliau.
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref 2017:

Cyfyngedig
Boddhaol
Beth sy’n digwydd? Beth ydym wedi ei ddysgu hyd yma?
Pethau sy’n mynd yn dda

Cryf

Da iawn

Pethau sydd angen eu gwella

Pethau sydd angen sylw brys

4. BLAENORIAETH 4: Datblygu’r Ardal Tu Allan i sicrhau ansawdd rhagorol mewn darpariaeth addysgiadol y Cyfnod Sylfaen.
Arweinwyr: Staff y Cyfnod Sylfaen
Llywodraethwyr: Mr Dyfed Henry Jones a Mrs Carol Griffiths.
Aelod dynodedig o’r UDRH: Mr Elfed Morgan Morris

Cyswllt gyda’r Fframwaith Arolygu Cyffredin:
1.1.1 deilliannau a thueddiadau mewn perfformiad o’u cymharu â
chyfartaleddau cenedlaethol, darparwyr tebyg a chyrhaeddiad blaenorol
1.1.2 safonau grwpiau o ddysgwyr
1.1.3 cyflawniad a chynnydd mewn dysgu
1.2.2 cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau
1.2.3 ymglymiad cymunedol a gwneud penderfyniadau
2.1.1 diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr/y gymuned
2.1.2 darpariaeth ar gyfer medrau
2.3.3 trefniadau diogelu
2.4.1 ethos, cydraddoldeb ac amrywiaeth
2.4.2 amgylchedd ffisegol

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH/ CYSWLLT GYDA HUNANARFARNU:

TYSTIOLAETH I GEFNOGI:

Argymhellion yn dilyn sesiwn craffu ar lyfrau gyda’r Ymgynghorydd Her
Cyflwyniad gan EMM ar ddarpariaeth y Cyfnod Sylfaen i’r Corff Llywodraethol.

Arfarniad CDY 2016-17
Hunan Arfarnu 2016-2017
Adroddiadau Craffu gyda’r Ymgynghorydd Her
2016-2017

CYFRANIAD AT GODI SAFONAU
Sicrhau bod yr adnoddau ar ddarpariaeth sydd mewn lle yn cynnig amrywiaeth eang o brofiadau rhagorol i’r disgyblion.
Cynllunio bwriadus ar waith sydd â chyswllt cryf gyda’r ardal tu allan.
DEILLIANNNAU:
Pob cynllun yn y Cyfnod Sylfaen yn cyfeirio at ddefnydd o'r ardal tu allan.
Pob disgybl yn cael mynediad at ddarpariaeth rhagorol fydd yn cefnogi’r dysgu a’r addysgu.
80%+ o Holiaduron rhanddeiliaid yr ysgol yn nodi fod y ddarpariaeth o safon da neu well.
CAMAU I’W CYMRYD

M.P.Ll.

PA BRYD?

Llunio cyflwyniad i bob rhanddeilydd o’r ysgol er mwyn uwch oleuo ein
gweledigaeth fel ysgol a bwriad y flaenoriaeth.
Trefnu ymweliad gan ymgynghorydd y Cyfnod Sylfaen i’r ysgol er mwyn adnabod
mannau i’w datblygu ac er mwyn llunio cynllun gweithredu effeithiol.

Holiadur gan y rhanddeiliaid yn nodi bod 80%+ yn hoff o’r
syniadau ac yn cefnogi ein gweledigaeth.
Adroddiad craffu a chynllun gweithredu effeithiol yn nodi
yn union pa gamau y dylid eu cymryd er mwyn sicrhau
ardal effeithiol.

AP1

CYFRIFOLDEB GWEITHREDU
ARWAIN A MONITRO
Staff y Cyfnod Sylfaen

AP1

Staff y Cyfnod Sylfaen

Gwneud trefniadau i ymweld ag ysgolion arloesol yn eu defnydd o’r ardal tu allan /
darpariaeth.

Adroddiad craffu yn dilyn ymweliad.
Cyflwyniad pwerbwynt i’r rhanddeiliaid gyda’r
weledigaeth.
Cyllideb wedi ei threfnu’n ofalus.
Archebion wedi eu cadw.

AP2

Staff y Cyfnod Sylfaen

AP2

Staff y Cyfnod Sylfaen

Cynllunio’r gwariant ar gyfer archebu adnoddau/offer pwrpasol gan sicrhau fod y
ddarpariaeth yn cyrraedd safonau iechyd a Diogelwch.

Trefnu diwrnod agored gyda rhieni’r ysgol er mwyn cydweithio er mwyn creu
darpariaeth llwyddiannus ac er mwyn gweithio ar yr ymlyniad teuluol. Estyn
gwahoddiad i Andy Birch lunio murlun lliwgar.
Trafodaethau adrannol yn cyfeirio at y ddarpariaeth a sut y gellir gwneud y defnydd
mwyaf effeithiol ohono. Arweiniad i’r cymorthyddion ar sut i gynorthwyo athrawon
gyda’r gwaith.

Adborth ar ffurf holiadur gan y rhieni- 80%+ yn hapus
gyda’r ddarpariaeth newydd.

AP3

Staff y Cyfnod Sylfaen

Cofnodion o drafodaethau adrannol.

Staff y Cyfnod Sylfaen

Cynllunio effeithiol i gynnwys cyfleoedd i ddefnyddio’r ardal tu allan i’w lawn
botensial. Craffu ar y cynlluniau hynny er mwyn llunio syniad o amlder defnydd o’r
ardal.

Adroddiad craffu ar y defnydd a wneir o’r ardal tu allan
mewn cynlluniau.

Trefniadau ymysg CA2 a’r CS i sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion yr Adran Iau
gefnogi’r disgyblion ieuanc yn yr ardaloedd.

Lluniau a thystiolaeth gweledol megis fideos.

Cyfle i ddisgyblion yr ysgol leisio eu barn parthed yr addasiadau newydd.

Holiaduron y disgyblion wedi eu dadansoddi mewn
adroddiad crynodol.

AP3
AP4
AP5
AP6
AP3
AP4
AP5
AP6
AP3
AP4
AP5
AP6
AP5
AP6

Costau:
Amser di-gyswllt: 5 person x 2ddiwrnod x 3tymor.

Staff y Cyfnod Sylfaen

Staff y Cyfnod Sylfaen

Staff y Cyfnod Sylfaen

Adnoddau:
Arian i ddatblygu’r ardal tu allan wedi ei lunio yng nghyllideb yr ysgol.

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: Datblygu’r Ardal Tu Allan i sicrhau ansawdd rhagorol mewn darpariaeth addysgiadol y Cyfnod Sylfaen.
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref 2017:
Cyfyngedig
Boddhaol
Beth sy’n digwydd? Beth ydym wedi ei ddysgu hyd yma?
Pethau sy’n mynd yn dda

Cryf

Da iawn

Pethau sydd angen eu gwella

Pethau sydd angen sylw brys

5. BLAENORIAETH 5: Codi canran presenoldeb yr ysgol er mwyn ymgyrraedd â chwartel 1 gan dargedu a thracio gwahanol grwpiau o
ddysgwyr.
Arweinwyr: Mrs Emma Vaughan Davies a Mr Elfed Morgan Morris
Llywodraethwyr: Mr Dilwyn Roberts.
I’w benodi yn dilyn cyfarfod Corff Llywodraethol a gynheli ar y 14eg o Fedi, 2017.
Aelod dynodedig o’r UDRH: Mrs Lowri Pritchard

Cyswllt gyda’r Fframwaith Arolygu Cyffredin:

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH/ CYSWLLT GYDA HUNANARFARNU:
Canran presenoldeb yr ysgol yn cyrraedd y ffin gyda 95.03% ar ddiwedd y flwyddyn.
Yr ysgol o’r farn y dylid gweithredu yn gynnar rhag syrthio yn y meincnodau.

TYSTIOLAETH I GEFNOGI:

Perfformiad

Presenoldeb

1.1.1 deilliannau a thueddiadau mewn perfformiad o’u cymharu â
chyfartaleddau cenedlaethol, darparwyr tebyg a chyrhaeddiad
blaenorol
1.1.2 safonau grwpiau o ddysgwyr
1.2.1 agweddau at gadw’n iach a diogel
1.2.2 cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau
2.1.1 diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr/y gymuned
2.3.1 darpariaeth ar gyfer iechyd a lles, gan gynnwys datblygiad
ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol
3.1.1 cyfeiriad strategol ac effaith yr arweinyddiaeth
3.2.2 cynllunio a sicrhau gwelliant
3.3.2 cynllunio, darparu adnoddau a sicrhau ansawdd ar y cyd

Prydau Ysgol am Ddim (PYDd)

Blwyddyn Academaidd

Targed %

Gwir %

PYDd %

Chwartel

2013 -2014

>94%

94.8%

18.8%

3

2014 - 2015

>95%

95.46%

16.5%

2

2015 – 2016

95%+

95.3%

18%

3

2016-2017
96%
95.03%
20.9%.
3
CYFRANIAD AT GODI SAFONAU
Y disgyblion yn gyson bresennol yn yr ysgol er mwyn mwynhau’r profiadau.
DEILLIANNNAU:
Canran Presenoldeb yr ysgol yn ymgyrraedd â’r targed sef >97%.
Ystadegau presenoldeb yr ysgol yn ymgyrraedd â’r targed yn dymhorol.
Pob Rhiant yn ymwybodol o’r canllawiau newydd parthed absenoldebau oherwydd gwyliau ac yn gofyn am ganiatâd ymhob achos.
Nifer o ddisgyblion sy’n cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn lleihau’n sylweddol.

Hunan Arfarniad Presenoldeb 2016-2017
Adroddiad Hunan Arfarnu 2016-2017
Meincnodau Presenoldeb 2016-2017

CAMAU I’W CYMRYD

M.P.Ll.

PA BRYD?

Sefydlu rôl Swyddog Presenoldeb yn yr ysgol gan gymryd y cyfle i gyflwyno ei hun i
bob rhanddeilydd o’r ysgol yn enwedig y rhieni a’r Swyddog Lles. Caiff y Swyddog
brynhawn di-gyswllt bob prynhawn Gwener i dargedu presenoldeb yr ysgol.

Swydd Ddisgrifiad yn manylu ar ei rhôl fel Swyddog
Presenoldeb yr ysgol.
Amserlen ysgol yn uwch oleuo amser di-gyswllt i’r
Swyddog Presenoldeb- llawn gan y Pennaeth.
Holiadur gan y rhanddeiliaid yn nodi bod 80%+ yn hoff o’r
syniadau ac yn cefnogi ein gweledigaeth.
Llythyrau wedi eu dosbarthu at sylw’r rhieni.

AP1

CYFRIFOLDEB GWEITHREDU
ARWAIN A MONITRO
EVD/EMM

AP1

EVD/EMM

AP1

EVD/EMM

Amserlen/ dyddiadur wedi ei chreu.

AP1

EVD/EMM

Dadansoddiad manwl o’r holiadur wedi ei gyflwyno ar
ffurf pwerbwynt i’r Corff Llywodraethol.

AP1

EVD/EMM

Sicrhau fod Presenoldeb yn rhan o agenda cyfarfodydd adrannol, cyfarfodydd
gweithlu a chyfarfodydd UDRh er mwyn sicrhau fod unigolion yn cael eu hadnabod
yn brydlon.

Cofnodion cyfarfodydd yn cyfeirio at bresenoldeb
unigolion- camau gweithredu wedi eu nodi.

EVD/EMM

Parhau i wneud defnydd effeithiol o hysbysfwrdd yr ysgol er mwyn annog
disgyblion i ymdrechu i fod yn bresennol yn gyson. Cyflwyno strategaeth gwobrwyo
dosbarth ar canran orau yn wythnosol- tarian newydd i’w chyflwyno. Tystysgrif
presenoldeb yr wythnos;/ tystysgrif presenoldeb perffaith ar waith.

Hysbysfwrdd yn weledol a lluniau yn cael eu tynnu yn
rheolaidd.
Tystysgrifau disgyblion wedi eu cadw yn electroneg
gydag enwau’r disgyblion arnynt.
Lluniau wythnosol o’r disgyblion yn cael eu bwydo ar
wal trydar/ClassDojo’r ysgol.
Cofnodion o sgyrsiau ffôn i’w nodi ar daflen pwrpasol a’u
cadw yn electroneg- copi yn ffeil pwrpasol y Swyddog
Presenoldeb yn ogystal.

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP2
AP4
AP6
AP2
AP4
AP6
AP2
AP4
AP6

Llunio cyflwyniad i bob rhanddeilydd o’r ysgol er mwyn uwch oleuo ein
gweledigaeth fel ysgol a bwriad y flaenoriaeth.
Rhannu llythyr yn disgrifio systemau ysgol Llandygai i reoli absenoldebau, cais am
wyliau a chyrraedd yn hwyr i’r ysgol.
Sicrhau fod dyddiadur o ymweliadau gyda’r Swyddog Lles yn bodoli er mwyn
cynnal cyfarfodydd gyda rhieni parthed absenoldebau.
Gwneud defnydd effeithiol o offeryn hunanwerthuso presenoldeb i adnabod
unrhyw welliannau i’w gweithredu.

Sicrhau fod pob rhiant yn derbyn galwad ffôn ar ddiwrnod yr absenoldeb cyntaf er
mwyn derbyn esboniad.

Gwneud defnydd effeithiol o’r system SIMS er mwyn adnabod disgyblion â chanran
presenoldeb llai na 95% yn dymhorol er mwyn eu targedu. Dylid llythyru rhieni yn
amlygu pryderon am absenoldebau. Dylid gwneud hyn pob hanner tymor.
Tracio presenoldeb y disgyblion a hynny gan ffocysu ar wahaniaeth mewn ystod o
grwpiau presenoldeb >85, 85-90, 90+ yn ogystal a gwahaniaeth mewn canrannau
grwpiau o ddisgyblion megis PYD, ADY, MAT yn dymhorol.
Plethu agenda o godi canran presenoldeb yr ysgol gyda’r cynllun Llofnod Dysgu
Teulu.

Taenlenni presenoldeb wedi eu hargraffu oddi ar system
SIMS a’u cadw mewn ffolder y Swyddog.
Copi o lythyrau sydd wedi eu hanfon at sylw’r rhieni.
Adroddiad crynodol yn dymhorol.
Canran presenoldeb grŵp penodol o ddisgyblion sydd yn
dilyn y cynllun yn gwella.

EVD/EMM

EVD/EMM

EVD/EMM
EVD/EMM
EVD/EMM

Costau:
Adnoddau:
Amser digyswllt y Dirprwy Bennaeth pob prynhawn Gwener er mwyn tracio Prydlondeb a
Phresenoldeb- Y Pennaeth yn addysgu.
Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: Codi canran presenoldeb yr ysgol er mwyn ymgyrraedd â chwartel 1 gan dargedu a thracio gwahanol grwpiau o ddysgwyr.
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref 2017:
Cyfyngedig
Boddhaol
Beth sy’n digwydd? Beth ydym wedi ei ddysgu hyd yma?
Pethau sy’n mynd yn dda

Cryf

Da iawn

Pethau sydd angen eu gwella

Pethau sydd angen sylw brys

6.

BLAENORIAETH 6: Parhau i ddatblygu ein darpariaeth drwy anelu i ragori yn ein cydweithio rhyngwladol ar gyfer ymateb i’r
Fframwaith Cymhwysedd Digidol- yr ysgol yn rhan o brosiect ERASMWS.

Arweinwyr: Mrs Emma Vaughan Davies a Mrs Lowri Pritchard.
Llywodraethwyr: Y Parchedig John Matthews.
I’w benodi yn dilyn cyfarfod Corff Llywodraethol a gynheli ar y 14eg o Fedi, 2017.
Aelod dynodedig o’r UDRH: Mr Elfed Morgan Morris.

Cyswllt gyda’r Fframwaith Arolygu Cyffredin:

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH/ CYSWLLT GYDA HUNANARFARNU:

TYSTIOLAETH I GEFNOGI:

Ymateb cynnar ar ran yr ysgol i argymhellion adroddiad Dyfodol Llwyddiannus – Athro Donaldson
Holiaduron disgyblion yn nodi bod dim digon o offer digidol/TGCh yn yr ysgol.
Canfyddiadau o adroddiadau crynodol yn deillio o’r flaenoriaeth yn 2016-2017 yn awgrymu parhad i ddatblygu’r maes
ymhellach.

Arfarniad CDY 2016-17
Hunan Arfarnu 2016-2017
Adroddiadau Craffu 2016-2017
Dadansoddiadau o holiaduron 2016-2017

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.2
2.1.2
2.2.2
3.4.1

Canlyniadau a thueddiadau mewn perfformiad
Safonau grwpiau o ddysgwyr
Cyflawniad a chynnydd yn y dysgu
Medrau
Cyfranogi mewn dysgu
Darpariaeth ar gyfer medrau
Asesu’r dysgu ac asesu ar gyfer dysgu
Rheoli staff ac adnoddau

CYFRANIAD AT GODI SAFONAU
Sgiliau rhanddeiliad yr ysgol yn gwella mewn TGCh yn gwella.
Dealltwriaeth rhanddeiliaid yr ysgol am sut i ddefnyddio TGCh yn ddiogel yn cryfhau.
Mwynhau cyfleoedd i ddatblygu a defnyddio sgiliau newydd mewn ymateb i’r Fframwaith.
Y gweithlu yn meithrin hyder wrth ddefnyddio TGCh a dod yn gyfarwydd gyda’r fframwaith newydd.
Yr adnoddau TGCh yn rhoi cyfle i ddisgyblion ymarfer a gwellau sgiliau llythrennedd a rhifedd.
DEILLIANNNAU:
Adroddiadau crynodol yn dangos bod cynnydd sylweddol yng nghyflawniad y disgyblion ar draws yr oedrannau.
Holiaduron yn nodi bod dros 80% o ddisgyblion yr ysgol yn credu bod digon o adnoddau a darpariaeth da neu rhagorol yn bodoli yn yr ysgol.
Holiaduron 80%+ o rieni yn nodi eu bod o’r farn bod y noson agored cwricwlaidd yn dda neu rhagorol.

CAMAU I’W CYMRYD
Llunio cyflwyniad i bob rhanddeilydd o’r ysgol er mwyn uwch oleuo ein
gweledigaeth fel ysgol a bwriad y flaenoriaeth.
drodd yn ôl i weddill y gweithlu ar ganfyddiadau’r ymweliad y cydlynwyr – beth
rydym am ei wneud yma yn yr ysgol.
Cydweithio ysgol i ysgol gydag ysgolion rhyngwladol fel rhan o brosiect ERASMWS
er mwyn mabwysiadu arferion arloesol sydd yn torri tir newydd.
Cynnal noson gwricwlaidd i rieni parthed polisi 360˚yr ysgol ac e-ddiogelwch.

M.P.Ll.

PA BRYD?

Holiadur gan y rhanddeiliaid yn nodi bod 80%+ yn
hoff o’r syniadau ac yn cefnogi ein gweledigaeth.

AP1

CYFRIFOLDEB GWEITHREDU
ARWAIN A MONITRO
EVD/LWP

Portffolio o waith cydweithio rhyngwladol yn
arddangos yr ystod o brofiadau er mwyn cyfoethogi
addysgu a dysgu Llandygai.
Holiadur gan y rhanddeiliaid yn nodi bod 80%+ yn
teimlo’n fwy hyderus am sut i fynd ati i sicrhau

AP1-AP6

NGJ/EVD/LWP

AP1

EVD/LWP

Parhau hefo gwersi e-ddiogelwch a sicrhau bod tabl ar waelod Cynllun Eddiogelwch yn parhau i gael ei gwblhau i gofnodi y gwersi e-ddiogelwch yn
dymhorol.

mynediad diogel ar y we i’w plant.
Cynlluniau gwaith ar gael yn electroneg.
Adroddiad craffu ar y cynlluniau yn adrodd bod
100% o’r cynlluniau mewn lle ac yn effeithiol.

AP2

EVD/LWP

Parhau i ofalu bod pob agwedd o’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar waith o
fewn y dosbarth o fewn y flwyddyn yn ystod 2017/2018.
Cyfle i graffu ar lyfrau, Purple Mash a HWB+ er mwyn gweld enghreifftiau o waith
disgyblion sydd yn cyfateb i’r Fframwaith a’r cynlluniau.

Adroddiad craffu yn nodi bod amrediad eang o
dasgau addas wedi eu cwblhau sydd yn cyfateb i’r
Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn effeithiol.

AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

Parhau i ofalu bod gofynion E-ddiogelwch (Llinyn Dinasyddiaeth) yn cael ei
gwblhau yn unol â’r cynllun blwyddyn.
Creu tabl ar waelod Cynlluniau E-Ddiogelwch yn CA2 i dracio’R gwersi a’r rhain i’w
cwblhau yn dymhorol.
Gofalu bod y golofn ‘Dyddiad Cwblhau’ yn y Ddogfen ‘Tracio FfCD’ yn nodi beth mae
pob blwyddyn ysgol yn ei wneud gan bod y tasgau yn amrywio o fewn y llinynnau
ar gyfer y gwahanol oedrannau o fewn dosbarthiadau unigol e.e. B3 =.... , B4=... .
Angen parhau gyda’r defnydd o raglenni fel scratch, logo (HWB+) neu gwefannau
Codio er mwyn ateb y gwaith ’gwneud i rywbeth symud’

Adroddiad craffu ar gynlluniau e-ddiogelwch yn
nodi bod tablau tracio ar waith yn llwyddiannus.

AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

Adroddiad craffu ar gynlluniau e-ddiogelwch yn
nodi bod dyddiad cwblhau wedi eu nodi yn gywir ac
effeithiol ym mhob achos.
Adroddiad craffu yn nodi bod amrediad eang o
dasgau addas wedi eu cwblhau sydd yn cyfateb i’r
Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn effeithiol.
Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi bod
cyfleoedd amrywiol yn bodoli er mwyn anfon e-byst.
80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn
cael cyfle i anfon e-bost.
Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi defnydd o
apiau penodol ar gyfer cefnogi’r dysgu a’r addysgu.

AP2
AP4
AP6
AP2
AP4
AP6
AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

Stôr o dystiolaeth gwaith disgyblion wedi eu cadw
mewn ffolderi taclus ar Server y disgyblion / Hwb+/
Purple Mash.

AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn
cael cyfle i ysgrifennu ar y allweddell y cyfrifiadur yn
gyson yn eu gwersi.
Stôr o dystiolaeth gwaith disgyblion wedi eu cadw
mewn ffolderi taclus ar Server y disgyblion / Hwb+/
Purple Mash.
Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi bod
cyfleoedd amrywiol yn bodoli er mwyn tynnu llun.
Stôr o dystiolaeth gwaith disgyblion wedi eu harbed.
80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn

AP2
AP4
AP6
AP1
AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

Angen cynllunio cyfleoedd i’r disgyblion gyrru e-bost a codio a hynny yn cyd-fynd
gyda’r canllawiau a geir yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.
Angen parhau i roi amrediad o gyfleoedd cyson i’r disgyblion ddefnyddio yr I-Pad, a
datblygu’r defnydd o apiau mewn gwahanol feysydd.

EVD/LWP
EVD/LWP

80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn
cael cyfle i ddefnyddio amrywiol declynnau TGCh yn
eu gwersi.
Dylid parhau i roi cyfleoedd i’r disgyblion i ysgrifennu ar y cyfrifiadur er mwyn
gwella eu hyder wrth ddefnyddio’r allweddell.

Credir y bydd sgiliau defnyddio allweddell y disgyblion yn gwella o ganlyniad i’r
gofynion newydd yn y FfCD a’r defnydd o raglenni o fewn HWB+ a PurpleMash yn
ogystal a chreu ac adolygu darnau o waith mewn rhaglenni Office.
Dylid parhau i roi cyfleoedd i’r disgyblion yn CA2 i dynnu llun ar y cyfrifiadur er
mwyn gwella eu hyder, amrediad eang o ddewis ar adnoddau newydd fel
PurpleMash a HWB.

EVD/LWP

Dylid parhau i baratoi a chynllunio cyfleoedd i gyd-fynd gyda’r llinyn 3.2 Cynllunio
– Creu o fewn y FfCD e.e. Creu a golygu cydrannau aml-gyfryngol gan ddefnyddio
ystod o feddalwedd. Dysgwyr i addasu a chyflwyno ystod o destun, delwedd, sain,
animeiddiad a fideo at ddibenion penodol.
Sicrhau bod cyfleoedd wedi’i gynllunio i pob dosbarth defnyddio rhaglen
Pwerbwynt; buddsoddi mewn mwy o liniaduron fel bod mwy o gyfleoedd i
ddatblygu eu sgiliau digidol o greu ac addasu testun (FfCD).

Sicrhau cyfleoedd i ddefnyddio rhaglenni haws ’na Excel i greu taenlenni a tharo’r
llinyn ’datrys problemau a modelu’ yn y fframwaith e.e. ar Purple Mash a Hwb+.
Sicrhau bod disgyblion yn ymwybodol o lle mae eu gwaith wedi harbed a sut i fynd
ato yn y rhaglenni amrywiol e.e. (PurpleMash, Hwb+, Office 365, j2e.
Sicrhau bod pawb yn cwblhau’r gwersi e-ddiogelwch yn rheolaidd yn ogystal â
thracio’r gwaith yn erbyn y FfCD er mwyn sicrhau bod pob un yn gwbl hyderus ar
sut i ddefnyddio’r we yn ddiogel.

Angen parhau gyda’r defnydd o raglenni fel ’2 go’ ( Purple Mash) neu ’Crwban’ (
Hwb +) er mwyn ateb y gwaith ’gwneud i rywbeth symud ar y cyfrifiadur’.

Angen cynllunio cyfleoedd i’r disgyblion chwilio am wybodaeth ar y cyfrifiadur a
hynny yn cyd-fynd gyda’r canllawiau a geir yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Gofalu bod y disgyblion yn cyfarwydd ag enwau y dyfeisiadau digidol – Cyfrifiadur
Mawr, Cyfrifiadur Bach, Chromebok, Gliniadur ayyb
Creu ardal gyfrifiadurol penodol yng NGHA2 sydd yn arddangos geirfa TGCh yn
chwaethus.
Mae athrawon y Cyfnod Sylfaen bellach yn edrych ar raglenni ’Hwb+ a Purple Mash
er mwyn cynllunio Tasgau Ffocws Trawsgwricwlaidd ar gyfer defnyddio
cyfrifiaduron a Chromebooks y dosbarthiadau. Y gobaith yw y bydd modd i’r

cael cyfle i dynnu llun ar y cyfrifiadur.
Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi bod
cyfleoedd amrywiol yn bodoli ar gyfer creu o fewn y
FfCD.
Stôr o dystiolaeth gwaith disgyblion wedi eu harbed.
Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi bod
cyfleoedd amrywiol yn bodoli ar gyfer rhaglen
Pwerbwynt.
Stôr o dystiolaeth gwaith disgyblion wedi eu harbed.
80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn
cael cyfle i ddefnyddio rhaglen pwerbwynt yn eu
gwersi.
Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi bod
cyfleoedd amrywiol yn bodoli ar gyfer y llinyn
datrys problemau a modelu.
Stôr o dystiolaeth gwaith disgyblion wedi eu harbed.
80%+ o holiaduron y disgyblion yn nodi bod
disgyblion yn ymwybodol o lle mae eu gwaith wedi
eu harbed.
Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi bod
cyfleoedd amrywiol yn bodoli ar gyfer sicrhau
dealltwriaeth y disgyblion ar sut i ddefnyddio’r we
yn ddiogel.
80%+ o Holiaduron y disgyblion yn nodi eu bod yn
deall sut i gadw’n ddiogel ar y we.
80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn
cael cyfle i ddefnyddio rhaglenni amrywiol.

Adroddiad craffu ar gynlluniau yn nodi bod
cyfleoedd amrywiol yn bodoli ar gyfer sicrhau
cyfleoedd amrywiol i ddisgyblion chwilio am
wybodaeth ar y cyfrifiadur.
80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn
cael cyfle i chwilio am wybodaeth yn gyson yn eu
gwersi.
80%+ o holiaduron y disgyblion yn datgan eu bod yn
ymwybodol o enwau dyfeisiadau digidol.

AP1
AP2
AP4
AP6
AP1
AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

AP1
AP2
AP4
AP6
AP6

EVD/LWP

AP1
AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

AP1
AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

AP1
AP2
AP4
AP6

EVD/LWP

EVD/LWP

EVD/LWP

EVD/LWP
AP6
A2

Adroddiad craffu ar waith disgyblion yn nodi bod
amrywiaeth o waith wedi ei gwblhau.

AP1
AP2
AP4

EVD/LWP

disgyblion ym Mlynyddoedd 1 a 2 wneud mwy o waith yn annibynnol ar y
cyfrifiaduron gan allu mewngofnodi yn fwy annibynnol i’r rhaglenni.
Tracio’r FfCD yn weledol mewn cyfarfod staff a’i hadolygu yn gyson.
Cynnal awdit adnoddau er mwyn gweld os oes gennyn ni ddigon o adnoddau er
mwyn cyflawni gofynion y FfCD.
Hyfforddiant mewnol ar GoogleDrive (Adran Iau – uwch).

Sefydlu SIMS Discover yn yr ysgol.
Tracio cynnydd a datblygiad y disgyblion.

AP6
Adnodd tracio yn bodoli er mwyn gallu adnabod
rhannau o’r FfCD nad yw wedi eu cwblhau.
Rhestr awdit wedi ei gwblhau- camau gweithredu yn
dilyn hynny yn amlwg.

AP1-AP6

EVD/LWP

AP1

EVD/LWP

Cofnodion o gyfarfod yn nodi bod hyfforddiant wedi
ei gyflwyno.
80%+ o holiaduron y gweithlu yn nodi eu bod wedi
cael budd o’r hyfforddiant.
Holiadur y gweithlu yn nodi os oes angen
hyfforddiant pellach.
Defnydd effeithiol o’r adnodd wedi ei nodi yn yr
adroddiad craffu.
Adroddiad crynodol ar gynnydd disgyblion i’w
ddiweddaru pob hanner tymor.

AP3

EVD/LWP

AP3

EVD/LWP

AP2
AP4
AP6

Costau:
Adnoddau:
Amser di-gyswllt: 5 person x 2ddiwrnod x 3tymor.
Amser di-gyswllt athrawon wedi ei lunio fel rhan o gyllideb yr ysgol.
Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: Codi canran presenoldeb yr ysgol er mwyn ymgyrraedd â chwartel 1.
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref 2017:
Cyfyngedig
Boddhaol
Beth sy’n digwydd? Beth ydym wedi ei ddysgu hyd yma?
Pethau sy’n mynd yn dda

Cryf

Da iawn

Pethau sydd angen eu gwella

Pethau sydd angen sylw brys

7. BLAENORIAETH 7: Asesu ar Gyfer Dysgu- sicrhau cysondeb mewn defnydd o strategaethau Shirley Clarke. (Yn dilyn sesiwn craffu ar lyfrau
gyda’r ymgynghorydd Her.)
Arweinwyr: Mrs Emma Vaughan Davies a Mr Elfed Morgan Morris
Llywodraethwyr: Mr Dafydd Meurig a Mrs Mair Leverett.
Aelod dynodedig o’r UDRH: Mrs Emma Vaughan Davies.

Cyswllt gyda’r Fframwaith Arolygu Cyffredin:

1.1.1 deilliannau a thueddiadau mewn perfformiad o’u cymharu â
chyfartaleddau cenedlaethol, darparwyr tebyg a chyrhaeddiad
blaenorol
1.1.2 safonau grwpiau o ddysgwyr
1.1.3 cyflawniad a chynnydd mewn dysgu
1.2.2 cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau
2.2.2 asesu dysgu ac asesu ar gyfer dysgu
2.4.1 ethos, cydraddoldeb ac amrywiaeth

RHESWM DROS Y FLAENORIAETH/ CYSWLLT GYDA HUNANARFARNU:
TYSTIOLAETH I GEFNOGI:
Adroddiad craffu’r ymgynghorydd her yn nodi bod angen cysondeb yn y defnydd o strategaethau Asesu ar Adroddiad Craffu 2016-2017
Adroddiad craffu ar lyfrau wythnosol 2016-2017
Gyfer Dysgu.
CYFRANIAD AT GODI SAFONAU
Disgyblion yn meithrin hyder wrth hunan asesu ac asesu gwaith cyfoedion.
Disgyblion yn mabwysiadu meddylfryd o dwf ac yn defnyddio’r systemau chilis sydd eisoes ar waith yn effeithiol.
Tystiolaeth amrywiol o strategaethau asesu ar gyfer dysgu yn arwain a chefnogi’r addysgu a’r dysgu.
CAMAU I’W CYMRYD
Llunio cyflwyniad i bob rhanddeilydd o’r ysgol er mwyn uwch oleuo ein
gweledigaeth fel ysgol a bwriad y flaenoriaeth.

Holiadur gan y rhanddeiliaid yn nodi bod 80%+ yn hoff
o’r syniadau ac yn cefnogi ein gweledigaeth.

AP1

CYFRIFOLDEB GWEITHREDU
ARWAIN A MONITRO
EVD/EMM

Ymweld ag ysgolion arloesol yn y maes er mwyn mabwysiadu syniadau newydd.

Adroddiad craffu yn dilyn ymweliad- cyflwyniad i’r
gweithlu mewn cyfarfod.
Pwerbwynt o gyflwyniad yn bodoli fydd yn arwain yn
gweithlu i ddefnyddio strategaethau amrywiol i gefnogi’r
dysgu a’r addysgu.

AP1

EVD/EMM

AP1
AP3
AP5

EVD/EMM

Craffu ar gynlluniau gwaith er mwyn sicrhau amlder defnydd o strategaethau.

Adroddiad craffu yn nodi bod defnydd amrywiol ar
waith yn y cynlluniau mewn 100% o gynlluniau.

AP2

EVD/EMM

DPP- Cydweithio ag ysgolion y dalgylch i ddatblygu agweddau.
Trefnu ymweliadau dosbarthiadau rhwng athrawon yr ysgol er mwyn arsylwi
gwersi. Cyfle i greu adnoddau chwaethus.

Adroddiad arsylwi gwersi yn adnabod bod 90%+ o wersi
yn defnyddio strategaethau Shirley Clarke yn
llwyddiannus. Defnydd o Iris Connect.
Portffolio o adnoddau.

AP2

EVD/EMM

Craffu ar lyfrau er mwyn sicrhau defnydd cyson o strategaethau yn wythnosol.

Adroddiad Craffu unigol yn nodi bod defnydd effeithiol
o strategaethau ar waith.

Wythnosol
AP2

EVD/EMM

Cyflwyno cylch gwaith Shirley Clarke i randdeiliaid yr ysgol gan awgrymu
strategaethau i ganolbwyntio arnynt pob hanner tymor.

M.P.Ll.

PA BRYD?

Adroddiad crynodol yn dymhorol yn cefnogi hynny.
Cyfle i randdeiliad yr ysgol fynegi barn ar ffurf holiadur am y strategaethau.

80%+ yn honni bod y strategaethau yn cefnogi addysgu
a dysgu yn yr ysgol.

AP4
AP6
AP6

EVD/EMM

Costau:
Adnoddau:
Amser di-gyswllt: 5 person x 2ddiwrnod x 3tymor.
Adnoddau yn deillio o hyfforddiant Shirley Clarke.
Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: Asesu ar Gyfer Dysgu- sicrhau cysondeb mewn defnydd o strategaethau Shirley Clarke. (Yn dilyn sesiwn craffu ar lyfrau gyda’r ymgynghorydd Her.)
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref 2017:

Cyfyngedig
Boddhaol
Beth sy’n digwydd? Beth ydym wedi ei ddysgu hyd yma?
Pethau sy’n mynd yn dda

Cryf

Da iawn

Pethau sydd angen eu gwella

Pethau sydd angen sylw brys

Is - flaenoriaethau nad oes angen manylu arnynt
Maes / Agwedd
Arweinyddiaeth a
Rheolaeth
Gwyddoniaeth

Gweithrediad

Deilliant

Cost

“Bod yn barod” am arolygiad.

Arolwg llwyddiannus.

Craffu ar gynlluniau’r ysgol er mwyn sicrhau cyfleoedd arloesol
i gefnogi disgyblion ymgyrraedd â’r lefelau uwch. Mae
perfformiad yr ysgol dros dreigl amser o dair blynedd wedi
perfformio yn chwartel un namyn y llynedd- chwartel 2.
Ysgol Iach: anelu at achrediad Cam 4. Parhad.

Cynlluniau arloesol yn adlewyrchu argymhellion Donaldson.
Amserlen yn tracio themâu / meysydd cwricwlaidd yn dymhorol.

Rhyddhau Cydlynydd = 1 diwrnod.
EVD/MDG/NGJ

Sicrhau bod portffolio o waith cyfredol mewn bodolaeth i’w gyflwyno ar gyfer yr
achrediad.

Rhyddhau Cydlynydd = 1 diwrnod.
NWH

Ysgol Werdd

Ysgol Werdd: anelu at gyrraedd y drydedd faner werdd. (Baner
werdd 3). Parhad.

Sicrhau bod portffolio o waith cyfredol mewn bodolaeth i’w gyflwyno ar gyfer yr
achrediad.

Rhyddhau Cydlynydd = 1 diwrnod.
LWP

Llais y Plentyn

Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer cefnogi llais y plentyn gan
gyflwyno mwy o gyfleoedd i fynegi barn a thrafod datblygiadau
cwricwlaidd.
Parhau i ddatblygu ethos grefyddol yr ysgol a sicrhau
darpariaeth safonol.

Holiaduron y disgyblion yn awgrymu eu bod yn cael cyfleoedd i fynegi eu barn yn gyson
yn yr ysgol.

Parhaus- i’w amserlennu.
EMM,NWH,NGJ,EVD,MDG,LWP

Cyflwyno ‘grŵp ysbrydol’ newydd yn yr ysgol.
Cyflwyno llyfryn o brofiadau crefyddol i’w gadw yn nerbynfa’r ysgol.
Llunio a chreu ardaloedd crefyddol yn yr ysgol gan gynnwys ardal fyfyrio CS/CA2.
Llyfrau gwaith newydd i ddisgyblion gadw tystiolaeth o waith Addysg Grefyddol.

Rhyddhau cydlynwyr- 1 diwrnod.

Ysgolion Iach

Addysg Grefyddol

