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ATODIAD 3 
Cynllun Busnes GwE 2017-18 
Uwchradd Gwynedd: Lefel 2 

 

 

1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

E1 

 

1.1 

2.1 

2.8 

E1 

U 

E2 

DLl 

 

CaA 

A 

D 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R7 

R8 

R11 

R13 

R17 

R20 

R22 

 

 

 

 

 

Gwella safonau yn CA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gofalu bod gan bob ysgol: 

 brosesau gosod targedau cadarn ar 

waith.  

 targedau sy'n briodol heriol i wella 

perfformiad.  

 prosesau tracio effeithiol ar waith fel 

bod modd adnabod tanberfformiad 

yn fuan.  

 dadansoddiadau manwl a chyson o 

asesiadau a 'data byw', a wneir ar y 

cyd rhwng yr UDA a'r  AC.  

 rhaglenni ymyrraeth effeithiol a 

safonol ar waith,  yn sgil adnabod 

grwpiau targed o ddysgwyr.  

 prosesau effeithiol ar gyfer rhoi sylw 

i amrywiad mewn ysgol h.y. 

adnabod, herio a chefnogi 

adrannau/unigolion sydd mewn risg.  

 cynlluniau gwariant GGA/GDD 

effeithiol sy'n cael eu monitro'n 

gadarn i sicrhau effaith 

 

 Pob ysgol i ddiwallu targedau 

GwE a Gwynedd ar gyfer yr holl 

ddangosyddion allweddol 

 Dyma dargedau Gwynedd ar gyfer 

2017 - L2+ 71.5% L1 99.8% L2 

85.6% Saesneg 75.9% 

Mathemateg 74.1% Gwyddoniaeth 

78.3% Cymraeg 78.4% 

 Bydd canran y dysgwyr yng 

Ngwynedd sy'n cyflawni L2+ yn 

tyfu ar 1.5, y gyfradd ar gyfer 

gweddill Cymru.  

 Bydd canran yr ysgolion yng 

Ngwynedd sy'n perfformio yn unol 

â'r deilliant ar gyfer %L2 yn codi 

yn unol â tharged GwE o 55%  

 Bydd canran y dysgwyr yng 

Ngwynedd sy'n ennill 5A*-A yn 

tyfu ar 1.5, y gyfradd ar gyfer 

gweddill Cymru.  

 Dyma dargedau Gwynedd yn 

erbyn dangosyddion allweddol yn 

2018 (Data i ddilyn), gan gynnwys 

safleoedd chwartel 

 Pob ysgol i gael cynllun 

cefnogaeth sy'n canolbwyntio ar 

godi safonau yn CA4 - Pob ysgol 

wedi cyflwyno cynlluniau 

cefnogaeth i'r Corff Llywodraethu  

 

Ellen Williams 

Enid Christie 

Sharon Vaughan 

Dewi Lake 

Ymgynghorwyr Pynciol 

YCG Cyswllt 

 

 

 

 

 

Medi 2017 -   

 

Awst 2018 

 

20 diwrnod 

£10,000 
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1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

R25 

R26 

I 

GYD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gofalu bod gan bob ysgol brosesau 

arfarnu a chynllunio strategol effeithiol ar 

waith [lefel ysgol gyfan ac AC] 

 Dogfennau strategol o ansawdd 

uchel yn weithredol ar draws pob 

ysgol, ac ar bob lefel, sy'n gyrru 

safonau gwelliant 

Ellen Williams a phob 

YCG cyswllt 

Ebrill 2018  

Sicrhau bod pob ysgol yn defnyddio'r 

'System Rheoli Gwybodaeth' newydd yn 

effeithiol, a'r ysgol arfer orau rithiol, sef 

'Ysgol GwE' i yrru gwelliannau.  

 Cytundeb rhwng ysgolion i rannu 

data a gwybodaeth i boblogi data 

byw ar Ysgol GwE, fel bod modd i 

arweinwyr wneud penderfyniadau 

strategol effeithiol  

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

Alwyn Jones 

Medi 2017   

Sicrhau dull gweithredu mwy cadarn i 

herio a chefnogi pob ysgol mewn categori 

dilyniant Estyn, neu'r ysgolion hynny y 

bernir eu bod yn 'risg uchel'. 

 Dim ysgol a arolygir yng 

Ngwynedd yn ystod 2017-2018 i 

gael ei rhoi mewn categori statudol 

Estyn.  

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

 

 

 

Medi 2017   

Rhaglen bwrpasol a phenodol i wella 

perfformiad bechgyn ac/neu ferched 

drwy: 

 gefnogi'r UDA i adnabod a darparu 

darpariaeth ac ymyrraeth effeithiol 

[rhaglen ranbarthol a tharged ble 

mae'r bwlch rhwng y rhywiau yn 

andwyol i berfformiad naill ai 

bechgyn neu ferched] 

 Adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE.  

 

 Mae’r bwlch rhwng perfformiad y 

bechgyn a’r merched yn culhau ac yn 

cymharu'n ffafriol â'r cyfartaleddau 

cenedlaethol - (angen adnabod ysgolion 

ble mae materion penodol pan fydd 

data craidd ar gael).   

 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

 

Awst 2018 

Awst 2018 

 

Gwella perfformiad dysgwyr PYD drwy: 

 Gefnogi'r UDA i adnabod a darparu 

darpariaeth ac ymyrraeth effeithiol i 

wella deilliannau dysgwyr PYD.  

 Sicrhau bod pob ysgol yn 

defnyddio'r GDD yn briodol, ac yn 

effeithiol, i wella perfformiad PYD 

 Adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE.  

 

 Bydd perfformiad dysgwyr PYD yn 

ysgolion Gwynedd yn cyfateb i'w 

targedau, neu'n rhagori arnynt  

 Adnabod yr ysgolion hynny na fyddant 

wedi cyrraedd y targedau, a'u cefnogi 

gyda chynlluniau pwrpasol i gyrraedd y 

targedau  

 Pob ysgol wedi defnyddio'r GDD yn 

briodol i wella'r gefnogaeth a'r 

deilliannau i ddysgwyr PYD yn 

 

Ellen Williams 

Sharon Williams  

YCG  

 

 

2017 - 2018 
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1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

benodol 

 Mynediad i strategaethau cymorth i'r 

ysgolion hynny sydd â gwendidau yn y 

maes hwn 

Gwella perfformiad dysgwyr PYD drwy: 

 Gefnogi'r UDA i adnabod a darparu 

darpariaeth a chefnogaeth effeithiol i 

wella deilliannau [rhaglen ranbarthol 

a tharged] 

 gofalu bod pob ysgol yn defnyddio 

CauDU yn briodol ac yn effeithiol  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 

 Dysgwyr ag ADY yng Ngwynedd yn 

diwallu targedau cytunedig mewn 

dangosyddion allweddol  

 Dysgwyr mewn Ysgolion Arbennig yn 

diwallu targedau cytunedig - Ysgol 

Pendalar / Ysgol Hafod Lon  

 

Richard Cubie  

Ellen Williams 

YCG 

 

 

 

2017 - 2018 

 

  Gwella perfformiad dysgwyr MATh 

drwy: 

 Gefnogi'r UDA i adnabod a 

chyflwyno darpariaeth a 

chefnogaeth effeithiol i wella 

deilliannau [rhaglen ranbarthol a 

tharged]. 

 gofalu bod gan bob ysgol raglenni 

ymyrraeth effeithiol ar waith ar 

gyfer sicrhau cyrhaeddiad uwch ar 

radd B ac uwch 

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 

 Dysgwyr MATh yng Ngwynedd i 

gyflawni eu potensial yn unol â 

thargedau  

 

 Cynnydd i 12% yn 2017 ac i xx yn 

2018 yn nifer y disgyblion sy'n 

cyflawni 5A* / A yn yr ysgolion hynny 

ble nodir bod angen gweithredu   

 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

Awst 2017 

Awst 2018 

 

 

 

 

 

 

Gwella safonau yn y 

pynciau craidd yng 

Nghyfnod Allweddol 4.  

 

 

Saesneg: 

 hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer Penaethiaid Adran 

[gyda ffocws penodol ar 

ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

 

 Ysgolion Gwynedd yn diwallu eu 

targedau ac yn uwch na deilliannau  

 Ysgolion Gwynedd i ddiwallu 

targed o xxx yn 2018  

 

Gaynor Murphy 

Cefnogir gan YCG 

Awst 2017 

Awst 2018 

 

5 niwrnod £2,500 
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1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model  adolygu cymheiriaid].  

 cyflwyno rhaglen 5 niwrnod,  

‘Achieving Excellence in English’, 

sy'n canolbwyntio ar arfer ragorol yn 

y dosbarth ac sy'n cynnwys sesiynau 

a addysgir, ymchwil gweithredol 

gan athrawon ac arsylwi cyfoedion 

[rhaglen ranbarthol].  

 adnabod a rhannu arfer adrannol 

effeithiol wrth wella perfformiad 

disgyblion MATh, yn benodol ar 

radd B ac uwch [rhaglen ranbarthol 

a tharged].  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymraeg: 

 hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer Penaethiaid Adran 

[gyda ffocws penodol ar 

ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model adolygu cymheiriaid].  

 adnabod a rhannu arfer adrannol 

effeithiol wrth wella perfformiad 

disgyblion MATh, yn benodol ar 

radd B ac uwch [rhaglen ranbarthol 

a tharged].  

 darparu cymorth ar gyfer athrawon 

anarbenigol ar Unedau 2 a 3 Darllen 

ac Ysgrifennu [rhaglen wedi'i 

thargedu].  

 darparu cymorth ar gyfer athrawon 

anarbenigol ar ‘Talk the Talk’ Uned 

 

 

 

 Ysgolion yn diwallu eu targedau  

 Perfformiad ysgolion Gwynedd i 

gyrraedd xxx yn 2018  

 

 Yr ysgolion sydd arnynt angen 

cefnogaeth wedi'u dynodi ac yn cael 

cymorth  

 

 

 

 

 

Sian Hydref 

YCG 

 

 

Awst 2017 - 

2018  

 

 

 

3 diwrnod £1,300 
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1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

1 Llafaredd [rhaglen wedi'i 

thargedu].  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 cefnogi gwaith y rhwydwaith 

Cynllun Strategol Cymraeg mewn 

Addysg rhanbarthol  

Mathemateg: 

 hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer Penaethiaid Adran 

[gyda ffocws penodol ar 

ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model  adolygu cymheiriaid].  

 gwella perfformiad dysgwyr ffiniol 

posib mewn TGAU trwy gyflwyno 

Rhaglen Hyfforddiant ac  Ymyrraeth 

SAFMEDS yn CA3 [rhaglen 

ranbarthol].  

 adnabod a rhannu arfer adrannol 

effeithiol wrth wella perfformiad 

disgyblion MATh, yn benodol ar 

radd B ac uwch [rhaglen ranbarthol 

a tharged] 

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 

 Ysgolion yn diwallu'r targedau a 

osodwyd  

 Perfformiad ysgolion Gwynedd i 

gyrraedd xxx erbyn 2018  

 Yr ysgolion sydd arnynt angen 

cefnogaeth wedi'u dynodi ac yn cael 

cymorth  

 

 

Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 

  

8 niwrnod £4,200 

Gwyddoniaeth: 

 hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer Penaethiaid Adran 

[gyda ffocws penodol ar 

ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model  adolygu cymheiriaid].  

 adnabod a rhannu arfer adrannol 

effeithiol wrth wella perfformiad 

disgyblion MATh, yn benodol ar 

 

 Ysgolion yn diwallu'r targedau a 

osodwyd  

 Ysgolion Gwynedd i ddiwallu targed o 

xx ar gyfer 2018  

 Yr ysgolion sydd arnynt angen 

cefnogaeth wedi'u dynodi  

 

 

Nicola Jones  

YCG Cyswllt 

 

Mehefin 2018 

 

7 niwrnod £3,500 
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1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

radd B ac uwch [rhaglen ranbarthol 

a tharged].  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 Gwella perfformiad yn y 

pynciau di-graidd  

Sicrhau cefnogaeth gan Ymarferwyr 

Arweiniol i weithredu'r manylebau 

TGAU newydd yn effeithiol   

 Y mwyafrif o athrawon Gwynedd yn 

mynychu'r cyrsiau hyfforddiant 

perthnasol a ddarperir   

Martyn Davies 

Medi 2017 - 

2018 

Grant LlC 

Darparu gweithdai gwella arfer fel rhan o 

ddarpariaeth bwrpasol wedi'i thargedu i'r 

holl ysgolion risg uchel a/neu ysgolion 

categori statudol [rhaglen wedi'i 

thargedu] 

 Rhaglen gefnogaeth wedi'i thargedu ar 

gyfer yr ysgolion hynny sydd arnynt 

angen cymorth   

 

Huw Robertson 

Martyn Davies  

a phob YCG cyswllt 

Ebrill 2018 3 diwrnod £1,300 

 

 

 

 

 

Gwella perfformiad 

Bagloriaeth Cymru 

[CA4 ac ôl-16]  

Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol a 

lleol ar gyfer cydlynwyr [gyda ffocws 

penodol ar ddiweddaru, datblygu 

deunyddiau cymorth ar y cyd; rhannu 

arfer orau a hybu model adolygu 

cymheiriaid].  

 Holl ddisgyblion Gwynedd yn ennill 

cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar y 

lefel briodol  Gwenno Jarvis 

Martyn Froggett 

Medi - 

Mehefin  

1 diwrnod £500 

  Gwenno Jarvis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwella perfformiad 

Safon Uwch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau gwell casglu data ôl-16 ar lefel 

ranbarthol  
 Perfformiad disgyblion Gwynedd yn 

diwallu targedau  

 Gwelliant yn nifer y disgyblion sy'n 

ennill graddau A* / A [A-C ac A-E], i 

fod uwchlaw y cyfartaleddau 

cenedlaethol  

 

Martyn Froggett 

Rhagfyr 2017  3 diwrnod £1,300 

Defnyddio data yn fwy grymus i wella 

ymhellach perfformiad, presenoldeb a 

dilyniant  

 Darparwyr ôl-16 yng Ngwynedd yn 

cael cefnogaeth a hyfforddiant i dracio 

cynnydd a datblygiad dysgwyr yn 

effeithiol, a hynny o fewn yr holl 

ddarpariaeth lefel 3 ar draws y 

bartneriaeth  

Martyn Froggett  

a phob YCG cyswllt 

 

Mehefin 2018 

1 diwrnod £500 

Datblygu system i dracio dysgwyr i 

sicrhau eu bod yn cael eu hadnabod yn 

gynnar pan fyddant yn symud oddi wrth y 

targed  

 Pob ysgol yn defnyddio system tracio 

rymus i fonitro a thracio cynnydd 

dysgwyr  
Martyn Froggett 

 

Mehefin 2018 

20 diwrnod 

£10,000 
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1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gofalu bod pob YCG yn monitro ac yn 

herio perfformiad ôl-16 yn rymus ac yn 

systematig  

 Pob ysgol sydd â darpariaeth ôl-16 yng 

Ngwynedd yn cael ei herio, ac eir i'r 

afael â materion sy'n ymwneud â 

thanberfformio mewn ysgolion a 

phynciau allweddol  

Martyn Frogget 

 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

 

 

 

Mehefin 2018 

3 diwrnod £1,300 

Cryfhau'r cydweithio â rhanddeiliaid 

allweddol i fynd i'r afael â heriau 

rhanbarthol, yn benodol:  

 sicrhau dull gweithredu mwy cyson 

ar draws y rhanbarth o ran 

cymhwystra i gofrestru ar gyfer 

Safon Uwch.  

 archwilio ar y cyd y ffactorau gaiff 

ddylanwad ar berfformiad a chadw 

dysgwyr ar gyrsiau UG a Safon 

Uwch.  

 cydweithio â'r Rhwydwaith 14-19 i 

sicrhau darpariaeth briodol ar L2 a 

L3 ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn 

barod/addas ar gyfer Safon Uwch a 

chyfathrebu yn effeithiol am 

ddarpariaeth.  

 gwella'r cydweithio â'r Colegau 

Addysg Bellach i sicrhau y rhennir 

data, arfer orau ac adnoddau yn fwy 

effeithiol.  

 cefnogi ymhellach waith y 

canolfannau rhagoriaeth mewn 

mathemateg a gwyddoniaeth 

[NNEM + NNEST]  

 

 Mae darpariaeth ôl-16 yn dda neu'n 

eithriadol ar hyd a lled ysgolion 

Gwynedd 

 Mae perfformiad dysgwyr mewn Safon 

Uwch ac UG yn diwallu targedau sydd 

uwchlaw’r cyfartaleddau cenedlaethol  

Martyn Froggett 

Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 

Nicola Jones  

Martyn Davies 

Medi 2017 - 

2018 

5 niwrnod £2,500 

Darparu arweiniad a chefnogaeth ar gyfer 

ysgolion ôl-16 i sicrhau rhannu arfer 

effeithiol o ran cynyddu graddau A*/A.  

 Mae perfformiad dysgwyr yng 

Ngwynedd yn diwallu'r targedau a 

osodwyd ac uwchlaw'r  cyfartaledd 

cenedlaethol   

Martyn Froggett 

Medi 2017 - 18 2 ddiwrnod £830 

Datblygu cymuned dysgu proffesiynol 

ranbarthol ôl-16 sy'n cynnwys:  

 

 Manylion i ddilyn - cymuned 

Martyn Froggett 

Gaynor Murphy 

Medi 2017 - 18 1 diwrnod £830 
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1. SAFONAU 

Cyf 

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 model grymus ar gyfer cefnogaeth 

ysgol-i-ysgol ôl-16.  - rhannu arfer 

orau mewn arweinyddiaeth, 

cynllunio, addysgu, cefnogi 

disgyblion ac ati   

 rhwydweithiau pwnc benodol gyda 

ffocws penodol ar ddatblygu 

adnoddau a rhannu arfer orau.  

broffesiynol ranbarthol wedi'i sefydlu 

ac ar waith   

 Pob ysgol yn cefnogi'r rhaglen  

Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 

Sian Hydref 

Nicola Jones  

Martyn Davies 

YCG 

 Gwella safonau 

llythrennedd.  

Darparu cefnogaeth i:  

 wella ansawdd addysgu llythrennedd 

mewn ysgolion risg uchel  

 

 

 Ysgolion mewn risg wedi'u hadnabod a 

chefnogaeth briodol ar waith  

 Y farn ar ansawdd a'r ddarpariaeth ar 

gyfer Llythrennedd yn dda, o leiaf, ym 

mhob ysgol a arolygir yng Ngwynedd  

 

Gaynor Murphy 

Sian Hydref 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

Mehefin 2018 

 

4 diwrnod £2000 

 Gwella safonau rhifedd  Darparu cefnogaeth i:  

 wella ansawdd addysgu rhifedd.  

 

 Ysgolion mewn risg wedi'u hadnabod a 

chefnogaeth briodol ar waith  

 Gwelliant o xxxxx mewn canlyniadau 

Rhifedd CA4 erbyn 2018  

 Y farn ar ansawdd a'r ddarpariaeth ar 

gyfer Rhifedd yn dda, o leiaf, ym mhob 

ysgol yng Ngwynedd  

Delyth Ellis 

Dafydd  Gwyn 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

 

 

 

 

Mehefin 2018 

 

 

 

 

 

8 niwrnod £4,200 

 

 

2. CWRICWLWM AC ASESU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

2 

2.1 – 

2.8 

E1 

U 

Gwella cynllunio 

cwricwlwm er sicrhau 

gwell deilliannau ar 

gyfer pob dysgwr.  

Hwyluso rhwydwaith lleol ar gyfer 

arweinwyr cwricwlwm [gyda ffocws 

penodol ar ddiweddaru, cydweithio ar 

faterion datblygiadol a rhannu arfer orau].  

 Tystiolaeth glir o arfarnu cynllunio 

cwricwlwm yn flynyddol ar draws yr 

ALl  

 Darparu cefnogaeth ar gyfer ysgolion 

sy'n tanberfformio i addasu eu 

cwricwlwm er mwyn diwallu  

anghenion dysgwyr yn well a gwella'r 

dangosyddion perfformiad allweddol  

Paul Matthews-Jones 

Yr ALl   

YCG Cyswllt 

 

 

Mehefin 2018 

 

 

4 diwrnod £2,200 
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2. CWRICWLWM AC ASESU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

Cefnogi arweinwyr ysgol i sicrhau 

cynllunio cwricwlwm o ansawdd ar gyfer 

pontio rhwng CA2 a CA3  

 Tystiolaeth glir o arfarnu cynllunio 

cwricwlwm yn flynyddol ar draws yr 

ALl  

 Darparu cefnogaeth ar gyfer ysgolion 

sy'n tanberfformio i addasu eu 

cwricwlwm er mwyn diwallu  

anghenion dysgwyr yn well a gwella'r 

dangosyddion perfformiad allweddol  

 

Paul Matthews-Jones 

Bethan James  

 

 

 

Gorffennaf 

2018 

 

 

3 diwrnod £1,300 

 

DLl 

DLl2 

DLl3 

DLl4 

 

CaA 

A 

D 

R1 

R5 

R13 

R21 

I 

GYD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwella ansawdd asesu, 

tracio a rhaglenni 

ymyrraeth ar draws yr 

ysgol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gofalu bod gan bob ysgol: 

 

 brosesau gosod targedau cadarn ar 

waith.  

 targedau sy'n briodol heriol i wella 

perfformiad.  

 prosesau tracio effeithiol ar waith fel 

bod modd adnabod tanberfformiad 

yn fuan.  

 dadansoddiadau manwl a chyson o 

asesiadau a 'data byw', a wneir ar y 

cyd rhwng yr UDA a'r AC.  

 rhaglenni ymyrraeth effeithiol a 

safonol ar waith,  yn sgil adnabod 

grwpiau targed o ddysgwyr.  

 prosesau effeithiol ar gyfer rhoi sylw 

i amrywiad mewn ysgol h.y. 

adnabod, herio a chefnogi 

adrannau/unigolion sydd mewn risg.  

 

 Gwell deilliannau ar gyfer yr ysgolion 

a dargedwyd ar gyfer cymorth ar sail 

amrywiad o 10% rhwng rhagamcan 3 a 

chanlyniadau, a gostyngiad yn yr 

amrywiad rhwng ysgolion yn hyn o 

beth.  

 Ysgolion Gwynedd yn diwallu targed 

GwE: 90% o ysgolion o fewn 5% i'w 

targedau TL2+ a 60% o fewn 2% i'w 

targed.  

 Mae gan bob ysgol brosesau effeithiol 

ar waith ar gyfer lleihau amrywiad 

mewn ysgol - nid yw'r amrywiad yn 

fwy na 5% rhwng yr adrannau pynciau 

craidd sy'n perfformio uchaf ac isaf yn 

y mwyafrif o ysgolion, a dim mwy na 

8% yn yr holl ysgolion.  

 

 

       Phil McTague 

        YCG Cyswllt 

        Ellen Williams 

 

 

 

2017 / 2018 

 

2 ddiwrnod £800 

Cyflwyno'r  Fframwaith Asesu ac 

Arfarnu  i UDauA ac AC mewn ysgolion 

penodol yng Ngwynedd er sicrhau bod 

pob ysgol yn deall yr hyn sy'n cyfrannu at 

asesu effeithiol o fewn yr awdurdod 

[rhaglen ranbarthol a tharged]  

 Y Fframwaith Asesu ac Arfarnu wedi'i 

gyflwyno ym mhob ysgol  

 Gweithdrefnau asesu effeithiol ar waith 

ym mhob ysgol yng Ngwynedd  

 

Phil McTague 

Ymgynghorwyr Pynciol 

 

 

Mehefin 2018 

 

Fel y nodwyd o'r uchod, cefnogi UDauA 

ac AC i ddefnyddio asesiadau personol 

yn effeithiol i gynllunio ymyriadau 

 Mae UDauA ac AC yn hyderus wrth 

fynd i'r afael â thangyflawniad a rhoi 

strategaethau ymyriad cynnar ar waith.  

 Pob ysgol i ddangos effaith gref 

Phil McTague 

Ymgynghorwyr Pynciol 

YCG Cyswllt 

 

Mehefin 2018 

 

2 ddiwrnod £800 
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2. CWRICWLWM AC ASESU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cynnar a'u rhoi ar waith [rhaglen 

ranbarthol a tharged] 

rhaglenni ymyrraeth rhwng cyfnodau 

casglu data  

Darparu arweiniad i bob ysgol ar 

ddefnyddio 'data byw' i wella tracio yng 

nghyfnod allweddol 4 [rhaglen ranbarthol 

a tharged]  

 Pob ysgol yng Ngwynedd i arfarnu 

perfformiad cofrestru'n gynnar ar gyfer 

arholiadau a data byw ac i adnabod 

rhaglenni ymyrraeth i godi safonau  

 Tystiolaeth bod ysgolion wedi 

dadansoddi data gan gynnwys TGAU 

Blwyddyn 10 ac asesiadau mewnol er 

mwyn adnabod grwpiau targed ac 

ymyriadau priodol  

 Pob ysgol yng Ngwynedd i ddefnyddio 

templedi tracio yn y pynciau craidd   

Paul Matthews-Jones 

Phil McTague 

 

 

 

 

Ebrill 2018 

 

 

 

 

2 ddiwrnod £830 

Cefnogi arweinwyr i wreiddio arfer orau 

AagD ar draws yr ysgol [rhaglen 

ranbarthol a tharged]  

 

 Rhoi blaenoriaeth i'r ysgolion hynny 

ble nodir yn y cynllun cefnogaeth bod 

hyn yn fater i  weithredu arno  

Phil McTague 

Bethan James  

Ymgynghorwyr Pynciol 

YCG Cyswllt 

Mehefin 2018 GGA £12,300  

 

 

Cefnogi UDauA a Phenaethiaid 

Chweched Dosbarth i ddefnyddio data 

cymharol yn effeithiol i yrru gwelliannau 

mewn safonau ac ansawdd y ddarpariaeth 

ôl-16 [rhaglen ranbarthol].  

 

 

 Pob ysgol yng Ngwynedd i ddefnyddio 

data priodol yn effeithiol, gan gynnwys 

ALPS, i ddadansoddi perfformiad a 

gyrru gwelliannau.  

Martyn Froggett 

 

 

 

Rhagfyr  

 

 

 

3 diwrnod £1,300 

GGA  

 Gwella'r ddarpariaeth 

ac asesu yn y pynciau 

craidd.  

Saesneg: 

 Cynnal prosiect ymchwil 'Datblygu 

Asesu ar gyfer Dysgu mewn 

Saesneg'. . Rhyddhau tîm o 

athrawon i gynnal ymchwil 

gweithredol a datblygu addysgeg - 

un athro fesul sir, a meithrin 

cysylltiadau gydag ysgolion a 

phrifysgolion y tu allan i'r rhanbarth 

[rhaglen wedi'i thargedu].  

 

 

 Ymarferwr gorau wedi'i ddynodi i 

arwain ar arfer orau yng Ngwynedd yn 

dilyn gwaith ymchwil gan y 

rhwydwaith rhanbarthol.  

 Rhannu arfer orau â holl ysgolion 

Gwynedd 

 Adrannau gwan neu ysgolion risg uchel 

wedi'u targedu ar gyfer cefnogaeth 

bellach  

Gaynor Murphy 

 

 

 

 

Mehefin 2018 

 

 

 

 

4 diwrnod £2,200 

Cymraeg: 

 

 

 Rhannu arfer orau â holl ysgolion 

Gwynedd 

Rhian Jones 

 

 

Mehefin 2018 

 

 

2 ddiwrnod £1000 
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2. CWRICWLWM AC ASESU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 Holl ysgolion Gwynedd yn defnyddio'r 

arweiniad a ddarperir  

Mathemateg: 

 cefnogi adrannau i sicrhau 

darpariaeth fwy priodol ar gyfer 

datblygu Ymresymu a Datrys 

Problemau yng nghyfnod allweddol 

3 [rhaglen ranbarthol a tharged]   

 cefnogi adrannau i ddatblygu 

darpariaeth sy'n canolbwyntio ar 

wella rhifedd yng nghyfnod 

allweddol 4 [rhaglen ranbarthol]  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 Rhannu tystiolaeth o arfer dda ar hyd a 

lled ysgolion Gwynedd.  

 Tystiolaeth o arfer dda yn ystod craffu 

ar dasgau ymresymu a datrys 

problemau mewn llyfrau  

 Strategaeth briodol ar gyfer cofrestru'n 

gynnar ar gyfer arholiadau rhifedd a 

mathemateg  

 Datblygu dysgu ac addysgu i sicrhau 

bod disgyblion yn datblygu'r sgiliau 

angenrheidiol i fynd i'r afael â 

chwestiynau math newydd ar bob haen, 

a mwyhau cefnogaeth wedi'i thargedu 

ar gyfer ysgolion sydd mewn risg - 

cefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer 

ysgolion Ton 2 ym Meirion/Dwyfor.  

 

Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 

 

 

 

 

 

 

Mehefin 2018 

 

 

 

 

 

 

17 diwrnod £8,300  

 

 

 

Gwyddoniaeth: 

 

 Cynllunio clir ar y cyd ar gyfer 

cyflwyno rhaglen astudio CA3 a 

CA4 yn effeithiol  

 cefnogi gweithredu a datblygu'r 

fframwaith cymhwysedd digidol 

drwy adnabod arloeswyr 

digidol/arweinwyr digidol 

gwyddoniaeth i weithio ar y cyd ar 

ddatblygu adnoddau ac adnabod 

cyfleoedd.   

 . 

 

 

 

 

 Tystiolaeth o adolygu a chynllunio 

cwricwlwm i ddiwallu anghenion 

dysgwyr yng nghyfnod allweddol 3 a 

manylebau newydd CA4  

 

 

 

 

Nicola Jones  

 

 

 

 

Mehefin 2018 

 

 

 

 

3 diwrnod £1,700 
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2. CWRICWLWM AC ASESU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 Gwella'r ddarpariaeth 

ac asesu yn y pynciau di-

graidd.  

Gofalu bod pob pennaeth adran pynciau 

di-graidd yn gweithio gyda Phartner 

Arweiniol TGAU ar gynllunio a 

chyflwyno'r maes llafur diwygiedig.  

 Pob pennaeth adran pynciau di-graidd 

o fewn yr Awdurdod yn gweithredu yn 

llawn ar yr  arweiniad a'r arfer orau a 

ddarperir gan y Partneriaid Arweiniol 

TGAU.  

 

 

Ymarferwyr Arweiniol 

TGAU  

 

 

Mehefin 2018 

 

 

Grant Arloesi  

 Gwella'r ddarpariaeth 

ar gyfer Safon Uwch  

Sicrhau bod gan gymuned dysgu 

proffesiynol ranbarthol ôl-16 [ysgol-i-

ysgol a rhwydweithiau pwnc] ffocws 

penodol ar ddatblygu adnoddau i hybu 

arfer effeithiol yn ogystal â chefnogi 

athrawon gyda'r newidiadau i'r 

manylebau.  

 

 Gwelliant yng nghanlyniadau Safon 

Uwch ac UG yng Ngwynedd yn unol 

â'r targedau ac i fod yn uwch na'r 

cyfartaleddau cenedlaethol mewn 

dangosyddion allweddol.   

 

 

Martyn Froggett 

 

 

 

 

Awst 2018 

 

 

2 ddiwrnod £830 

 Cyflawni Dyfodol 

Llwyddiannus  

Meithrin capasiti ym mhob ysgol 

uwchradd ar gyfer codi ymwybyddiaeth a 

chefnogi gyda'r paratoi ar gyfer y 6 Maes 

Dysgu a Phrofiad. 

 Mae pob ysgol yng Ngwynedd yn 

barod i gyflwyno'r cwricwlwm 

newydd.   

 

Ruth Thackery +  

Tîm Arloesi a'r Tîm DLl  

 Grant Arloesi  

Datblygu'r Fframwaith Cymhwysedd 

Digidol (FfCD) fel cyfrifoldeb 

trawsgwricwlaidd.  

 Pob ysgol yng Ngwynedd wedi cael 

arweiniad a chymorth fel bo'r angen i 

weithredu gofynion y FfCD  

Ruth Thackery 

Simon Billington 

 Grant Arloesi  

Sicrhau ffocws parhaus ar ymchwilio i 

gynllunio cwricwlwm arloesol.  

 Ruth Thackery 
Arweinwyr Arloesi a'r 

Tîm DLl  

 Grant Arloesi  

Datblygu gweithdrefnau asesu ffurfiannol 

effeithiol ac ymchwil gweithredol fel 

rhan o brosiect Shirley Clarke [rhaglen 

wedi'i thargedu] 

 Ysgolion Gwynedd i gael cefnogaeth 

gan yr ysgolion arweiniol sy'n rhan o 

brosiect Shirley Clarke   

Ruth Thackery 

Stella Gruffydd 

Gwenno Jones 

Tîm DLl  

 Grant Arloesi  

Targedu Ysgolion Arloesi ac Ysgolion 

Partner i gefnogi ysgolion i wella 

deilliannau grwpiau penodol o ddysgwyr, 

PYD er enghraifft  

 Ysgolion Gwynedd yn bodloni'r targed, 

sef lleihau'r bwlch rhwng perfformiad 

dysgwyr PYD a dim PYD o 5% o leiaf 

ar L2+  

 Y rhan fwyaf o ysgolion Gwynedd yn 

bodloni targed LlC, sef 36% fel terfyn 

isaf ar gyfer y bwlch rhwng 

perfformiad PYD a dim PYD ar L2+ 

yn 2017 

 Cymorth wedi'i thargedu lle nad oes 

Ruth Thackery 

Tîm DLl  

a phob YCG cyswllt 

 Grant Arloesi  
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2. CWRICWLWM AC ASESU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

terfyn isaf wedi'i anfon ar gyfer 

ysgolion perthnasol (i'w gadarnhau pan 

fo'r data wedi'i gadarnhau)  

Gofalu bod gan bob canolfan:  

 brosesau gosod targedau cadarn ar 

waith.  

 targedau sy'n briodol heriol i wella 

perfformiad.  

 prosesau tracio effeithiol ar waith fel 

bod modd adnabod tanberfformiad 

yn fuan.  

 dadansoddiadau manwl a chyson o 

asesiadau.  

 rhaglenni ymyrraeth effeithiol a 

safonol ar waith,  yn sgil adnabod 

dysgwyr unigol.  

 prosesau effeithiol ar gyfer rhoi sylw 

i amrywiad mewn ysgol.  

 

 Mae gan holl ysgolion Gwynedd  

systemau tracio cadarn ar waith ac yn 

defnyddio rhaglenni ymyrraeth i fynd 

i'r afael â thangyflawniad.  

 Targedu cefnogaeth bellach ar gyfer 

ysgolion penodol sydd arnynt angen 

cymorth yn hyn o beth.  

 

Martyn Davies 

YCG Cyswllt 

 

Mehefin 2018 

 

1 diwrnod £500 

 

3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

3 

3.1 -  

3.11 

 

E1 

 

U 

DLl1 

 

CaA 

 

A 

Datblygu a gwella 

ymhellach ansawdd 

uwch arweinyddiaeth ar 

draws y rhanbarth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau y targedir personél yn effeithiol 

er mwyn cynyddu mynediad i Raglenni 

Datblygu Penaethiaid rhanbarthol:  

 

 

 Penaethiaid Gwynedd dynodedig yn 

cael mynediad i raglenni hyfforddiant 

perthnasol fydd yn rhoi iddynt yr 

wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i fod yn 

arweinwyr effeithiol.  

 Y farn ar Arweinyddiaeth yn Dda, o 

leiaf, ym mhob ysgol a arolygir yng 

Ngwynedd.   

 Dim ysgol yng Ngwynedd i gael gradd 

D fel rhan o'r broses gategoreiddio  

Pam McClean a phob 

Ymgynghorwr Cefnogi 

Gwelliant [YCG] 

cyswllt  

 

 

 

Medi 2017 - 18 

 

Sicrhau y targedir personél yn effeithiol i 

gael mynediad i'r Rhaglen Ddatblygu 

CPCP [rhaglen ranbarthol].  

 Gwynedd yn bodloni'r targed - bydd 

75% o ymgeiswyr CPCP wedi'u penodi 

yn Bennaeth o fewn 3 blynedd.  

Pam McClean +  

a phob YCG cyswllt 

Gorffennaf 

2018 
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

D 

R1 

R4 

R6 

R12 

R13 

R21 

R23 

R25 

R26 

ALl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau y caiff bob Pennaeth newydd a 

Phennaeth dros dro gefnogaeth effeithiol 

fel rhan o raglen ranbarthol 2-flynedd 

[cefnogaeth wedi'i thargedu].  

 Sicrhau y caiff bob Pennaeth newydd 

neu Bennaeth dros dro gefnogaeth 

 

Pam McClean 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

2017 - 2018 

 

2 ddiwrnod £830 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant ar gyfer 

datblygu Darpar Uwch Arweinwyr 

[cefnogaeth wedi'i thargedu].  

 Ar y cyd â'r YGC cyswllt, bydd pob 

ysgol yng Ngwynedd wedi dynodi 

aelodau staff allweddol i gael 

hyfforddiant fel Darpar Uwch 

Arweinwyr  

Pam McClean 

YCG Cyswllt 

 

2017 - 2018 

 

15 niwrnod £7,700 

Hwyluso rhwydweithio rhwng 

Penaethiaid er mwyn hybu mwy o rannu a 

chydweithio   

 Pob Pennaeth yng Ngwynedd yn rhan o 

rwydweithiau a ffederasiynau 

cydweithredol perthnasol er mwyn 

gyrru gwelliannau mewn ysgolion   

Pam McClean 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

2017 - 2018 

 

7 niwrnod £3,700 

Sicrhau arweiniad a chefnogaeth 

angenrheidiol i UDauA ar ymateb yn 

effeithiol i ofynion y  Fframwaith 

Arolygu diwygiedig [rhaglen ranbarthol].  

 Pob ysgol yn hyderus ac yn barod ar 

gyfer arolygiad Estyn  

 Sicrhau rhaglenni cefnogaeth ar gyfer 

ysgolion sy'n debygol o gael ymweliad 

gan Estyn yn ystod 2017-2018   

 Ysgolion Gwynedd yn bodloni'r targed 

- dim ysgol i fod mewn categori 

statudol dilynol Estyn  

 Y farn ar CA5 yn dda neu well yn y 

mwyafrif o ysgolion a arolygir   

Pam McClean 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

 

 

 

 

2017 - 2018 

 

 

 

 

 

2 ddiwrnod £830 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i wella 

ansawdd hunanarfarnu a chynllunio 

strategol ysgol gyfan [cefnogaeth wedi'i 

thargedu].  

 Pob ysgol yng Ngwynedd wedi 

cynhyrchu dogfennau strategol safonol  

 Mae gan holl ysgolion Gwynedd 

brosesau hunanarfarnu da a 

chynlluniau gwella cadarn i yrru 

gwelliannau   

 Cefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer 

ysgolion sydd wedi'u hadnabod o fod 

mewn risg (i'w gadarnhau yn dilyn 

categoreiddio)  

Pam McClean 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

 

 

 

2017 - 2018 

 

 

 

 

2 ddiwrnod £830 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i wella 

grymuster prosesau atebolrwydd - arfer 

effeithiol wrth gefnogi arweinwyr canol 

a'u dwyn i gyfrif [cefnogaeth wedi'i 

thargedu]  

 Cefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer 

ysgolion yng Ngwynedd sydd arnynt 

angen cymorth yn hyn o beth.  

Pam McClean 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

2017 - 18 2 ddiwrnod £830 
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau cymorth ac arweiniad i aelodau 

UDauA i leihau amrywiad mewn ysgol 

[rhaglen ranbarthol a tharged].  

 Cefnogaeth wedi'i thargedu ar gyfer 

ysgolion yng Ngwynedd yn unol â 

rhaglenni cefnogaeth unigol  

Pam McClean 

YCG Cyswllt 

2017 - 18 3 diwrnod £1,700 

Sicrhau cymorth ac arweiniad i 

Benaethiaid ar wreiddio model 

arweinyddiaeth wasgaredig effeithiol 

[rhaglen wedi'i thargedu].  

 Ysgolion allweddol wedi'u clustnodi ar 

gyfer cymorth fel rhan o brosesau 

cynlluniau cefnogaeth y broses 

gategoreiddio  

Pam McClean 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

2017-18 1 diwrnod £500 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i 

Benaethiaid ar symud ysgol o dda i 

ragorol [cefnogaeth wedi'i thargedu].  

 Ysgolion wedi'u dynodi yn sgil y 

broses gategoreiddio ac i gael 

mynediad i raglenni hyfforddiant a 

chefnogaeth GwE (ysgolion i'w 

cadarnhau)  

Pam McClean 

 

2017 - 18 

 

3 diwrnod £1,700 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant ar arwain 

ysgolion uwchradd mawr yn effeithiol 

[cefnogaeth wedi'i thargedu].  

 Gweithio ar y cyd ag ysgolion 

uwchradd mawr eraill er mwyn rhannu 

arfer orau  

Pam McClean 

 

2017 - 18 £ 500 CI 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i aelodau 

UDauA ar arfer ysgol gyfan effeithiol 

wrth wella perfformiad disgyblion MATh 

[rhaglen ranbarthol].  

 Cymorth wedi'i thargedu i'r holl 

ysgolion perthnasol pan fo'r data ar 

gael  

 

Pam McClean 

 

2017-18 

 

1 diwrnod £500 

Sicrhau cymorth ac arweiniad i 

Benaethiaid ar ddefnyddio'r safonau 

arweinyddiaeth  newydd yn effeithiol i 

wella rheoli perfformiad aelodau'r UDA 

[rhaglen ranbarthol].  

 Pob Pennaeth yng Ngwynedd wedi 

cael hyfforddiant ac arweiniad er 

mwyn sicrhau bod prosesau rheoli 

perfformiad grymus ar waith  

 Cefnogi ysgolion eraill yng Ngwynedd 

i weithredu prosesau RhP effeithiol lle 

bo angen cymorth  

Pam McClean  

a phob YCG cyswllt 

 

 

 

2017 - 18 

 

 

 

1 diwrnod £1000 

Sicrhau cymorth ac arweiniad i aelodau 

UDauA ar ddefnyddio arfer ysgol-i-ysgol 

ac adolygiadau cymheiriaid yn effeithiol i 

gryfhau ymhellach system hunan wella 

[rhaglen wedi'i thargedu].  

 Pob Pennaeth yng Ngwynedd yn 

cymryd rhan mewn arfer ysgol-i-ysgol 

ac yn cael budd ohono, ac o ganlyniad 

mae llai o amrywiad mewn 

perfformiad rhwng ysgolion yr 

Awdurdod.  

Pam McClean  

a phob YCG cyswllt 

 

 

2017 - 18 

 

 

1 diwrnod £5,000 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant a 

chefnogaeth ddilynol i uwchsgilio 

aelodau UDauA i ddefnyddio'r 

dangosfwrdd ysgol yn effeithiol [rhaglen 

ranbarthol].  

 Holl ysgolion Gwynedd yn defnyddio'r 

dangosfwrdd ysgol yn effeithiol  

 Parhau i gefnogi fel bo'r angen.   
Pam McClean  

a phob YCG cyswllt 

2017 - 18 2 ddiwrnod £830 

GGA  
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

Cefnogi rhannu arfer orau a hwyluso 

rhwydweithio fwy effeithiol trwy:   

 drefnu Cynhadledd Penaethiaid 

Ranbarthol Flynyddol [rhaglen 

ranbarthol] 

 cefnogi rhwydweithiau UDauA  

 Pob Pennaeth a/neu aelodau UDauA 

yng Ngwynedd yn rhan o gynadleddau 

a rhwydweithiau perthnasol  
Pam McClean 

 

 

2017 - 18 

 

 

CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefnogi UDauA i 

gyflawni Dyfodol 

Llwyddiannus yn 

effeithiol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datblygu ymhellach ymwybyddiaeth o 

DLl a'r cynnydd tuag ato fel rhan o bob 

hyfforddiant craidd a chyfarfodydd 

fforwm strategol ar gyfer Uwch 

Arweinwyr.  

 Holl ysgolion Gwynedd yn barod ar 

gyfer cyflawni Dyfodol Llwyddiannus   

Ruth Thackery  

Tîm DLl   

Pam McClean 

Sharon Vaughan 

Ellen Williams 

Paul Matthews-Jones 

Phil McTague 

Martyn Froggett 

Huw Robertson 

2017-18 Grant Arloesi  

 

3 

3.1 

3.11 

 

E1 

 

U 

 

DLl1 

 

CaA 

 

A 

 

D 

Datblygu a gwella 

ymhellach ansawdd 

arweinyddiaeth ganol ar 

draws y rhanbarth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau y targedir personél yn effeithiol 

er mwyn cynyddu mynediad i raglenni 

datblygu rhanbarthol  

 Holl ysgolion Gwynedd yn cael 

mynediad i hyfforddiant AC lle bo 

angen cymorth  

     Huw Robertson 

          YCG cyswllt 

2017-18 Grant Arloesi  

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant ar gyfer 

datblygu Darpar Arweinwyr Canol 

[cefnogaeth wedi'i thargedu].  

 Personél allweddol mewn ysgolion 

wedi'u dynodi ac yn cael mynediad i 

hyfforddiant  

Huw Robertson 

YCG Cyswllt 

2017-18 13 diwrnod £ 6,700 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant ar gyfer 

Penaethiaid Chweched Dosbarth i wella 

ymhellach ansawdd yr arweinyddiaeth, 

tracio ac ymyriad ôl-16 [cefnogaeth 

wedi'i thargedu].  

 Darparu cefnogaeth ar gyfer 

Penaethiaid Chweched Dosbarth Arfon 

a'r Berwyn fel clwstwr  Martyn Froggett 

 

2017-18 

 

3 diwrnod £1,700 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i wella 

ansawdd hunanarfarnu a chynllunio 

strategol adrannol [cefnogaeth wedi'i 

thargedu].  

 Ysgolion yng Ngwynedd sydd arnynt 

angen cymorth yn cael eu dynodi ac yn 

cael cefnogaeth ar sail clwstwr 

 2 ddiwrnod o hyfforddiant ar gyfer 

ysgolion unigol mewn angen   

Huw Robertson 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

2017 - 18 

 

3 diwrnod £830 
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

R1 

R4 

R12 

R21 

R23 

R25 

R26 

LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i wella 

grymuster prosesau atebolrwydd mewn 

adrannau - arfer effeithiol wrth gefnogi 

athrawon a'u dwyn i gyfrif ac wrth leihau 

amrywiad mewn adrannau [cefnogaeth 

wedi'i thargedu].  

 

 Penaethiaid craidd yng Ngwynedd 

sydd arnynt angen cymorth yn cael eu 

dynodi ac yn cael hyfforddiant   

Huw Robertson 

YCG Cyswllt 

 

2017-18 

 

7 niwrnod £3,000 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i 

arweinwyr canol effeithiol ar symud arfer 

adrannol o dda i ragorol [rhaglen wedi'i 

thargedu].  

 AC allweddol wedi'u hadnabod ac yn 

cael cymorth a hyfforddiant  

 Y farn ar AC yn Dda, o leiaf, mewn 

ysgolion o fewn yr Awdurdod a 

arolygir gan Estyn.  

Huw Robertson 

YCG Cyswllt 

 

2017-18 

 

3 diwrnod £1,300 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i 

arweinwyr canol ar wella arweinyddiaeth 

adrannol, darpariaeth a pherfformiad a 

gwreiddio arfer dda [rhaglen wedi'i 

thargedu].  

 Fel yr uchod - pob AC allweddol 

wedi'u hadnabod  
Huw Robertson 

 

 

2017-18 

 

 

7 niwrnod £3,300 

Darparu cyfres o weithdai ar sut i wella 

sgiliau a gwybodaeth ym maes 

arweinyddiaeth [rhaglen wedi'i thargedu 

ar gyfer bob ysgol risg uchel a/neu 

ysgolion categori statudol].  

 Darperir rhaglenni ar gyfer ysgolion 

risg uchel yng Ngwynedd 
Huw Robertson 

 

Medi - Ebrill   

 

7 niwrnod £3,300 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i 

arweinwyr canol ar arfer ysgol gyfan 

effeithiol wrth wella perfformiad 

disgyblion MATh [rhaglen ranbarthol].  

 Ysgolion allweddol wedi'u hadnabod 

ac AC perthnasol wedi'u targedu pan fo 

data ar gael  

 Pob ysgol yng Ngwynedd yn bodloni 

eu targedau ar gyfer nifer y disgyblion 

sy'n cyflawni L6+ yng nghyfnod 

allweddol 3 a'r ganran sy'n cyflawni 5 

A/A* mewn TGAU 

Huw Robertson 

YCG Cyswllt 

2017 - 18 2 ddiwrnod £1,300 

 

7 niwrnod £3,300 

Sicrhau cymorth ac arweiniad i 

arweinwyr canol ar ddefnyddio arfer 

ysgol-i-ysgol ac adolygiadau cymheiriaid 

yn effeithiol i gryfhau ymhellach system 

hunan wella [rhaglen wedi'i thargedu].  

 Pob Pennaeth craidd yn cyfarfod o 

fewn terfyn amser cytunedig i rannu 

arfer dda ac i gynllunio ar gyfer 

gwelliannau yn eu hysgolion  

 

  

 Cefnogi Arweinwyr 

Canol i gyflawni Dyfodol 

Llwyddiannus yn 

effeithiol.  

Datblygu ymhellach ymwybyddiaeth o 

DLl a'r cynnydd tuag ato fel rhan o bob 

hyfforddiant craidd arweinyddiaeth ganol.  

 Pob AC yng Ngwynedd wedi cael 

cymorth ac arweiniad i gyflawni DLl 

yn effeithiol  

 Diwrnod HMS ar y cyd ar gyfer 

Ruth Thackery 

Huw Robertson 

Gaynor Murphy 

Delyth Ellis 

 

mis Medi 2017 

ymlaen  

 

Grant Arloesi  
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

ysgolion Gwynedd dan arweiniad 

arweinyddion pwnc ac ysgolion arloesi 

i ddarparu hyfforddiant   

Dafydd Gwyn 

Sian Hydref 

Nicola Jones   

Martyn Davies  

a phob YCG cyswllt 

Cefnogi arweinwyr i gwblhau'r 

dangosfwrdd DLl yn gywir gan sicrhau 

bod gweithgareddau eraill yn cael eu 

dynodi a'u tracio  

 AC ym mhob ysgol yng Ngwynedd yn 

defnyddio'r dangosfwrdd i fonitro, i 

hunanarfarnu ac i gael gafael ar arfer 

dda er mwyn cynllunio gwelliannau yn 

eu meysydd pwnc  

Ruth Thackery 

Huw Robertson 

Gaynor Murphy 

Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 

Sian Hydref 

Nicola Jones   

Martyn Davies  

a phob YCG cyswllt 

mis Medi 2017 

ymlaen  

Grant Arloesi  

Cefnogi ysgolion i dreialu'r safonau 

arweinyddiaeth newydd ac i fod yn 

enghraifft ohonynt.  

 2 ysgol yng Ngwynedd wedi'u dynodi 

ar gyfer treialu'r safonau newydd  

 Rhannu arfer dda er mwyn sicrhau bod 

pob ysgol yn hyderus wrth gyflawni'r 

gofynion newydd  

Ruth Thackery  

a'r Tîm DLl  

  

Grant Arloesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwella ansawdd 

arweinyddiaeth 

adrannol mewn pynciau 

craidd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saesneg: 

 Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer arweinwyr Adrannau 

Saesneg [gyda ffocws penodol ar 

ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model adolygu cymheiriaid].  

 sefydlu Fforwm Penaethiaid Saesneg 

newydd er mwyn datblygu 

arweinyddiaeth effeithiol [rhaglen 

wedi'i thargedu] 

 sicrhau y gall arweinwyr Adrannau 

Saesneg weithio yn effeithiol o fewn 

disgwyliadau fframwaith diwygiedig 

Estyn [rhaglen ranbarthol].  

 sicrhau bod arweinwyr Adrannau 

Saesneg yn gwybod am ac yn 

ymateb yn effeithiol i'r arweiniad a 

ddarperir gan rwydweithiau 

 Penaethiaid Adrannau Saesneg 

ysgolion Gwynedd yn mynychu 

rhwydweithiau rhanbarthol a lleol ac 

yn cymryd rhan ynddynt 

 Cymorth ychwanegol gan 

ymgynghorwyr pwnc i ysgolion lle 

mae tanberfformiad yn y pwnc (i'w 

gadarnhau).  

 Mwyhau rôl ysgolion lle y mae arfer 

dda ac eithriadol i gefnogi  

 Holl ysgolion Gwynedd yn diwallu'r 

targedau cytunedig ar gyfer pob cyfnod 

allweddol  

 Llai o amrywiad perfformiad rhwng 

ysgolion yr Awdurdod  

 

 

 

 

Gaynor Murphy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 niwrnod £2,500 
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rhanbarthol a rhaglenni hyfforddiant 

a gweithdai eraill.  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

Cymraeg: 

 Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer arweinwyr Adrannau 

Cymraeg [gyda ffocws penodol ar 

ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model adolygu cymheiriaid].  

 cymorth ar gyfer darpar 

arweinwyr/arweinwyr newydd er 

mwyn sicrhau arweinyddiaeth 

effeithiol [cefnogaeth wedi'i 

thargedu]  

 sicrhau y gall arweinwyr Adrannau 

Cymraeg weithio yn effeithiol o 

fewn disgwyliadau fframwaith 

diwygiedig Estyn [rhaglen 

ranbarthol].  

 sicrhau bod arweinwyr Adrannau 

Cymraeg yn gwybod am ac yn 

ymateb yn effeithiol i'r arweiniad a 

ddarperir gan rwydweithiau 

rhanbarthol a rhaglenni hyfforddiant 

a gweithdai eraill.  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 

 Penaethiaid Adrannau Cymraeg 

ysgolion Gwynedd yn mynychu 

rhwydweithiau rhanbarthol a lleol ac 

yn cymryd rhan ynddynt 

 Cryfhau rôl ysgolion sy'n cyflawni 

safonau uchel i gefnogi ysgolion eraill  

 Ysgol xxx i gefnogi ysgolion 

dynodedig mewn ymgynghoriad â'r 

ymgynghorydd pwnc  

 Cymorth ychwanegol i ysgolion sy'n 

tanberfformio  

 Holl ysgolion Gwynedd yn bodloni'r 

targedau cytunedig ar draws pob 

cyfnod allweddol  

Rhian Jones 

 

2017 - 18 

 

2 ddiwrnod £1000 

Mathemateg: 

 Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer arweinwyr Adrannau 

Mathemateg [gyda ffocws penodol 

ar ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model adolygu cymheiriaid].  

 

 

 

 

 

 

 Holl ysgolion Gwynedd yn rhan o'r 

Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darparu gweithdai 'arweinyddiaeth 

effeithiol' ar gyfer darpar 

arweinwyr/arweinwyr newydd 

[rhaglen wedi'i thargedu].  

 sicrhau y gall arweinwyr Adrannau 

Mathemateg weithio yn effeithiol o 

fewn disgwyliadau fframwaith 

diwygiedig Estyn [rhaglen 

ranbarthol].  

 sicrhau bod arweinwyr Adrannau 

Mathemateg yn gwybod am ac yn 

ymateb yn effeithiol i'r arweiniad a 

ddarperir gan rwydweithiau 

rhanbarthol a rhaglenni hyfforddiant 

a gweithdai eraill.  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

rhwydweithiau lleol a rhanbarthol  

 Ysgolion risg uchel wedi'u dynodi a 

chefnogaeth ar waith  

 Holl ysgolion Gwynedd yn diwallu'r 

targedau cytunedig  

 

 

2017 - 18 

 

 

5 niwrnod £2,500 

 

Gwyddoniaeth: 

 Hwyluso rhwydweithiau rhanbarthol 

a lleol ar gyfer arweinwyr Adrannau 

Gwyddoniaeth [gyda ffocws penodol 

ar ddiweddaru, datblygu deunyddiau 

cymorth ar y cyd; rhannu arfer orau 

a hybu model adolygu cymheiriaid].  

 Darparu gweithdai 'arweinyddiaeth 

effeithiol' ar gyfer darpar 

arweinwyr/arweinwyr newydd 

[rhaglen wedi'i thargedu].  

 sicrhau y gall arweinwyr Adrannau 

Gwyddoniaeth weithio yn effeithiol 

o fewn disgwyliadau fframwaith 

diwygiedig Estyn [rhaglen 

ranbarthol].  

 sicrhau bod arweinwyr Adrannau 

Gwyddoniaeth yn gwybod am ac yn 

ymateb yn effeithiol i'r arweiniad a 

 

 Holl ysgolion Gwynedd yn rhan o'r 

rhwydweithiau lleol a rhanbarthol  

 Adrannau sy'n tanberfformio wedi'u 

hadnabod a'u targedu ar gyfer cymorth 

ychwanegol o fewn yr Awdurdod 

 Holl ysgolion Gwynedd yn bodloni eu 

targedau cytunedig  

 

Nicola Jones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 niwrnod £2,500 



21 
 

3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

ddarperir gan rwydweithiau 

rhanbarthol a rhaglenni hyfforddiant 

a gweithdai eraill.  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 Gwella ansawdd 

arweinyddiaeth 

adrannol mewn pynciau 

di-graidd  

Sicrhau bod pob pennaeth adran pynciau 

di-graidd yn gweithio gyda Phartner 

Arweiniol TGAU ar gynllunio a 

chyflwyno'r maes llafur diwygiedig.  

 AC allweddol pynciau di-graidd yng 

Ngwynedd yn manteisio ar yr 

hyfforddiant a'r gefnogaeth a ddarperir 

gan Bartneriaid Arweiniol  

 Targedu AC sydd arnynt angen 

cymorth ychwanegol  

 Holl ysgolion Gwynedd yn bodloni'r 

targedau cytunedig ar gyfer y 

dangosydd Capio 9 

 Pob pwnc di-graidd yn diwallu eu 

targedau cytunedig o fewn ysgolion 

unigol  

Martyn Davies  

a phob YCG cyswllt 

 

 

 

2017 - 18 

 

 

 

Grant Arloesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwella ansawdd arwain 

a chydlynu Bagloriaeth 

Cymru  

 

 

 

 

 

Hwyluso rhwydwaith i gefnogi 

arweinwyr a chydlynwyr y Fagloriaeth 

[gyda ffocws penodol ar ddiweddaru, 

datblygu deunyddiau cymorth ar y cyd; 

rhannu arfer orau a hybu model adolygu 

cymheiriaid].  

 Holl gydlynwyr y Fagloriaeth yn rhan 

o'r rhwydweithiau lleol  

 Mae'r ddarpariaeth ym mhob ysgol ar 

gyfer y Fagloriaeth yn Dda, o leiaf 

 Pob ysgol yn diwallu eu targedau 

cytunedig 

Gwenno Jarvis 

 

 

2017 - 2018 

 

 

1 diwrnod £500 

Sicrhau cefnogaeth ar gyfer darpar 

arweinwyr a chydlynwyr / arweinwyr a 

chydlynwyr newydd  [rhaglen wedi'i 

thargedu].  

 Pob cydlynydd newydd yn cael 

cymorth a hyfforddiant lefel uchel  
Gwenno Jarvis 

2017 - 18 2 ddiwrnod £830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwella ansawdd 

llywodraethiant ysgol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicrhau y caiff Cyrff Llywodraethu 

gefnogaeth effeithiol wrth benodi 

Penaethiaid ac UDauA [rhaglen 

ranbarthol] 

 Caiff CLl gefnogaeth lawn i 

benodi'r Penaethiaid a'r UDauA 

gorau un yn ysgolion Gwynedd  

 

Ellen Williams 

 

 

2017 - 18 

 

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i Gyrff 

Llywodraethu ar graffu effeithiol ar 

safonau a darpariaeth - ffocws ar y 

strwythurau, y systemau a'r 

gweithdrefnau sydd angen eu sefydlu a'u 

 Gyda phwyslais ar ysgolion risg 

uchel yng Ngwynedd, caiff CLl a 

dargedwyd hyfforddiant a 

chymorth lefel uchel mewn 

meysydd allweddol i'w galluogi i 

wneud eu gwaith yn effeithiol fel 

Paul Coakley 

YCG Cyswllt 

 

 

2017 - 18 

 

 

2 ddiwrnod £830 
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3. ARWEINYDDIAETH 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gweithredu  [rhaglen ranbarthol a 

tharged]  

cyfeillion beirniadol i'w hysgolion  

Cyflwyno rhaglen hyfforddiant i sicrhau 

bod Cyrff Llywodraethu yn deall y 

Fframwaith Arolygu diwygiedig a'r 

goblygiadau ar gyfer arweinyddiaeth 

[rhaglen ranbarthol a tharged].  

 

Paul Coakley 

 

 

 

 

2017 - 18 

 

 

 

 

1 diwrnod £500 

 Gwella ansawdd yr 

arweinyddiaeth mewn 

Unedau Cyfeirio 

Disgyblion [UCD]  

Sicrhau bod gan bob canolfan brosesau 

arfarnu a chynllunio strategol effeithiol ar 

waith.  

 Cynllunio strategol a chynllunio 

gwelliant rhagorol o fewn rhaglen 

Pecyn 25  

Martyn Davies 

 

2017 - 18 

 

1 diwrnod £500 

Cynnal adolygiad o arweinyddiaeth ym 

mhob UCD i adnabod arfer orau ac 

agweddau neu feysydd rhanbarthol a lleol 

ar gyfer gwelliant pellach  

 Caiff yr arweinwyr perthnasol yng 

Ngwynedd gefnogaeth a 

hyfforddiant er mwyn gallu 

cynnig y ddarpariaeth orau bosib i 

ddysgwyr bregus yng Ngwynedd  

Leyton Jones 

Martyn Davies 

 

2017 - 18 

 

 

4. LLES 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

4 

4.1 -  

419 

E1 

U 

R1 

R11 

R13 

R14 

DLl2 

DLl3 

DLl4 

CaA 

 

A 

Sicrhau darpariaeth a 

chefnogaeth effeithiol i 

wella deilliannau 

dysgwyr yng nghyfnod 

allweddol 3 a chyfnod 

allweddol 4  

Datblygu strategaeth ranbarthol 

gyffredinol i wella'r ddarpariaeth a'r 

gefnogaeth ar gyfer lles  

 Awdurdod Gwynedd yn 

gweithredu'r strategaeth ranbarthol 

newydd er mwyn creu’r amodau i 

sicrhau bod dysgwyr yn datblygu 

fel unigolion iach, gwydn a 

chyfrifol yn fyd-eang  

 Ysgolion Gwynedd yn darparu 

addysg gynhwysol, uchelgeisiol, 

sy’n ymroddedig i fynd i’r afael ag 

anghydraddoldeb fel bod pobl ifanc 

yn cyflawni eu llawn potensial.  

Sharon Williams  

 

 

Ebrill 2018 

 

 

6 diwrnod £3000 

Sicrhau cydweithio fwy effeithiol gyda 

swyddogion ALl i wella lles, cymorth a 

phresenoldeb [rhaglen ranbarthol a 

tharged]  

 

 Holl ysgolion Gwynedd yn diwallu 

eu targedau cytunedig ar 

bresenoldeb 

Sharon Williams  

Enid Christie 

 

2017 - 18 

 

1 diwrnod £500 
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4. LLES 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

D 

 

 

 

LA 

Hybu defnydd effeithiol o ddulliau o 

nodi anawsterau'n gynnar   er mwyn 

gallu targedu cymorth ac unrhyw fylchau 

yn y ddarpariaeth  

 Pob ysgol yn defnyddio TRAC i 

sicrhau bod pob dysgwr bregus yn 

cael y gefnogaeth briodol  

Sharon Williams  

a phob YCG cyswllt 

 

2017 - 18 

 

1 diwrnod £500 

Adnabod astudiaethau achos arfer dda a 

rhagorol, fel rhan o gyfeiriadur 

rhanbarthol o fewn Ysgol GwE. 

 Rhannu arfer ragorol rhwng 

ysgolion Gwynedd  
Sharon Williams   

a phob YCG cyswllt 

2017 - 18 1 diwrnod £500 

 Sicrhau darpariaeth a 

chefnogaeth effeithiol ôl-

16  

Sicrhau arweiniad i ysgolion er mwyn 

cryfhau cymorth i ddysgwyr, hynny yw, 

sicrhau bod dysgwyr ôl-16 yn fwy 

gwydn/annibynnol gyda ffocws penodol 

ar Fentora effeithiol a gwell cefnogaeth 

yn ystod cyfnod o newid.  

 Holl ysgolion Gwynedd sydd â 

darpariaeth ôl-16 yn diwallu 

targedau ar gyfer perfformiad 

dysgwyr mewn Safon Uwch ac UG  

 Cyflwyno darpariaeth ôl-16 

safonol ym mhob pwnc yn 

ysgolion Gwynedd   

Martyn Froggett 

Sharon Williams  

Bethan James  

a phob YCG cyswllt 

 

 

2017 - 18 

 

1 diwrnod £500 

  Datblygu dealltwriaeth ym mhob ysgol o 

hinsawdd ac ethos DLl fel rhan o 

amgylcheddau dysgu  

 Ruth Thackery 

Bethan James  

Tîm DLl   

a phob YCG cyswllt 

2017 - 18 Grant Arloesi  

Hybu a chefnogi pob ysgol i ymhél ag 

adnoddau cwricwlwm, er enghraifft, 

corfforol neu emosiynol  

 Ruth Thackery 

Tîm DLl   

a phob YCG cyswllt 

2017 - 18 PG 

 Gwella ansawdd y 

ddarpariaeth a'r 

gefnogaeth mewn UCD  

Sicrhau arweiniad i gryfhau cymorth i 

ddysgwyr fel bod dysgwyr yn fwy 

gwydn ac annibynnol  

 Aelodau staff allweddol i gael cymorth 

gan ddeiliaid portffolio GwE i 

weithredu arfer orau  

Sharon Williams  

Martyn Davies 

Bethan James  

2017 -18 1 diwrnod £200 

 
 

5. ADDYSGU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

5 

5.1 

5.9 

E1 

 

U 

R1 

R4 

Gwella a chryfhau rôl 

arweinwyr wrth arwain 

y dysgu a'r addysgu.  

Darparu arweiniad a chymorth i 

uwchsgilio UDauA ac arweinwyr canol 

fel arweinwyr dysgu effeithiol [rhaglen 

wedi'i thargedu]: 

 beth yw dysgu ac addysgu o safon?  

 ymyriadau cynnar ac effeithiol yng 

nghyfnod allweddol 3 a chyfnod 

allweddol 4 i wella'r broses ddysgu  

 Mae gan bob UDA ac AC mewn 

ysgolion yng Ngwynedd y sgiliau 

angenrheidiol a dealltwriaeth o addysgu 

da ac eithriadol er mwyn cynnig 

arweiniad a hyfforddiant yn eu 

hysgolion.  

 

     Bethan James  

      Ellen Williams 

      YCG Cyswllt    

2017 -18 7 niwrnod CF 

£3,300 
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5. ADDYSGU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

R13 

R21 

DLl1 

DLl2 

DLl3 

 arwain y dysgu a'r addysgu yn 

effeithiol  

 Yn unol â thargedau GwE, bydd pob 

ysgol a arolygir gan Estyn yn cyfrannu 

at gynnydd cyffredinol o 5% yn y 

barnau ar ddysgu ac addysgu  

 Bernir bod yr addysgu a'r addysgu yn 

Dda neu'n well ym mhob ysgol a 

arolygir gan Estyn   

 

DLl4 

CaA 

 

A 

 

D 

 

LA 

Gwella ansawdd yr 

addysgu a'r profiadau i 

bob dysgwr  

Cefnogi ysgolion sydd wedi'u targedu i 

fod yn rhan effeithiol o brosiect 

rhanbarthol ymchwil gweithredol gyda 

Shirley Clarke [rhaglen wedi'i thargedu].  

 Caiff ysgolion Gwynedd gefnogaeth 

gan ysgolion arweiniol sy'n rhan o 

brosiect Shirley Clarke  

 Cymorth a hyfforddiant pwrpasol i 

ysgolion risg uchel lle mae materion 

allweddol sy'n ymwneud â dysgu ac 

addysgu (i'w gadarnhau)  

     Stella Gruffydd 

      Bethan James  

2017 - 18 GF 

Darparu gweithdai hyfforddiant 'gwella 

arfer dosbarth' ar gyfer athrawon 

dynodedig [rhaglen wedi'i thargedu].  

 Ysgolion Gwynedd yn adnabod 

athrawon unigol i dderbyn y gefnogaeth 

hon er mwyn gael gwared ar addysgu 

anfoddhaol  

Bethan James  

Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 

Gaynor Murphy 

Nicola Jones  

 

2017 - 18 

 

6 diwrnod C1 £600 

C2 £1,700 C3 £830 

Darparu gweithdai hyfforddiant ar  

‘'addysgu a dysgu cymhwysedd digidol 

yn effeithiol' [rhaglen ranbarthol a 

tharged].  

 Ysgolion dynodedig yng Ngwynedd yn 

cael cymorth a hyfforddiant  
Bethan James  

Osian Hughes 

Simon Billington 

 2 ddiwrnod £830 

Darparu gweithdai hyfforddiant i 

ddatblygu rôl cymhorthydd effeithiol a 

sut i'w defnyddio yn y dosbarth [rhaglen 

ranbarthol a tharged].  

 Cymorthyddion dynodedig yng 

Ngwynedd yn cael hyfforddiant safonol 

i'w harfogi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau 

i gynnig y gefnogaeth orau bosib i 

ddysgwyr yn y dosbarth  

 

 

        Bethan James  

 

2017-18 

 

2 ddiwrnod £1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwella ansawdd yr 

addysgu mewn pynciau 

craidd. 

 

 

 

 

 

 

Saesneg: 

 darparu gweithdai hyfforddiant ar  

'addysgu a dysgu llythrennedd yn 

effeithiol' [rhaglen ranbarthol a 

tharged].  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o 

gyfeiriadur rhanbarthol o fewn 

Ysgol GwE. 

 Holl ysgolion Gwynedd yn cymryd 

rhan yn yr hyfforddiant  

 Ysgolion Gwynedd yn diwallu'r 

targedau cytunedig yn y maes pwnc 

hwn  
       

Gaynor Murphy 

 

 

 

 

2017 - 18 

 

 

 

 

2 ddiwrnod £830 

GGA  
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5. ADDYSGU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymraeg: 

 darparu gweithdai hyfforddiant ar  

'addysgu a dysgu llythrennedd yn 

effeithiol' [rhaglen ranbarthol a 

tharged].  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o 

gyfeiriadur rhanbarthol o fewn 

Ysgol GwE. 

 

 Holl ysgolion Gwynedd yn cymryd 

rhan yn yr hyfforddiant  

 Ysgolion Gwynedd yn diwallu'r 

targedau cytunedig yn y maes pwnc 

hwn  

      

Rhian Jones 

 

 

 

 

2017 -18 

 

 

 

 

1 diwrnod £300 

Mathemateg: 

 darparu gweithdai hyfforddiant ar  

'addysgu a dysgu rhifedd yn 

effeithiol' [rhaglen ranbarthol a 

tharged].  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o 

gyfeiriadur rhanbarthol o fewn 

Ysgol GwE. 

 Holl ysgolion Gwynedd yn cymryd 

rhan yn yr hyfforddiant  

 Ysgolion Gwynedd yn diwallu'r 

targedau cytunedig yn y maes pwnc 

hwn  
     Delyth Ellis 

      Dafydd Gwyn 

 

 

 

2017-18 

 

 

 

2 ddiwrnod £830  

Gwyddoniaeth: 

 darparu cyrsiau hyfforddiant ANG 

gwyddoniaeth benodol [rhaglen 

wedi'i thargedu].  

 adnabod astudiaethau achos arfer 

dda a rhagorol, fel rhan o 

gyfeiriadur rhanbarthol o fewn 

Ysgol GwE. 

 Holl ysgolion Gwynedd yn cymryd 

rhan yn yr hyfforddiant  

 Ysgolion Gwynedd yn diwallu'r 

targedau cytunedig yn y maes pwnc 

hwn  
     Nicola Jones  

 

 

2017 - 18 

 

 

1 diwrnod £330 

 Gwella ansawdd yr 

addysgu mewn Safon 

Uwch  

Darparu rhaglen hyfforddiant i wella'r 

dysgu a'r addysgu ym mhob ysgol sydd â 

darpariaeth ôl-16 - ffocws ar ddatblygu 

uwch sgiliau meddwl a dysgu annibynnol  

 Meysydd pwnc ac athrawon dynodedig 

yn ysgolion Gwynedd yn cael 

hyfforddiant  

     Martyn Froggett 

     Bethan James  

     Gaynor Murphy 

        Delyth Ellis 

Dafydd Gwyn 

Sian Hydref 

Nicola Jones  

YCG Cyswllt 

 

 

2017 - 18 

 

1 diwrnod £1000 

 

 

 

 

Cyflawni Dyfodol 

Llwyddiannus  

 

 

Datblygu a hybu cyfleoedd dysgu 

proffesiynol effeithiol mewn ysgolion, er 

enghraifft, arsylwi cymheiriaid/mewn 

triawdau   

 Holl ysgolion Gwynedd yn rhoi sylw i'r 

hyfforddiant arfer orau a rennir 

 Adnabod ysgolion sydd arnynt angen 

cefnogaeth yn y maes hwn er mwyn eu 

Ruth Thackery 

Bethan James  

Tîm DLl  

YCG Cyswllt 

 

mis Medi 2017 

ymlaen  

 

PG 
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5. ADDYSGU 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helpu i gyflawni arfer orau  

Sicrhau cefnogaeth effeithiol ar gyfer 

ANG i gydweithio ar fodloni'r Safonau 

Addysgu Proffesiynol newydd  

 Pob ANG yng Ngwynedd yn cael y 

gefnogaeth orau bosib i fodloni'r 

Safonau Addysgu Proffesiynol newydd 

Ruth Thackery 

Ieuan Jones 

 

“” 

 

PG 

Datblygu hyder a medrusrwydd athrawon 

i addysgu'r FfCD yn effeithiol ar draws 

ystod o bynciau fel rhan o'r dull dysgu 

digidol.  

 Ysgolion sydd arnynt angen cymorth yn 

y maes hwn wedi'u dynodi  

 Holl ysgolion Gwynedd yn barod ar 

gyfer gofynion cyflwyno'r FfCD ar 

draws y cwricwlwm   

Ruth Thackery 

Simon Billington 

Tîm DLl a phob YCG 

cyswllt 

 

“” 

 

PG 

Datblygu cydweithio Ysgol-i-Ysgol trwy 

ddefnyddio Ysgolion Arloesi ac arfer 

dynodedig Ysgolion Partner yn effeithiol  

 Caiff holl ysgolion Gwynedd 

gefnogaeth gan Ysgolion Arloesi 

ac Ysgolion Partner i gynllunio ar 

gyfer cyflawni DLl yn effeithiol  

Ruth Thackery  

Tîm DLl a phob YCG 

cyswllt 

 

Medi 2017-18  

 

PG 

Datblygu Partneriaethau gyda Bwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a 

chyflogwyr 

 Caiff dysgwyr yng Ngwynedd y 

cyfleodd dysgu gorau i'w harfogi 

gyda'r sgiliau a'r cymwysterau ar 

gyfer y byd gwaith.  
Ruth Thackery  

Tîm DLl  

 

 

 

 

“” 

 

 

 

 

PG 

 Gwella ansawdd yr 

addysgu mewn UCD 

Cyflwyno gweithdai hyfforddiant 

'Gwella arfer dosbarth' ar gyfer aelodau 

staff dynodedig [rhaglen wedi'i 

thargedu].  

 Staff addysgu ar raglen Pecyn 25 

yn cael hyfforddiant i'w galluogi i 

fod yn ymarferwyr effeithiol  

 Pob dysgwr ar Pecyn 25 yn ennill 

cymwysterau yn unol â'u gallu ac 

yn cyflawni disgwyliadau 

cytunedig yn unol â'u anghenion  

Martyn Davies 

Bethan James  

 

 

 

2017 - 18 

 

 

 

1 diwrnod £330 
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6. BUSNES 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

6 

6.1 

6.3 

E1 

E2 

E3 

E4 

E6 

 

U 

 

 

 

B 

R1 

R2 

R3 

R8 

R9 

R10 

R18 

R19 

R20 

R21 

R24 

R25 

R26 

R27 

LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweithredu yn llawn y 

rhaglen her a chefnogaeth 

uwchradd ddiwygiedig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datblygu strategaeth uwchradd 

ranbarthol a chynllun busnes L2 fydd ar 

sylfaen gadarn cynlluniau busnes L3 

manwl a phenodol ar gyfer pob maes â 

blaenoriaeth  

 Cynllun L2 Gwynedd wedi'i ddatblygu 

i roi sylw i ac i gyflawni meysydd â 

blaenoriaeth allweddol ar gyfer 

Awdurdod Addysg Gwynedd o fewn y 

sector Uwchradd  

Elfyn Jones 

Arweinwyr portffolio  

 

Drafft Medi 

2017  

 

Sicrhau bod adroddiadau monitro 

chwarterol safonol yn cael eu cwblhau ar 

gyfer pob cynllun busnes o fewn y 

terfyn amser disgwyliedig  

 

 Adolygiadau chwarterol wedi'u cynnal 

o fewn terfynau amser disgwyliedig  

Elfyn Jones 

Arweinwyr portffolio  

Ellen Williams 

 

 

 

Tymhorol  

 

Gwella'r fframwaith monitro, sicrhau 

ansawdd ac atebolrwydd ar gyfer y 6 

Arweinydd Craidd  

 Arweinydd Craidd Gwynedd yn 

cyflawni'r gwaith yn unol â'r 

disgwyliadau ar gyfer Arweinyddion 

Craidd GwE  

Elfyn Jones 

Ellen Williams 

Medi 2017 - 

2018 

 

Gwella'r fframwaith monitro, sicrhau 

ansawdd ac atebolrwydd ar gyfer yr holl 

Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant 

[YCG] 

 Yr Arweinydd Craidd yn sicrhau bod 

pob YCG sy'n gweithio o fewn 

ysgolion Gwynedd yn darparu 

gwasanaeth cyson a safonol i'w 

hysgolion cyswllt.  

 

Ellen Williams 

 

 

 

 

Medi 2017 -    

Defnyddio data a thystiolaeth gefnogol o 

ymchwil gweithredol yn fwy effeithiol 

ac amserol i adnabod meysydd a 

strategaethau ar gyfer gwelliant ar lefel 

ranbarthol, awdurdod lleol ac ysgol 

unigol.  

 Yr Arweinydd Craidd ac YCG yn 

defnyddio data yn effeithiol i yrru 

gwelliannau  mewn meysydd allweddol 

ar draws yr Awdurdod ac o fewn 

ysgolion  

Elfyn Jones 

Llyr Gilmore Jones 

Richard Watkins  

Ellen Williams 

 

 

 

 

Mehefin 2018 

 

Sicrhau bod y rhaglen gefnogaeth 

ranbarthol yn:  

 darparu dull gweithredu cyson a 

safonol ar draws y chwe awdurdod 

 cynnig trefniadau monitro, 

cefnogaeth, her ac ymyriad 

pwrpasol ac effeithiol i ysgolion,  a 

hynny yn unol â'u 

hamgylchiadau/anghenion penodol, 

ac sydd wedi'u diffinio mewn 

rhaglenni cefnogaeth manwl  

 

 Rhaglen gefnogaeth gyson a safonol yn 

cael ei darparu ar gyfer ysgolion 

Gwynedd gan yr holl Ymgynghorwyr 

ac YCG GwE    

 

 

      Elfyn Jones 

      Ellen Williams 

      pob YCG  

Ymgynghorwyr Pynciol 

 

 

 

Medi 2017 - 18 
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6. BUSNES 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 arddangos yr hyblygrwydd 

angenrheidiol i alluogi YCG i 

addasu ac adolygu rhaglenni 

cefnogaeth ar gyfer ysgolion unigol 

lle bo pryder am gyflymder a/neu 

ansawdd y cynnydd 

Sicrhau bod y 'System Rheoli 

Gwybodaeth' newydd yn cefnogi ac yn 

grymuso gwaith arweinwyr, YCG a 

Swyddogion ALl yn effeithiol  

[dangosfwrdd ysgol] . 

 GwE yn darparu cefnogaeth i 

swyddogion ALl Gwynedd gael 

mynediad i ddata a gwybodaeth 

oddi ar y system mewn perthynas 

ag ysgolion uwchradd Gwynedd  

Alwyn Jones 

 

 

Ionawr 2018  

 

Sicrhau y gall arweinwyr, YCG a 

Swyddogion ALl gael mynediad 

effeithlon i arfer orau ar lefel 

genedlaethol, rhanbarthol a lleol trwy'r 

ganolfan rithwir newydd 'Ysgol GwE'. 

 Fel yr uchod 
Elfyn Jones 

Arweinwyr portffolio  

a phob YCG cyswllt  

 

Mehefin 2018 

 

Sicrhau bod pob ysgol wedi'i diffinio yn 

gywir o fewn y model categoreiddio 

cenedlaethol  

 Gweithdrefnau grymus a chadarn 

ar waith i sicrhau y gosodir holl 

ysgolion Gwynedd yn y grwpiau 

categoreiddio priodol  

Elfyn Jones 

Sharon Vaughan 

Ellen Williams 

       Enid Christie 

        Dewi Lake 

Hydref 2017   

Sicrhau bod rhaglenni datblygu 

effeithiol [fel y'u diffinnir isod] yn cael 

eu cyflwyno yn y meysydd allweddol â 

blaenoriaeth a ganlyn:  

 uwch arweinyddiaeth  

 arweinyddiaeth ganol  

 dysgu ac addysgu  

 cynllunio cwricwlwm ac asesu 

 lles 

 Holl ysgolion Gwynedd yn cael 

hyfforddiant perthnasol ar bob 

lefel er mwyn darparu'r addysg 

orau bosib i'w dysgwyr yn gyson 

ar draws yr Awdurdod  Elfyn Jones  

ac Arweinwyr Portffolio  

 

 

 

 

Medi 2017-18  

 

Gweithredu model cyson o gyfathrebu a 

chydweithio effeithiol â Swyddogion 

ALl ar draws y chwe awdurdod lleol  

 Elfyn Jones 

 

 

 

mis Medi 2017 

ymlaen  

 

Gofalu bod gan Swyddogion ALl ac 

aelodau Byrddau Ansawdd Lleol a 

Rhanbarthol:   

 Mae'r Arweinydd Craidd yn darparu 

gwybodaeth safonol am berfformiad, 

cynnydd ac amgylchiadau holl ysgolion 

Gwynedd, gyda phwyslais ar y rhai 

Elfyn Jones 

Ellen Williams 
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6. BUSNES 

Cyf  

 
Blaenoriaethau Gweithredu  

Allbynnau a meini prawf llwyddiant 

2017-2018 
Cyfrifoldeb 

Dyddiad 

Targed 
Ffynhonnell gyllid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wybodaeth safonol ac amserol am 

gynnydd yr holl ysgolion risg 

perthnasol  

 cefnogaeth briodol pan fo angen 

gweithredu pellach i yrru 

gwelliannau  

hynny sydd mewn risg  

 Darparu cefnogaeth i'r Awdurdod pan 

fo angen gweithredu pellach  

mis Ebrill 

ymlaen 

Sicrhau mabwysiadu prosesau rheoli 

perfformiad blynyddol a bod amcanion 

wedi'u halinio'n agos efo:   

 prosesau hunanarfarnu 

 allbynnau a meini prawf llwyddiant 

cynlluniau busnes  

 gwelliannau angenrheidiol mewn 

ysgolion unigol  

 

 Yr holl dargedau Rheoli Perfformiad ar 

gyfer yr Arweinydd Craidd ac YCG yn 

unol â blaenoriaethau ar gyfer 

gwelliant sydd, yn eu tro, yn unol â 

blaenoriaethau strategol GwE ar lefel 

ranbarthol a lleol.  

 Pob YCG yn gweithredu gweithdrefnau 

RhP effeithiol a grymus gyda'u 

Penaethiaid cyswllt er gyrru 

gwelliannau  

Elfyn Jones 

Ellen Williams 

YCG Cyswllt 

 

 

 

mis Ebrill 2017 

ymlaen  

 

Gofalu bod prosesau effeithiol ar waith i 

gefnogi datblygiad proffesiynol ac 

effeithiolrwydd pob YCG  

 

 Yr Arweinydd Craidd i weithio gydag 

YCG perthnasol er sicrhau'r gefnogaeth 

orau bosib ar gyfer YCG i'w galluogi i 

gyflawni eu dyletswyddau yn gyson fel 

YCG i holl ysgolion Gwynedd  

Elfyn Jones 

Stella Gruffydd 

Euros Davies 

Ellen Williams 

 

 

 

 

 

 

Medi 2017   

 

 


