
Monitro Hydref 2017 – Gwanwyn 2018 

 

Gofynnir i bob ysgol ddarparu adroddiad hunan-arfarnu ar safonau addysg grefyddol ac addoli ar y cyd 

ar gyfer CYSAG Gwynedd. Ceisir sicrhau fod y rhaglen monitro yn cyd-fynd â rhaglen arolygu Estyn. 

Mae’r adroddiadau a dderbynnir ynghlwm ynghyd â chrynodeb o’r canfyddiadau yn y tablau isod: 

 

Ysgolion 
Uwchradd 

Adroddiad 
HA  

Canfyddiad Ysgol Dyddiad 
Arolygiad 
 

Adroddiad 
Estyn 

Canfyddiad  
Estyn CA3 CA4 Addoli 

ar y cyd 

Hydref 2017        

Moelwyn √    02/10/17 04/12/17 Da 

Friars √    20/11/17 25/01/18  

 

Ysgolion 
Cynradd 

Adroddiad 
HA 

Canfyddiadau Ysgol Dyddiad 
Arolygiad 
 

Adroddiad 
Estyn  

Canfyddiad  
Estyn 

CA1 CA2 Addoli 
ar y 
cyd 

Haf 2017        

Rhosgadfan     /06/17 30/08/17 Anfoddhaol 

        

Hydref 2017        

Sarn Bach  Da  Da Da 09/10/17 11/12/17 Da 

Nebo  Da Da Da 23/10/17 27/12/17 Da 

Baladeulyn  Da Da Da 13/11/17 18/01/18 Da 

Cwm y Glo  Digonol Digonol Da 20/11/17 25/01/18  

Gelli     04/12/17 08/02/18  

 

Ysgolion 
Arbennig 

Adroddiad HA  Canfyddiad Ysgol Adroddiad 
Estyn 

Dyddiad Canfyddiad  
Estyn CA1 CA2 Addoli 

ar y 
cyd 

        

 

Yn ystod y cyfnod tymor yr Hydref 2017 cafodd 5 ysgol gynradd, 2 ysgol uwchradd a 0 ysgol arbennig 

eu harolygu gan Estyn.   

 

Yn ystod y cyfnod tymor y Gwanwyn 2018, hyd yma cafodd 3 ysgol gynradd, 0 ysgol uwchradd a 0 

ysgol arbennig eu harolygu gan Estyn.  Rhagwelir y bydd 1 ysgol gynradd arall yn ogystal ag 1 ysgol 

uwchradd ac 1 arbennig yn cael eu harolygu yn ystod y tymor presennol.  

 

Mae’r dyfyniadau a ganlyn wedi’u cymryd o adroddiadau arolygu Estyn ac yn cyfeirio at Addysg 

Grefyddol (annhebygol), addoli ar y cyd, datblygiad moesol ac ysbrydol ond hefyd agweddau eraill 

megis addysg bersonol, diwylliannol a chymdeithasol: 

 

 

 

 



Sylwadau Estyn:  

 
Tymor yr Hydref 2017 

 
Ysgol y Moelwyn (Hydref 2017)     Gofal, cymorth ac arweiniad: Da 
 
Mae’r ysgol yn gymuned glos sydd yn cynnig cymorth ac arweiniad anogol a gofalgar i’w disgyblion. 
Mae’r ethos cynhwysol a chefnogol hon yn hyrwyddo iechyd, lles a chynnydd disgyblion yn 
llwyddiannus iawn. Mae disgyblion yn ymddwyn yn ardderchog ac yn dangos parch at ei gilydd ac 
eraill.   Maent yn trefnu gweithgareddau cymunedol gwerthfawr megis te i’r henoed a Noson Binc i 
godi arian ar gyfer elusen cancr y fron. 
  
Mae rhaglen gynhwysfawr o addysg bersonol a chymdeithasol yn cyfrannu’n effeithiol at ddatblygiad 
ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion. Mae’r ysgol yn cydweithio’n effeithiol ag 
asiantaethau allanol er mwyn darparu profiadau buddiol i’r disgyblion. Er enghraifft, mae diwrnodau 
ffocws ar themâu fel iechyd meddwl a thrais yn y cartref. 
 
Mae’r cyngor ysgol yn cyfrannu’n effeithiol at welliannau, gan gynnwys ehangu opsiynau bwydydd 
iach a newid y dodrefn yn y ffreutur. Maent wedi cyfrannu’n werthfawr at fentrau cymunedol megis 
Antur Stiniog a datblygiadau’r stryd fawr. 
 
 
Ysgol Sarn Bach (Hydref 2017)     Gofal, cymorth ac arweiniad: Da 
 
Mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol disgyblion yn 
effeithiol drwy weithgareddau cwricwlaidd, gwasanaethau a digwyddiadau creadigol. Caiff y 
disgyblion gyfleoedd i fyfyrio ar broblemau cyd-ddisgyblion a phobl sy’n dioddef ar draws y byd. 
Mae’r hysbysfyrddau ‘Ble yn y Byd’ a’r ‘Goeden Gofio’ yn y neuadd yn cadarnhau’r pwyslais mae’r 
ysgol yn ei roi ar foesgarwch. Mae’r disgyblion yn cael cyfleoedd gwerthfawr i gystadlu mewn 
eisteddfodau ac i fynychu canolfannau preswyl. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer addysg bersonol a 
chymdeithasol yn llwyddiannus ac, o ganlyniad, mae rhan fwyaf y disgyblion yn datblygu 
dealltwriaeth gadarn o barch a phwysigrwydd ystyried safbwyntiau ei gilydd. 
 
 
 
Ysgol Nebo (Hydref 2017)     Gofal, cymorth ac arweiniad: Da 
 
Mae gan yr ysgol strategaethau cadarn sydd yn llwyddo i gefnogi anghenion emosiynol a 
chymdeithasol y disgyblion yn llwyddiannus, ac mae hyn yn cyfrannu’n dda at yr ethos gofalgar a 
theuluol sy’n bodoli yn yr ysgol. 
 
Mae’r ysgol yn darparu’n fedrus ar gyfer datblygu agweddau ysbrydol a diwylliannol y disgyblion. 
Mae staff yn trefnu cyfleoedd cyfoethog iddynt fyfyrio mewn sesiynau cyd-addoli, sy’n aml yn 
seiliedig ar straeon o’r Beibl neu themâu moesol, lle cânt gyfleoedd i werthfawrogi a dathlu’r 
gwahaniaethau rhyngddynt a’u cyfoedion. 
 
Mae parchu aml-ddiwylliannau, hybu agweddau ar amrywiaeth, gwrth-hiliaeth a datblygu tegwch a 
chyfle cyfartal yn elfennau cryf o ddiwylliant yr ysgol. Mae pwyslais amlwg ar hybu gwerthoedd 
cytûn yr ysgol, sef ‘gweithio gyda’n gilydd’, ac mae hyn yn cael dylanwad positif ar ymddygiad 
disgyblion. 
Ysgol Baladeulyn  (Tachwedd 2017)    Gofal, cymorth ac arweiniad: Da 



 
Nodwedd arbennig o’r ysgol yw’r ethos teuluol sy’n sicrhau bod y disgyblion a’r staff yn gofalu’n 
naturiol am ei gilydd. O ganlyniad, teimla’r disgyblion yn hapus a diogel yn yr ysgol. Mae’r ysgol yn 
hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol yn llwyddiannus iawn. Mae 
cyfnodau cyd-addoli gwerthfawr yn creu ethos Cristnogol ac yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i 
ddisgyblion fyfyrio ar werthoedd fel cyfeillgarwch a charedigrwydd. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y 
berthynas waith gadarnhaol rhwng oedolion a disgyblion a rhwng disgyblion â’i gilydd. 
 
Mae gan yr ysgol berthynas dda â rhieni a’r gymuned. Yn ddiweddar, mae’r ysgol wedi datblygu safle 
cyfryngau cymdeithasol er mwyn cynnig gwybodaeth gyson i rieni am yr hyn y mae eu plant yn ei 
wneud yn yr ysgol. Mae’r rhieni yn gwerthfawrogi’r datblygiad ac, o ganlyniad, maent yn fwy 
ymwybodol o’r hyn y gallant ei wneud adre i gefnogi’r dysgu. Mae’r ysgol yn ymfalchio yn ei 
chysylltiadau agos â’r gymuned leol. Mae’r cysylltiadau amrywiol hyn yn galluogi disgyblion i ddysgu 
am fywyd yr ardal leol, er enghraifft trwy drafod effaith y diwydiant llechi ar ddiwylliant yr ardal. 
 
 
Ysgol Friars  (Ionawr 2018)     Gofal, cymorth ac arweiniad: Da 
 
Mae’r ysgol yn cynnig darpariaeth briodol ar gyfer datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a 
diwylliannol disgyblion trwy wasanaethau a rhaglen addysg bersonol a chymdeithasol ddefnyddiol. 
Mae gweithgareddau cyfoethogi, fel y clwb roboteg, yn datblygu medrau cymdeithasol a chreadigol 
disgyblion yn dda. Mae disgyblion y chweched dosbarth yn cyfrannu’n dda at y gymuned leol trwy 
roi parti Nadolig i’r henoed.  
 
Mae rhaglen addysg bersonol a chymdeithasol gynhwysfawr a gwersi addysg gorfforol yn datblygu 
dealltwriaeth disgyblion o sut i wneud dewisiadau ffordd o fyw iach a chadarnhaol yn effeithiol. Mae 
gan yr ysgol drefniadau priodol ar gyfer hybu bwyta ac yfed yn iach ac mae wedi sefydlu Grŵp 
Gweithredu ar Faeth yn yr Ysgol, sy’n cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion bwyta’n iach yn yr 
ysgol.  Mae trefniadau’r ysgol ar gyfer diogelu disgyblion yn bodloni gofynion ac nid ydynt yn destun 
pryder. 
 
 
 
Ysgol Cwm y Glo     Gofal, cymorth ac arweiniad: Da  
 
Mae’r ysgol yn gymuned gyfeillgar a theuluol sy’n hybu amrywiaeth, gwrth-hiliaeth, tegwch a chyfle 
cyfartal yn llwyddiannus. Mae ymweliadau cyson aelodau o eglwysi cyfagos i arwain gwasanaethau a 
sesiynau canu yn cyfrannu’n fuddiol tuag at ddatblygiad moesol ac ysbrydol y disgyblion.  
Mae’r ysgol yn hyrwyddo iechyd a lles y disgyblion yn effeithiol ac mae trefniadau llwyddiannus ar 
gyfer hyrwyddo bwyta ac yfed yn iach. Mae’r disgyblion yn cael cyfleoedd gwerthfawr i redeg ar y 
trac oddi amgylch yr ysgol yn ystod eu hamser egwyl ac mae hyn yn hybu eu ffitrwydd yn dda. Mae’r 
ysgol hefyd yn gweithio’n effeithiol gydag asiantaethau allanol i gynnig gweithgareddau tu allan i 
oriau’r ysgol sydd yn hybu ffitrwydd disgyblion ymhellach. 
 
Mae trefniadau’r ysgol ar gyfer diogelu disgyblion yn bodloni gofynion ac nid ydynt yn destun pryder. 
Trwy weithio mewn partneriaeth â’r swyddog heddlu lleol, mae’r ysgol yn cynnig gweithgareddau 
effeithiol i ddatblygu gwybodaeth disgyblion o sut i gadw eu hunain yn ddiogel mewn gwahanol 
sefyllfaoedd. Mae trefniadau’r ysgol ar gyfer datblygu dealltwriaeth disgyblion o gadw’n ddiogel 
wrth ddefnyddio’r we yn datblygu’n briodol. 


