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SAFONAU

Cryfderau perfformiad;

 Mae perfformiad GwE yn y prif ddangosyddion yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod 
Allweddol 3 yn parhau i wella'n gyflym, gyda'r rhanbarth yn perfformio uchaf o blith y 
pedwar consortiwm.  

 Cyfnod Allweddol 2 – Yn 2017 roedd y cynnydd yng nghanran y disgyblion sy'n 
cyflawni yn y Dangosydd Pynciau Craidd [DPC] yn 1.6% o gymharu a’r canran 
cenedlaethol o 0.9%. Roedd hyn yn uwch na’r cynnydd a welwyd yn y rhanbarthau 
eraill a GwE bellach yn perfformio orau o’r 4 rhanbarth. Yn 2017 gwelwyd cynnydd o 
2% neu fwy mewn tri o’r awdurdodau, Ynys Mon (+2.1%), Gwynedd (+2.3%) a 
Wrecsam (+2.6%). Perfformiodd 3 o'r 6 awdurdod yn well na'u safle PYD gyda un yn 
gyfartal.

 Yn 2017 yng Nghyfnod Allweddol 3, cynnydd pellach yng nghanran y disgyblion sy'n 
cyflawni'r Dangosydd Pynciau Craidd [DPC].  Mae perfformiad y rhanbarth yn y DPC 
yn parhau i fod yr uchaf ymhlith y pedwar consortiwm gyda 3 awdurdod, Gwynedd, 
Conwy a Sir y Fflint yn perfformio'n uwch na'u safle PYD, neu'n agos.  

 Cyfnod Allweddol 4 - Mae'r bwlch rhwng perfformiad GwE a'r 2 gonsortia sy'n 
perfformio'n uwch yn y TL2 + wedi lleihau tua 1%.

 Ar y lefelau uwch [lefel 6+] yng Nghyfnod Allweddol 3, gwelwyd cynnydd ym mhob 
pwnc craidd.   Roedd cynnydd y rhanbarth yn uwch na'r cynnydd cenedlaethol ar gyfer 
y Gymraeg.  Perfformiad mewn mathemateg, gwyddoniaeth a’r Gymraeg yw'r gorau 
o'r pedwar consortiwm, gyda'r Saesneg  yn ail orau.   

 Yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3 roedd perfformiad disgyblion GwE sydd yn gymwys i 
dderbyn prydau ysgol am ddim yn uwch na’r ganran cenedlaethol ymhob un o’r prif 
ddangosyddion ag eithrio Cymraeg yng Nghyfnod allweddol 2.

Dyma'r meysydd ble mae angen gwella perfformiad: 

 Mae codi safonau yn y Cyfnod Sylfaen yn parhau yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer 
gwelliant yn y consortiwm.    Er y gwelwyd y cynnydd mwyaf, 0.8% o gymharu a 0.3% 
yn genedlaethol, yng nghanran y disgyblion sy'n cyflawni'r Dangosydd Cyfnod Sylfaen 
[DCS] mae dal cryn waith i’w wneud ar draws y rhanbarth.  

 Mae codi safonau yn CA4 yn dal yn flaenoriaeth. Gan fod y dangosyddion CA4 wedi 
ei diwygio nid yw’r gymhariaeth hanesyddol bellach yn ddilys. Mae GwE yn parhau i 
berfformio trydydd orau o’r rhanbarthau. Mae angen gwella proffil canlyniadau 
arolygiadau ysgolion uwchradd.   

 Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae perfformiad awdurdodau lleol unigol yn amrywio'n ar 
draws y rhanbarth.  Yn gyffredinol y flwyddyn hon, mae Gwynedd a Conwy wedi 
perfformio yn agos at y disgwyl ym mwyafrif y dangosyddion.  Mae gwella safonau yn 
yr awdurdodau lleol hynny sy’n perfformio’n is na’u safle PYD cymharol yn flaenoriaeth 
bwysig.

 Yng nghyfnod allweddol 4 mae gormod o ysgolion ar draws y consortiwm yn perfformio 
o dan y disgwyliadau. Mae angen gwelliant ym mherfformiad ysgolion yn erbyn y 
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canlyniad disgwyliedig a fodelwyd ym mwyafrif o’r dangosyddion. Angen blaenoriaethu 
perfformiad yn y L2+ a’r Naw wedi ei gapio. 

 Yng Nghyfnod Allweddol 4 mae angen anelu i  sicrhau bod perfformiad disgyblion sy'n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn hafal os nad yn uwch na’r canran 
cenedlaethol.  Yn 2017, roedd perfformiad dysgwyr PYD y yn L2+ 1.7% yn is na’r 
28.6% welwyd yn genedlaethol gyda’r sgôr pwyntiau naw a chap 8.3 pwynt yn is na’r 
sgôr cenedlaethol. Yng Nghyfnod Allweddol 2 a 3 roedd GwE yn perfformio yn uwch 
na’r ganran cenedlaethol yn y dangosydd pwnc craidd ac ond ychydig yn is yn y 
dangosydd cyfnod sylfaen.

 Yng Nghyfnod Allweddol 4, mae angen gwella perfformaid mewn mathemateg a 
Saesneg.

 Mae angen gwella deilliannau uwch ar draws y cyfnodau allweddol. 

 

DARPARIAETH

Cryfderau:

 Cefnogaeth a her - mae mwy o gysondeb ar draws y gwasanaeth ac eglurder o ran 
atebolrwydd y tîm a'r gwasanaeth. 

 Model darparu i'r uwchradd -  mae pob ysgol uwchradd bellach gyda raglen gefnogaeth 
sy'n fwy addas i'r diben, ac sy'n cyd-fynd yn well gyda chynllun gwella'r ysgol. 

 
 Mae strwythur mwy effeithiol yn ei le i fod yn herio a chefnogi ysgolion. Rydym eisoes 

yn gweld gwelliant mewn perfformiad ar draws ystod o ddangosyddion.

 Mae’r gwasanaeth gwella ysgolion yn defnyddio data, gweithdrefnau targedu a thracio 
yn fwy effeithiol a chyson i herio a chefnogi ysgolion.

 Mae nifer yr ysgolion cynradd a roddwyd mewn categori Estyn (monitro Estyn, 
Gwelliant Sylweddol a Mesurau Arbennig), bron wedi haneru yn y ddwy flynedd 
ddiwethaf (o 46 yn 2013-15 i 26 yn 2015-17).  

 Mae GwE yn darparu ystod o raglenni dysgu proffesiynol i ymarferwyr, yn amrywio o 
Gymorthyddion Addysgu Lefel Uwch, i Benaethiaid profiadol.

 Rhoddwyd pwyslais cynyddol yn ystod 2017-18 ar wella ansawdd arweinyddiaeth gan 
ganolbwyntio ar wella ansawdd arfarnu a chynllunio gwelliant.  Mae tystiolaeth glir bod 
y gweithdai arweinyddiaeth a gynhaliwyd ar gyfer arweinwyr ysgolion cynradd wedi 
arwain at ddeilliannau gwell, a chadernid gwell o fewn ysgolion i yrru eu taith eu hunain 
tuag at welliant.  

 Mae tîm Llythrennedd a Rhifedd wedi darparu amrywiaeth fawr o raglenni cefnogi a 
datblygu ar draws y rhanbarth i sicrhau cynllunio a darpariaeth o ansawdd da yn y 
sectorau cynradd ac uwchradd.  

 Mae prosesau effeithiol a roddwyd ar waith wedi arwain at ddull mwy cyson o asesu 
ar draws y rhanbarth.  
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 Mae’r gwaith  da yn parhau i ddatblygu ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu (OECD), a 
gweithio ar y cyd gyda'r Academi Arweinyddiaeth Addysg newydd yng Nghymru.

 Addysgu a Dysgu - mae nifer o brosiectau cyffrous a phell gyrhaeddol ar waith fydd yn 
galluogi holl athrawon y rhanbarth i ddatblygu a dyfnhau eu sgiliau addysgu, eu 
dealltwriaeth o egwyddorion asesu ffurfiannol ac addysgeg ragorol. 

Dyma'r meysydd sydd angen eu datblygu:  

 Sicrhau bod ystod ehangach o ddata a gwybodaeth fyw am gynnydd wrth law i 
Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant, Swyddogion yr ALl ac ysgolion, a bod yr wybodaeth 
yn cael ei defnyddio'n effeithiol ac yn amserol a hynny'n gyson ar draws pob lefel o 
weithredu. 

 Gwella’r ddarpariaeth, y cynllunio cwricwlwm ac asesu yn y Cyfnod Sylfaen.

 Gwella cynllunio cwricwlwm yn yr ysgolion uwchradd er sicrhau gwell deilliannau ar 
gyfer pob dysgwr.  

 Gwella ansawdd asesu, tracio a rhaglenni ymyriad yn yr ysgolion uwchradd.

 Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer safon A.  

 Datblygu a gwella ymhellach ansawdd uwch arweinyddiaeth ac arweinyddiaeth ganol 
ar draws y rhanbarth.

 Gwella ansawdd arweinyddiaeth adrannol mewn pynciau craidd yn yr ysgolion 
uwchradd.  

 Datblygu darpar benaethiaid / uwch arweinwyr.

 Datblygu  a gweithredu strategaeth gyffredin ar gyfer Lles ar draws y rhanbarth.  

 Parhau i ymgorffori agenda Cwricwlwm i Gymru yn rheolaidd yng ngwaith tîm 
ehangach GwE. 

ARWEINYDDIAETH

Ers yr arolygiad craidd, mae'r gwasanaeth wedi cymryd camau breision a chyflym i 
ailstrwythuro ei dîm arweinyddiaeth a gweinyddol. O ganlyniad i hyn, mae mwy o gysondeb 
ar draws y gwasanaeth ac eglurder o ran atebolrwydd y tîm a'r gwasanaeth. 

Cryfderau:

 Mae'r fframwaith atebolrwydd clir a chadarn yn gryfder pwysig yn GwE.  Mae cynlluniau 
busnes manwl ar amryw o lefelau yn delio gyda phob agwedd ar waith GwE.   

 Mae hunan arfarnu yn nodwedd gref yn GwE.  Rhoddir pwys mawr ar atebolrwydd ac 
adolygu parhaus, ac mae pwyslais cyson ar gyflawni cynnydd yn unol â'r 
blaenoriaethau.  Mae'r pwyslais hwn ar arfarnu ac adolygu yn arwain at welliant 
sylweddol.  
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 Mae trefniadau trylwyr a chyfansawdd ar waith i adnabod a rheoli, yn fanwl gywir, 
risgiau ar lefel leol, rhanbarthol a chendlaethol. 

 Mae'r Mynegai Iechyd Sefydliadol (OHI) yn nodi bod GwE yn sefydliad yn y chwartel 
uchaf, gyda chryfderau neilltuol o ran cyfeiriad, galluoedd, ac arweinyddiaeth. 

 Mae model cynllunio a rheoli perfformiad gwell GwE yn nodi'n glir gweledigaeth, 
gwerthoedd, blaenoriaethau ac amcanion y gwasanaeth. Mae eglurder ei gyfeiriad 
strategol a'i fframwaith atebolrwydd cadarn, yn nodweddion allweddol wrth symud 
ymlaen.  

 Drwy ddefnyddio data yn gynyddol effeithiol i adnabod ein blaenoriaethau allweddol, 
cryfhawyd y cyswllt rhwng y broses cynllunio busnes a phenderfyniadau cynllunio 
ariannol. Mae adnoddau yn amlwg yn cyd-fynd â blaenoriaethau a defnyddir meini 
prawf penodol i fonitro ac arfarnu effaith y cyllid. 

 Yn gyffredinol, mae prosesau rheolaeth ariannol effeithiol ar waith gan y consortiwm.   
Mae fframwaith ffurfiol wedi galluogi GwE i ddangos ac asesu gwerth am arian yn well. 

 Mae’r swyddogaeth craffu wedi aeddfedu ar draws y rhanbarth.   Mae gan aelodau 
craffu lleol well dealltwriaeth o bwrpas GwE a’i amcanion.  

Dyma'r meysydd sydd angen eu datblygu:  

 Sefyldu GwE fel Sefydliad sy’n dysgu ac yn gweithio mewn parnethiaeth efo LlC ac 
OECD.

 Datblygu system rheoli gwybodaeth i ddadansoddi a rhannu'r arferion gorau.

 Parhau i ddatblygu'r berthynas waith i ddatblygu cyfleoedd am ymchwil gweithredol i 
ysgolion ar draws y rhanbarth.

 Parhau i gryfhau'r cysylltiadau gydag ystod eang o bartneriaid yn unol â'r datblygu'r 
cwricwlwm newydd, a rhannu adnoddau gyda nifer cynyddol o ysgolion.

Mae’r meysydd sydd angen eu datblygu yn flaenoriaethau yn ein cynlluniau busnes ar gyfer 
2018-2019.


