
Monitro Tymor yr Haf – Hydref 2019 

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:
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Yn ystod y cyfnod tymor yr Haf 2019 cafodd 5 ysgol gynradd, 0  ysgol uwchradd a 0 ysgol arbennig eu 
harolygu gan Estyn.  Rhagwelir y bydd ? ysgol gynradd yn ogystal ag 0 ysgol uwchradd ac 0 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, addoli ar y cyd, datblygiad moesol ac ysbrydol ond hefyd agweddau eraill megis addysg 
bersonol, ddiwylliannol a chymdeithasol:

Sylwadau Estyn: Tymor y Gwanwyn 2019
        

Ysgol Llandygai (Mawrth 2019)  Gofal, cymorth ac arweiniad:  Da
Mae’r ethos cynhwysol sy’n bodoli yn sicrhau bod y disgyblion yn cael cyfleoedd da i fod yn aelodau 
o’r amrywiol gynghorau. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd ac mae eu cyfraniad at waith yr ysgol yn 
datblygu’n dda. Mae ethos yr ysgol, a’r gwasanaethau cyd-addoli, yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol a 
moesol y disgyblion yn llwyddiannus. Mae’r staff yn annog y disgyblion i ystyried safbwyntiau eraill 
yn synhwyrol, i gydnabod a pharchu amrywiaeth a phwysigrwydd gwerthoedd fel goddefgarwch. 

Caiff y disgyblion gyfleoedd gwerthfawr i ddysgu am ddiwylliant Cymru. Maent yn cystadlu mewn 
eisteddfodau, yn dysgu chwedlau fel Cantre’r Gwaelod ac yn gwrando ar gerddoriaeth draddodiadol 
a chyfoes. Mae’r ysgol yn cynnig cyfleoedd pwrpasol i’r disgyblion ddysgu am ddiwylliannau gwledydd 
eraill trwy weithgareddau’r cwricwlwm a thrwy wahodd ymwelwyr i’r ysgol. Enghraifft lwyddiannus o 
hyn yw’r ymweliad diweddar gan fyfyrwyr o Siapan a fu’n dysgu’r disgyblion am eu traddodiadau 
cerddorol, eu bwydydd a’u hiaith. Mae’r ysgol yn annog disgyblion i ddefnyddio’u dychymyg ac 
ymwneud â’r celfyddydau creadigol yn effeithiol. Enghraifft arbennig o hyn yw’r bartneriaeth rhwng 
yr ysgol a chwmni theatr lleol, lle bu’r disgyblion yn gweithio gydag artistiaid, actorion, dawnswyr a 
cherddorion i greu rhaglen ddogfen o ansawdd uchel a phroffesiynol.

Sylwadau Estyn: Tymor yr Haf 2019

Ysgol Pentreuchaf  Gofal, cymorth ac arweiniad:  Da
Mae staff yn cydweithio’n effeithiol gyda nifer o asiantaethau arbenigol sy’n sicrhau cymorth ac 
arweiniad gwerthfawr iddynt. Mae’r ysgol wedi rhoi systemau cadarn yn eu lle er mwyn cefnogi lles 
emosiynol carfan o ddisgyblion ac i hyrwyddo ymddygiad da. 

Mae cyfeillion yr ysgol yn gefnogol iawn ac yn cyfrannu at brosiectau a chymuned yr ysgol. 
Enghreifftiau o hyn yw cynnal bore coffi MacMillan a chynnal noson i hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y 
gymuned. Mae’r disgyblion yn y cyfnod sylfaen yn rhoi cyflwyniadau gwerthfawr i rieni ar brosiectau 
cerdd a chân ac ailgylchu. Mae hyn yn codi ymwybyddiaeth y rheini o waith y disgyblion yn yr ysgol 
ac yn eu galluogi i gefnogi eu gwaith yn y cartref. 

Mae ffocws clir ar ddatblygu addysg bersonol a chymdeithasol. Mae gan yr ysgol drefniadau priodol 
ar gyfer hyrwyddo bwyta ac yfed yn iach yn ogystal â chadw’n heini. Mae hyn yn cael effaith 
gadarnhaol ar ddealltwriaeth disgyblion o faterion sy’n ymwneud â’u hiechyd a’u lles. Mae’r ysgol yn 
hyrwyddo pwysigrwydd helpu eraill yn gyson, er enghraifft trwy gefnogi elusennau lleol a 
chenedlaethol. Mae hyn yn datblygu dealltwriaeth disgyblion o anghenion pobl eraill yn effeithiol.

Ysgol Bethel Gofal, cymorth ac arweiniad:  Rhagorol
Mae ymroddiad staff i gyflwyno strategaethau sy’n codi hyder a datblygu gwydnwch y disgyblion yn 
cyfrannu’n hynod o effeithiol at sicrhau bod disgyblion yn dangos lefelau uchel o gymhelliant, 
diddordeb a balchder yn eu gwaith. Mae’r holl athrawon yn gwneud defnydd cyson ac effeithiol iawn 



o strategaethau fel y pwerau dysgu a’r dyffryn dysgu i annog y disgyblion i ddyfalbarhau. Mae hyn yn 
meithrin dysgwyr annibynnol sy’n mwynhau cyfleoedd i fyfyrio ar eu gwaith, esbonio sut i’w wella ac 
i anelu at gyflawni hyd eithaf eu gallu. Mae’r staff yn ystyried llais y disgybl o ddifri, sy’n cyfrannu’n 
effeithiol iawn at gyfleoedd iddynt ymgymryd â chyfrifoldebau a gwneud penderfyniadau sy’n cael 
effaith gadarnhaol iawn ar eu dysgu. 

Mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol a chymdeithasol disgyblion yn llwyddiannus 
iawn. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer datblygu medrau creadigol a mynegiannol disgyblion yn nodwedd 
arbennig. Nodwedd eithriadol o’r ddarpariaeth yw’r modd y mae athrawon yn annog disgyblion i 
ddefnyddio’u dychymyg a’u medrau TGCh wrth ymwneud â’r celfyddydau creadigol. Mae’r defnydd 
dychmygus o lechi electronig yn cyfrannu’n sylweddol at hyn, er enghraifft wrth i ddisgyblion greu 
cyflwyniadau dramatig o safon uchel am gorryn chwantus yn bwyta adar. Mae’r ysgol yn cefnogi’r 
eisteddfod leol yn rheolaidd yn ogystal â chyflwyno cyngherddau a sioeau Nadolig. Mae hyn yn rhoi 
cyfleoedd gwerthfawr i ddisgyblion berfformio ac i gyfrannu yng ngweithgareddau eu cymuned leol.

Ysgol y Garnedd    (Mai 2019) Gofal, cymorth ac arweiniad:  Da
Mae’r ysgol yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i’r disgyblion ysgwyddo cyfrifoldebau amrywiol, er 
enghraifft trwy fod yn aelodau o’r cyngor ysgol, y pwyllgor eco a’r ‘dewiniaid digidol’. Mae’r 
disgyblion hyn yn cymryd eu rolau o ddifrif gyda’u cyfraniad yn cael effaith gadarnhaol ar fywyd yr 
ysgol. Er enghraifft, maent wedi sicrhau bod ‘Llyfrau Llais Plant’ defnyddiol ar gael ym mhob 
dosbarth a chyflwyno gwersi buddiol i ddisgyblion ar bwysigrwydd ailgylchu ac arbed ynni. Fodd 
bynnag, nid oes cyfleoedd digon cyson i gynrychiolaeth ehangach o’r disgyblion dderbyn 
cyfrifoldebau a chwarae rhan lawn wrth wneud penderfyniadau ar lefel ysgol gyfan. 

Mae’r ysgol yn sicrhau bod cyfleoedd hynod werthfawr i’r disgyblion ddatblygu ymwybyddiaeth 
gadarn o’r gymuned leol a’r byd ehangach. Caiff hyn ei atgyfnerthu’n llwyddiannus trwy amrywiaeth 
eang o brofiadau cyfoethog iawn. Er enghraifft, mae’r ysgol wedi gwahodd ymwelydd o’r brifysgol i 
drafod y difrod a wnaiff plastig i fywyd gwyllt y môr, a threfnu sgwrs dros y we gydag arbenigwr o 
Ecuador i drafod effaith datgoedwigo ar y fforestydd glaw.

Mae gan yr ysgol weithdrefnau a pholisïau sy’n sicrhau bod y ddarpariaeth ar gyfer datblygiad ysbrydol 
a moesol y disgyblion yn dda. Mae cyfleoedd gwerthfawr i ddisgyblion gyfrannu’n bwrpasol yn ystod 
gwasanaethau, trwy arwain y gweddïo neu ganu’r piano. Mae’r ysgol yn sicrhau darpariaeth eang i 
ddatblygu medrau creadigol y disgyblion yn effeithiol iawn. O ganlyniad, caiff bron pob un o’r 
disgyblion gyfleoedd buddiol i ymwneud â’r celfyddydau mynegiannol. Er enghraifft, maent yn astudio 
ac efelychu gwaith artistiaid ac awduron lleol a pherfformio mewn eisteddfodau, cyngherddau a 
gwasanaethau yn rheolaidd. Mae hyn yn cyfrannu’n arbennig tuag at ddatblygu ymwybyddiaeth y 
disgyblion o ddiwylliant Cymreig a magu eu hunanhyder yn llwyddiannus

Ysgol Tudweiliog (Mehefin 2019) Gofal, cymorth ac arweiniad: Da 
Mae’r ysgol yn gymuned ofalgar a theuluol sy’n hyrwyddo ymddygiad da, cwrteisi a pharch yn hynod 
effeithiol. Mae’r berthynas waith gynhaliol a chyfeillgar sy’n bodoli rhwng staff a disgyblion yn 
nodwedd gref o’r ysgol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn ymddygiad da a chwrteisi’r disgyblion a’u 
hymagwedd gadarnhaol at ddysgu. Mae’r ysgol yn weithgar iawn yn y pentref a’r gymuned ehangach 
ac yn annog disgyblion yn gyson i ddangos balchder yn eu hysgol a’u cymuned leol. Mae’r athrawon 
yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i ddisgyblion gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau 
cymunedol ac ymweliadau lleol. Enghraifft dda o hyn yw’r prosiect ‘Meddiannu’r Amgueddfa’ lle 
caiff y disgyblion gyfle i gydweithio’n agos ag amgueddfa forwrol leol a chynnal sesiynau yn yr 



amgueddfa efo’r ymwelwyr. O ganlyniad, mae disgyblion yn datblygu ymdeimlad cryf o berthyn i’w 
cymuned. 

Mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol disgyblion yn 
effeithiol. Trwy astudio hanes Martin Luther King a Rosa Parks, mae disgyblion cyfnod allweddol 2 yn 
datblygu dealltwriaeth dda o degwch a hawliau dynol. Mae hyn yn hyrwyddo eu dealltwriaeth o 
gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cymdeithas yn effeithiol. Trwy fyfyrio mewn sesiynau cyd-addoli 
a dysgu am egwyddorion crefyddau amrywiol, mae’r staff yn rhoi cyfleoedd pwrpasol i’r disgyblion 
brofi elfennau ysbrydol a moesol. Cefnogir hyn yn dda trwy drefnu i’r disgyblion ymweld â mosg a’r 
eglwys gadeiriol fel rhan o’u gwersi. Mae’r eglwys a’r capel lleol yn adnoddau gwerthfawr i’r ysgol 
wrth gynllunio ar gyfer gwasanaethau’r Nadolig a’r cynhaeaf. O ganlyniad, mae rhan fwyaf y 
disgyblion yn datblygu’n unigolion moesol a gwybodus.

Ysgol Llandwrog (Gorffennaf 2019) Gofal, cymorth ac arweiniad: Da 

Mae’r ysgol yn gymuned ofalgar a theuluol sy’n hyrwyddo pwysigrwydd Cymreictod, cwrteisi a pharch 
yn hynod effeithiol.  Mae’r berthynas waith gynhaliol a chyfeillgar sy’n bodoli rhwng staff a disgyblion 
yn nodwedd arbennig o’r ysgol.  Mae hyn yn cyfrannu’n effeithiol at yr agweddau cadarnhaol sydd gan 
y disgyblion at eu gwaith ac at naws gynhwysol yr ysgol.  Mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad moesol 
a chymdeithasol disgyblion yn llwyddiannus iawn.  Ceir ymdeimlad o dîm, gyda phob aelod o staff yn 
meddu ar ddisgwyliadau uchel o ran ymddygiad, ymdrech a lles disgyblion.  Caiff hyn ei adlewyrchu yn 
ymddygiad da a chwrteisi bron pob un disgybl a’u hymagwedd gadarnhaol at ddysgu ac at eu hysgol.  
Darperir nifer fawr o ddigwyddiadau ac ymweliadau cyfoethog i’r disgyblion, sy’n hybu eu 
dealltwriaeth o’u diwylliant a’u cymuned yn llwyddiannus.  Mae’r ddarpariaeth ar gyfer datblygu 
medrau creadigol a mynegiannol disgyblion yn nodwedd gref o fywyd yr ysgol.  Trwy gyfleoedd i 
gystadlu’n llwyddiannus mewn eisteddfodau a pherfformio mewn cyngherddau yn yr ardal leol, mae 
rhan fwyaf y disgyblion yn datblygu eu medrau mynegiannol yn llwyddiannus iawn.  Mae’r athrawon 
yn darparu cyfleoedd cyson i ddatblygu profiadau creadigol disgyblion, trwy wahodd beirdd, 
cerddorion, awduron ac actorion i gydweithio â nhw.  Enghraifft dda o hyn yw ymweliad cwmni dawns 
i ddarparu cyfleoedd gwerthfawr i ddisgyblion feithrin medrau perfformio.  Mae hyn yn cyfrannu’n 
llwyddiannus at fagu hunanhyder llawer o’r disgyblion a’u gallu i gydweithio’n effeithiol. 

Mae gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer olrhain cynnydd disgyblion yn gadarn.  Mae hyn yn galluogi’r staff 
i adnabod anghenion ychwanegol disgyblion yn gynnar a darparu ar eu cyfer yn effeithiol. Mae'r staff 
yn gweithio'n effeithiol gydag asiantaethau allanol i gefnogi disgyblion penodol.  O ganlyniad, mae 
rhan fwyaf y disgyblion gydag anghenion addysgol, emosiynol a chymdeithasol yn gwneud cynnydd 
cadarn o’u mannau cychwyn. 


