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Enw’r Ysgol: FOELGRON 

Addysg Grefyddol 

Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau mewn Addysg Grefyddol?  
 Seilir yr hunan arfarniad ar arsylwadau gwersi, arfarniadau o waith disgyblion a chyfweliadau â disgyblion. 
 Dylai ysgolion uwchradd gyfeirio at CA3, CA4 a CA5 (Astudiaethau Crefyddol ac Addysg Grefyddol) a chynnwys arfarniad 

o asesiadau athrawon ac/neu ganlyniadau arholiad. 
Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adran 1 a’r Maes Llafur Cytûn Lleol 

Y mae Ysgol  Foelgron  yn gwasanaethu ei chymuned trwy ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf o fewn 

cyd-destun cred ac ymarfer Cristnogol.  

Mae yn  sefydliad hapus, gofalgar a diogel lle caiff Efengyl Iesu Grist ei feithrin a’i ddatblygu. Mae 

datblygu’r disgyblion yn gristnogion hylaw yn rhan anotod o drefniadaeth yr ysgol. Mae’r ysgol yn 

ymfalchio yn ymroddiad a theyngarwch y disgyblion at eu cyd ddyn ar lefel teulu, cymunedol a thu 

hwnt. Mae’r ysgol yn ymfalchio yn galluoedd y disgyblion i feddwl am eraill ac igyfrannu at fywydau 

eraill er mwyn eu gwella. Ma gan y disgyblion ymwybyddiaeth dda o ddisgwyddiadau ar draws y byd 

sydd yn gallu effeithio ar ddynol ryw o ddydd i ddydd ac i’r dyfodol. 

Gweledigaeth yr Ysgol yw ein bod yn darparu awyrgylch ac amodau lle y gall pob plentyn ffynnu. Mae 

canlyniadau system dracio (asesiadau athro, profion Cenedlaethol a mewnol) yn dangos fod pob plentyn 

yn gwneud cynnydd yn erbyn ei gyrhaeddiad blaenorol ac yn erbyn ei dargedau personol. Llwyddir i 

wneud hyn drwy adnabyddiaeth drylwyr a pherthynas ragorol gyda’r disgyblion. Y mae arsylwadau 

gwersi yn dangos fod gan y disgyblion agweddau positif at ddysgu.   

Roedd presenoldeb y flwyddyn ysgol   2014-15 yn 95.9% ar gyfer disgyblion o oed mynychu gorfodol. 

Mae pob disgybl yn cyrraedd yr Ysgol yn brydlon. Ni fu unrhyw waharddiadau ers blynyddoedd. Y 

mae’r rhieni yn ymrwymedig i gadw'r lefel presenoldeb yma. Mae’r ysgol wedi sefydlu trefn y ffeil 

goch sydd yn arf i fonitro unrhyw bryderon am bresenoldeb mor fuan a phosib.  

Ni fu unrhyw achos o ymateb hiliol nac o fwlio. Mae polisi cynnal ymddygiad a holl ethos yr Ysgol yn 

hyrwyddo brawdgarwch a chyd-fyw. Hyrwyddir parch at wahaniaethau a chydraddoldeb hiliol trwy ein 

gwaith ABCh a’n gwasanaethau.    

Materion i gael sylw 

Cydweithio ag Ysgolion Eglwysig eraill i drafod arfer dda a rhannu arbenigeddau. 
 
 

Rhagorol  Da * Digonol  Anfoddhaol  
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Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth mewn Addysg Grefyddol? 

 Dylai hunan arfarniad ystyried y dangosyddion canlynol: yr amser a roddir i’r pwnc, gwybodaeth bynciol, arbenigedd a 
datblygiad proffesiynol yr athrawon, addasrwydd y rhaglen astudio ac amrediad yr adnoddau dysgu a ddefnyddir. 

 Mae arfarniad o arsylwadau gwersi a gwaith disgyblion yn caniatáu i benaethiaid a phenaethiaid adran i ddod i farn am 
ansawdd yr addysgu mewn gwersi Addysg Grefyddol o fewn yr ysgol, a’r graddau y mae disgyblion yn cael eu cymell a’u 
hannog i gyrraedd safonau uchel. 

 Dylai ysgolion cynradd gyfeirio at y ddarpariaeth ‘Pobl, Credoau a Chwestiynau’ ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen yn 
ogystal ag Addysg Grefyddol yn CA2.   

 Dylai ysgolion uwchradd gyfeirio at CA3, CA4 a CA5 (Astudiaethau Crefyddol ac Addysg Grefyddol). 
Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adrannau 2.1 ac 2.2 a’r Maes Llafur Cytûn Lleol 

Yr addysgu: cynllunio ac amrediad o strategaethau 

Mae’r ysgol wedi derybyn amrywiaeth o ymwelwyr i’r ysgol gan gynnwys Y Canon Andrew Jones, Nia 

Williams o Goleg Y Bala, NSPCC, Hafan, Yr Heddlu, Cymorth Cristnogol, Operation Christmas Child…… 

Mae’r ymweliadau yma i gyd yn cyfrannu at ddatblygiad ac ansawdd dealltwriaeth y disgyblion o’i 

hawliau dynol ac hawliau eraill o fewn eu teulu, cymuned ac ehangach. 

Casglwyd arian tuag at sawl achos da dan arweiniad y Cyngor Ysgol. Mae hyn yn cynnwys, Tŷ Ronald Mc 

Donald, Macmillan, Marie Curie, Ambiwlans Awyr, Plant mewn Angen, Cymorth Cristnogol. Mae 

digwyddiadau ac achlysuron yma oll yn cyfrannu at weledigaeth Cristnogol y disgyblion a’i gallu i wneud 

rhywbeth bach sydd yn llwyddo i gael effaith mawr. 

Bydd arian ein gwasanaeth Diolchgarwch/Nadolig yn mynd i elusen o ddewis y Cyngor Ysgol.  

Mae’r ysgol yn cefnogi Operation Christmas Child yn flynyddol. 

Mae gan yr ysgol Ffynnon ddŵr sydd yn rhan o elusen Aqua Aid. Mae’r disgyblion yn llawn ymwybodol 

bod cyfraniad ariannol  yr ysgol at y dŵr yma yn cael ei wario i wella ansawdd dŵr mewn gwledydd 

trydydd byd. 

Mae’r ysgol yn ran o gynllun Bag2school ac yn gwneud casgliadau yn dymhorol.Mae’r ysgol yn gweld y 

gwerth yn hyn gan ei fod yn annog y disgyblion au teuluoedd i wneud defnydd effeithiol o wastraff er 

mwyn gwneud gwahaniaeth. Mae’r ysgol yn derbyn oddeutu £250 y flwyddyn fel cyfraniad i’r ysgol o’r 

cynllun yma. 

Mae gan yr Ysgol berthynas byw, iach, llwyddiannus ac effeithiol gyda’r Eglwys. Mae hyn yn digwydd 

drwy ymweliadau misol gan y Canon a Ciwrat lleol ac ymweliadau gwasanaeth tymhorol gan Nia Williams 

Coleg y Bala. Mae’r ysgol yn cyfrannu at wasanaethau amrywiol o fewn yr Eglwys a Chapel yn dymhorol 

megis Diolchgarwch, Nadolig a Phasg.  

Mae’r ysgol yn gwneud defnydd effeithiol ac eang o ganeuon gwreiddiol ac rhai wedi eu trefnu gan yr 

ysgol i gyfoethogi ac ehangu dealltwriaeth y disgyblion o faterion, straeon a digwyddiadau Cristnogol. 

Mae’r ysgol wedi mynchu Coleg y Bala yn ystod cyfnod Y Pasg a darparwyd gweithgareddau 

cynhwysfawr ysgol gyfan i ddisgyblon 3-11 oed a oedd yn rhannu negesuon y Pasg mewn modd byw, 

creadigol, diddorol a heriol i’r disgyblion. Yn flynyddol bydd disgyblon B6 yn ymweld â’r Gadeirlan ym 
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Mangor er mwyn mynychu gwasanaeth arbennig. 

Mae’r ddarpariaeth ABaCh yn ogystal ag arferion beunyddiol yr ysgol yn hyrwyddo gwerthoedd megis 

gonestrwydd, goddefgarwch tegwch a pharch yn rhagorol.  

Rhoddir pwyslais ar Gristnogaeth yn ein gwersi Addysg Grefyddol. Y mae’r disgyblion yn meddu ar 

wybodaeth dda o straeon o’r Beibl ac o neges Efengyl Iesu Grist. 

 Mae’r Ysgol yn cynnwys elfennau trawsgwricwlaidd yn eu gwersi Addysg Grefyddol yn unol a gofynnion 

y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.  

Cryfderau Allweddol  

Mae’r ysgol yn llwyr ymfalchio yn y teimlad cartrefol sy’n cael eu amlygu yma. Mae hyn yn disgwydd 

drwy sicrhau cyfleoedd i annog ac atgyfnerthu parch ac hyrwyddo gwerthoedd bywyd. Annogir y 

disgyblion hŷn i fyfyrio are u cyfraniadau o fewn teulu’r ysgol, cartref, cymuned a byd eang. 

Mae rheolau’r ysgol yn cael eu cyflwyno a’i atgyfnerthu yn rheolaidd mewn sesiynnau ABaCH, talkabout 

a Webster Stratton. Mae hyn yn cael effaith gadarnhaolar ymddygiad ac agweddau’r disgyblion tuag 

at eu gilydd. 

Nododd pob rhiant yn yr holiadur   Mai 2015 fod cyfraniad Cristnogol yr ysgol yn                effaith 

gadarnhaol ar eu plentyn.   

Nododd pob disgybl yn holiadur  Mai 2015  fod pawb yn teimlo yn rhan bwysig o deulu a bywyd yr 

ysgol. 

Mae’r Cyngor Ysgol yn cymeryd eu rolau o ddifrif yn yr ysgol. Mae pob disgybl namu 1 ar y Cyngor 

Ysgol gyda cynrychiolaeth o 2 ddisgybl B2 o ddosbarth y Cyfnod Sylfaen. Mae 1 disgybl wedi dewis 

peidio bod ar y Cyngor Ysgol a pharchir y dymuniad yma. Mae’r disgyblion yn dda am wrando ar eu 

gilydd ac yn gallu ymdrin a sefyllfaoedd mewn modd sensitif ond aeddfed. Mae’r disgyblion hŷn 

oherwydd natur yr ysgol yn ofalgar iawn o’u gilydd ac yn datblygu rôl gwarchodol o oed ifanc iawn. 

Mae holl staff yr ysgol yn cyfrannu at fywyd a gwerthoedd yr ysgol yn llawn ac mae ymdeimlad cryf 

yma o deulu ysgol. Cydnabyddir cyfraniad pawb fel allwedd i lwyddiant. Mae’r disgyblion yn gwybod at 

bwy i droi mewn achosion o bryder ac maent yn barod i siarad gyda pob oedolyn. Mae staff yn llawn 

ymwybodol o gyfrinachedd materon sensitif ac yn deall gofynion y Côd Ymarfer Amddiffyn a Diogelu 

Plant. 

Mae’r disgyblion yn gwybod at bwy i ofyn am gymorth cymdeithasol ac addysgol. 

Mae ymwelwyr gan gynnwys tim arolygu Estyn wedi nodi a chyfeirio at safon uchel ymddygiad gofal a 

pharch y disgyblion mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. 

Mae’r ysgol yn cyd weithio’n agos iawn gydag ysgolion y dalgylch gan gynnwys yr ysgolion Uwchradd 
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lleol. Mae hyn o fewn agweddau rheolaethol, cwricwlaidd a chymdeithasol. Trefnnir twrnamentau hoci 

a rygbi ble mae’r timau yn gymysg o sawl ysgol. Rhoddir hyn gyfleoedd addas a hwyliog i’r disgyblion 

adnabod cyfoedion a’u darparu ar gyfer y trosglwyddiad i’r uwchradd.  

Y mae gweledigaeth Gristnogol glir gan yr Ysgol. Lluniwyd a thrafodwyd y weledigaeth ar y cyd gyda’r 

holl randdeiliaid. Cynhelir gwasanaethau a gwersi penodol ar y gwerthoedd Cristnogol sydd yn sail i’r 

weledigaeth. Rhydd hyn gyfleoedd i’r disgyblion i drafod, i ymestyn dealltwriaeth ac i fynegi’r 

gwerthoedd mewn amrywiol ddulliau. 

Y mae staff yr Ysgol a’r llywodraethwyr yn ymateb yn llawn i anghenion addysgol pob plentyn gan 

gynnwys y rhai sydd ar gofrestr ADY. Drwy wneud hyn sicrhawn ein bod yn cydnabod cymeriad 

Cristnogol yr Ysgol drwy greu ethos sydd yn cefnogi dysgu effeithiol. 

Mae gan yr ysgol gysylltiadau cadarn gyda’r Eglwys a’r gymuned ehangach. Y mae nifer o’r disgyblion yn 

mynychu’r Ysgol Sul o fewn y pentref  a phentref cyfagos.   

Cawsom 1 ymweliad  dros y ddwy flynedd diwethaf gan yr Esgob Andy a  Canon Townsend cyn eu 

ymweliad ac Uganda.  

Y mae cyswllt clos rhwng yr Ysgol a’r Canon Andrew Jones a bydd ei gyfraniad yn werthfawr iawn yn 

ddiweddar pan bu farw tad un o ddisgyblion yr ysgol. 

Bydd gwasanaethau misol yn cael eu cynnal a cyfrannodd y Canon yn werthfawr iawn yn ein priodas yn 

eglwys Llanbedrog. 

Mae 2 o ddisgyblion yr ysgol wedi eu derbyn yn yr Eglwys yn ddiweddar ac wedi mynychu gwersi addoli 

ac astudiaethau Beiblaidd yn wythnosol gyda’r Ciwrat ar Canon. 

Y Llywodraethwr ar ran yr eglwys yw ein Cadeirydd Mr Noel Dyer sydd newydd ymddeol fel athro 

Addysg grefyddol ysgol Glan y Môr. 

Yn flynyddol bydd disgyblion blwyddyn 6 yn treulio’r diwrnod yn y Gadeirlan ym Mangor. Diwrnod i 

ddathlu diwedd eu cyfnod yn yr ysgol gynradd ac i edrych ymlaen at eu cam nesaf yw’r diwrnod.  Mae’r 

staff wedi cael cyfle i fynd gyda’r disgyblion i’r digwyddiad ac mae hyn wedi bod yn hyfforddiant ac 

yn ddatblygiad proffesiynol iddynt hwythau. 

Mae ein Celf Cristnogol wedi cyfrannu at arddangosfa o fewn y dosbarth er mwyn cynnig llecyn 

myfyrio ac adlewyrchu. Gall y disgyblion gyfrannu unrhyw bryd y dymunant. Gall hyn cael ei wneud yn 

gyhoeddus neu ar adegau tawel yn annibynnol. 

Y mae cyflenwad da a digonol o adnoddau Addysg grefyddol ar gael yn yr Ysgol.  

Cryfderau Allweddol 

Mae’r Pennaeth a’r staff yn modelu ac yn hyrwyddo ymddygiad a gwerthoedd sy’n cyfrannu’n 
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gadarnhaol at greu ethos ysgol lle mae disgyblion a staff yn teimlo’u bod yn cael eu parchu a’u 

gwerthfawrogi.  

Materion i gael sylw 

Efeillio gydag ysgol drwy waith Oxfam neu Cymorth Cristnogol. 
 
 

Rhagorol  Da * Digonol  Anfoddhaol  

 

 

Addoli ar y Cyd 

Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth ar gyfer addoli ar y cyd? 

Ydy’r addoli ar y cyd yn cydymffurfio â’r gofynion statudol? Ydy    * Nac ydy 
Cyfeiriadau: Fframwaith Arolygu ESTYN Adran 2.3.1,  ‘Arweiniad atodol ar arolygu Addoli ar y Cyd mewn ysgolion anenwadol’ 
(ESTYN, Medi 2010) , ‘Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd’ (Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/94) 

Nodweddion da mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd  

Sicrheir fod y cyfnod o gyd-addoliad yn cwmpasu amrediad eang o themâu Cristnogol gyda phwyslais 

cryf ar werthoedd Cristnogol yr Ysgol a dathliadau Cristnogol. Y mae hyn yn sicrhau fod gan y 

disgyblion ddealltwriaeth dda o natur addoli, y ffydd, y traddodiadau ac arferion Cristnogol. 

Mae cynllun cyd-addoli, wedi ei lunio i sicrhau parhad, amrywiaeth a ffocws clir ar gredoau a gwyliau 

Cristnogol. Cenir amrywiaeth o emynau yn wythnosol fel rhan o chyfnodau addoli ac yn ein 

gwasanaethau.   Drwy ein gwasanaethau, ein cynllun gwaith Addysg Grefyddol a’n cynllun AbaCh mae’r 

disgyblion yn cyfrannu’n effeithiol drwy drefnu cyfraniadau ymlaen llaw, rannu teimladau ar y pryd a 

thrwy fyfyrio ar yr hyn a drafodwyd. Cant gyfle hefyd i fyfyrio ar eu bywydau eu hunain a bywydau 

pobl eraill, ystyried cwestiynau sylfaenol bywyd a myfyrio ar eu credoau neu eu gwerthoedd eu hunain. 

Cynhelir gwasanaethau cylch yn wythnosol yn yr Ysgol. Ceir cyfle yn y gwasanaethau hyn i fyfyrio, holi 

a thrafod materion sy’n codi yn yr ysgol neu y tu allan. Mae’r cyfnodau yma yn rhoi cyfle i’r plant 

drafod eu teimladau, gwrando ar eraill ac i barchu amrywiaeth barn.  Mae CA2 yn astudio 

Daearyddiaeth o fewn y newyddion yn rheolaidd fel mae digwyddiadau ar draws y Byd y digwydd neu 

yn cael eu dathlu. 

Mae cyfleoedd i’r dsgyblion baratoi a chyfrannu at wasanaethu ysgol gyfan a munudau o fyfyrdod o 

fewn y dosbarthiadau yn rheolaidd. Y mae hyn yn dyfnhau dealltwriaeth disgyblion CA2 o themau a 

straeon, yn eu hannog i feddwl am ddulliau effeithiol o gyflwyno’r stori/ thema ac yn cynnig profiadau 

cyd-addoliad amrywiol i ddisgyblion y CS. 

Fel Ysgol Eglwys mae cyswllt cryf rhwng yr ysgol a’r disgyblion a Canon y plwyf. Bydd y Canon yn 

cynnal gwasanaethau yn gyson a bydd y plant hefyd yn cymryd rhan mewn gwasanaethau yn Eglwys y 

pentref a thu hwnt. - Gwasanaeth Diolchgarwch a Gwasanaeth Nadolig ar Pasg.   

Mae disgyblion yr Ysgol yn cyd-adrodd Gweddi’r Arglwydd ar gras yn y gwasanaeth yn cyd-adrodd 

gweddi cyn cinio a gweddi/ gras ar ddiwedd y dydd. Cynhelir gwasanaethau a gwersi i sicrhau fod 
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disgyblion yn deall natur a phwrpas gweddi. Yn ystod y gwasanaethau caiff y disgyblion gyfle i fyfyrio 

a chyfle i ddweud gweddi bersonol. Y mae’r disgyblion yn cael cyfle i ysgrifennu gweddïau ar gyfer 

achlysuron penodol e.e. diolchgarwch, trychineb Nepal, Ymosodiadau Paris  ayyb.   Drwy gyfrwng hyn 

oll sicrheir fod  cyfnod y cyd-addoliad yn gyfnod ysbrydol nodedig.   

Materion i gael sylw mewn perthynas ag ansawdd yr Addoli ar y Cyd  
 

Disgyblion bl 5 a 6 i gadw cofnod o storïau/ themau ac emynau'r gwasanaethau ac i lunio arfarniad byr 

o’r gwasanaethau gan ganolbwyntio ar effaith y gwasanaethau. 

 
 
 
 

Rhagorol  Da * Digonol  Anfoddhaol  

 

Llofnod:     Judith Owen (Pennaeth) 

Dyddiad:    06/05/16 

 

 


