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Peilot oedd yr arolygiad hwn o’r fframwaith arolygu a threfniadau newydd sy’n cael
eu cyflwyno ym mhob ysgol o Fedi 2010. Mae’r mathau o farnau a fformat yr
adroddiad yn wahanol i’r adroddiadau ar ysgolion eraill sy’n cael eu harolygu o hyd o
dan y trefniadau a’r fframwaith arolygu presennol.
Yn ystod pob arolygiad, nod arolygwyr yw ateb tri chwestiwn allweddol:
Cwestiwn Allweddol 1:
Cwestiwn Allweddol 2:
Cwestiwn Allweddol 3:

Pa mor dda yw’r deilliannau?
Pa mor dda yw’r ddarpariaeth?
Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth?

Mae arolygwyr hefyd yn rhoi barn gyffredinol ar berfformiad presennol yr ysgol a’i
ragolygon gwella.
Yn yr arfarniadau hyn, mae arolygwyr yn defnyddio graddfa bedwar pwynt:
Gradd
Rhagorol
Da

Yr hyn mae’r radd yn ei olygu
Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau
arwyddocaol o arfer sy’n arwain y sector
Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y mae
angen eu gwella’n sylweddol

Digonol

Cryfderau yn gorbwyso meysydd i’w gwella

Anfoddhaol

Meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso cryfderau

Mae adroddiadau Estyn yn dilyn ei arweiniad ar gyfer ysgrifennu a golygu
adroddiadau, sydd ar gael ar wefan Estyn (www.estyn.gov.uk). Mae’r tabl isod yn
dangos y termau y mae Estyn yn eu defnyddio a syniad bras o’u hystyr. Mae’r tabl er
arweiniad yn unig
Bron pob un

gydag ychydig iawn o eithriadau

Y rhan fwyaf

90% neu fwy

Llawer

70% neu fwy

Mwyafrif

dros 60%

Hanner/tua hanner

yn agos at 50%

Lleiafrif

islaw 40%

Ychydig

islaw 20%

Ychydig iawn

llai na 10%
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Cyd-destun
Ysgol ddwyieithog, gymunedol yw Ysgol Dwyran sy’n gwasanaethu’r pentref lleol a’r
ardal wledig gyfagos ar Ynys Môn. Mae 40 o ddisgyblion ar y gofrestr rhwng 4 ac 11
oed. Mae dau ddosbarth, un ar gyfer disgyblion o’r Derbyn i B2 a’r dosbarth arall ar
gyfer disgyblion B3 i B6.
Mae pedwar deg with y cant o’r disgyblion yn dod o gartrefi lle’r Gymraeg yw’r brif
iaith yn bennaf; mae hyn cryn dipyn yn llai na phan arolygwyd yr ysgol yn 2004. Mae
2% o’r disgyblion yn dod o gefndir ethnig lleiafrifol.
Cydnabyddir bod yr ardal dan anfantais gymdeithasol ac economaidd ac mae gan
23% o ddisgyblion hawl i gael prydau ysgol am ddim (PYDd). Mae hyn uwchlaw
cyfartaleddau lleol a chenedlaethol. Nodwyd bod gan 20% o ddisgyblion anghenion
addysgol arbennig ac mae gan un ddisgybl ddatganiad o anghenion addysgol
arbennig.
Mae’r pennaeth wedi bod yn ei swydd er 2000. Ef hefyd yw’r pennaeth yn Niwbwrch,
sef ysgol fwy sydd wedi’i lleoli ychydig filltiroedd i ffwrdd, lle cafodd ei benodi ym
1996.
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Crynodeb
Perfformiad cyfredol yr ysgol
Rhagolygon gwella’r ysgol

Da
Digonol

Perfformiad cyfredol
Mae’r ysgol yn dda oherwydd:
· mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn cyflawni safonau da;
· mae disgyblion yn teimlo’n ddiogel ac yn sicr mewn amgylchedd croesawgar;
· mae’r addysgu’n dda ar draws yr ysgol ar y cyfan; a
· chaiff lles disgyblion ei hyrwyddo’n weithredol ym mhob dosbarth.

Rhagolygon gwella
Er bod gan arweinyddiaeth yr ysgol gryfderau, mae rhagolygon gwella’r ysgol yn
ddigonol oherwydd:
· ni aethpwyd i’r afael â’r argymhellion o’r adroddiad arolygu diwethaf mewn
perthynas â chynllunio a medrau allweddol.
· nid yw hunanarfarnu’n cael digon o effaith ar wella safonau disgyblion; ac
· nid yw disgyblion, yn enwedig y rhai mwy abl, yn cael eu herio’n ddigonol i
gyflawni eu potensial.
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Argymhellion
Er mwyn gwella, mae angen i’r ysgol:
A1

wella medrau allweddol a medrau ehangach y disgyblion, yn enwedig mewn
rhifedd a dysgu annibynnol;

A2

gwella cynllunio i ddarparu dilyniant gwell yn y dysgu a mwy o her i’r disgyblion,
yn enwedig y rhai mwy abl;

A3

gwella hunanarfarnu trwy ganolbwyntio mwy ar wella safonau’r disgyblion;

A4

darparu cyfleoedd gwell a mwy rheolaidd i’r disgyblion iau ddefnyddio’r awyr
agored i gyfoethogi eu dysgu; a

A5

mynd i’r afael â’r pryderon ynghylch diogelu y tynnwyd sylw’r pennaeth a’r corff
llywodraethol atynt yn ystod yr arolygiad.

Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu sy’n dangos sut y bydd yn mynd i’r afael
â’r argymhellion. Bydd cynnydd wrth fynd i’r afael â’r argymhellion yn cael ei fonitro
gan yr awdurdod lleol a fydd yn adrodd ei ganfyddiadau i Estyn.

Prif ganfyddiadau
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau?

Da

Safonau: Da
Pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol, mae gan bron bob un o’r disgyblion lefelau
cyfartalog o fedrau sylfaenol. Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn cyflawni’r deilliannau
a ddisgwylir am eu hoedran erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen.
Oherwydd nifer fach y disgyblion ar ddiwedd y ddau gyfnod allweddol, rhaid trin
canlyniadau asesiadau athrawon gyda gofal oherwydd gall canlyniadau un disgybl
gael effaith sylweddol ar berfformiad cyffredinol yr ysgol.
Er 2007, bu dirywiad yng nghyrhaeddiad disgyblion yng nghyfnod allweddol 1 (CA1)
a chynnydd ym mhob pwnc ar wahân i fathemateg yng nghyfnod allweddol 2 (CA2).
Nid yw cynnydd disgyblion yn cymharu’n ffafriol gydag ysgolion tebyg o ran y
meincnodau prydau ysgol am ddim wrth ddadansoddi faint o ddisgyblion sy’n
cyflawni’r lefel ddisgwyliedig ym mhob un o’r tri phwnc craidd, sef Cymraeg neu
Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth, gyda’i gilydd. Mae’r gymhariaeth yn llawer
gwell o’i chymharu â’r teulu o ysgolion. Yn ddiweddar, mae perfformiad disgyblion yn
gyffredinol wedi bod yn y chwarter gwaelod o’i gymharu ag ysgolion tebyg yn CA1.
Yn CA2, mae wedi bod yn y chwarter uchaf ar wahân i fathemateg ac wrth gyfuno
pynciau.
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Mae canran y disgyblion yn CA2 sy’n cyflawni uwchlaw’r lefel ddisgwyliedig ar gyfer
disgyblion o’r oedran hwn mewn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf, mathemateg a
gwyddoniaeth yn amrywiol o’i gymharu â’r ganran mewn ysgolion tebyg ac o’i
gymharu â chyfartaleddau lleol a chenedlaethol.
Yn 2009, mae canlyniadau CA2 yn cymharu’n ffafriol â chyfartaleddau cenedlaethol.
Roedd canlyniadau merched yr un fath â bechgyn ym mhob pwnc ar wahân i
fathemateg. Mae disgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am ddim yn cyflawni’n
dda ar y cyfan. Fodd bynnag, ar sail y dystiolaeth o waith disgyblion, nid yw
disgyblion mwy abl a dawnus yn cyflawni’n ddigon da o gymharu â’u gallu.
Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn gwneud cynnydd da yn ystod eu cyfnod yn yr
ysgol. Mae eu medrau cyfathrebu’n dda. Maent yn gwrando’n dda, yn siarad yn glir,
yn darllen, ac yn ysgrifennu’n hyderus yn ystod eu gwersi iaith. Fodd bynnag,
ychydig iawn o ddisgyblion sy’n ysgrifennu’n helaeth mewn pynciau eraill ar draws y
cwricwlwm. Mae’r mwyafrif o fedrau rhifedd disgyblion yn datblygu’n briodol; fodd
bynnag, nid yw lleiafrif yn dangos strategaethau effeithiol i ddatrys problemau
mathemateg yn y pen. Mae medrau cyfrifiadurol a thechnoleg bron pob un o’r
disgyblion wedi’u datblygu’n dda.
Mae medrau iaith Gymraeg a medrau dwyieithog bron pob un o’r disgyblion wedi’u
datblygu’n dda. Mae disgyblion sy’n cyrraedd yr ysgol heb unrhyw Gymraeg yn aml
yn gwneud cynnydd cyflym yn dysgu’r iaith.
Lles: Da
Mae gan yr holl disgyblion ymwybyddiaeth dda o faterion iechyd ac maent yn
cyflawni’n dda yn eu datblygiad personol, cymdeithasol a diwylliannol. Mae’r rhan
fwyaf yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol ac yn gwybod bod eu hanghenion yn cael eu trin
yn briodol ar y cyfan.
Mae’r rhan fwyaf o disgyblion yn mwynhau eu gwersi ac maent wedi’u cymell yn dda
er bod diffyg hyder gan rai fel dysgwyr annibynnol. Er y gwnaeth rai rhieni a lleiafrif o
ddisgyblion fynegi pryder, mae ymddygiad yn dda ar y cyfan ac mae bron pob un o’r
disgyblion yn gwrtais ac yn ymateb yn dda i oedolion. Mae’r gyfradd bresenoldeb,
sef tua 93%, yn ddigonol.
Mae aelodau o gyngor yr ysgol a’r eco gyngor yn cymryd rhan weithredol mewn
gwneud penderfyniadau, sy’n cael effaith gadarnhaol ar lawer o agweddau ar fywyd
yr ysgol.

Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth?

Da

Profiadau dysgu: Digonol
Mae staff yn darparu ystod eang o brofiadau dysgu sy’n bodloni anghenion bron pob
un o’r disgyblion yn dda ar y cyfan. Mae athrawon yn cynllunio gwersi a
gweithgareddau sy’n briodol at ei gilydd, ond mae diffyg her a disgwyliadau ar gyfer
disgyblion mwy galluog. Nid yw cynllunio gwersi’n sicrhau bod y disgyblion hyn, a
rhai disgyblion erailll, yn gwneud digon o gynnydd o ran eu medrau, gwybodaeth a
dealltwriaeth.
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Mae’r ddarpariaeth ar gyfer sicrhau bod disgyblion yn caffael medrau rhifedd yn
ddigonol ac nid yw meddrau rhifedd yn ddigon amlwg mewn pynciau ar draws y
cwricwlwm. Darperir amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu medrau ysgrifennu
disgyblion, ond nid yw’r rhain yn cael eu datblygu’n ddigon da mewn pynciau eraill.
Mae cyfleoedd sefydledig i ddisgyblion ddatblygu medrau cyfrifiadurol a medrau
technoleg eraill ar draws y cwricwlwm. Megis dechrau datblygu y mae’r ddarpariaeth
ar gyfer medrau dysgu ehangach, gan gynnwys medrau dysgu annibynnol.
Mae’r ysgol yn sicrhau bod darpariaeth effeithiol i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion
o’r angen i ofalu am yr amgylchedd a’r byd amrywiol y maent yn byw ynddo.
Defnyddir cyd-addoli yn briodol i amlygu materion yn ymwneud â thegwch ac
anghydraddoldeb.
Caiff y ddarpariaeth ar gyfer datblygu’r iaith Gymraeg a’r dimensiwn Cymreig ei
datblygu’n effeithiol ar hyd yr ysgol.
Addysgu: Da
Lle mae’r addysgu yn fwyaf effeithiol, defnyddir adnoddau’n dda i gefnogi dysgu
disgyblion. Mae holi medrus yn ymestyn dealltwriaeth disgyblion mewn amgylchedd
dysgu cadarnhaol. Mewn rhai gwersi lle mae’r addysgu’n llai effeithiol, nid yw
athrawon yn herio disgyblion yn ddigonol, nid ydynt yn darparu cyfleoedd ar gyfer
dysgu annibynnol ac mae cyflymder y gwersi’n rhy araf.
Mae pob un o’r staff addysgu, gan gynnwys staff cymorth, yn modelu iaith yn gywir
ac yn defnyddio strategaethau ymddygiad yn effeithiol i gadw bron pob disgybl yn
gweithio ar y dasg dan sylw.
Mae disgyblion yn elwa o’r ffaith fod eu hathrawon yn siarad yn sensitif â nhw am
ansawdd eu gwaith. Mae hyn yn rhoi awgrymiadau ac anogaeth i ddisgyblion ar
gyfer gwella. Defnyddir canmoliaeth yn dda i annog y disgyblion llai hyderus. Mae’r
ffordd y mae athrawon yn marcio gwaith disgyblion yn llai effeithiol gan nad yw bob
amser yn dangos yn glir yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i wella’u gwaith.
Gosodir targedau ar gyfer disgyblion unigol, er nad yw pob disgybl yn siwr o’r hyn y
mae angen iddynt ei wneud i wella.
Caiff cynnydd disgyblion ei asesu’n rheolaidd a’i olrhain yn ofalus yn gyffredinol gan
athrawon ar lefel unigol a lefel grŵp. Mae strategaethau asesu ar gyfer dysgu yn llai
amlwg, ond ar y cyfan mae athrawon yn deall anghenion eu disgyblion ac, ar wahân
i’r disgyblion mwy abl, mae athrawon yn gwahaniaethu’n briodol i’w symud ymlaen i’r
cam nesaf yn eu dysgu.
Mae adroddiadau i rieni yn glir ac yn llawn gwybodaeth. Mae rhieni a gofalwyr yn
teimlo’u bod yn cael gwybodaeth dda iawn am gynnydd eu plant.
Gofal, cymorth ac arweiniad: Da
Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael i ddisgyblion a rhieni am fywyd yr ysgol sy’n
cynnwys prosbectws yr ysgol, cylchlythyrau rheolaidd ac adroddiad blynyddol y
llywodraethwyr. Mae trefniadau sefydlu ar gyfer disgyblion newydd yn glir ac
addysgiadol, ac mae’r trefniadau trosglwyddo i addysg uwchradd wedi’u hen sefydlu.
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Caiff y ddarpariaeth strwythuredig ar gyfer lles a manteision byw’n iach eu
hyrwyddo’n glir yn y cwricwlwm. Mae mentrau cenedlaethol fel y rhai ar wrth-fwlio yn
cael eu hannog a’u cefnogi’n aml.
Mae gan yr ysgol bolisïau a gweithdrefnau priodol ar gyfer diogelu.
Ceir darpariaeth gynlluniedig ar gyfer bron pob un o’r disgyblion ag anghenion dysgu
ychwanegol. Mae gan yr ysgol weithdrefnau a systemau effeithiol ar gyfer nodi
disgyblion sydd angen cymorth ychwanegol gyda’u gwaith. Mae’r cymorth yn cael ei
gydlynu’n effeithiol ac mae cysylltiadau da gydag asiantaethau allanol arbenigol.
Caiff rhieni a gofalwyr eu hysbysu’n dda ac fe gaiff y cynlluniau addysg unigol eu
harfarnu a’u diweddaru’n rheolaidd. Mae gweithdrefnau adrodd yr ysgol yn bodloni
gofynion statudol.
Mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol
disgyblion yn llwyddiannus.
Amgylchedd dysgu: Da
Mae’r ysgol yn sicrhau cyfle cyfartal ar gyfer pob disgybl. Mae’r cwricwlwm yn gwbl
hygyrch, beth bynnag fo’u rhyw, eu hil neu’u crefydd ac mae’r ysgol yn bodloni ei
dyletswyddau statudol.
Mae’r ysgol yn defnyddio ei hystafelloedd yn effeithiol ac mae adeiladau’r ysgol,
cyfleusterau cymunedol a’r tir yn cael eu cynnal yn dda. Fe wnaeth y tîm arolygu
nodi a thynnu sylw’r pennaeth a’r llywodraethwyr at rai materion y mae angen mynd
i’r afael â nhw mewn perthynas â diogelu.
Nid yw’r ysgol yn gwneud defnydd digonol o’r amgylchedd awyr agored ar sail
reolaidd a chynlluniedig i wneud dysgu’r disgyblion yn fwy cyffrous a phwrpasol.
Mae staff cymorth yn gweithio’n effeithiol gydag athrawon dosbarth i gyflwyno ystod
eang o weithgareddau diddorol, yn enwedig ar gyfer y plant ieuengaf. Mae ansawdd
yr adnoddau’n dda a chânt eu defnyddio’n dda i gefnogi anghenion dysgu disgyblion.
Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth?

Da

Arweinyddiaeth: Da
Mae gan y pennaeth ddealltwriaeth gadarn o anghenion yr ysgol. Mae pob un o’r
staff yn gweithio’n dda fel tîm i ddatblygu’r ddarpariaeth i wella safonau. Mae
disgyblion a staff yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi ac mae gan bob un
ohonynt gyfrifoldebau penodol i ddatblygu’r ysgol fel cymuned ddysgu. Caiff hyn
effaith dda ar ethos yr ysgol.
Gwella’r ysgol a chodi safonau yw ffocws y cynllunio strategol. Fodd bynnag, nid
yw’r ffordd y mae athrawon yn cynllunio’r cwricwlwm a datblygiad medrau disgyblion
yn darparu heriau addas i godi safonau neu i hyrwyddo cynnydd disgyblion yn
effeithiol.
Mae’r ysgol yn bodloni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol yn dda ac mae ganddi
gynlluniau i ddatblygu’r amgylchedd dysgu awyr agored i wella cyfleoedd dysgu ar
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gyfer disgyblion. Mae’r trefniadau i ddiweddaru’r cwricwlwm yng nghyfnod allweddol
2 yn datblygu ac yn dechrau cael eu hadlewyrchu yng nghynlluniau gwaith a
chynllunio’r ysgol.
Mae llywodraethwyr yn ymgymryd â’u rolau a’u cyfrifoldebau yn gydwybodol ac mae
ganddynt ddiddordeb cryf ym mywyd yr ysgol o ddydd i ddydd. Maent yn mynychu
hyfforddiant addas ac yn dechrau herio’r ysgol fel ffrindiau beirniadol.
Gweithio mewn partneriaeth: Da
Mae partneriaethau gyda rhieni, y gymuned ac eraill, gan gynnwys cysylltiadau
trosglwyddo rhwng y cylch chwarae a’r ysgol, yn effeithiol. Mae cynlluniau
trosglwyddo y cytunodd y clwstwr o ysgolion a’r ysgolion uwchradd lleol arnynt yn
galluogi disgyblion hŷn i gael eu paratoi’n briodol ar gyfer y cyfnod nesaf yn eu
haddysg.
Mae ymweliadau â’r gymuned ac ymwelwyr o’r gymuned yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol at gyfoethogi profiadau disgyblion. Caiff dealltwriaeth disgyblion o
ddiwylliannau eraill ei datblygu’n dda trwy astudio cysylltiadau rhyngwladol a
gwledydd eraill.
Gwella ansawdd: Digonol
Mae’r ysgol yn cynllunio ar gyfer gwella yn ddigonol. Nid yw cynllun datblygu
blynyddol yr ysgol yn targedu’r holl faterion a godwyd yn adroddiad hunanarfarnu’r
ysgol yn ddigonol er mwyn mynd i’r afael â’r gwelliannau gofynnol yn effeithiol. Lle
mae ffocws clir yn y cynllun, fel mewn codi safonau disgyblion mewn meysydd
penodol fel darllen, mae cynnydd yn dda. Fodd bynnag, nid yw’r camau a nodwyd ar
gyfer gwella meysydd eraill fel cynllunio’r cwricwlwm, datblygu medrau disgyblion a
thargedu’r dysgwr annibynnol, yr un mor effeithiol.
Mae’r staff wedi cael eu cynnwys mewn ystod dda o gyfleoedd hyfforddi a datblygu.
Mae’r rhain yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth gyda Niwbwrch, sef partner
ffederaleiddiedig yr ysgol, ac ysgolion lleol eraill. Fodd bynnag, nid yw defnydd yr
ysgol o arbenigedd athrawon gyda’i phartner ffederaleiddiedig i ddatblygu agweddau
ar ei darpariaeth a chodi safonau, wedi’i ddatblygu digon.
Gwnaed cynnydd digonol ers yr arolygiad diwethaf. Mae cynllunio a’r ddarpariaeth ar
gyfer datblygu medrau yn parhau i fod yn feysydd i’w gwella.
Rheoli adnoddau: Da
Mae gan athrawon wybodaeth ac arbenigedd priodol i gyflwyno’r cwricwlwm yn
effeithiol. Caiff staff cymorth eu defnyddio’n dda ac maent yn gweithio’n effeithiol
ochr yn ochr ag athrawon yn yr ystafell ddosbarth. Mae systemau rheoli perfformiad
wedi ennill eu plwyf yn dda.
Mae gwariant wedi’i gysylltu’n glir â blaenoriaethau yn y cynllun datblygu ysgol ac
mae rheolwyr yn monitro ac yn rheoli gwariant i sicrhau ei fod yn parhau o fewn y
gyllideb.
Mae’r ysgol yn rhoi gwerth am arian o ran deilliannau disgyblion ac yn ei defnydd o
gyllid.
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Atodiad 1
Canlyniadau Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol
Diwedd cyfnod allweddol 1:
Nifer y disgyblion
Canlyniadau Asesiadau CA1 y Cwricwlwm
5
Cenedlaethol 2009
yn B6
Gan fod nifer y disgyblion a oedd yn gymwys am asesiad ar ddiwedd cyfnod
allweddol 1 yn fwy na phedwar ond yn llai na 10, dim ond dangosyddion perfformiad
cyffredinol a gynhwysir.
Canran y disgyblion sy’n cyflawni o leiaf lefel 2 mewn mathemateg, gwyddoniaeth, a
naill ai Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf) yn ôl asesiad athro
Yn yr ysgol
40%
Yng Nghymru
81%
Canlyniadau Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol
Diwedd cyfnod allweddol 2:
Canlyniadau Asesiadau CA2 y Cwricwlwm
Nifer y disgyblion
Cenedlaethol 2009
yn B6
Gan fod nifer y disgyblion a oedd yn gymwys am asesiad ar ddiwedd cyfnod
allweddol 2 yn llai na phump, ni chynhwysir gwybodaeth gryno.

4

Adroddiad boddhad rhanddeiliaid
Ymatebion i holiaduron rhieni
Llenwodd ychydig dros hanner y rhieni neu ofalwyr yr holiadur. Mynegodd bron pob
un safbwyntiau cadarnhaol am yr ysgol, yn enwedig gyda boddhad cyffredinol,
cynnydd disgyblion, a bod eu plentyn yn hoffi’r ysgol ac wedi ymgynefino’n dda. Mae
bron pob un ohonynt yn meddwl bod yr addysgu’n dda, bod eu plentyn yn ddiogel ac
yn cael cymorth ychwanegol priodol. Mae rhai yn credu nad yw gwaith cartref yn
adeiladu’n dda ar yr hyn y mae eu plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol, nad ydynt yn
cael eu hysbysu’n dda am gynnydd ac nad yw’r ysgol yn darparu ystod dda o
weithgareddau. Ychydig iawn sy’n credu nad yw disgyblion yn ymddwyn yn dda.
Ymatebion i holiaduron dysgwyr
Llenwodd tua dau o bob tri disgybl yn CA2 yr holiadur. Mae pob un o’r disgyblion yn
teimlo’n ddiogel yn yr ysgol, eu bod yn cael eu haddysgu i fod yn iach a’u bod yn cael
cyfleoedd digonol i wneud ymarfer corff rheolaidd. Mae bron pob un o’r disgyblion yn
gadarnhaol iawn ynglŷn â’r modd y mae eu hathrawon ac oedolion eraill yn helpu
iddynt wneud cynnydd yn eu dysgu ac yn eu helpu gyda materion personol. Mae
rhai yn mynegi anfodlonrwydd gyda gwaith cartref ac mae lleiafrif yn datgan nad yw’r
ysgol yn delio’n dda â bwlio neu ymddygiad disgyblion eraill.

Copïau o’r adroddiad
Mae copïau o’r adroddiad hwn ar gael gan yr ysgol ac oddi ar wefan Estyn
(www.estyn.gov.uk)
O dan Ddeddf Addysg 2005, rhaid i’r ysgol ddarparu copïau o’r adroddiad yn ddi-dâl i
gategorïau penodol o bobl. Gellir codi tâl nad yw’n fwy na chost ailgynhyrchu ar bobl
eraill sy’n gofyn am gopi o’r adroddiad.
Grwpiau blwyddyn a chyfnodau allweddol
Mae ysgolion yn defnyddio system gyffredin o rifo grwpiau blwyddyn o ddechrau
addysg ysgol orfodol i 18 oed. Mae’r system hon yn pwysleisio pwysigrwydd parhad
ac yn hwyluso cyfathrebu ymhlith ysgolion, cyrff llywodraethol, rhieni ac AALlau.
Mae’r term ‘Derbyn’ (D) yn cyfeirio at grŵp blwyddyn o ddisgyblion mewn ysgol
gynradd sy’n cyrraedd pump oed yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae Blwyddyn 1
yn cyfeirio at y grŵp blwyddyn o ddisgyblion sy’n cyrraedd chwech oed yn ystod y
flwyddyn academaidd, ac ati. Blwyddyn 13 yw’r grŵp blwyddyn o fyfyrwyr sy’n
cyrraedd 18 oed yn ystod y flwyddyn academaidd.
Sector cynradd:
Blwyddyn
Oedrannau

D
4-5

B1
5-6

B2
6-7

B8
12-13

B9
13-14

B3
7-8

B4
8-9

B5
9-10

B6
10-11

B12
16-17

B13
17-18

Sector uwchradd:
Blwyddyn
Oedrannau

B7
11-12

B10
B11
14-15 15-16

Mae’r pedwar cyfnod allweddol yn cwmpasu’r grwpiau blwyddyn canlynol:
Cyfnod allweddol
Cyfnod allweddol
Cyfnod allweddol
Cyfnod allweddol

1
2
3
4

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2
Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6
Blwyddyn 7 i Flwyddyn 9
Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11

Atodiad 2
Y tîm arolygu
Nick Jones AY
Bev Jenkins AEM
Wil Owen
Clive Phillips
Huw Thomas

Arolygydd Cofnodol
Arolygydd Tîm
Arolygydd Lleyg
Arolygydd Cymheiriaid
Enwebai’r ysgol

Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir
adeg ei chyhoeddi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r
ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at:
Yr Adran Gyhoeddiadau
Estyn
Llys Angor
Heol Keen
Caerdydd
CF24 5JW
neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:
www.estyn.gov.uk
Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg)
Hawlfraint y Goron 2010: Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl
mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol.

