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Nodau GwE   
Nodau CSDd 

Arlwy Graidd 
CB GwE  

Blaenoriaethau CSDd 
 

Camau Gweithredu  
 

Deilliant 

 
Codi safonau 
addysgu a dysgu i 
bob Dysgwr ar draws 
y Rhanbarth yn 
gyson ar draws pob 
cyfnod allweddol. 
 
Gwella ansawdd 
arweinyddiaeth a'i 
heffaith ar wella 
deilliannau ar draws 
y consortiwm. 
 
Datblygu system 
ysgol sy'n hunan 
wella. 
 
-Bod safonau 
cyrhaeddiad yn cael 
eu cynnal a’u gwella 
yn unol â thargedau 
heriol ond 
cyraeddadwy. 
-Bod lefelau cynnydd 
myfyrwyr yn aros o 
leiaf yn unol â’r 
disgwyl neu’n well. 
-Nad oes yr un ysgol 
yn cael ei rhoi yn un 
o gategorïau statudol 
Estyn.  
-Bod cyrhaeddiad y 
grwpiau sy’n 
perfformio isaf yn 
gwella a bod y bwlch 
mewn perfformiad 
rhwng gwahanol 
grwpiau’n culhau. 
 

 
Parhau â phob maes a 
gynhwysir yn B1 o’r 
Cynllun Busnes 
rhanbarthol. 
 
Parhau â 
strategaethau i godi 
safonau yn y Cyfnod 
Sylfaen, Cyfnod 
Allweddol 2 a 3 fel y 
nodir yn B1.1 a B1.2 
o’r cynllun busnes. 
 
Parhau i ymyrryd yn 
gadarn ym mhob 
ysgol ambr a choch 
(gweler cynllun 
gweithredu ar wahân 
yr hybiau i’r rhain) 
 
Sicrhau y rhoddir 
cymorth a her briodol 
ym mhob ysgol felyn a 
gwyrdd (gweler 
cynllun gweithredu ar 
wahân yr hybiau i’r 
rhain) 
 
Parhau â phob maes 
B2 a B3 yng nghynllun 
busnes GwE gydag 
ymateb priodol i 
anghenion CSDd. 
 
Sicrhau bod pob ysgol 
yn cydymffurfio â’r 
gofynion statudol. 

 
Gwella cyrhaeddiad i bob dysgwr yn y dangosyddion 
perfformiad craidd yn y sector Cynradd a CA3 gyda 
ffocws penodol ar:- 

- Berfformiad bechgyn 
- FSM / ddim FSM 
- Perfformiad bechgyn mewn Cymraeg 
- Perfformiad CA2  
- CS mewn LCE ac MD 
- Perfformiad Disgyblion Mwy Medrus ym mhob 

Cyfnod Allweddol. 
 

Gwella cyrhaeddiad i bob dysgwr yn CA4; TL2+, TL2, L1 
a CSI.  gyda ffocws penodol ar :- 

- Berfformiad bechgyn 
- FSM / ddim FSM 
- A-A* 
- Perfformiad bechgyn mewn Cymraeg 

 
Pob ysgol yn un o gategorïau ESTYN ar hyn o bryd i 
gael ei thynnu oddi yno o fewn amserlen benodol a dim 
un ysgol arall i gael ei rhoi mewn categori statudol. 
 
Sicrhau bod pob ysgol a roddir mewn categori coch ac 
ambr yn gwella fel sy’n ofynnol yn yr amser a nodir. 
 
Sicrhau bod pob ysgol yn barod am fanylebau cyrsiau 
newydd ac yn eu cyflwyno’n effeithiol gyda ffocws 
penodol ar feysydd pwnc craidd. 
 
Sicrhau bod y broses o osod targedau a thracio yn 
gywir. 
 
Bod gan bob dysgwr yn Sir Ddinbych fynediad i 
addysgu o ansawdd da. 
 
Sicrhau bod pob ysgol yn cydymffurfio â’r gofynion 
statudol 
 

 
Sicrhau bod model ‘Codi Safonau’ hwb Sir Ddinbych / Conwy yn cael ei 
weithredu ym mhob ysgol a bod ymyriad priodol, at y pwrpas yn cael ei 
gyflwyno. Gwneud dadansoddiad cadarn o ddata Llythrennedd a Rhifedd 
Sir Ddinbych i ganfod meysydd angen cyffredin a rhoi sylw iddynt fel bo 
angen. 
 
Yn ogystal â CA2 a CA3, datblygu gweithdrefnau asesu a safoni GwE / 
ALl gyfer y Cyfnod Sylfaen. 
 
Cymorth ychwanegol ar gyfer Penaethiaid Newydd a Dros Dro yn yr ALl. 
 
Hyfforddiant, cefnogaeth a monitro pwrpasol ar gyfer arweinwyr canol 
pynciau craidd er mwyn sicrhau y cyflwynir y cwricwlwm presennol a 
chwricwlwm newydd yn effeithiol drwy:- 
o GwE i gydgasglu gwybodaeth i ganfod y rhain ar gyfer Sir Ddinbych  
o Hyfforddi a mentora ar gyfer staff addysgu a phenaethiaid adran 

unigol a enwyd. 
o sicrhau bod dosbarthiadau adolygu a sgiliau astudio ar gael i 

gynorthwyo carfanau o ddisgyblion. 
o sicrhau bod adnoddau addysgu ychwanegol yn gweithio gyda 

charfanau bychain o ddysgwyr a enwyd sy’n cael anawsterau gyda 
phynciau allweddol. 

o Gwella cynlluniau cyrhaeddiad mewn ysgolion a enwyd. 
o Mynediad i ymarfer eithriadol i weithio gydag adrannau unigol. 
o Dadansoddi cwestiynau arholiadau i ddeall meysydd o 

danberfformio. 
o Datblygu fforymau Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar gyfer 

Penaethiaid Adrannau. 
o Sicrhau bod ymarferion cydberthyniad yn cael eu cynnal ym mhob 

cyfnod allweddol. 
 
Cysylltu’n agos ag adran Adnoddau Dynol Sir Ddinbych ynglŷn ag 
athrawon sy’n tanberfformio’n fynych. 
 
Bod yn drylwyr a chyson wrth archwilio safonau gwaith a sicrhau 
cysondeb mewn adborth o ansawdd i ddysgwyr. 
 
Sicrhau bod systemau monitro trylwyr ar waith i ddarparu tystiolaeth bod 
ysgolion ar y targed i gyflawni’r deilliannau y cytunwyd arnynt. 

 
Gwell cyrhaeddiad 
Cyfnod Sylfaen I 
87.6% 2015 i 85.5% 2016 
Cyfnod Allweddol 2 CSI 
87.9% 2015 i 89% 2016 
Cyfnod Allweddol 3 CSI 
84.1% 2015 i 86% 2016 
Cyfnod Allweddol 4 
TL2+,  
55.8% 2015 i 60.8% 2016 
TL2 
87.2% 2015 i 89% 2016 
TL1 
94.6% 2015 i 95.1% 2016 
CSI 
51.6% 2015 i 57% 2016 
 
Canlyniadau Profion 
Llythrennedd a Rhifedd 
Cenedlaethol wedi’u 
cysoni ag asesiadau 
Diwedd cyfnod. 
 
Pob disgybl yn gwneud y 
cynnydd disgwyliedig yn y  
Profion Llythrennedd a 
Rhifedd Cenedlaethol  
(mesur cynnydd dros 
1000) 
 
Dwy Ysgol Goch ac Un ar 
ddeg Ambr i symud i Felyn 
o fewn yr amser 
disgwyliedig. 
 
Dim un wers anfoddhaol 
yn cael ei harsylwi gan 
ESTYN. 


