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1. Am beth mae’r adroddiad? 

 
Asesiadau terfynol athrawon a chanlyniadau arholiadau allanol dros dro yng Nghyfnod 
Allweddol 4 ac ôl 16. Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi dadansoddiad o ganlyniadau yn 
erbyn gwybodaeth a feincnodwyd a pherfformiad yn erbyn awdurdodau eraill ar gyfer 
asesiadau athrawon. 

 
2.  Beth yw’r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

 
Darparu gwybodaeth ynghylch perfformiad asesiadau athrawon ac arholiadau allanol 
ysgolion Sir Ddinbych. 

 
3. Beth yw’r argymhellion? 

 
Bod yr aelodau’n adolygu ac yn rhoi sylwadau ar berfformiad ysgolion yn erbyn 
perfformiad blaenorol a’r meincnodau allanol sydd ar gael ar hyn o bryd, ac yn nodi 
unrhyw feysydd posibl y gellid eu gwella.  
 
Sut mae perfformiad yr Awdurdod yn cymharu ag awdurdodau eraill yng Nghymru? Yn 
y cyd-destun hwn, mae'n bwysig cymharu perfformiad yn Sir Ddinbych ag awdurdodau 
eraill lle mae’r hawl i gael prydau ysgol am ddim yn debyg. Yn seiliedig ar y mesur 
hwn, dylai Sir Ddinbych fod yn perfformio’n gyson yn y 14eg safle.  

 
4. Asesiadau athrawon Cyfnod Sylfaen 

 

Yn 2016 mae perfformiad y Cyfnod Sylfaen wedi gwella i 87.5% o’i gymharu â 86.4% 
yn 2015, mae’r dangosydd hwn wedi gwella 1.1%. Mae safle Sir Ddinbych wedi gwella 
o’r 13eg safle i’r 10fed o’i gymharu ag ALl Cymru ac mae’r uchaf ar draws rhanbarth 
GwE - yn 2016 gwelwyd gwelliant mewn Llythrennedd a Chyfathrebu (Saesneg) 
(+0.4%), Datblygiad Mathemategol (+0.9%). Fodd bynnag, yn 2016 gwelwyd 
gostyngiad mewn Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg) (-2.3%) a Datblygiad 
Corfforol (-0.8%). Perfformiodd pob dangosydd ac eithrio Cyfathrebu (Cymraeg) yn 
uwch na safle Prydau Ysgol am Ddim (FSM) yr ALl.  



Mae’r holl fesurau Cyfnod Sylfaen eraill ac eithrio Llythrennedd a Chyfathrebu yn y 

ddwy iaith yn y 10 safle uchaf ymysg ALl yng Nghymru. Gwelwyd gwelliant mewn 

Llythrennedd a Chyfathrebu (Saesneg) (+2.1%) a Datblygiad Corfforol (+9.3%) ar lefel 

canlyniadau uwch tra bod gostyngiad bach mewn Llythrennedd a Chyfathrebu  

(Cymraeg) (-0.3%) a Datblygiad Mathemategol (-0.5%).  

Mae’r bwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched wedi codi ychydig yn 2016 i 1.8% 

tra bod perfformiad disgyblion FSM yn y Cyfnod Sylfaen wedi gwella 1.2% yn y prif 

ddangosydd. 

O ran canran y disgyblion sy’n cyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen (FPI), hon yw’r 

5ed flwyddyn o welliant. Mae Datblygiad Mathemategol y rhoddwyd ffocws iddo yn 

2015 wedi gwella 0.9% yn 2016. - Atodiad 1 

Asesiadau athrawon Cyfnod Allweddol 2 

Mae’r Dangosydd Pwnc Craidd (CSI) yn parhau i wella fesul blwyddyn, gan godi o 

87.9% yn 2015 i 88.6% yn 2016, ond mae’r gyfradd wella’n dal i fod yn is nag ALl eraill 

yng Nghymru. Mae’r awdurdod yn 14eg yng Nghymru sy’n unol â safle FSM yr ALl ac 

yn 4ydd yn y rhanbarth.  

Gwelwyd ychydig o welliant ym mhob pwnc craidd ar Lefel 4+ yn 2016 ac eithrio 

Cymraeg (-0.1%) sydd yn y 14eg safle yng Nghymru, Saesneg (+0.5%) yn y 12fed 

safle 12th, Mathemateg (+1.0%) yn y 14eg safle a Gwyddoniaeth (+1.5%) yn y 14eg 

safle.  

Mae canran y disgyblion sy’n cyrraedd lefel 5 ac uwch yng Nghyfnod Allweddol 2 wedi 

gwella am y drydedd flwyddyn yn olynol ym mhob pwnc craidd ond mae'n dal yn is na 

chyfartaledd Cymru ac maent i gyd yn is na safle FSM disgwyliedig Sir Ddinbych. 

Mae’r bwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched wedi codi 3.3% yn 2016 tra bod 

perfformiad dysgwyr FSM yn CA2 wedi aros yr un fath yn y prif ddangosydd. 

Yn 2015 dim ond 4 o ddisgyblion yn CA2 a fethodd â chyflawni’r CSI ac nid oeddent 

wedi eu nodi fel rhai ag anghenion dysgu ychwanegol. Yn 2016, cwympodd y nifer 

hwn i 2 ddisgybl. 

Asesiadau athrawon Cyfnod Allweddol 

Yn 2016 mae perfformiad y Dangosydd Pwnc Craidd (CSI) wedi gwella i 86.4% o 

84.3% yn 2015, cynnydd o 2.1%. Hon yw’r wythfed flwyddyn o welliant ac eleni mae’r 

ALl yn y 12fed safle o’i gymharu ag ALl eraill yng Nghymru. Gwelwyd gwelliant mewn 

Saesneg (+1.7%) a Mathemateg (+1.2%) ar y Lefel 5+ disgwyliedig yn 2016 tra bod 

Gwyddoniaeth a Chymraeg wedi aros yr un fath. 

Gwelwyd gwelliant yng nghanran y disgyblion a gafodd raddau ar lefel 6+ yng 

Nghyfnod Allweddol 3 yn Saesneg (+5.9%), Mathemateg (+1.4%) a Gwyddoniaeth 

(+2.8%) ac maent i gyd yn unol â safle FSM yr ALl. Mewn Cymraeg gwelwyd 

gostyngiad o 58.2% yn 2015 i 47.3% yn 2016 sy’n golygu bod yr ALl yn y 16eg safle. 



Ar ddiwedd CA3, yn 2015 nifer y disgyblion na lwyddodd i gyflawni’r CSI a heb 

anghenion dysgu ychwanegol oedd 27, mae wedi gostwng i 11 o ddisgyblion yn 2016.   

Canlyniadau arholiadau allanol heb eu dilysu  

Lefel 2 / TGAU 

Mae trothwy Lefel 2 yn cynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg wedi codi eleni 

4.4% i 60.5% o 56.1% yn 2015, 0.3% yn is na tharged yr ALl. Mae hyn yn gosod yr ALl 

yn y trydydd safle ar ôl Gwynedd a Sir y Fflint, mae'n debygol o osod yr ALl fymryn yn 

uwch na’r safle a feincnodwyd yn amodol ar ddilysu. 

 
2015 2016 Targed yr 

ysgol 
+/- 

 
% Cohort Llwyddo % +/-15-16 

Ysgol Uwchradd Rhyl  38.8 140 75 53.6 +14.8 53.9 -0.3 

Ysgol Uwchradd 
Prestatyn  57.7 260 137 52.7 -5.0 64.7 -12.0 

Ysgol Glan Clwyd 66.1 142 99 69.7 +3.6 70.8 -1.1 

Ysgol Uwchradd 
Dinbych 58.4 86 47 54.7 -3.7 65.2 -10.5 

Ysgol Dinas Bran 69.1 132 92 69.7 +0.6 69.9 -0.2 

Ysgol Brynhyfryd 69.5 156 122 78.2 +8.7 73.4 -4.8 

Ysgol Fendigaid 
Edward Jones  34 76 32 42.1 +8.1 59 -16.9 

Ysgol St Brigid's 69.8 54 46 85.2 +15.4 89.3 -4.1 

Arbennig/PRU 0 29 n/a n/a n/a 
  

Cyfanswm 56.1 1,075 650 60.5  +4.4% 60.8 -0.3 

 

Eleni cododd trothwyon Lefel 2 ychydig i 86.2% o 86.0% yn 2015 ar ôl cwympo 

ychydig yn 2015 ond niod ydynt wedi codi i lefelau 2014, mae hyn yn gosod yr ALl yn 

ail yn y rhanbarth. Mae trothwy Lefel 1 wedi codi i 95.9% o 94.9% yn 2015 a hefyd yn 

gosod yr ALl yn ail yn y rhanbarth. Cododd y Dangosydd Pwnc Craidd 5.9% yn ystod 

2016 ac mae'n edrych yn debyg y bydd yr ALl yn drydydd yn y rhanbarth. 

Cododd y canlyniadau ar gyfer Level 2+ mewn chwech o ysgolion eleni gyda’r 

gwelliant mwyaf yn Ysgol St.Brigid’s (+15.4%), Ysgol Uwchradd Rhyl (14.8%) ac Ysgol 

Brynhyfryd (8.7%). Mae’r ysgolion hyn yn debygol o fod yn y chwartel uchaf yn 2016. 

Gwelwyd gostyngiad yng nghanran Ysgol Uwchradd Prestatyn (-5%) ac Ysgol 

Uwchradd Dinbych (-3.7%) yn 2016 ac mae’r ddwy ysgol yn debygol o fod yn y 

chwartel isaf. 

Nifer y disgyblion sy’n ennill 5A*-A yw 13.5% sy’n gosod yr ALl yn 5ed allan o 6 yng 

Ngogledd Cymru. Mae hyn yn ostyngiad o 3.9%. Nid yw’r safleoedd cenedlaethol ar 

gael eto. 

Er bod canlyniad L2+ yr Awdurdod Lleol yn agos iawn at darged yr ALl, roedd 

perfformiadau ysgolion unigol yn erbyn eu targedau’n amrywio. Roedd pum ysgol o 

fewn 5% i’w targed tra bod tair ysgol (Ysgol Uwchradd Prestatyn, Ysgol Gatholig 



Fendigaid Edward Jones ac Ysgol Uwchradd Dinbych) oll dros 10% yn is na’r targed a 

osodwyd. Bydd gwaith yn parhau eleni i sicrhau bod ysgolion yn gallu rhagfynegi 

canlyniadau diwedd blwyddyn yn gywir. Bydd yr ALl yn gweithio gyda GwE i sicrhau 

bod prosesau gosod targedau ac olrhain yn arwain at dargedau ysgol a 

rhagfynegiadau canol blwyddyn cywirach. 

Mae perfformiad disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim (FSM) yn cael ei fonitro’n 

agos gan yr ALl, GwE a Llywodraeth Cymru. Mae gan ysgolion uwchradd darged 

sylfaen o 32%, mae methu â chyrraedd y targed yn dosbarthu’r ysgol yn awtomatig fel 

ysgol Grŵp 3 fel rhan o system genedlaethol dosbarthu ysgolion. Mae pob ysgol yn Sir 

Ddinbych ac eithrio Ysgol Uwchradd Fendigaid Edward Jones (20%) wedi rhagori ar eu 

targed. Roedd Ysgol Brynhyfryd (87.5%), Ysgol Uwchradd Dinbych (50.0%) ac Ysgol 

Dinas Bran (50.0%) yn sylweddol uwch na’r targed. Llwyddodd 37% o gohort FSM Sir 

Ddinbych i gyrraedd L2+ sy’n gosod yr ALl yn 2ail yng Ngogledd Cymru ar gyfer y 

dangosydd hwn. Nid yw’r safleoedd cenedlaethol ar gael eto. 

Mae disgyblion o Ysgol Plas Brondyffryn yn sefyll arholiadau pan maen nhw’n barod, 

sy’n golygu mai ychydig o ddisgyblion sy’n ennill cymhwyster TGAU yn 15 oed, a thrwy 

hynny’n methu dangosydd perfformiad Llywodraeth Cymru. Eleni llwyddodd 2 ddisgybl i 

ennill TGAU gradd B a C yn Saesneg, llwyddodd 2 ddisgybl i ennill gradd C mewn 

Mathemateg a llwyddodd 2 ddisgybl i ennill gradd D mewn Gwyddoniaeth, Llwyddodd 7 

o ddisgyblion i ennill cymhwyster Lefel Mynediad ar lefel 2 a 3 mewn Saesneg a 

Mathemateg. 

Mae disgyblion Ysgol Tir Morfa wedi llwyddo i ennill achrediad ar Lefel Mynediad eleni. 

Enillodd un disgybl gymhwyster galwedigaethol Mynediad 1, enillodd 21 gymhwyster 

Mynediad 2 ac enillodd 9 gymhwyster Mynediad 3.. 

Mae canlyniadau dros dro’n dangos bod 12 allan o 13 o ddisgyblion Plant sy’n Derbyn 

Gofal (LAC) wedi ennill o leiaf gymhwyster Lefel 1. Cyrhaeddodd un disgybl Drothwy 

Lefel 2 a chyrhaeddodd 6 disgybl drothwy Lefel 1.  Llwyddodd 13 o ddisgyblion yn 

Ysgol Plas Cefndy (PRU) i ennill o leiaf 1 cymhwyster Lefel 1 a chyrhaeddodd un 

disgybl Drothwy Lefel 2+.  

Mae’r holl ganlyniadau yng Nghyfnod Allweddol 4 yn rhai dros dro, bydd canlyniadau 

wedi eu dilysu ar gael ym mis Tachwedd a data wedi ei feincnodi ym mis Rhagfyr.  

Canlyniadau trothwy Lefel 3 heb eu dilysu (lefel A) 

Y dangosydd perfformiad ar gyfer ôl 16 yw trothwy Lefel 3 sy’n gyfwerth â 2 lefel A neu 

gymwysterau galwedigaethau cyfwerth. Gwelwyd gostyngiad yng nghanran yr 

ymgeiswyr a gyrhaeddodd drothwy Lefel 3 am yr ail flwyddyn yn olynol o 97.7% yn 2015 

i 96.9% eleni. Bu gwelliant sylweddol yn Ysgol Brynhyfryd (88.9%) gyda chynnydd o 

9.2% ar gyfer A*-C, bu gostyngiad o 10.7% ar gyfer A*-C yn Ysgol Uwchradd Prestatyn 

(54.4%). Mae nifer y disgyblion a enillodd A*-A wedi codi o 17.9% yn 2015 i 18.6%, mae 

hyn yn sylweddol ia na chyfartaledd Cymru sef 22.7% - Atodiad 2.  



5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  

Mae’r adroddiad yn cyfrannu at y Flaenoriaeth Gorfforaethol o wella perfformiad mewn 
addysg ac ansawdd adeiladau ein hysgolion. Mae angen i Aelodau fod yn ymwybodol 
o berfformiad ysgolion a’r ALl yn erbyn meincnodau cenedlaethol. 

 
6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  

Amherthnasol 
 

7. Beth yw’r prif gasgliadau o’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (EqlA) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad?  

 
Mae bechgyn a merched yn perfformio ychydig yn is na chyfartaledd Cymru ar gyfer 
Lefel 2 yn cynnwys Saesneg, Cymraeg a Mathemateg, ond mae’r blwch rhwng 
perfformiad bechgyn a merched yn unol â chyfartaledd Cymru. Canran y disgyblion 
sy’n cael prydau ysgol am ddim ar gyfer Lefel 2 oedd 37.0%, yn cynnwys cynnydd o 
7.11% yn 2015. Gweler Atodiad 3. 

 
8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gydag Archwilio ac eraill? 

  
Amherthnasol  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
 Amherthnasol 
 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 
  

Bydd yr ALl a GwE yn parhau i herio Penaethiaid a rheolwyr mewn ysgolion i sicrhau 
bod ysgolion yn cymryd camau priodol i wella safonau. 
 
I leihau unrhyw risgiau i her a chefnogaeth ysgolion yn ysgolion Sir Ddinbych, mae 
Swyddogion Addysg o fewn yr Awdurdod yn mynd ati’n barhaol i herio ac asesu 
ansawdd y gwasanaeth addysg rhanbarthol (GwE) gan sicrhau gwelliant mewn 
canlyniadau arholiadau allanol. 
 
Sicrhau gwelliant parhaus yn erbyn y gostyngiad mewn Grant Llwybrau Dysgu 14-19 a 
phrosiect Ewropeaidd TRAC. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

Amlinellir pwerau Archwilio o safbwynt adolygu perfformiad ac amcanion polisi yn 
Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor. 

 
Swyddog Cyswllt:   
Prif Reolwr Addysg 
Rhif ffôn: 07771 838202 
 


