
 1 

Dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu 
CYSAG Sir Ddinbych  

 
Gwanwyn 2017 

(Adroddiadau a gyhoeddwyd yn nhymor yr Hydref) 
 
3 ysgol 

Ysgol Dyddiadau Arolygydd sy’n Adrodd 

Ysgol y Santes Ffraid     Mai 2016 Vaughan Williams 

Mae Ysgol y Santes Ffraid yn ysgol wirfoddol a gynorthwyir wedi’i lleoli yn awdurdod lleol Sir 
Ddinbych.  Mae’r ysgol yn darparu ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 mlwydd oed. Mae nifer y 
disgyblion wedi cynyddu oddeutu 4% ers i’r ysgol dderbyn arolwg yn 2010. Mae 510 disgybl ar y 
gofrestr ar hyn o bryd gyda 83 o’r rheini yn y chweched dosbarth o gymharu â 491 yn ystod yr 
arolwg diwethaf pan oedd 58 yn y chweched dosbarth. Mae 149 disgybl yn yr adran gynradd. Mae’r 
ysgol wedi’i lleoli ar gyrion Dinbych mewn lleoliad gweledig deniadol iawn. Mae’n gwasanaethu 
dalgylch mawr iawn sy’n ymestyn o Landudno yn y Gorllewin hyd at Ffiniau Cymru yn y Dwyrain, a 
thu hwnt i Ruthun yn y De. 

Ysgol Plas Brondyffryn  Gorffennaf 2016 Anthony Mulcahy 

Ysgol Arbennig sy’n eiddo i’r awdurdod lleol a gynhelir gan Gyngor Sir Ddinbych yw Ysgol Plas 
Brondyffryn. Mae’r ysgol yn darparu lleoliadau dydd a phreswyl ar gyfer disgyblion awtistig rhwng 3 
a 19 mlwydd oed. Mae’r disgyblion yn dod o Sir Ddinbych gyfan, yn ogystal ag awdurdodau lleol 
cyfagos ar draws Rhanbarth Gogledd Cymru. 
Mae’r ysgol wedi’i lleoli ar dri safle yn nhref Dinbych. Mae 67 disgybl uwchradd yn y prif safle ar Lôn 
Parc, 37 disgybl yn y lleoliad cynradd ar Ffordd Y Rhyl ac 19 disgybl uwchradd gydag anghenion 
mwy cymhleth yn Nhŷ’r Ysgol ar Ffordd Nantglyn. Mae’r ddarpariaeth breswyl wedi’i lleoli gerllaw 
Tŷ’r Ysgol. 

Ysgol Dewi Sant  Medi 2016 Kevin Davies 

Mae Ysgol Dewi Sant wedi’i lleoli ger tref Y Rhyl a chaiff ei chynnal gan awdurdod lleol Sir 
Ddinbych. Mae 544 o ddisgyblion ar y gofrestr rhwng 3 ac 11 mlwydd oed, gan gynnwys 66 o 
ddisgyblion rhan-amser yn y feithrinfa. Mae’r disgyblion wedi’u rhannu rhwng 20 o ddosbarthiadau 
oedran cymysg a Chymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith yr ysgol.  
Mae oddeutu 38% o ddisgyblion yn dod o gartrefi Cymraeg eu hiaith. Mae oddeutu 13% o'r 
disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae'r ysgol wedi nodi bod gan 23% o 
ddisgyblion anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys nifer fach o ddisgyblion sydd â datganiad 
anghenion addysgol arbennig. Ychydig iawn o ddisgyblion a ddaw o gefndir lleiafrifoedd ethnig neu 
gymysg. 

 
 
SYLWADAU 
 
Perfformiad Cyfredol: 
 
Cwestiwn Allweddol 1:    Pa mor dda yw'r Canlyniadau? 
Safonau 

   
 

Lles: 

 Mae bron pob un o’r disgyblion ar draws yr ysgol yn gofalu ac yn pryderu am 
ei gilydd. Er enghraifft, mae'r disgyblion iau yn gweddïo dros y disgyblion hŷn 
sy’n sefyll arholiadau. (Ysgol y Santes Ffraid)  

 
Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw'r ddarpariaeth?  
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Profiadau dysgu: 
 

 Mae’r ysgol yn gwneud cyfraniad llwyddiannus at ddatblygu ymwybyddiaeth 
disgyblion o gynaliadwyedd a dinasyddiaeth fyd-eang drwy weithio ag amryw 
o asiantaethau allanol megis ‘Wateraid’ ac Asiantaeth Gatholig ar gyfer 
Datblygu Tramor. Mae’r mwyafrif o bynciau a’r rhaglen addysg bersonol a 
chymdeithasol yn cyfrannu’n effeithiol at ddatblygu disgyblion a sicrhau eu 
bod yn ddinasyddion cyfrifol o fewn eu cymunedau. (Ysgol y Santes Ffraid) 

 

 Mae gan ddisgyblion gyfleoedd gwych i ddysgu am gynaliadwyedd ac mae 
hyn yn effeithiol drwy roi cymorth iddynt ddeall eu rôlau fel dinasyddion byd-
eang. Cysylltiadau rhyngwladol cryf. Mae adroddiad ar Ysgol Plas Brondyffryn 
a dathliadau aml ddiwylliant yn gwella dealltwriaeth disgyblion o ddiwylliannau 
eraill. Mae’r cysylltiadau hyn hefyd yn galluogi i staff rannu arferion da ag 
athrawon o wledydd eraill. (Ysgol Plas Brondyffryn) 

 

 Mae'r ysgol yn darparu profiadau dysgu gwerthfawr sy’n cwrdd â gofynion y 
Cyfnod Sylfaen, y Cwricwlwm Cenedlaethol a'r maes llafur cytunedig ar gyfer 
addysg grefyddol. (Ysgol Dewi Sant) 

 

 Mae’r ddarpariaeth ar gyfer hyrwyddo dealltwriaeth disgyblion o faterion yn 
ymwneud â datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang yn briodol . Mae’r 
cyngor eco yn hyrwyddo gwaith cynaliadwyedd ac yn cyfrannu’n gadarnhaol 
at ddealltwriaeth disgyblion o’r angen i arbed egni a dŵr. Fodd bynnag, mae’r 
cyfleoedd i’r disgyblion ddysgu am y byd ehangach yn gyfyngedig. (Ysgol 
Dewi Sant) 

 
Gofal, cymorth ac arweiniad:  
 

 Mae gan yr ysgol raglen addysg bersonol a chymdeithasol effeithiol sydd ag 
effaith bositif ar iechyd a lles disgyblion. Mae gan yr ysgol drefniadau priodol i 
hyrwyddo bwyta ac yfed yn iach. Mae’r trefniadau ar gyfer gofal bugeiliol a’r 
ystod eang o weithgareddau allgyrsiol wedi bod o gymorth i ddatblygu 
ymdeimlad cryf o gymuned yn yr ysgol. Mae gwaith Lluoedd y Cadetiaid 
Cyfun a’r Gaplaniaeth yn rhai o gryfderau penodol yr ysgol. Maent yn cael 
effaith fuddiol ar ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol 
bywydau’r disgyblion. (Ysgol y Santes Ffraid) 

 

 Mae trefniadau effeithiol i hyrwyddo datblygiad moesol ac ysbrydol y 
disgyblion drwy’r cwricwlwm a gwasanaethau pryfoclyd ar faterion moesol. 
Mae’r rhain yn cael effaith arwyddocaol ar hyder a hunan-barch y disgyblion. 
Mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion 
yn llwyddiannus drwy ystod eang o weithgareddau megis ymweliadau preswyl 
a dysgu am fywydau artistiaid megis Vincent van Gogh. (Ysgol Plas 
Brondyffryn) 

 

 Mae’r ysgol yn gymuned ofalgar sy’n hyrwyddo datblygiad moesol, ysbrydol, 
diwylliannol a chymdeithasol y disgyblion yn effeithiol. Mae’r ethos o ofal a 
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chefnogaeth ar gyfer disgyblion diamddiffyn yn nodwedd amlwg o’i 
darpariaeth. (Ysgol Dewi Sant) 

 
 

Yr Amgylchedd Dysgu: 
 

  Mae Ysgol y Santes Ffraid yn ysgol hapus sydd ag awyrgylch teuluol cryf ac 
ethos ofalgar a chynhwysol yn seiliedig ar gymeriad crefyddol. Gwerthoedd yr 
ysgol yw ‘Ysbrydoli a chael ei ysbrydoli trwy Barch, Cariad, Ffydd, Gwirionedd 
a Rhagoriaeth’. Mae bron pob un o’r staff, disgyblion a rhieni yn rhannu’r 
gwerthoedd hyn. Caiff hyn ei atgyfnerthu gan y digwyddiadau poblogaidd a 
drefnir gan y gaplaniaeth a’r gwasanaethau a gynhelir yng nghapel yr ysgol. 
(Ysgol y Santes Ffraid) 

 

 Mae’r ysgol yn aml yn gwneud defnydd da o weithredoedd addoli ar y cyd i 
ddathlu llwyddiannau disgyblion unigol ac i addysgu’r disgyblion am ystod 
eang o ddiwylliannau a thraddodiadau. (Ysgol Plas Brondyffryn) 

 

  Mae gan yr ysgol ethos groesawgar, cynhwysol a chyfeillgar ac mae pob 
disgybl yn cael ei drin yn gyfartal. Mae’r staff yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr 
sy’n sicrhau bod disgyblion yn derbyn ystod o brofiadau buddiol tu fewn a thu 
allan i’r ysgol. Rhoddir sylw priodol i oddefgarwch a chydraddoldeb hil yng 
ngwasanaethau boreol sydd â themâu penodol. Annogir disgyblion i fod yn 
gwrtais a chefnogi’r gymuned leol ac elusennau'n rheolaidd. (Ysgol Dewi 
Sant) 
 

  


