
Adroddiad i’r:    Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
 
Dyddiad y Cyfarfod:   28 Medi 2017 

 
Aelod/Swyddog Arweiniol:  Aelod Arweiniol Addysg  

a Phennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant 
 
Awdur yr Adroddiad:    Prif Reolwr Addysg ac Arweinwyr Uwchradd a 

Chynradd GwE  
Teitl:   Asesiadau Athrawon a Chanlyniadau Arholiadau Dros 

Dro 
 
1.       Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Asesiadau athrawon terfynol a chanlyniadau arholiadau allanol dros dro yng Nghyfnod 
Allweddol 4 ac ôl-16. Mae’r adroddiad hefyd yn dadansoddi canlyniadau yn erbyn 
gwybodaeth wedi’i meincnodi a pherfformiad yn erbyn awdurdodau lleol eraill ar gyfer 
asesiadau athrawon.  

 
2.       Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 

Darparu gwybodaeth ynglŷn â pherfformiad asesiadau athrawon ac arholiadau allanol 
ysgolion Sir Ddinbych.  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. 

 
3.       Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1 Bod yr aelodau’n adolygu a chyflwyno sylwadau ar berfformiad ysgolion yn erbyn y 

perfformiad blaenorol a’r meincnodau allanol sydd ar gael ar hyn o bryd, a nodi 
unrhyw feysydd posibl i’w gwella.  
 

3.2 Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith 
ar Les (Atodiad 6) yn rhan o’i ystyriaethau. 

 
4.       Asesiadau Athrawon Cyfnod Sylfaen   

Mae'r model asesu presennol wedi bod ar waith ers 2012 ar gyfer disgyblion 7 oed, 
maent yn cael eu hasesu mewn datblygiad llythrennedd a mathemategol yn ogystal â 
datblygiad personol a chymdeithasol.  Mae disgwyl iddynt gyflawni o leiaf canlyniad 
Lefel 5. 
 
Yn 2017, llwyddodd 85.3% o ddisgyblion i gyflawni Dangosydd y Cyfnod Sylfaen.  
Roedd hyn 1.7% yn fyr o darged yr ysgol a 2.2% yn is na’r cyflawniad yn 2016. Hwn 
yw'r dirywiad cyntaf o ran perfformiad ers chwe blynedd.  Mae hyn yn gosod Sir 
Ddinbych yn yr 20fed safle o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, sy’n is na'r disgwyl o 
ran eu safle prydau ysgol am ddim, sef 14eg, a 5ed, sydd un lle yn uwch na'r safle 
disgwyliedig, sef 6ed o'r awdurdodau lleol yn rhanbarth Gogledd Cymru.   

 
Mae pob un o’r mesurau Cyfnod Sylfaen, ac eithrio Cymraeg sydd ar y lefel 
ddisgwyliedig a Datblygiad Personol a Chymdeithasol sydd ar y lefel uwch, yn is na 
chyflawniad 2016.  Mae hyn yn gosod Sir Ddinbych yn is na’r disgwyl ym mhob maes 
ar wahân i Ddatblygiad Personol a Chymdeithasol lefel uwch, lle mae yn y 6ed safle o 
22. 
 



Ni wnaeth 29 o ddisgyblion nad oeddent wedi’u nodi ar y gofrestr anghenion dysgu 
ychwanegol gyrraedd y Dangosydd Cyfnod Sylfaen. Yn ogystal, roedd 50 o ddisgyblion 
wedi’u dosbarthu fel disgyblion sydd â Saesneg fel iaith ychwanegol (SIY), ac ni 
wnaethant lwyddo i gyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd. 
 

4.2 Asesiadau Athrawon Cyfnod Allweddol 2  
Ar ddiwedd addysg cyfnod cynradd CA2 (blwyddyn 6) mae disgwyl i ddisgyblion 
gyrraedd Lefel 4 Asesiad Athro mewn Cymraeg neu Saesneg, mathemateg a 
gwyddoniaeth. 
 
Mae perfformiad yng nghyfnod allweddol 2 yn parhau gyda thuedd tair blynedd o 
welliant, gan gynyddu o 87.9% yn 2015 i 88.9%. Mae hyn 1.1% yn is na tharged yr 
ysgol ac mae’n rhoi Sir Ddinbych yn y 17eg safle o ran eu safle prydau ysgol am ddim, 
o 22 awdurdod lleol yng Nghymru, a 5ed, sef un safle yn uwch na’r safle disgwyliedig o 
6ed o’r awdurdodau lleol yn y rhanbarth. Ni wnaeth 6 o ddisgyblion nad oeddent wedi’u 
nodi ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol gyrraedd y Dangosydd Pwnc Craidd ac 
mae 37 yn ddisgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol, na wnaethant lwyddo i gyflawni’r 
Dangosydd Pwnc Craidd chwaith. 

  
4.3 Asesiadau Athrawon Cyfnod Allweddol 3  

Ar ddiwedd CA3 (Blwyddyn 9) mae disgwyl i ddisgyblion gyrraedd Lefel 5 Asesiad 
Athro mewn Cymraeg neu Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. 
 
Yn 2017 roedd perfformiad y Dangosydd Pynciau Craidd yn 85.6%, sef 0.8% yn is na 
2016, dyma’r gostyngiad cyntaf mewn 8 mlynedd. O gymharu, mae Sir Ddinbych yn y 
18fed safle o gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill Cymru.  Ni wnaeth 33 o ddisgyblion 
nad oeddent wedi’u nodi ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol gyrraedd y 
Dangosydd Pwnc Craidd ac mae 46 o ddisgyblion Saesneg fel Iaith Ychwanegol, na 
wnaethant lwyddo i gyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd chwaith. 

 
4.4 TGAU heb eu dilysu, gan gynnwys Cymraeg/Saesneg a Mathemateg (Lefel 2+) 

Yn haf 2017, bu i ddisgyblion sefyll TGAU Cymraeg neu Saesneg Iaith, a TGAU 
mathemateg a rhifedd, ac roedd gradd gorau disgyblion mewn mathemateg neu rifedd 
yn cyfrif tuag at y lefel 2+ (5 A*-C gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a mathemateg / 
rhifedd). Yn flaenorol, roedd Cymraeg a Saesneg llenyddiaeth yn cyfrif tuag at elfen 
Saesneg y dangosydd hwn a dim ond un TGAU mathemateg. Mae’r cymwysterau 
TGAU newydd yn sylweddol wahanol i’r cymwysterau blaenorol, ni all y maes llafur a 
graddau gael eu cymharu ar gyfer blynyddoedd blaenorol. 
 

Mae perfformiad dros dro wrth ddod at Drothwy Lefel 2, gan gynnwys Cymraeg / 
Saesneg a Mathemateg wedi gostwng yn genedlaethol ac yn rhanbarthol. Fodd 
bynnag, mae’r gostyngiad o -9.3% yn Sir Ddinbych yn uwch na chyfartaledd Gogledd 
Cymru (-6.4) ac o ganlyniad, hwn oedd y gostyngiad % uchaf yn rhanbarthol. 49.4% o 
leoedd L2+ yn Sir Ddinbych yn y 5ed safle yn rhanbarthol. Yn unol â’r darlun 
cenedlaethol, mae perfformiad yn Sir Ddinbych wedi dangos gostyngiad.  

  



 

% Targed Gwahaniaeth 
Dosbarthiad 
Cenedlaethol 

2016-17  

Ysgol Uwchradd y 
Rhyl 38.1 48.1 -10.0 

Melyn 

Ysgol Uwchradd 
Prestatyn  51.7 65.4 -13.7 

Oren 

Ysgol Glan Clwyd 63.3 72.4 -9.1 Melyn 

Ysgol Uwchradd 
Dinbych  43.8 60.4 -16.7 

Oren 

Ysgol Dinas Brân  54.2 72.2 -18.0 Gwyrdd 

Ysgol Brynhyfryd * 74.3 79.4 -5.1 Melyn 

Ysgol y Bendigaid 
Edward Jones   19.5 49.4 -29.9 

Coch 

Ysgol y Santes 
Ffraid 73.1 96.2 -23.1 

Melyn 

Ysgolion 
Arbennig/**Unedau 
Cyfeirio Disgyblion 0.0 0 0.0 

 

Addysg Heblaw yn 
yr Ysgol*** 0.0 0 0.0 

 

Cyfanswm 49.4 0 0.0  

      

* Ysgol sy’n perfformio orau yng Ngogledd Cymru.  
Uned Cyfeirio Disgyblion 14 disgybl / ** Wedi’u haddysgu heblaw yn yr ysgol 51 disgybl  

 
Yn 2017 mae Ysgol Brynhyfryd yn 1af ac Ysgol y Santes Ffraid yn 3ydd yn y 
rhanbarth ac yn y grŵp prydau ysgol am ddim 0 i 10% yn rhanbarthol, mae Ysgol Glan 
Clwyd yn is na’r cyfartaledd grŵp 0 i 10% yn rhanbarthol. Mae canlyniadau Ysgol 
Dinas Brân yn sylweddol is na tharged yr ysgol a’r cyfartaledd ar gyfer y rhanbarth. 
Mae Ysgol Uwchradd Prestatyn ychydig yn uwch na chyfartaledd grŵp prydau ysgol 
am ddim 15-20% ac mae Ysgol Uwchradd Dinbych yn sylweddol is na chyfartaledd 
grŵp prydau ysgol am ddim 15-20%. Mae canlyniadau Ysgol Uwchradd y Rhyl yn is 
na’u targed ac maen nhw wedi gostwng, fodd bynnag, mae safle’r ysgol yn 1af yn y 
grŵp prydau ysgol am ddim dros 30% yn y rhanbarth. Mae canlyniadau Ysgol y 
Bendigaid Edward Jones yn sylweddol is nag ysgolion tebyg. 
 
Mae perfformiad disgyblion sy’n cael prydau ysgol am ddim wedi gostwng a hwn yw'r 
isaf yn y rhanbarth ar 16.2%, mae hyn yn sylweddol is nag awdurdodau lleol eraill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlyniadau Dros Dro Sir Ddinbych 2017 ar gyfer Lefel 2 Cymraeg neu  
Saesneg a Mathemateg  
  

  



4.5 Trothwy Lefel 2   

Gwnaeth nifer y disgyblion sy’n ennill 5A*-A gynyddu ychydig i 13.7 (+0.2%) sy'n rhoi'r 
ALl yn 3ydd allan o 6 yng Ngogledd Cymru (5ed y llynedd). 

 

Eleni, fe wnaeth y trothwyau Lefel 2 dros dro (5 TGAU A*-C neu gyfwerth 
galwedigaethol) ostwng yn sylweddol o 83.7% (2016) i 65.7%. Yn 2017 rhoddodd 
Llywodraeth Cymru gap 40% ar nifer y cymwysterau BTEC a chymwysterau 
galwedigaethol eraill sy’n cyfrif tuag at Drothwy L2, mae hyn wedi cael effaith negyddol 
ar ganlyniadau eleni. Cyfartaledd Gogledd Cymru ar gyfer 2017 yw 66.6%, sef 
gostyngiad o 15% o’r llynedd. Gwelodd Trothwy Lefel 1 (5 TGAU A*-G neu gyfwerth 
galwedigaethol), ostyngiad o 3.9%, dim ond 89.8% o ddisgyblion enillodd Drothwy Lefel 
1, yr isaf yn y rhanbarth.  

(Atodiad 4b) 
 
4.6 Plant sy'n Derbyn Gofal 

Yn 2017, roedd 16 o blant yng ngofal yr awdurdod lleol ym mlwyddyn 11, llwyddodd 10 
o’r rhain i gael cymwysterau ffurfiol gan gynnwys 5 a enillodd Drothwy L1 ac 1 a 
gyflawnodd L2+. Roedd y rhan fwyaf na lwyddodd i ennill cymhwyster ffurfiol mewn 
llety diogel neu roedd ganddynt broblemau iechyd sylweddol. 
Ac eithrio’r rhai mewn llety diogel, mae pop plentyn wedi cael lle mewn coleg neu 6ed 
dosbarth. 

 
4.7 Ysgol Arbennig ac wedi cael addysg heblaw yn yr ysgol  

Llwyddodd pob disgybl yn Ysgol Tir Morfa i ennill achrediad mewn cymwysterau a 
dyfarniadau a gydnabyddir yn genedlaethol. Enillodd disgyblion CA4 67 o 
gymwysterau lefel Mynediad CBAC o Lefel 1 i 3. Llwyddodd pob un o’r dysgwyr ôl-
16 i ennill cymwysterau lefel Mynediad CBAC o Lefel 1 i 3 hefyd. Mae disgyblion 
Ysgol Plas Brondyffryn yn sefyll arholiadau pan fyddant yn barod, sy’n golygu mai 
ychydig o ddisgyblion sy’n derbyn cymhwyster TGAU yn 15 oed a’u bod yn methu 
dangosydd perfformiad Llywodraeth Cymru.  Roedd 65 o ddisgyblion Sir Ddinbych 
naill ai mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion neu wedi cael addysg heblaw yn yr ysgol, 
sy’n dod at 7.5% o’r holl ddisgyblion. Llwyddodd y rhan fwyaf o ddisgyblion i ennill o 
leiaf un cymhwyster allanol cydnabyddedig naill ai yn Ysgol Plas Cefndy, colegau 
addysg bellach neu ddarparwyr allanol. 
 

4.8 Canlyniadau Trothwy Lefel 3 heb eu dilysu (Lefel A)  
Y dangosydd perfformiad ar gyfer ôl-16 yw Trothwy Lefel 3 sy'n gyfystyr â 2 
gymhwyster Lefel A neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth. Mae’r dangosydd hwn 
wedi cynyddu o 97.1% i 98.5% yn 2017. Mae nifer y dysgwyr sy’n ennill A*-A wedi 
cynyddu o 18.6% yn 2016 i 22.7% yn 2017, mae hyn yn rhoi’r ALl yn ail yng Ngogledd 
Cymru. Llwyddodd 83.3% o fyfyrwyr i ennill Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yn 
2017. Bydd canlyniadau 6ed dosbarth y Rhyl ar gael yn adroddiad mis Ionawr. 
Ar hyn o bryd dim ond canlyniadau Lefel A CBAC sydd wedi’u casglu.  Mae 
Bagloriaeth Cymru a chyrsiau galwedigaethol yn cyfrannu tuag at drothwy Lefel 3.  
(Atodiad 5) 
 

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’r Aelodau fod yn ymwybodol 
o berfformiad yr ysgolion a’r ALl yn erbyn meincnodau cenedlaethol.  
 
 

 



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

Amh. 
 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 
Mae asesiadau athrawon a chanlyniadau arholiadau eleni yn is na’r lefelau disgwyliedig 
sy’n effeithio’n negyddol ar gyfleoedd pobl ifanc o gael y sgiliau a’r cymwysterau 
pellach sydd eu hangen i fodloni eu dyheadau hwy a dyheadau Sir Ddinbych.  (Gweler 
Atodiad 6) 

 
8. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les a gynhaliwyd ar y 

penderfyniad? 

 
Mae’r bwlch rhwng perfformiad bechgyn a merched yn y Cyfnod Sylfaen wedi lleihau o 
6.7% yn 2017 i 3.3% eleni. Fodd bynnag, mae’r bwlch rhwng bechgyn a merched wedi 
cynyddu yn CA2 a 3, nid yw data Cyfnod Allweddol 4 ar gael tan fis Tachwedd.  

 
9. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

 
Amh. 

 
10. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
Amh. 
 

11. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

Bydd yr ALl a GwE yn parhau i herio Penaethiaid a Rheolwyr ysgolion i sicrhau bod yr 
ysgolion yn cymryd y camau gweithredu cywir er mwyn gwella safonau.  

 
I leihau unrhyw risgiau i gefnogaeth a her ysgolion yn ysgolion Sir Ddinbych, mae 
Swyddogion Addysg yn yr Awdurdod yn herio ac yn asesu ansawdd y gwasanaeth 
rhanbarthol gwella ysgolion (GwE). Sicrhau gwelliant yng nghanlyniadau arholiadau 
allanol.  

 
Parhau i wella yn erbyn y gostyngiad yng Ngrant Gwella Addysg a phrosiect 
Ewropeaidd TRAC. 

 
12. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

Mae Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r Pwyllgor Archwilio mewn 
perthynas ag adolygu amcanion perfformiad a pholisi. 

 
Swyddog Cyswllt:  
Prif Reolwr Addysg  
Rhif ffôn: 07771 838202 


