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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Model herio a chefnogi newydd GwE ar gyfer ysgolion Sir Ddinbych a strwythur 
diwygiedig. 

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

Rhoi gwybodaeth i aelodau am y strwythur diwygiedig ac arferion gwaith i gefnogi gwelliant 
ysgolion ar draws gogledd Cymru, yn cynnwys ysgolion Sir Ddinbych. 
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod aelodau’n adolygu ac yn rhoi sylwadau ar y strwythur diwygiedig ac arferion 
gwaith i gefnogi gwelliant ysgolion yn Sir Ddinbych. 

 
3.2 Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o 

Effaith ar Les (Atodiad 1) fel rhan o’i ystyriaeth. 
 
4.       Rhaglen Herio a Chefnogi newydd GwE  
 
Mae Rhaglen Herio a Chefnogi GwE wedi cymryd canllawiau Llywodraeth Cymru i ystyriaeth 
yn llawn fel y'u hamlinellir yn y ddogfen arweiniad 'Model Cenedlaethol ar gyfer Gwaith 
Rhanbarthol' (Tachwedd 2015). Fodd bynnag, rhwng 2013 a 2016 mae'r patrwm gwella ar 
draws y rhanbarth wedi bod yn anghyson, ac mae pryderon yn parhau dros broffil perfformiad 
ac arolygiad canran sylweddol o ysgolion yn y sector uwchradd. Yn ystod 2015-16, fe 
ddiwygiwyd y rhaglen gefnogi ar gyfer y ddau sector ac er bod hyn wedi arwain at welliannau 
mewn gwydnwch ac ansawdd yr arweinyddiaeth a'r profiadau dysgu ac addysgu yn y sector 
cynradd, ychydig o effaith a welwyd ar safonau a chanlyniadau mewn nifer sylweddol o 
ysgolion uwchradd. 
 
Fe wnaeth data perfformiad rhanbarthol CA4, ynghyd â chanfyddiadau o drafodaethau ffurfiol 
ac anffurfiol gydag Ymgynghorwyr Herio, Uwch Dîm Arweinyddiaeth GwE ac uwch arweinwyr 
mewn ysgolion ac awdurdodau ar draws y rhanbarth, ddangos yn glir yr angen i adolygu'r 
model gweithredu a sefydlu dull amgen ar unwaith ar gyfer cefnogi, herio a sicrhau 
atebolrwydd ar bob lefel. 
 
Cyfeiriodd datganiad gweledigaeth GwE at 'ysgolion rhagorol sy'n cydweithio'n naturiol ac yn 
nodi cyfeiriad ar y cyd ar gyfer gwelliant a fydd yn cyflawni safonau a lles ardderchog i'w 
disgyblion'. 
 
 
 
           



Mae disgwyliadau GwE wrth fynd ymlaen yn cynnwys: 

 sicrhau dull o safon uchel a chyson tuag at bob ysgol uwchradd ar draws y rhanbarth. 

 sicrhau bod gan yr holl ymgynghorwyr cyswllt brofiad llwyddiannus o uwch 
arweinyddiaeth. 

 gwella prosesau o fewn y gwasanaeth rhanbarthol ar gyfer cynllunio busnes, sicrhau 
ansawdd, atebolrwydd a rheolaeth atebol o ymgynghorwyr. 

 gwella ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth ar bob lefel mewn ysgolion. 

 gwella ansawdd yr addysgu, y ddarpariaeth a'r asesu. 

 dileu amrywiad yn yr ysgol. 

 codi safonau yng Nghyfnod Allweddol 3, 4 a 5. 

 sicrhau bod dysgu a lles disgyblion o leiaf yn dda ym mhob ysgol. 

 sicrhau bod pob un o'r 6 Awdurdod Lleol yn perfformio'n dda mewn perthynas â'u 
safleoedd Prydau Ysgol am Ddim a'r meincnodau disgwyliedig yng Nghyfnod 
Allweddol 3 a 4 [ar gyfer Sir y Fflint byddai hyn yn golygu perfformio ymysg y 6 
awdurdod uchaf yng Nghymru]. 

 sicrhau na chaiff ysgol ei gosod mewn categori statudol Estyn. 

 sicrhau bod cyflawniad Prydau Ysgol am Ddim a Disgyblion Mwy Galluog a 
Thalentog yn cael sylw fel blaenoriaethau ym mhob ysgol. 

 sicrhau bod Dyfodol Llwyddiannus ar waith ym mhob ysgol. 
 

4.1 Y Model Uwchradd Diwygiedig 
Er mwyn mynd i'r afael â thanberfformiad ysgolion uwchradd ar draws y rhanbarth, mae model 
diwygiedig ar gyfer cefnogi ysgolion uwchradd wedi'i sefydlu a'i gytuno gydag awdurdodau 
lleol a phenaethiaid a bydd yn gwbl weithredol o fis Medi 2017. 
Bydd y model newydd yn cynnwys: 
a) gweithredu model rheoli perfformiad unigol a gwasanaeth a chryfhau'r systemau a 

phrosesau cynllunio busnes yn sylweddol. O fis Medi 2017 bydd Cynlluniau Busnes manwl 
Lefel 2 a Lefel 3 yn dangos yn glir sut yr ydym yn mynd i'r afael â'n 6 blaenoriaeth 
allweddol : 

b) Safonau - i sicrhau'r safonau uchaf ym mhob cyfnod allweddol a bod pob dysgwr yn 
gwneud cynnydd priodol mewn llythrennedd a rhifedd o un cyfnod allweddol i un arall. Bod 
pob dysgwr yn cyflawni cymwysterau sy'n berthnasol i'w gallu a'u potensial ac yn gweithio 
tuag at fod yn ddwyieithog erbyn un ar bymtheg oed. 

c) Cwricwlwm ac asesu - i sicrhau bod pob ysgol yn cyflwyno cwricwlwm deniadol sy'n 
ymateb i ofynion statudol y cwricwlwm cenedlaethol. Sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei 
gefnogi i ennill cymwysterau sy'n eu galluogi i fod yn ddysgwyr galluog uchelgeisiol sy'n 
cyrraedd eu potensial. Sicrhau fod gan bob ysgol brosesau asesu cadarn ar waith gyda 
gweithdrefnau targedu, olrhain ac ymyrraeth cryf. 

d) Arweinyddiaeth - i sicrhau bod gan yr holl arweinwyr weledigaeth addysgol glir ac yn gallu 
cynllunio'n strategol i gyflawni hyn. Sicrhau bod gan bob sefydliad dysgu y gallu i arwain ar 
bob lefel i ysbrydoli, hyfforddi, cefnogi, rhannu arferion a chydweithio ar bob lefel i sicrhau 
bod pob dysgwr yn cyflawni eu potensial. Sicrhau bod egwyddorion arweinyddiaeth 
ddosbarthol wedi'u hymgorffori ym mhob sefydliad dysgu ar draws y rhanbarth. 

e) Lles - creu'r amodau i sicrhau bod dysgwyr yn datblygu fel unigolion iach, gwydn ac yn 
gyfrifol yn fyd-eang ac yn darparu system addysg gynhwysol, uchelgeisiol, wedi ymrwymo i 
fynd i'r afael ag anghydraddoldeb er mwyn i bobl ifanc gyflawni eu potensial llawn. 

f) Addysgu - i sicrhau bod yr holl athrawon a staff cefnogi’n meddu ar ddealltwriaeth glir o'r 
hyn sy'n gyfystyr ag addysgu effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth ddibynadwy. Yn ogystal, 
mae'r gallu i ddarparu ystod o ddulliau, sy'n cydweddu'n effeithiol ag anghenion y dysgwyr 
gyda'r cyd-destun, i sicrhau effaith gadarnhaol ar ddysgu a chyflawniad yn hollbwysig. 

g) Busnes - i sicrhau bod gan y sefydliad reolaeth gref a chefnogaeth fusnes a gweithredol 
effeithiol sy'n darparu gwerth am arian. 

 



 mewn cydweithrediad â'r awdurdodau, sefydlu byrddau safonau ac ansawdd rhanbarthol a 

lleol. Bydd y byrddau lleol yn adrodd i Dîm Rheoli'r Adran Addysg ar gynnydd a byddant yn 

ymateb i unrhyw ymholiadau sy'n deillio o archwilio a wneir gan aelodau etholedig. Yna caiff 

rhagolygon archwilio lleol yn y 6 awdurdod eu rhaeadru i Gyd-bwyllgor GwE, a fydd yn 

ystyried gweithredu a chynnydd ar lefel ranbarthol. 

 penodi Uwch Arweinydd Uwchradd gyda'r profiad angenrheidiol i arwain y tîm. 

 penodi dau Arweinydd Craidd ar gyfer pob awdurdod [cynradd/uwchradd]. Bydd Arweinwyr 

Craidd yn cydweithio â swyddogion yr awdurdod lleol i sicrhau ansawdd y rhaglen gefnogi a 

byddant yn adrodd yn rheolaidd ar gynnydd ac ar unrhyw gamau pellach y mae eu hangen 

pan fo cynnydd mewn ysgolion unigol yn destun pryder. Bydd sicrhau bod gan yr awdurdod 

fynediad cynnar i wybodaeth o ansawdd am gynnydd ei ysgolion yn hollbwysig i'w gwaith. 

Bydd y penodiadau hefyd yn gwella ymhellach yr atebolrwydd i archwilio lleol. Bydd yr holl 

Arweinwyr Craidd yn cael eu rheoli gan yr Uwch Arweinydd Uwchradd a byddant yn cwrdd 

bob mis i ddiweddaru ar gynnydd. 

 sicrhau bod gan yr holl Arweinwyr Craidd a Chefnogaeth Gyswllt i Wella â phrofiad perthnasol, 

diweddar a llwyddiannus o uwch arweinyddiaeth. O fis Medi ymlaen, bydd gwaith y tîm 

uwchradd yn cael ei adeiladu gan ymgynghorwyr a gyflogir gan y gwasanaeth yn llawn amser 

/ rhan-amser; cyfraniadau gan Swyddogion Addysg gan yr awdurdodau; aelodau o arweinwyr 

ysgol wedi'u secondio dros dro; ac wedi’i gomisiynu’n annibynnol. Bydd y model hefyd yn 

cynnwys prosiect llwybro lle comisiynir Ysgol Arweiniol i drefnu a darparu'r pecyn cymorth ar 

gyfer ysgol arall neu ysgolion eraill yn y categorïau Oren/Coch [ar gyfer 2017-18 ni fydd hyn 

yn berthnasol i unrhyw ysgol yn Sir Ddinbych]. 

 sefydlu model arweinyddiaeth wedi’i ddosbarthu o fewn y tîm uwchradd, lle mae pob aelod yn 

cymryd cyfrifoldeb arweiniol am gynllunio, cyflwyno a monitro cynnydd ar agweddau penodol 

neu feysydd i'w gwella. Mae'r meysydd a nodwyd ar gyfer datblygiad yn 2017-18 yn cynnwys: 

arweinyddiaeth uwch a chanol; cynllunio cwricwlwm; asesu, olrhain ac ymyrryd; addysgu a 

dysgu; rôl y corff llywodraethu; ADY a chynhwysiant; lles, ymddygiad a phresenoldeb; Lefel A; 

Cymhwysedd Digidol; codi safonau mewn Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth 

[yn cynnwys llythrennedd a rhifedd] a Bagloriaeth Cymru. 

 sicrhau y defnyddir Ymgynghorwyr Pwnc yn fwy effeithiol i hwyluso ac arwain rhwydweithiau, i 

herio a chefnogi adrannau sy'n tanberfformio a chynnig cefnogaeth ar gyfer datblygiad 

llythrennedd a rhifedd.  

 sicrhau bod pob ysgol yn derbyn Rhaglen Cefnogi GwE i ategu eu Cynllun Gwella eu hunain. 

Bydd pob cynllun cefnogi’n diffinio natur a dwysedd y cymorth a'r gefnogaeth sydd i'w darparu 

dros y flwyddyn yn glir. 

 cynyddu monitro ac atebolrwydd Ymgynghorwyr Cefnogi Gwella sy'n gweithio gydag ysgolion 

Oren/Coch i sicrhau cynnydd o gyflymder priodol. 

 gweithio gyda'r awdurdodau lleol i sefydlu byrddau safonau gwella cyflym ym mhob categori 

statudol neu ysgolion risg uchel i fonitro cynnydd tuag at ganlyniadau disgwyliedig. Bydd yr 

aelodaeth yn cynnwys y Pennaeth, yr ymgynghorydd cyswllt GwE, y Swyddog Addysg a 

chynrychiolaeth gan y Corff Llywodraethol. Bydd adroddiadau cynnydd yn cael eu cyflwyno i 

fyrddau lleol a rhanbarthol. 

 parhau i adeiladu gallu ar gyfer system hunan-wella’n gynaliadwy. Byddwn yn parhau i 

ddatblygu arweinwyr uwch a chanol o ysgolion ar draws y rhanbarth fel y gellir eu defnyddio'n 

effeithiol a'u defnyddio ar gyfer cyfnodau sefydlog i weithio'n ddwys gydag ysgolion ansefydlog 

ac ysgolion sy'n tanberfformio. 



 annog a hwyluso ymchwil a gwerthuso i ddatblygu arfer effeithiol, gan gydweddu mentrau 

cenedlaethol ag anghenion ysgolion a grwpiau o ysgolion yn fwy effeithiol. Yn ystod 2017-18 

byddwn yn cydweithio'n agos â Phrifysgol Bangor i werthuso effeithiau ac effaith y model 

diwygiedig. 

 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae’r adroddiad hwn yn cyfrannu at y Flaenoriaeth Gorfforaethol o wella perfformiad mewn 
ysgolion. Mae angen i Aelodau fod yn ymwybodol o rôl a pherfformiad GwE i wella 
perfformiad ysgolion Sir Ddinbych. 
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Amh. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r asesiad o Effaith ar Les?  

 
Bydd asesiad o effaith yn cael ei gynnal ar ôl cyhoeddi canlyniadau arholiadau wedi’u 
dilysu. 

 
8. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les a wnaed ar y penderfyniad? 

 Amh. 
 
9. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgor Archwilio ac eraill? 
 Amh. 
 
10. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Amh. 
 

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

Y risg bod ysgolion ac ALl yn tanberfformio o'u cymharu ag ysgolion tebyg ledled 
Cymru. 

Nad yw proffil arolygu ysgolion Estyn yn y deg uchaf sy’n perfformio orau. 

Bydd yr ALl yn monitro gwaith GwE yn fanwl i sicrhau bod GwE yn bodloni amcanion 
awdurdod lleol ac effeithiolrwydd ysgolion Sir Ddinbych. 

 
12. Pŵer i wneud y Penderfyniad  
 

Mae pwerau archwilio o ran adolygu perfformiad ac amcanion polisi wedi’u hamlinellu 
yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor. 

 
Swyddog Cyswllt:  
Pen Reolwr Addysg  
Rhif ffôn: 07771 838202 


