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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Perfformiad wedi’i ddilysu o ganlyniadau i arholiadau allanol ysgolion Sir Ddinbych 
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.  

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

Darparu gwybodaeth ynglŷn â pherfformiad ysgolion Sir Ddinbych yn arholiadau 
allanol 2017.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 

 Bod yr Aelodau yn: 
3.1 yn 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; a  

 
3.2 chadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les 

(Atodiad 5) fel rhan o’u hystyriaethau. 
 
4. Canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 ac Ôl-16 
 

Fe newidiodd sawl cymhwyster TGAU yn 2017, ac fel y nodwyd gan Lywodraeth 
Cymru mae cymhariaeth ar sail canlyniadau gyda blynyddoedd blaenorol yn 
anaddas.Yn 2017 bu cap cyfraniad 40% o unrhyw gymwysterau galwedigaethol oedd 
yn cyfrif tuag at ddangosyddion perfformiad allweddol L1, L2 ac L2+. O 2017, nod 
oedd Llenyddiaeth Cymraeg na Saesneg yn cyfrif tuag at Lefel 2 yn cynnwys 
Cymraeg, Saesneg neu fathemateg (L2+). Atodiad 1 

Bu cyrhaeddiad Cyfnod Allweddol 4 disgyblion Sir Ddinbych yn gadarn dros amser 
ac mae perfformiad wedi bod yn unol neu’n uwch na disgwyliadau.   

Mae perfformiad Lefel 2 yn cynnwys Cymraeg neu Saesneg a mathemateg wedi 
dangos patrwm sefydlog a chyson o wellhad yn flynyddol rhwng 2013 a 2016, o 



5.3%. Yn 2017, bu gostyngiad o 8.7% o’i gymharu â gostyngiad cenedlaethol o 5.7%.  
Bu cydberthyniad cryf, yn unol â’r darlun cenedlaethol, rhwng gostyngiad mewn 
canlyniadau yn 2017 a lefel amddifadedd. Roedd gan ysgolion gyda chyfradd uwch o 
ddysgwyr cymwys am brydau ysgol am ddim (mae gan ddwy ysgol ar hyd yr arfordir 
dros 30%+) ostyngiad mwy sylweddol.   

Mae perfformiad yn erbyn y prif ddangosyddion ac eithrio lefel 1 wedi bod yn dda. 
Mae'r pynciau craidd wedi perfformio yn unol neu’n well nag awdurdodau lleol tebyg 
ar sail prydau ysgol am ddim. 

Mae Saesneg yn arbennig wedi perfformio’n dda, er bu mwy o ostyngiad mewn dwy 
ysgol, un yn ysgol sy’n draddodiadol o gyflawni’n dda. Cynhyrchodd y tair ysgol gyda 
darpariaeth Cymraeg Iaith Gyntaf y canlyniadau gorau erioed yn 2017 gyda 79.3%, 
tu hwnt i’r cyfartaleddau cenedlaethol. O ganlyniad, Sir Ddinbych yw’r awdurdod lleol 
sy’n perfformio orau yng Ngogledd Cymru. Cyflawnodd disgyblion eleni 58.4% mewn 
mathemateg neu rhifedd sy’n is na chyfartaledd Cymru o 62.5%. 

Heblaw am un awdurdod wedi’i seilio ar Brydau Ysgol Am Ddim, mae’r proffil 
meincnodi ar brif ddangosyddion Cyfnod Allweddol 4 yn debyg, ac yn unol â’r safle 
disgwyliedig.   

Ysgolion Arbennig 
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 Lefelau 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.  

Yn 2017, bu gostyngiad ym mherfformiad dysgwyr yn gymwys am brydau ysgol am 
ddim ar L2+ yn dilyn pedair blynedd o wella perfformiad. Mae’r awdurdod lleol yn 
mynd i’r afael â phryderon ar Lefel 1 drwy sicrhau bod dysgwyr sy’n gymwys am 
brydau ysgol am ddim yn ennill y cymwysterau angenrheidiol i gyrraedd y mesur. 

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 pob plentyn wedi cael lle mewn coleg neu 6ed dosbarth. Mae hyn 
yn gyson gyda phroffil y blynyddoedd blaenorol. 
 
Disgyblion Unedau Cyfeirio Disgyblion ac Addysg Heblaw yn yr Ysgol 
Yn 2017, cyflawnodd 100% o ddisgyblion o Ysgol Plas Cefndy A*-G mewn Ffiseg, 
Addysg Grefyddol, Celfyddyd Gain a Saesneg. Cyflawnodd 83% A*-G mewn Bioleg a 
chyflawnodd 90.9% A8-G mewn Mathemateg. Cyflawnodd 100% o ddisgyblion oedd 
yn sefyll BTEC Coginio Cartref i safon pasio Lefel 2. Mae effeithiolrwydd y cyrsiau a 
gynigir yn dystiolaeth o’r ffaith, ar ddiwedd 2017, bod tri ar ddeg o bedwar ar ddeg o 
ddisgyblion oedd yn cael mynediad at y ddarpariaeth wedi diogelu lle mewn coleg.  
Ym mis Medi cafodd 10 o ddysgwyr leoliadau ac aeth un dysgwr i weithio. Dim ond 
un dysgwr sydd wedi cael eu nodi’n NEET oherwydd problemau iechyd meddwl 



dwys. 
 
Mae nifer y disgyblion blwyddyn 11 sy’n cael eu haddysgu tu allan i’r ysgol 
(Darpariaeth Addysg Mewn Coleg) mewn lleoliadau coleg wedi amrywio dros gyfnod 
o bum mlynedd (rhwng 33 a 60). Dros y cyfnod hwn roedd sawl disgybl wedi cwblhau 
cyrsiau, gyda’r rhan fwyaf (96%) yn cwblhau yn 2017.  Nid oedd un o’r rhain ‘heb fod 
mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant’ (NEET) yn 2017. 

Lefel A 
Mae chwech o wyth ysgol yn Sir Ddinbych yn cynnig darpariaeth ôl 16.   Yn 2017, 
enillodd 10% o ddysgwyr ôl 16 mewn ysgolion 3A*-A, o leiaf yn eu Lefel A neu 
gyfwerth, mae hyn yn unol â chyfartaledd Cymru, ac ein perfformiad gorau dros y 
cyfnod o bum mlynedd.  Mae 2017 yn dangos cynnydd o 6%, gwelliant sylweddol 
sy’n cael ei ailadrodd dros ein holl ddarparwyr. Dros y cyfnod treigl o bum mlynedd, 
mae perfformiad wedi bod yn unol â, neu ychydig yn is na chyfartaledd Cymru.  

3A*-C, tra bo perfformiad wedi bod yn gyson is na chyfartaledd Cymru, mae’r bwlch 
wedi cau’n sylweddol. Mae patrwm tebyg i’w weld ar y data pwynt ehangach gyda 
lleihad sylweddol yn y bwlch rhwng Sir Ddinbych a’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae’r 
patrwm gwella a chyfuno sefydlog hwn i'w weld ar Drothwy Lefel 3 hefyd, gyda Sir 
Ddinbych yn perfformio ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru. Atodiad 2 

Presenoldeb 
Roedd absenoliaeth cyffredinol ymysg dysgwyr ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig 
yn 2016-17 yn 5.1%, mae hyn yn rhoi Sir Ddinbych yn y 9fed safle yng Nghymru ac yn 
ail yn y rhanbarth.  Mae’r nifer uchel hwn ar gyfartaledd o absenoldeb anawdurdodedig 
(1.3%) wedi cael ei halino i bolisi a chytundeb presenoldeb penaethiaid i wneud 
absenoldeb gwyliau yn anawdurdodedig.   Atodiad 3   

Absenoliaeth ysgolion uwchradd yn 2016-17 oedd 6.3%, mae hyn yn gosod Sir 
Ddinbych yn y 17eg safle yn rhanbarth Gogledd Cymru, ac mae hwn yn faes i’w wella. 
Atodiad 4 

Gwaharddiadau 
Mae nifer y gwaharddiadau cyfnod penodol o 1-5 diwrnod yn uwch o’i gymharu ag 
awdurdodau tebyg ar gyfradd o 46.6 i bob 1,000 o ddysgwyr, mae hyn yn uwch na 
chyfartaledd Cymru o gyfradd o 28 i bob 1,000 o ddysgwyr.  
Mae nifer y gwaharddiadau cyfnod penodol o 5 diwrnod yn is o’i gymharu ag 
awdurdodau tebyg ar gyfradd o 1.6 i bob 1,000 o ddysgwyr, mae hyn yn is na 
chyfartaledd Cymru o gyfradd o 1.7 i bob 1,000 o ddysgwyr. Nid oedd unrhyw 
waharddiadau parhaol.  

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

Mae’r adroddiad hwn yn cyfrannu at y Flaenoriaeth Corfforaethol o bobl ifanc eisiau 
byw a gweithio yma, gyda’r sgiliau priodol i wneud hynny. 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? 
  

Amherthnasol 



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

  Sir Ddinbych ffyniannus 
Sir Ddinbych wydn 
Sir Ddinbych iachach 
Sir Ddinbych fwy cyfartal 
Sir Ddinbych gyda chymunedau cydlynol 
Sir Ddinbych lle mae diwylliant bywiog a’r Gymraeg yn ffynnu 
Sir Ddinbych sy’n gyfrifol yn fyd-eang 

 
 Gweler Atodiad 5. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

  
Amherthnasol  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  
Amherthnasol 

 
10. 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 heriau yn ysgolion Sir Ddinbych, mae 
Swyddogion Addysg yn yr Awdurdod yn monitro ac yn asesu ansawdd y gwasanaeth 
addysg rhanbarthol (GwE).  
 
Sicrhau gwelliant yng nghanlyniadau arholiadau allanol.  
 
Parhau i wella yn erbyn y gostyngiad yng Ngrant Llwybrau Dysgu 14-19 a chyllid 
Ymagwedd Dryloyw at Gostio a Phrisio Cronfa Gymdeithasol Ewrop. 

 
11. 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: 01824 708029 


