
Arolwg Estyn 2017-2018 
Bydd pob darparwr addysg a hyfforddiant yng Nghymru yn cael ei arolygu o leiaf 
unwaith o fewn cyfnod o saith mlynedd wnaeth ddechrau ar 1 Medi 2016. 
 
Mae’r fframwaith arolygu cyffredin yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pob arolwg 
darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.   Mae Estyn yn adolygu’r trefniadau 
arolygu ar hyn o bryd ar gyfer sefydliadau nas cynhelir ac hyfforddiant ac addysg 
gychwynnol athrawon. 
 
Mae darparwyr yn derbyn tair wythnos o rybudd am arolwg, ac eithrio gwasanaethau 
addysg llywodraeth leol sy’n derbyn 10 wythnos o rybudd ac addysg athrawon 
cychwynnol sy’n derbyn 8 wythnos o rybudd.    
 
Yng Nghymru, Arolygiaeth Arweinwyr Prawf Ei Mawrhydi arolygiadau timau 
troseddau ieuenctid, Arolygiaeth Arweinwyr Carchar Ei Mawrhydi ar arolygu 
carchardai, gan gynnwys y sefydliad troseddwyr ifanc, ac arweinwyr Arolygiaeth 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ar arolygiadau cartref diogel i blant.  
Mae Estyn yn ymuno â’r timau hyn i arolygu ansawdd addysg a hyfforddiant.  O fis 
Medi 2017, bydd y pump maes arolygiad yn cael eu defnyddio i arolygu adran 
Addysg, Sgiliau a Gwaith o arolygiadau Carchar Arolygiaeth Ei Mawrhydi.  
 
Ym mis Medi 2017, daeth trefniadau newydd ar gyfer arolygu holl ysgolion, colegau 
arbenigol annibynnol, unedau atgyfeirio disgyblion a darparwyr dysgu seiliedig ar 
waith i rym.  O fis Medi 2018, mae’r fframwaith hwn hefyd yn berthnasol i golegau 
addysg bellach, Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol a Cymraeg i Oedolion. 
 
Oherwydd fframwaith arolygu presennol Estyn nid oes unrhyw feirniadaeth pwnc yn 
yr adroddiadau Estyn.    Instead. Nid oedd unrhyw adroddiad arolwg ysgol yn ystod 
2017-18 yn cynnwys unrhyw sylwadau yn ymwneud ag Addysg Grefyddol nac addoli 
ar y cyd. 
 
Arolygiadau Adran 50  

Mae Arolygiadau Adran 50 ar gyfer ysgolion â chymeriad crefyddol ac sy’n addysgu 
addysg grefyddol enwadol.  Yn yr ysgolion hyn, mae addysg grefyddol a chynnwys 
addoli ar y cyd yn cael eu harolygu ar wahân o dan adran 50 o’r Ddeddf Addysg 
2005 ac nid ydynt yn cael ei cynnwys yn arolygiadau adran 28.  Yn ystod 2017-18 
cafodd 3 ysgol gynradd yn Sir Ddinbych eu harolygu: 

Ysgol Esgob Morgan 2018   

 Mae effeithiolrwydd a nodweddion unigryw Ysgol Esgob Morgan fel ysgol yr 
Eglwys yng Nghymru yn dda.  

 Mae’r ysgol, drwy ei chymeriad Cristnogol amlwg yn dda am ddiwallu anghenion 
holl ddysgwyr.  

 Mae cyfraniad Addysg Grefyddol i Gymeriad Cristnogol yr ysgol yn dda  

 Mae effaith addoli ar y cyd ar gymuned yr ysgol yn dda 

 Mae effeithiolrwydd arweinyddiaeth a rheoli’r ysgol fel ysgol eglwysig yn 
ardderchog. 



Ysgol Tremeirchion 2018  

 Mae hynodrwydd ac effeithiolrwydd Ysgol Tremeirchion fel Ysgol Eglwys yng Nghymru 
yn dda.  

 Mae'r ysgol , trwy ei chymeriad Cristnogol nodedig, yn dda at fodloni 
anghenion pob dysgwr  

 Mae cyfraniad Addysg Grefyddol at Gymeriad Cristnogol yr ysgol yn dda.  

 Mae effaith addoli ar y cyd ar y gymuned ysgol yn dda  

 Mae effeitholrwydd arweinyddiaeth a rheolaeth yr ysgol fel ysgol eglwys yn 
dda 

Ysgol Llanbedr 2017 

 Mae effeithiolrwydd a nodweddion unigryw Ysgol Llanbedr fel ysgol yr Eglwys 
yng Nghymru yn dda.   

 Mae’r ysgol, drwy ei chymeriad Cristnogol amlwg yn dda am ddiwallu anghenion 
holl ddysgwyr.   

 Mae effeithiolrwydd Addysg Grefyddol yn dda   

 Mae effaith addoli ar y cyd ar gymuned yr ysgol yn dda  

 Mae effeithiolrwydd arweinyddiaeth a rheoli’r ysgol fel ysgol eglwysig yn dda.    
 


