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GWYBODAETH   

GEFNDIROL 
Ysgol Benodedig Gymraeg yw Ysgol y Llys ond sydd yn derbyn tua 90% o blant o aelwydydd di-Gymraeg.  Derbyniwn blant i’r 
Dosbarth Meithrin yn y flwyddyn academaidd pan fyddant yn cyrraedd 4 oed am 5 bore / pnawn yr wythnos. Yn y Cyfnod Sylfaen 
Cymraeg yw iaith holl addysg y plant ac fe gyflwynir Saesneg fel pwnc i’r plant ym Mlwyddyn 3. 
 

1.  NODAU AC AMCANION YR YSGOL 

Gweledigaeth a Nod ac Amcanion Ysgol y Llys 

Mae Ysgol y Llys yn creu awyrgylch hapus a diogel i bawb yn yr ysgol. Ein nod yw datblygu hunan 
hyder a hunan ddisgyblaeth mewn awyrgylch ofalgar a chynhaliol drwy ystod o brofiadau cyfoethog. 

Hyfforddir y plant gan staff gymwys a brwdfrydig a fydd yn mynnu’r safonau uchaf fel bod pob 
plentyn yn datblygu i’w lawn botensial drwy ystod o brofiadau cyfoethog. 

Rydym fel ysgol Gymraeg yn sicrhau bod holl blant yr ysgol yn datblygu’n hollol ddwyieithog, yn 
gwrtais ac yn ddinasyddion egwyddorol gyda balchder o’r Gymraeg, ein hiaith, diwylliant a’n 

traddodiadau. 
Ein nod yw sicrhau fod gan holl blant yr ysgol yr adnoddau i lwyddo yn y byd ohonni- safonau uchel o 

ddwyieithrwydd ac ynghlwm a hyn safonau uchel mewn rhifedd, llythrennedd a thechnoleg fel eu bod 
wedi eu paratoi i fod yn ddinasyddion cyflawn o’r byd. 

‘Lles Gwerin, Llys Agored’.   



2.  PROFFIL YR YSGOL 
 
1. TREFNIANT Y DOSBARTHIADAU Medi 2018 
STRWYTHUR STAFFIO 2018-19 YSGOL Y LLYS 

Blwyddyn Ysgol Niferoedd Athrawon / Unedau 

Meithrin 55 Uned dan 5 

Rwdlan – (55)- Megan Clark 

Jac y Jwc- (24)- Aurona Jones 

Sali Mali- (23)- Emma Robertshaw 

Meithrin Pur (28 bore a 27 pm) 

Dosbarth Derbyn 47 

Blwyddyn 1 53 Uned dan 7  

Llygad y Dydd- Caren Morris (22) 

Dant y Llew- Sion Jones (22) 

Cennin Pedr- Julie Baskeyfield (25) 

Clychau Glas- Ffion Davies (24) 

Blwyddyn 2 40 

Blwyddyn 3 61 Uned dan 9- 

Eos- Nerys Morgan (27) 

Eryr- Sian Jones (27) 

Wennol – Mererid Ellis (27) 

Yr Hebog- Arfona Williams (27) 

Blwyddyn 4 47 

Blwyddyn 5 47 Uned dan 12-  

Dyfrdwy- 29 Rhys Griffith 

Conwy- 27- Bethan Hughes 

Clwyd- 28- Hawys Parry 

Blwyddyn 6 37 

Cyfanswm llawn amser 332  

Cyfanswm + Meithrin 387  

 



 

1. Targedau 2018 - 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 Diwedd Bl.2 (Cyfnod Sylfaen) 

(Deilliant 5 neu uwch) 

   Diwedd Blwyddyn 6 

(Lefel 4 neu uwch) 

   

Maes/Pwnc: 2014 

Cyrhaeddiad 

2015 

Cyrhaeddiad 

2016 

Cyrhaeddiad 

2017 

Cyrhaeddiad 

2018 

Cyrhaeddiad 

2019 

Targed 

2014 

Cyrhaeddiad 

2015 

Cyrhaeddiad 

2016 

Cyrhaeddiad 

2017 

Cyrhaeddiad 

2018 

Cyrhaeddiad 

2019 

Targed 

Cymraeg 89.5% 92% 89% 88% 91.7%  87% 83% 92% 889.2%.2

% 

97.3%  

Mathemateg 97.4% 90% 96% 90% 91.7%  90% 92% 92% 89.2% 89.2%  

Gwyddoniaeth 

ABCH 

100% 100% 98% 98% 98.3%  93% 96% 97% 94.6% 100%  

Saesneg       87% 96% 92% 89.2% 100%  

DPC  87% 89% 87.5% 88.3%  87% 92% 89% 86.5% 89.2%  



 

LLWYBR DATBLYGIAD   CODI SAFONAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadansoddiad Data 

 

Arfarnu Pynciol ac 

Ysgol 

 

Llunio Cynllun 

Datblygu Ysgol 

 

CODI  

SAFONAU 

CYRHAEDDIAD 

(Rhaid cael llinyn 

cyswllt amlwg er mwyn 

codi safonau) 

 

Rhannu 

darganfyddiadau 

 

Monitro effaith y 

blaenoriaethau 

 

Targedau Unigol yn 

adlewyrchu’r 

blaenoriaethau 

 



 

Arfarniad o Flaenoriaethau CDY 2017-2018 
Blaenoriaeth Arfarniad 

BLAENORIAETH 1 
 
 

Codi uwch lefelau darllen yn y 
Gymraeg a’r Saesneg yng 
Nghyfnod Allweddol 2 

 
 

 
 
 
 
 

 Mae mwy o gyfleoedd i hybu darllen wedi arwain at godi hyder plant mewn llythrennedd. Gwelir tystiolaeth o hyn mewn canlyniadau asesiad 

athro gyda 40.6% o’r plant yn cyrraedd deilliant o Lefel 5- hyn y canran uchaf ers 5 mlynedd. 

 Dengys canlyniadau profion darllen Cenedlaethol fod cynnydd yn sgiliau darllen Cymraeg diwedd Blwyddyn 6 wrth gymharu â’u cyrhaeddiad yn 

y profion cyffelyb ym mlwyddyn 6. Gwelwyd fod 65% o’r garfan wedi gwneud cynnydd gyda 25% yn sgorio'r un fath ar gyfartaledd. 4 o ddisgyblion 

Blwyddyn 6 gwelwyd eu canlyniadau darllen yn gostwng. (O’r rhain- anghenion iechyd a chymdeithasol gan 3 allan o’r 4 disgybl). 

 Mae strategaethau ymyrraeth Ysgol y Llys wedi cyfrannu tuag at y cynnydd yma ac wedi profi’n llwyddiannus. Esiampl dda o hyn oedd cydweithio 

ac Adran Celfyddydau Sir Ddinbych a chynnal diwrnod Trosfeddiannu David Walliams- hyn yn ysgogi plant tuag at ddarllen- gweithgareddau wedi 

profi’n boblogaidd iawn drwy’r ysgol- ymateb da gan blant a gan rieni yn ôl holiaduron diwedd flwyddyn. Yn wir, yn ol holiaduron diwedd flwyddyn 

rhieni, mae 98% o’r rhai a ymatebodd yn credu fod y profiadau a chynigir i blant yr ysgol yn dda neu yn rhagorol. 

 Uned dan 9- mwy o wirfoddolwyr yn dod mewn i wrando ar blant yn darllen. Canlyniad hyn- mwy o gyfleoedd  i blant ddarllen ar goedd 
gydag oedolion / codi hyder disgyblion. 

 Uned dan 12- cyfnod darllen dyddiol / gweithgareddau geiriadur. Ffocws hyn- cynnydd mewn cyrhaeddiad plant mewn llythrennedd 
Cymraeg a Saesneg (Asesiad athro 2017-18 Bl.6) 100% yn cyrraedd Lefel 4 + yn Saesneg a 97.3% yn cyrraedd yn y Gymraeg- Canran uchaf 
ers 10 mlynedd.  

 Treialu Premier League Reading Stars- UD12- Effaith hyn oedd codi proffil a diddordeb bechgyn mewn darllen- hyn yn arwain at 54% o’r 
bechgyn ym mlwyddyn 6 yn cyrraedd Lefel 5 yn ol asesiad athro- canran uchaf ers 10 mlynedd! 

 Uned dan 9- Archeb Llyfrau Darllen / Wal ddarllen (Tasgau)- Adnoddau newydd yn boblogaidd a thasgau Wal darllen yn hybu 
brwdfrydedd darllen. 

 Buddsoddiad mewn adnoddau TGCH- Darllen ar y we- drwy gyfrwng Chrome books- codi diddordeb plant. Holiaduron disgyblion yn 
cadarnhau fod y buddsoddiad yma yn fodd effeithiol o hybu plant i ddarllen. 

 
BARN AR Y FLAENORIAETH: Wedi llwyddo  
 
Materion Gweithredu: 

 Defnyddio’r Offeryn Diagnostig i ddadansoddi atebion disgyblion yn y Prawf Darllen Cenedlaethol er mwyn cynllunio ar gyfer meysydd angen sylw. 

 Didoli llyfrau cyfeiriol y llyfrgell bresennol i’r Unedau- mwy o lyfrau ffeithiol ar gael iddynt fesul Uned. 

 Arfarnu cofnod darllen ysgol gartref- Holiadur i rieni i fesur effeithiolrwydd. 

 Parhau i gadw cofnod effeithiol o bortffolio Llythrennedd ar draws y Cwricwlwm. 

 Angen darparu mwy o iPads/ chrome books i ddatblygu agweddau o ddarllen grŵp. 



 Datblygu’r defnydd o INCERTS ar gyfer cynllunio bwriadus ac er mwyn targedu a thracio disgyblion yn effeithiol a dadansoddi data profion 

ac asesiadau diwedd blwyddyn a diwedd Cyfnod Allweddol er mwyn mesur cynnydd yn fanwl. Parhau i dracio cynnydd y Saesneg yn erbyn 

y Gymraeg. 

 Mwy o athrawon i fynychu hyfforddiant Shirley Clarke. 

 

BLAENORIAETH 2 

 
Codi safonau cyflawniad 
disgyblion mewn Mathemateg 
erbyn diwedd Bl.2 a chyflwyno 
strategaethau Singapore Maths 
ym mlynyddoedd 3 a 4. 
 

    
 Canlyniadau profion NFER Mathemateg wedi dangos cynnydd yn sgil dylanwad Singapore Maths ym mlwyddyn 2. Enghraifft o hyn 

yw drwy gymharu canlyniadau profion Hydref a Gwanwyn eleni. Erbyn y gwanwyn, (Mai 2018) roedd y canran o blant yn sgorio 95+ 
(Sgôr Safonedig) wedi cynyddu o 35% i 48%. Cynnydd o 13% yn ystod y tymor. O’r rhain- nifer yn sgorio sgôr safonedig o dros 115 
wedi cynyddu o  2 o blant i 5 o blant. 

 Gwelwyd o ddadansoddiad asesiad athro ar ddiwedd Cyfnod Sylfaen eleni fod 92% o’r garfan (60 disgyblion) wedi cyrraedd 
Deilliant 5 neu uwch mewn mathemateg. O hyn hefyd, fe gafodd 25% o’r bechgyn yn y garfan deilliant 6 mewn rhif. Hyn yn uwch 
na chanlyniad y merched. 23.5% o’r merched gafodd deilliant 6 mewn rhif.  

 Atgyfnerthodd y broses cymedroli Dalgylch GwE cadarnhad o lefelau asesiad athro'r ysgol. 

 Bu i gydlynydd rhif yr ysgol fynychu hyfforddiant Dull Bar Model i’r Uned dan 9- Siân Jones (Cydlynydd wedi mynychu) Deilliant hyn- 
magu hyder staff wrth ddefnyddio strategaethau.- Hyn am gael ei rannu ai fabwysiadu fel ysgol gyfan ac yn ehangach fel clwstwr 
cyfan ym Mis Medi 2018 ymlaen. 

 Craffu ar lyfrau yn dangos bod tystiolaeth o waith cyfrifo yn defnyddio dulliau pen ac yn ysgrifenedig yn drawsgwricwlaidd mewn llawer o’r 

dosbarthiadau gyda defnydd eang yn cael ei wneud o broblemau geiriol sy’n cyd-fynd â thema.  

 Craffu ar lyfrau yn dangos bod gweithgareddau wedi eu gwahaniaethu yn effeithiol ar sail gofynion y Fframwaith Rhifedd – Angen ansawdd y gwaith 

BARN AR Y FLAENORIAETH: Wedi llwyddo  
 

Materion Gweithredu: 

Cynllunio mwy cyfleoedd rheolaidd i ddefnyddio rhifedd ar lefel  briodol ar draws y cwricwlwm. 

 Parhau  i gynllunio ar gyfer amrywiaeth yn y profiadau mathemateg a ddarperir ar draws y pynciau/meysydd dysgu. Mae angen i 

athrawon CS sicrhau bod y  cyfleoedd i ddatblygu Rhif ar draws y Meysydd Dysgu yn cyfateb i’r cyfleoedd ar gyfer datblygu Llythrennedd o 

ran amlder. Mae angen sicrhau hefyd bod amrediad o weithgareddau Rhif yn yr Ardaloedd Dysgu. 

 Defnyddio’r Offeryn Diagnostig i ddadansoddi atebion disgyblion yn y Prawf Rhifedd Cenedlaethol er mwyn cynllunio ar gyfer meysydd angen sylw. 

 Cwblhau Portffolio Rhifedd ar draws y Cwricwlwm- Ydi hyn am gael gwahaniaeth? 

 Cydweithio a Chlwstwr Glan Clwyd i sicrhau fod deunyddiau angori Singapore Maths wedi cyfieithu i gefnogi staff dysgu. 

 Cynllunio- effeithiol? Addasu’r cynllunio i gyd-fynd ag egwyddorion sylfaenol C.S 

BLAENORIAETH 3 
 
Datblygu medrau TGCH y plant 
ac ymgyfarwyddo’n bellach 
gyda’r Fframwaith Cynhwysiant 

 Angen cyfeirio at adroddiadau monitro / craffu ar dystiolaeth 

 Mae tystiolaeth fod medrau disgyblion o ddefnyddio TGCH yn drawsgwricwlaidd gyda  llythrennedd/rhifedd a datrys problemau wedi gwella 

yn ystod y flwyddyn. Mae hyn wrth ddadansoddi canlyniadau monitro, holi plant, o arsylwadau gwersi.  



Digidol- (Paratoi a gweithredu 
argymhellion Dyfodol 
Llwyddiannus Donaldson 
 
 

 Mae buddsoddiad mewn offer megis Chrome books wedi codi hyder disgyblion wrth ddefnyddio TGCH i ddysgu’n drawsgwricwlaidd. Daw 

hyn yn glir o ymatebion plant mewn holiaduron ac wrth drafod y fframwaith cymhwysedd digidol. 

Staff dysgu wedi gwneud defnydd effeithiol o HMS Tachwedd 2017 i fapio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol i mewn i’r Cynlluniau presennol. Pob 

Uned yn arbrofi’n dymhorol gydag elfen o’r FfCD. Mae’r defnydd da o gynllunio wedi arwain tuag at godi diddordeb plant ac wedi arwain at gynnydd 

mewn cyrhaeddiad- hyn wrth dracio proffiliau a phortffolio TGCH disgyblion. Yn ol broses monitro, gall plant ganfod eu tystiolaeth yn sydyn a gallent 

drafod yr hyn sydd wedi ei wneud yn effeithiol a gan ddefnyddio termau cywir TGCH. 

 Adroddiadau Monitro yn dangos cryfderau wrth ddefnyddio TGCH yn yr Uned dan 9/12- Medrau Creu a Throsglwyddo Gwybodaeth- gan 

gynnwys fidio ac animeiddio yn  amlwg yn yr Uned dan 9. Tystiolaeth eang drwy’r ysgol o greu a throsglwyddo gwybodaeth ar ffurf e-bost a 

mwy o dystiolaeth o ddarganfod a dadansoddi gwybodaeth- graffio a chronfa data/logo ar waith. 

 Drwy broses arsylwi gwersi, monitro cynlluniau gwaith a holi plant mae mwy o ffocws wedi bod ar logio data. Gwelir hyn yn 

drawsgwricwlaidd mewn gwaith thema- yn fwyfwy mewn gwaith Gwyddoniaeth CA2. 

 Hyfforddiant staff effeithiol- gan ddenfyddio cwrs Gwion Clarke (Nerys Morgan) 

 Rhieni wedi mynychu cyflwyniad ar raglenni ‘One Stop Animation’ yr Uned dan 9. 

 Y defnydd o Chrome Books yn yr Uned dan 12  yn ehangu profiadau dysgu’r disgyblion. Hyn i’w ehangu. 

 Ariannwyd IPAD arweinyddol i bob arweinydd Uned- at ddefnydd hunan hyfforddiant a hefyd fel adnodd i gasglu tystiolaeth e.e. broses 

cymedroli. 

 Uned dan 7 wedi  

 Profion PASS ar lein wedi cael eu gweithredu gan yr Adran Iau a’r Uned dan 7.  

 Llysgenhadon TGCH yr ysgol wedi sefydlu ac yn cynorthwyo Unedau wrth gefnogi’r ddarpariaeth/ modelu- effaith hyn? 

 Dirprwy Bennaeth wedi defnyddio hyn fel prosiect ‘cwrs Rheoli Ganol GwE.  

 

BARN AR Y FLAENORIAETH: Wedi llwyddo  
Materion Gweithredu    

 Nodwyd gan GwE ar 20/04/18 mewn ymweliad monitro bod defnydd TGCh yn brin yn y llyfrau Uned dan 7. (Blaenoriaeth C.S- rhan ohono). 

 Wrth addasu’r Cwricwlwm i gyd-fynd ac Adroddiad Dyfodol Llwyddiannus Donaldson, addasu rôl cydlynwyr a ffocws yr addysgu- TGCH yn 

un o brif fesuryddion a llinynau. 

 Clustnodi athrawon i fynychu hyfforddiant Shirley Clarke. (Ymchwil i mewn i asesu ar gyfer dysgu). 

 Sicrhau bod staff/athrawon yn derbyn hyfforddiant dilynol gan ALNCO. 

 Paratoi’r ysgol ar gyfer newidiadau i’r cod ADY. 

 Gwerthuso effeithiolrwydd PCP’S.  

 Cefnogi staff wrth iddynt ddefnyddio canlyniadau holiaduron PASS- Blaenoriaethu anghenion. 

BLAENORIAETH 4 
 

 
 Holl staff ysgol wedi derbyn hyfforddiant ‘ASD’ gan Kathryn Nash a Glesni Thomas (Hydref 2017)-  Effaith hyn yw bod holl staff yn 

gallu cyfrannu tuag at adnabod anghenion disgyblion a chreu awyrgylch/hinsawdd bositif i bob unigolyn.   Yn ol holiaduron diwedd 



Datblygu’r ysgol fel ysgol ‘ASD 
Gyfeillgar’ a hefyd defnyddio 
profion PASS fel arf i gefnogi 
lles disgyblion.  
 
 
 
 
 
 
 

tymor i rieni, roedd 100% o rieni o’r farn fod ethos, lles, a gofal yr ysgol o ddisgyblion yn dda neu yn rhagorol. (70% yn credu ei fod 
yn rhagorol).   

 Gwelwyd tystiolaeth wrth graffu/monitro fod safon cynlluniau addysg unigol disgyblion yn llawer mwy manwl a dim mor generic a 
buodd yn y gorffennol. Roedd y farn wrth fonitro fod gan y staff ddealltwriaeth dda o anghenion disgyblion ac roedd y targedau ar 
eu cyfer yn rhai pwrpasol, heriol ond realistig. 

 Cyfeiriadau am gefnogaeth allanol i staff/disgyblion gan wasanaeth Outreach Ysgol Tir Morfa. 
 Cofrestr fanwl gan ALNCO yr ysgol yn nodi disgyblion ar y gofrestr sydd ar y sbectrwm ASD. 
 Profion PASS wedi gweinyddu yn nhymor yr Hydref i flynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6.  Wrth ddadansoddi’r profion PASS, ac yn benodol y 

rhai oedd wedi sgorio’n isel yn nhymor yr Hydref, mae’n amlwg fod yr ymyrraeth ei cyfer (Grwpiau Lles gyda staff ategol a Grwpiau 
Iaith a Chyfathrebu) wedi helpu cnewyllyn o blant oedd wedi sgorio’n uchel. O rhai a ail aseswyd, roedd 90% ohonynt yn dangos 
agwedd llawr mwy bositif tuag at eu hunain ac i’r ysgol..   

 Hyfforddiant i’r SENCO/Dirprwy/Pennaeth. Profion yn cael eu hail adrodd yn nhymor yr haf- ffocws ar y plant sy’n sgorio’n isel. 
 

BARN AR Y FLAENORIAETH: Wedi llwyddo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blaenoriaethau 2018-2019    

Pam y flaenoriaeth hon?  Blaenoriaeth cenedlaethol.  
 

Camau i’w cymryd M.P.Ll Pa bryd Cyfrifoldeb?  Cost? 
Hyfforddiant Staff gyfan 
Gan gynnwys staff ategol 

Sian Jones fel eiriolwr Cwricwlwm Newydd yn cynnig 
hyfforddiant staff gyfan. 
Staff wedi ymgyfarwyddo gyda’r newidiadau sydd ar y 
gweill.  

Medi 2018 S.J Amser 
Bwydo nol 

hyfforddiant Glasdir. 

Hyfforddiant athrawon- duliau 
OLEVI 

Staff yn ymwybodol o’u dulliau addysgu ac yn myfyriio 
ar yr hyn sy’n diwgydd ar lawr dosbarth- denfyddio 
cyfnod CPA er mwyn gweld arferio nda cyfoedion. 

Tymor yr Gwanwyn 
2018 

Arweinwyr 
Unedau 

Amser CPA 

Holiadur disgyblion a Staff Barn ar ddarpariaeth bresennol a dulliau addysgu a 
dysgu / Llais y dysgwyr 

Tachwedd 2018 S.J 
D.Ph 

Amser i gyflwyno a 
dadansoddi.  

Addasu’r Cynllunio i gydfynd 
efo meysydd diwygiedig- Llais 
y dyswgyr yn ganolog i’r 
cynllunio. 

Unedau yn arbofi wrth gynllunio yn ol argymhellion 
Donaldson- Arbrofi yn yr Uned dan 9 a chael adborth 

Medi 2018 Arwewinwyr 
Unedau 

Amser i gyfarfod 

Addasu Rol cydlynwyr Fel eu bod yn cydfynd a meysydd addysgu newydd- 
codi proffil argymhellion Donaldson 

Medi 2019 Penaneth ac 
uwch dim 

Amser- rhyddhau 
staff am 1 x awr I 

edrych drwy ffeiliau 
( 3 x dydd cyflenwol) 

Adolygu Strategaethau 
Addysgu 

Gweithredu polisi Adborth Gareth Coombes 
Gweithgor Adborth yn cyfarfod bob hanner tymor- 
cofnodion yn cael eu cadw a’u rhaeadru i unedau.  

Medi 2018 ymlaen Athrawon Amser 

Blaenoriaeth: 1: Arbrofi ac addasu’r Cwriclwm a’r darpariaeth a gynigir yma yn Ysgol y Llys i gyd fynd a deilliannau Adroddiad yr 
Athro Donaldson ‘Dyfodol Llwyddiannus’.  



Pontio dulliau addysgu’r 
Cyfnod yn yr Adran Iau 

Sefydlu ardaloedd dysgu yn yr Uned dan 9/12- Trefnu 
amserlenni sy’n caniatau grwpiau ffocws effeithiol a 
thasgau heriol ac ymestynnol.  

Hanner tymor 
Hydref 2018. 

Sian Jones Amser 

Ymweld ag Ysgol Gwenffrwd / 
Dewi Sant i weld sut meant yn 
datblygu ardaloedd newydd- 
cydweithio ysgol i ysgol.  

Rhannu arferion da- cydweithio fel clwstwr. Hydref 2018 DPH / Ff.D / 
A.J 

 
Amser 

Ymweld ag ysgolion aroloesi 
Gogledd Cymru- clustnnodi 
amser i ryddhau staff i weld 
arfer dda.  

Rhaedru gwybodaeth yn ol mewn cyfarfodydd staff 
(gweler cofnodion staff) 

Tymor yr Hydref 
2018 ymlaen 

  
Cyflenwol x 4 dydd 

Buddosddiad mewn offer 
TGCH 

Archebu Ipads fesul dosbarth- cadw dystiolaeth 
rhaglenni megis SEASAW. 
Defnyddio i gadw tystiolaeth 

Tachwedd 2018 
ymlaen 

  
£1400 (IPADS X 5) 

Pennaeth yn mynychu 
hyfforddiannt cenedlaethol 
CDAG (Llandrindod) 

Adrodd nol i staff mewn cyfarfodydd- Ffocws LLES    
£340 

Ymateb i argymhellion draft 
Cwricwlwm Donaldson 

Staff wedi ymgyfarwyddo mewn cyfarfodydd staff- 
treialu argymhellion.  

Tymor y Gwanwyn 
2019 

 Amser 
 

Hyfforddiant i rieni ar 
ddatblygiadau’r Cwricwlwm 
Newydd 

Trefnu noson wybodaeth i rieni- cyfle i rieni holi am 
unrhyw ddatblygiadau arfaethedig.  

Tymor y Gwawnyn 
2019 

  
Amser 

(Lluniaeth £50) 

Hyfforddiant Staff (Elfen Lles) Hyfforddiant yn Neuadd y Dref, Dinbych ar 
bwysigrwydd elfen Lles 

Hydref 3ydd, 2018.  Amser 

Cydwiethio fel Clwstwr ar 
brosiect Lles (Cwricwlwm 
Newydd) 

O dan arweiniad Dylan Jones, cydweithio fel clwstwr 
Glan Clwyd ar brosiect teulu gyda’r ffocws ar Lles- 
Cynnwys gweithrtedu elfennau PASS, a prosiect ar y 
cyd.  

Tachwedd 2018 
ymalen 

  
Cyflenwol 

(Arian Clwstwr GwE) 

Ymateb i argymhellion Gwe 
Iaith (Siarter Iaith) 

Llwyddo i ennill wobr aur erbyn Mawrth 2019. 
Hyrwyddo’r Gymraeg ar lawr dosbarth / buarth ysgol / 
coridorau. 

Yn barhaus  £700- Adnoddau 
(Grant Cwmni Fran 

Wen) 



Annog cefnogaeth rieni ac hyrwyddo’r Gymraeg yn y 
gymued. Codi proffil Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
2020 

 

 

 

Pam y flaenoriaeth hon?  
Yn dilyn ymweliad monitro llawn gan GWE (Ebrill 2017)- Amlygwyd elfennau i ddatblygu gyda’r Cyfnod Sylfaen. 
 
CYFRANIAD AT GODI SAFONAU 
 

 Safonau iaith a rhifedd yn gwella drwy’r Cynfod Sylfaen- Offeryn tracio cynnydd ar waith ac yn cefnogi athrawon wrth gynllunio’r ddarpariaeth.  

 Disgyblion yn gallu ymateb yn effeithiol i’w gwaith eu hunain a’i wella’n briodol, hefyd yn gallu trafod eu cynnydd gydag eraill- hyder disgyblion ac annibynniaeth disgyblion yn cynyddu yn sgil 
i ddarpariaeth estynedig- profiadau cyfoethog.  

 Darpariaeth ar gyfer TGCH yn gwella yn sgil buddsoddiad mewn offer TGCH 
Safonau addysgu yn gyson dda drwy'r ysgol gydag elfennau o ragoriaeth.  

 

Camau i’w cymryd M.P.Ll Pa bryd Cyfrifoldeb?  
Creu ardaloedd dysgu ymhob 
dosbarth 
 

Pontio Cynfod Sylfaen ac Adran Iau- Unedau yn cyfarfod ac yn cytuno 
ar enwau’r ardaoledd. Hyn y n sicrhau cysondeb ac yn annog 
annibynnaieth disgyblion.  

Medi 2018 Arweinwyr Unedau 

Ymweld ag Ysgolion (Arfer 
dda) 

Trefnu ymweliad I Ysgol Gwneffrwd, Treffynnon. Trafod ardaloedd 
dysgu, darpariaeth cyfnod sylfaen, defnydd o’r ardal tu allan.  
Ymweld a dosbarthiadau Uned dan 5 a 7.  

Hydref 2018 D.PH / A/J / Ff.D 

Blaenoriaeth: 2  Datblygu a gwreiddio addysgeg y Cyfnod Sylfaen 

 



Ail strwythuro trefniadau 
cyfnodau CPA 

Er mwyn hwyluso trefniadau, cynllunio ar y cyd, gweithredoedd 
unedau a chysoni arferion. Treialu hyn am hanner tymor a ymateb I 

adborth staff ac arweinwyr.  

Medi 2018 
ymlaen 

Pennaeth ac uwch dim  

Addasu cynlluniau canolig Diweddaru gwead a ffocws cynlluniau canolig- ffocws penadant ar 
Llais y Dysgwr wrth gynllunio thema.   

Medi 2018 
ymlaen 

Arweinwyr Uned dan 5 a 
7 

Cynnig mwy o brofiadau 
ymarferol i ddisgyblion yr 
Uned dan 7 

Ymweld a’r gymuned a’r ardal leol yn gyson- cydweithio’n agosach efo 
Mudiadau megis Merched y Wawr, Gymdeithas Gymraeg, Cymdeithas 

Capeli Rehoboth, Bethel.  
Defnyddio Pwyllgor Apel Eisteddfod yr Urdd 2020 fel arf i hyrwyddo’r 

Gymraeg y y Gymuned.  

Tymor yr Hydref 
2018 

Arweinwyr Uned dan 5 a 
7 

Defnydd ymestynol o’r ardal tu 
allan 

Ardaloedd penodol yn yr Ardal tu allan (Uned dan 5)- Datblygu 
profiadau dosbarth tu allan 

Tachwedd 2018 Staff Cyfnod Sylfaen 

Ymateb i ganfyddiadau 
hoiliaduron PASS (Blwyddyn 2) 

Ymateb i argymhellion Lles yr holiaduron- Ymyrraeth ‘Theraplay’.  
disgybl ym mlwyddyn Derbyn.  

Gweithwraig cyswllt teulu yn gweithredu rhaglen ymyrraeth 
‘Welcomm’ I gefnogi disgyblion meithrin gyda iaith a lleferydd.  

Tachwedd 2018 
ymlaen 

Athrawon Blwyddyn 1 a 
2.  

Cryfhau llais y dysgwr Sicrhau cyfleoedd I blant yr Uned dan 7 i adrodd yn ol yn eu 
dosbarthiadau o gyfarfodydd Cyngor Ysgol / Grwp Gwyrdd / Siarter 

Iaith / Llysgenhadon TGCH.  

Medi 2018 
ymlaen 

Athrawon 
Rhianwen Mason 

(Cyswllt Cyngor Ysgol).  

Datblygu defnydd o raglenni 
Seasaw fel adnodd TGCH i 
hyrwyddo’r addysgu ac 
ymateb i gofynion Fframwaith 
TGCH. 

Daytblygu hyder ac annibynnaieth disgyblion.  
Archebu mwy o IPADS i weithredu hwn ar lawr dosbarth.  

Tachwedd 2018 
ymlaen.  

Athrawon Cyfnod 
Sylfaen.  

Hyfforddiant Llythrennedd 
(Llafar)- athrawon 
 
Hyfforddiant Iaith (I 
gymorthyddion) 

Arweinyndd Uned dan 7  I fynychu hyfforddiant Lythrennedd (Llafar) 
gan GwE ac adrodd yn ol i staff C.S 

 
 

Clustnodi dwy aelod o staff ategol I fynychu’r Hyfforddiant.  

Hydref 2018 
 
 

Tachwedd 2018 

Ffion Davies 
 
 

Emily Parry a Carys 
Bunnell.  

Sicrhau digon o gyfleoedd 
drawsgwricwlaidd ymhob 
ardal 

Angen dyfnhau deallwriaeth grwpiau ffocws mewn ardaloedd eraill- 
hyn wedi ei gynllunio’n ofalus. Hyn I weld mew tysiaoleth o fonitro 

gwersi, mewn tysitolaeth gwaith / ffotograffau.  

Tachwedd 2018 
ymlaen 

Arweinwyr Unedau.  

 



 

Pam y flaenoriaeth hon?  
 Adroddiadau arsylwi gwers yn gyffredinol dda gydag elfennau o ragoriaeth mewn un dosbarth. Ond agweddau digonol mewn lleiafrif o ddosbarthiadau.  

 Adroddiadau monitro yn nodi anghysondeb yn safonau  gweithredu egwyddorion sylfaenol AagD. 

 Adroddiadau arsylwi gwersi yn nodi cynnydd yn y cyfleoedd i ddisgyblion lunio MPLl. Yn yr afrer orau gwelwyd gwelliant yng ngallu disgyblion drafod eu dysgu, hunan arfarnu ac asesu 
cyfoedion, sylwadau. Ond nid yw hyn yn gyson drwy'r ysgol.  

Adroddiadau craffu ar lyfrau yn nodi anghysondeb yn ansawdd adborth athrawon i waith disgyblion, gyda safonau yn amrywio o ddigonol i ragorol. Cyfleoedd i ddisgyblion ymateb i adborth ac ail 
ddrafftio gwaith hefyd yn amrywio. Gwell ansawdd i adborth yn llyfrau iaith disgyblion na llyfrau rhifedd a llyfrau thema. 
 
CYFRANIAD AT GODI SAFONAU 

 Safonau ysgrifennu yn gwella drwy’r ysgol  

 Disgyblion yn gallu ymateb yn effeithiol i’w gwaith eu hunain a’i wella’n briodol, hefyd yn gallu trafod eu cynnydd gydag eraill  

 Darpariaeth ar gyfer ysgrifennu ar draws y cwricwlwm yn gwella 
Safonau addysgu yn gyson dda drwy'r ysgol gydag elfennau o ragoriaeth 

 

Camau i’w cymryd M.P.Ll Pa bryd Cyfrifoldeb?  
Atgoffa staff mewn cyfarfodydd ar ddechrau’r tymor bod  holl elfennau Asesu 
ffurfiannol  yn mynd i fod ar waith i safon dda drwy'r ysgol ar lawr dosbarth ac yn llyfrau 
disgyblion. Pennu dyddiad Wythnos Asesu ffurfiannol ar ddiwedd bob tymor.   
Atgoffa staff o’r canllawiau sydd  gael ym mholisi Asesu’r Adran Iau  - i’w dilyn gan 
bawb. e.e. DD a MPLL eglur, defnyddio  MPLL generig a pwnc benodol ar wahân, sicrhau   
targedau unigol addas i bob disgybl,  defnydd cyson o bartneriaid trafod, hunan asesu 
ac asesu cymheiriaid, adborth llafar ac ysgrifenedig clir, cwestiynu effeithiol , 
enghreifftio testun er mwyn pennu MPLL. 

Sylwadau monitro yn nodi 
cysondeb  a safon dda neu well 
mewn gweithrediad egwyddorion 
asesu ffurfiannol. 
Holl staff yn gweithredu’r holl 
egwyddorion yn  gyson.   
 

Cyfarfodydd Staff 
2018 (Parhaus) 
Gweithredol ymhob 
dosbarth o 
ddechrau Medi  

Holl staff dysgu a chymorthyddion yr ysgol.  
DP( pennaeth)   a RHG(dirprwy) i arwain  
Llywodraethwyr i fonitro cynnydd yn ystod y 
flwyddyn / Llwybrau dysgu  
Cydlynydd Asesu / Uwch dim i roi adroddiad 
dymhorol ar ddatblygiadau.  

Datblygu arbenigedd pellach yn unol â chanfyddiadau yn dilyn hyfforddiant Shirley 
Clarke 2 athrawes (C.M a N.M) – Hyn yn cyplysu dysgeidiaeth Cyfnod Sylfaen (Caren 
Morris) a Nerys Morgan (Adran Iau)0 Cydweithio efo Ysgol Deganwy ar y prosiect.  
Y ddwy uchod i adrodd yn ôl i staff a llywodraethwyr ar yr hyfforddiant a’i oblygiadau i’r 
ysgol. Addasu camau gweithredu’r CDY lle bo angen  yn unol ag unrhyw ddatblygiadau 
yn dilyn mynychu’r hyfforddiant.  

Holl staff a llywodraethwyr yn 
hollol ymwybodol o ddatblygiadau 
diweddaraf ym maes ymchwil 
Shirley Clarke. 
Canfyddiadau o’r hyfforddiant ym 
weithredol ar lawr dosbarth ac yn 
cael effaith gadarnhaol ar safonau 
addysgu a safonau cyrhaeddiad 
disgyblion  

Hyfforddiant  
Medi/Tachwedd- 
Venue Llandudno  

CM  a NM i fynychu ac adrodd yn ôl i staff a 
llywodraethwyr .  
DP/RHG i addasu’r CDY a chyflwyno unrhyw 
newidiadau i staff a llywodraethwyr.  
 

Blaenoriaeth: 3  Datblygu ymhellach agweddau o Asesu ar  Gyfer Dysgu 
Addysgu – Cynnal a chodi safonau addysgu a dysgu er mwyn galluogi pob disgybl i gyflawni hyd eithaf ei allu. Ffocws ar ddefnydd effeithiol holl elfennau asesu ffurfiannol  drwy’r ysgol a datblygu 
ansawdd adborth ac ail ddrafftio mewn gwersi a llyfrau gwaith. 



Holiadur i ddisgyblion  - ffocws ar egwyddorion asesu ffurfiannol a sut mae’n eu helpu i 
wella eu gwaith. 
Addasu Gweithgor Marcio’r ysgol i ffocysu ar egwyddorion ehangach asesu ffurfiannol 
ac asesu ar gyfer dysgu.  e.e. sut i fod yn  bartner trafod effeithiol, sut i osod a 
chyrraedd eich targedau personol, sut i ymateb i waith disgyblion eraill, sut i wella eich 
gwaith eich hun .  
Gweithredu holiaduron PASS (Tymor yr Hydref 2018)- Adborth i staff mewn cyfarfod o 
ddeilliannau tymor yr haf 2018.  

Cryfhau llais y disgybl- Disgyblion 
yn cael llais pendant am ansawdd 
addysgu yn yr ysgol  ac agweddau 
at eu hunain. (PASS)  
Holiaduron yr Haf yn dangos bod 
disgyblion yn hapus gyda 
darpariaeth yn yr ysgol a c yn 
hyderus wrth weithio tuag at wella 
eu gwaith   

Diwedd Medi 2018 
ac eto Mehefin 
2019 
 
Gweithgor Asesu i 
gyfarfod bob 
hanner tymor.    

  NM/ CMi lunio a dadansoddi holiaduron  a 
chydweithio gyda’r Gweithgor Asesu 
Gweithgor Asesu i roi cyflwyniad i 
Lywodraethwyr ar eu gwaith yn nhymor yr Haf 
2019.  

Tynhau trefn cynllunio tymor byr i sicrhau cysondeb drwy’r ysgol sicrhau bod addysgu 
manwl a sgil benodol ymhob gwers- Templedi wedi selio ar feysydd diwygiedig 
Cwricwlwm ‘Dyfodol Llwydddiannus’ (Athro Donaldson)  
Cynlluniau tymor byr yn nodi MPLl perthnasol  i sgiliau’r wers. e.e. MPLL ffurf benodol 
mewn iaith.  
Adolygu polisi adborth a chywiro gwaith  yr ysgol gyda staff a llywodraethwyr   

Cynlluniau TB yn manylu ar  ychydig 
o sgiliau penodol i’w datblygu o 
fewn gwers a MPLL eglur i 
ddisgyblion. 
Adborth yn gyson seiliedig ar y DD  
a‘r MPLL ac yn cynnwys camau 
pellach i ddisgyblion wellau eu 
gwaith  

O Medi 2018 
ymlaen 

Holl staff dysgu . 
DP a’r Uwch dim i fonitro cynlluniau yn gyson ( 
bob hanner tymor) a chynnig arweiniad pellach  
i unigolion yn ôl y gofyn. 

Cynllunio gofalus ar gyfer cynnal cyfnodau myfyrio ac adolygu o ansawdd drwy gydol 
gwers gan roi sylw i waith gwahanol ddisgyblion. Ymestyn ardal ‘Tasg Ffocws’ sydd wedi 
gwreiddio yn y Cynfod Sylfaen ymhellach yn yr Uned dan 9 a 12.    
Staff i fanteisio ar gynfod au CPA ar y cyd I sicrhau cysondeb mewn llyfrau /ansawdd 
marcio / adborth disgyblion.  

Cynlluniau gwersi yn nodi 
cyfleoedd pendant i fyfyrio ac 
adolygu .   
 
Disgyblion wedi eu hyfforddi i 
adolygu’n effeithiol ac adnabod 
camau ar gyfer gwella eu gwaith eu 
hunain wrth graffu ar waith eraill.   

O Hydref 2019 
ymlaen  
 

DP i arwain 
Holl staff i weithredu 
Monitro  gwersi Tachwedd 2018 yn rhoi sylw i 
hyn   

Cydweithio ysgol i ysgol – gydag ysgolion Gwenffrwd, Treffynnon a Dewi Sant y Rhyl ar 
ddatblygu adborth mewn gwaith rhifedd.  Cyfle i graffu ar lyfrau disgyblion ysgol 
Gwenffrwd a nodi arferion da i’w efelychu.  
Cyfarfod staff yn yr ysgol hon i ddilyn yn syth  er mwyn  cadarnhau trefniadau 
gweithredu ac efelychu arferion da  
 

Safon adborth da i ddisgyblion 
mewn gwaith iaith yn digwydd yn 
gyson.  
Disgyblion yn cael cyfle i ymateb i 
adborth a gwella eu gwaith 
Cyfarfod eto Gwanwyn 2019 .  

HMS Hydref 2018 
Cyfarfod staff i 
ddilyn ar ddechrau’r 
hanner tymo . 

DP a RHG 
Uwch dim i fonitro llyfrau Tachwedd 2018 , 
Chwefror 2019 a Mai 2019. 



 

  

 

 

  

DEILLIANNNAU:   Adroddiadau monitro gwersi, cynlluniau a llyfrau  yn nodi bod: 

  cysondeb gweithredu  holl egwyddorion  asesu ffurfiannol i safon dda  ar draws yr ysgol yn ddi-eithriad   

  safonau addysgu yn gyson dda ymhob dosbarth gydag elfennau rhagorol mewn rhai dosbarthiadau.  

 Safon adborth athrawon yn gyson dda mewn gwersi ac ymhob llyfr gwaith, gyda disgyblion yn cael cyfleoedd cyson i ymateb i’r adborth ac i wella eu gwaith drwy ail ddrafftio pwrpasol o ansawdd.  

 cynnydd yng nghyfraniad disgyblion at bennu MPLl yn annibynnol , cynnydd yng ngallu disgyblion i drafod eu dysgu, cyfleoedd da ar gyfer hunan arfarnu ac asesu cyfoedion, sylwadau ffurfiannol yn y 
llyfrau a chyfleoedd i wella gwaith. 

 Holiadur disgyblion yn dangos eu bod yn weithredol yn eu dysgu ac yn gweld cynnydd yn eu gallu i drafod eu dysgu ac yn nodi bodlonrwydd yn ansawdd yr addysgu yn yr ysgol  

COSTAU 
£400: Rhyddhau’r cydlynydd i arsylwi / monitro 2 diwrnod.  
£1,000 – Hyfforddiant Shirley Clarke i 2 athro   – Tachwedd ( Gwariant GEY) 
£290     10 copi o “ Outstanding Formative Assessment – Culture and Practice “ Shirley 
Clarke   -  cyfeiriol i staff   (Gwariant GEY)  
£800 – cydweithio Ysgol i Ysgol   - adborth craffu ar lyfrau  4 diwrnod llanw (Gwariant 
GEY) 

MONITRO CYNNYDD 
Tymor Hydref  Hydref   - Tracio llyfrau , monitro cynlluniau, ffocws mewn arylwadau gwersi, Holiadur disgyblion, Taith 
ddysgu ( i gynnwys llywodraethwyr)  
Tymnor Gwanwyn      Tracio llyfrau , monitro cynlluniau, ffocws mewn arylwadau gwersi 
Tymor Haf         Tracio llyfrau ( i gynnwys llywodraethwyr)  monitro cynlluniau, ffocws mewn arylwadau gwersi 
Holiadur disgyblion arsylwi  gwersi    
 



Pam y flaenoriaeth hon?   
 
Dengys o ganlyniad asesiad athro 2017-18 (Diwedd Blwyddyn 6) fod canlyniad o 89% (Lefel 4+) yn is na 
Chyfartaledd AALL a Chymru Gyfan. Hefyd 13.%% yn sgorio sgor safonedig o dan 85.  
 

 

Camau i’w cymryd M.P.Ll Pa bryd Cyfrifoldeb?  Cost? 

STAFF 
Sicrhau mwy o gyfleodd 

i atgyfnerthu sgiliau 

rhifedd yn 

drawsgwricwlaidd 

Mwy o dystiolaeth o rifedd i weld yn drawsgwricwlaidd 

mewn themau newydd yn gysylltiedig a’r Cwricwlwm 

Newydd. 

Arddangosfa enghreifftiol. Sicrhau wrth fonitro 

rhifedd/mathemateg bod pwyslais ar yr elfen 

drawsgwricwlaidd- Monitro llyfrau/holi plant.  

Medi 2018 

ymlaen 

Uwch dim 

 

Cydlynydd 

Rhifedd 

Adran Iau a 

C.S 

 

Amser 

Sicrhau hyfforddiant 

Bar Model i athrawon 

Datblygu hyder disgyblion a staff wrth ei ddefnyddio.  

 

 Tachwedd 

2018 

Cydlynydd 

Rhifedd S.J 

 £190 x 2 

Arweinydd Rhifedd GwE 

(Manon Esyllt Davies) i 

gydweithio efo 

cydlynwyr 

Cefnogaeth GwE i edrych ar ddarpariaeth rhifedd yr 

ysgol-  

Tachwedd 

2018 

Sian Jones 

 

Julie 

Baskeyfield 

 

Amser 

(Cyflenwol x 

2) 

£200 

Blaenoriaeth: 4-  Codi safonau rhifedd yn CA2- Yn benodol gallu plant i ddatrys problemau ac i ddyfnhau eu 
gallu i ymrhesymu.  
 



Diweddaru ac ail 

gyflwyno llyfryn Cyfrifo 

ysgol gyfan. 

Cynorthwyo rhieni a theuluoedd i gefnogi addysg 

rhifedd yn y cartref. Sicrhau fod dolenni perthnasol 

ar gael i rieni.  

 

Cynnal Noson Wybodaeth i rieni yn hyrwyddo 

strategaethau rhifedd ysgol- Trefnu Noson ‘Speed 

Learning’.  

Tachwedd 

2018 

 

 

 

Ionawr 2019 

Sian Jones  

Amser 

Cydweithio efo 

gweithwraig o’r 

Principality i gynnig 

seisynau ‘Addysg 

Ariannoli i blant.  

Datblygu hyder a gallu disgyblion yr Adran Iau i 

ymgyfarwyddo gyda materion ariannol, perthnasol.  

 

Mawrth 2019 

Athrawon CA2 

 

 

 

Amser 

Profion Cenedlaethol Ail strwythuro’r broses o weinyddu’r profion rhifedd 

weithdrefnol wrth eu cynnal dwy waith y flwyddyn ac 

ar lein.  

 

Tachwed a 

Mai 2019 

Sian Jones 

Julie 

Baskeyfield. 

 

Amser 

Awdit adnoddau ysgol 

gyfan 

Sicrhau fod andoddau rhifedd ar gael yn dilyn awdit 

ysgol gyfan.  

Tymor yr 

Hydref 2018 

Sian Jones 

Julie 

Baskeyfield. 

 

Amser 

rheolaethol 

Hybu sgiliau 

Mathemateg Pen 

Adolgyu systemau mewnol Unedau er mwyn sicrhau 

mwy o gyfleodd i hybu sgiliau mathemtaeg pen / 

dealltwriaeth o dablau lluosi.  

 

Parhaus 

Sian Jones 

Julie 

Baskeyfield. 

 

Llyfrynnau 

Sgiliau Pen 

(Merigo) £50 

Cynnal grwpiau 

ymryrraeth / Dyfal 

Donc Rhifedd i grwpiau 

o blant Blwyddyn 3. 

Cydlynydd rhifedd i amserlenni amser i staff ategol i 

gynnal grwpiau ymyrraeth- hyn wedi selio ar 

ganlyniadau profion cenedlaethol rhifedd a sgoriau 

safonol disgyblion.  

 

Medi 2018 

ymlaen 

Sian Jones 

Julie 

Baskeyfield. 

 

Cymhorthydd 

£2300 

 

 



 

 

 

 

 

Blaenoriaethau Ategol (Rhan 2)  
 

Blaenoriaeth Tystiolaeth Gweithred Cyfrifoldeb Amserlen Cost Gwerthusiad 
 
Siarter Iaith- 
Paratoi ar gyfer 
ennill cymwyster 
Aur y Siarter Iaith 
 
(Erbyn Mawrth 
2019) 
 

Safonau 
Cymraeg 
disgyblion yn 
codi- 
canlyniadau 
gwe iaith/ 
holiaduron yn 
dangos 
cynnydd. 

*Criw Siarter Iaith yn weithredol- 
codi safonau’r Gymraeg ar y 
buarth/coridorau/ ystafell ginio 
*Codi proffil y Gymraeg yn Stryd 
Fawr Prestatyn.  
*Chwaraeon buarth 
*Mwy o ddefnydd o ‘apps’ 
Cymraeg. 
*Gwersi Cymraeg i oedolion 

 
DP / RHG 

 
ER 

 
UWCH DIM 

 
Cynrychiolwyr 

Uned 

 
Medi 2018 

ymlaen 

 
£170 (Cyflenwol) 

Cost gemau buarth 
Wythnos Cymru 

Cwl- Trefnu 
ymweliad Welsh 
Whisperer- £400 

 
£300-Adnoddau 

 
 
Gorff 2019 

 
Ysgolion Iach 
 
 
 
 

Cam 6 Ysgolion 
Iach 

Cydlynydd yn cydweithio a Paula 
Roberts- cynnal cyfarfodydd staff. 
Casglu tystiolaeth / cofnodion 
cyfarfodydd Cyngor Ysgol / 
Llywodraethwyr / Cofnodion 
staff.  
Adolygu polisiau Lles a Ffitrwydd- 
casglu tystiolaeth fesul Uned.  

ME 
 

DP 
 

UWCH DIM 

Medi 2018 
ymlaen 

Amser 
 
 

Grant PDG 
(Clybiau Ffitrwydd- 

Elen Lloyd) 

 
 

Gorff 2018 

Paratoi ar gyfer 
diwygio’r Cod ADY 

Clwstwr yn 
enwebu 
‘eiriolwr’ 

*Glesni Thomas i gynrychioli’r 
Clwstwr 

DP 
 

GTh 

Medi 2018 
ymlaen 

Amser 
(Cyflenwol) 

Gorff 2018 



*Mynychu hyfforddiant- 
rhaeadru’n llwyddiannus i’r  
Clwstwr 

Addasu Rhaglen 
Monitro’r Addysgu 
yr ysgol 

 Uwch dim yr ysgol yn defnyddio 
blaenoriaethau’r CDY er mwyn 
creu rhaglen cynhwysfawr o 
fonitro. Ffocws ‘teithau dysgu’ a 
chraffu ar lyfrau.  
Yn dilyn cwrs Shirley Clarke- 
athrawon yn myfyrio ar safonau 
addysgu.  

DP 
Rh.G 

S.J 
Ff.D 
A.J 

Medi 2018  
Amser 

 
Gorff 2018 

 
Uned dan 5- 
Datblybu 
ymhellach 
defnydd o rol 
Lowri Jones  
 
 
 

Hyfforddiant 
pecyn ‘Therapi 
Iaith’  

Sgrinio holl ddisgyblion Meithrin 
ar fynediad- cydweithio a SENCO 
yr ysgol a staff- amlygu anghenion 
iaith a lleferydd 

M.C 
 

L.J 
 

G.Th 

Medi 2018 
ymalen 

 Amser Yn dymhorol.  

 

  



 

  

  

Hydref 2018 

 

Pasg 2019 

 

Haf 2019 
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 Ethol Cadeirydd Llywodraethwyr 

 Adolygu aelodaeth pwyllgorau a 
swydd ddisgrifiadau 

 Adolygu Buddiannau Busnes 
Llywodraethwyr. 

 Cyflwyno polisi codi tal. 

 Cytuno ar dargedau perfformiad 
ar gyfer y flwyddyn 

 Cyflwyniad data/Safonau i’r corff 

 Adroddiad y Pennaeth i’r Corff 

 Adroddiad Cyllidol 

 Cyfarfod Rheoli Perfformiad y 
Pennaeth 

 Adolygiad Cyflog. 

 Adroddiad Blynyddol i rieni 

 Derbyn y gyllideb ddangosol gan yr 
Awdurdod 
Gosod y gyllideb a chytuno ar lefelau 

staffio. 

 Adolygu Buddiannau Busnes 
Llywodraethwyr. 

 Adolygu’r polisi Mynediadau 

 Adroddiad y Pennaeth i’r Corff 

 Adroddiad Cyllidol  
 

 

 Awdit Iechyd a Diogelwch, adolygu 
polisi. 

 Asesiad Risg Tan 

 Awdit adeilad 

 Adolygu Buddiannau Busnes 
Llywodraethwyr. 

 Trafod a chytuno ar brospectws yr 
ysgol. 

 Adroddiad y Pennaeth i’r Corff 

 Adroddiad Cyllidol  
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 Gosod dyddiadau Cyfarfodydd y 
Flwyddyn 

 Gosod blaenoriaethau’r flwyddyn 

 Adolygu data a chanlyniadau 
asesiadau 

 Adolygu datblygiadau CDY 

 Cyfarfodydd is bwyllgorau fel bo 
angen. 

 Adrodd yn ol ar hyfforddiant 
Llywodraethol / ymweliadau 

 Uwchlwytho 
data/targedau/meincnodi I 
gwefan G6 (GwE) 

 Adolygu datblygiadau CDY 

 Cyfarfodydd is Bwyllgorau 

 Adolygu’r prospectws i sicrhau 
cydymffurfiad. 

 

 

 Arfarnu effeithiolrwydd y Corff 
Llywodraethol. 

 Adolygu presenoldeb disgyblion a 
staff. 

 Adolygu datblygiadau CDY 

 Adolygu ymweliadau Llywodraethol 

 Cyfarfod ar y cyd rhwng staff a 
llywodraethwyr. 

 Cyfarfodydd is bwyllgorau fel bo 
angen. 
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 Noson Agored dechrau’r flwyddyn 

 Gwasanaeth Diolchgarwch 

 Cyngherddau Nadolig 

 Operation Christmas Child  
 Cyfarfodydd Clwstwr 

Sirol/Swyddog GWE 
 Cyfarfodydd Ffederasiwn Ysgolion 

Cymraeg 
 Ffair Nadolig 
 Disgo / Noson Ffilm 
 Partiion Nadolig 
 Cinio Nadolig 
 Plant Mewn Angen 
 Gwasanaeth Eglwys y Plwyf 
 Nosweithiau Wybodaeth i rieni 

 Eisteddfod Cylch a Sir 
 Eisteddfodau Ddawns 
 Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi 
 Dathliadau’r Pasg 
 Diwrnod Trwynau Cochion 
 Diwrnod Cenedlaethol y Llyfr 
 Nosweithiau Agored 
 Adolygiadau CAU 
 Cyfarfodydd CAU 

 Cyfarfodydd Clwstwr Sirol x2 

 Cynhadledd Penaethiaid 

 Noson Agored 

 Diwrnod Lles Plant a Staff Nofio yr 
Ysgol. 

 Cyst Siarad Gyhoeddus 
 

 Mabolgampau 

 Ymweliadau / tripiau 
 Caerdydd Blwyddyn 6 
 Nant BH- Blwyddyn 5 

 Adroddiadau Blynyddol 

 Nosweithiau Agored 

 Adolygiadau CAU 

 Cyfarfodydd CAU 

 Cyfarfodydd Trosglwyddo Bl.6 

 Cyfarfodydd Clwstwr Sirol x2 

 Gwasanaeth Ffarwelio Bl.6 

 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 
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Tasgau Cyffredinol: 

 Adolygu Swydd ddisgrifiadau a 
chyflwyno llyfryn DPP 

 Ffurflen Sept Return 
 RHEOLI PERFFORMIAD Staff a 

Pennaeth 
 Ymarfer Tân 
 Cyfarfodydd SENCO 
 Lluniau Ysgol Unigol TEMPEST 
 Cyfarfodydd Cyngor Ysgol 
 Holiadur disgyblion / Rhieni 
 Pantomeim 
 Cyfarfodydd Chwaraeon Rhyl a 

Prestatyn. 
 Rhedeg Traws Gwlad 
 Hyfforddiant beicio 
 Darlleniadau meter 

Tasgau Cyffredinol: 

 Awdit Cyllidol 

 Cau’r Cyfrifon 

 Ymarfer Tan 

 Cyfarfodydd Senco 

 Eisteddfod yr Urdd 

 Adolygu Prospectws 

 Gweithgareddau Trosglwyddo Bl.6 

 PLASC  

 Cyfarfodydd Cyngor Ysgol 
 Darlleniadau meter 
 

 

Tasgau Cyffredinol: 

 Ymarfer Tan 
 Archeb flynyddol 
 Cyfarfod rhieni newydd 
 Cyfarfod Trosglwyddo SENCO 
 Ffair Ysgol 
 Adolygu Llawlyfr Staff 
 Gwasanaeth Bl.6 

 Cyfarfodydd Cyngor Ysgol 
 Adolygu Rheoli Perfformiad 
 Darlleniadau meter 

 



Amserlen Adolygu Polisiau (Cwricwlaidd) 

2018-19 
 

Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf 

Asesu 

*Cymraeg 

*Cerdd 

*ABCH 

*ABCH (Cyfnod Sylfaen) 

*Addysg Rhyw 

*Datblygiad Cynaliadwy 

Mathemateg 

*Rhifedd ar draws y Cwricwlwm 

*Rhif (Cyfnod Sylfaen) 

*Gwaith Cartref 

*Ysgol Goedwig 

*Bwyd a Ffitrwydd 

*ADY 

*Llythrennedd ar draws y 

Cwricwlwm 

 

 

TGCH 

*Addysg Gorfforol 

*Corfforol 

(Cyfnod Sylfaen) 

*Dinasyddiaeth Byd Eang 

 

 

 



 

                                                                                                                                   



Cyfarfodydd y Corff Llywodraethol 2018-19 

Ysgol y Llys Governing Body Meetings 2018-19 

Cyfarfod 
Meeting: 

Dyddiad 
Date: 

Amser 
Time: 

Cyfarfod Data/Safonau 
Data and School Standards Presentation 

02.10.17 (Tuesday) 5.00pm 
 

Is bwyllgor Cwricwlwm ac 
Is Bwyllgor Iechyd a Diogelwch ac Adeiladau 

Curriculum and Buildings and Health and Safety Sub Committee 

16.10.18 (Tuesday) 4.30pm -Cwric 
6.00pm-Adeiladau 

Cyfarfod Is bwyllgor Cyllid a Staffio 
Staffing and Finance Sub Committee 

22.10.18 (Monday) 5.00pm 

Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol 
Full Governing Body Meeting 

20.11.18 (Tuesday) 6.00pm 

Is bwyllgor Cwricwlwm ac 
Is Bwyllgor Iechyd a Diogelwch ac Adeiladau 

Curriculum and Buildings and Health and Safety Sub Committee  

29.01.19 (Tuesday) 4.30pm -Cwric 
6.00pm-Adeiladau 

Cyfarfod Is bwyllgor Cyllid a Staffio 
Staffing and Finance Sub Committee 

13.02.19 (Wednesday) 5.00pm 

Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol 
                    Full Governing Body Meeting 

28.03.19 (Thursday) 6.00pm 

Is bwyllgor Cwricwlwm ac 
Is Bwyllgor Iechyd a Diogelwch ac Adeiladau 

Curriculum and Buildings and Health and Safety Sub Committee  

14.05.19 (Tuesday) 4.30pm -Cwric 
6.00pm-Adeiladau 

Cyfarfod Is bwyllgor Cyllid a Staffio 
Staffing and Finance Sub Committee 

23.05.19 (Thursday) 5.00pm 

Cyfarfod Llawn y Corff Llywodraethol 
Full Governing Body Meeting 

25.06.19 (Tuesday) Bwffe 4.15 
Cyfarfod llawn 5.30pm 

Cyfarfod blynyddol y Llywodraethwyr 
Governors AGM 

19.09.19 (Thursday) 6.00pm 

 

 

 

 

 



Y 

DYFODOL 

(Rhan 3) 
(Ni ellir rhagdybio 3 mlynedd o flaen llaw yn effeithiol ac mae’r isod yn 

debygol o newid) 

(Mae Cwestiwn Allweddol 1 yn arwain Cwestiwn 2 a 3) 

 

 



Blaenoriaethau ar gyfer 2019-20 

Safonau   1. Ymateb i ganlyniadau profion cenedlaethol wrth gymharu canlyniadau lleol/cenedlaethol 

                        2.Codi uwch lefelau Deilliannau 6 erbyn diwedd CS.  

                        3. Gweithredu Cwiricwlwm ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yr Athro Donaldson 

                        4. Cefnogi grwpiau allweddol disgyblion – sicrhjau darpariaeth estynedig ‘Cau’r bwlch’.  

 

 

Darpariaeth  1. Gweithredu ar argymhellion cod diwygiedig ADY.  

                                        

                                                            

                                      

 

Arweinyddiaeth- Gweithredu ar argymhellion ESTYN 

 

Blaenoriaethau ar gyfer 2020-2021 

Safonau 

 



Darpariaeth 

 

Arweinyddiaeth 
 

 

Arweinyddiaeth a rheolaeth 
 
 

 Datblygu rôl y llywodraethwyr i fod yn 

fwy gweithredol wrth fonitro 

darpariaeth- boed gwersi, profiadau. 

Sicrhau mwy  o fewnbwn gan 

lywodraethwyr wrth hunan arfarnu 

safonau a pherfformiad yr ysgol.  

Sicrhau ymrwymiad rhieni i gefnogi 

gweithgareddau ac i gymryd rôl flaenllaw 

gydag addysg eu plant. Sicrhau 

Datblygu rôl a chymwysterau 

cymorthyddion 

Cydweithio effeithiol rhwng ysgolion 

tebyg ar hyd Glannau’r Gogledd 

Ddwyrain.  

Mireinio trefniadau’r ysgol gyda rheoli 

perfformiad. 

Addasu strwythur staffio’r ysgol yn 

wyneb sefyllfa gyllidol. 

Sicrha fod yr ysgol yn parhau i redeg 

yn llwyddiannus yn sgil cyllidebau llai.  

 

Parhau I sicrhau gwerth am arian- 

defnyddio arbenigedd swyddogion 

busnes/cyllid i edrych am arbedion 

effeithlonrwydd.  



  
  Ffocws Craffu ar lyfrau  a Holi 

Plant 

Arsylwi’r Addysgu Maes Cwricwlwm NewydHanner Tymor 

d y byddwn yn arbrofi 

Hanner Tymor 1 Erbyn diwedd yr hanner tymor… 

Llyfrau Iaith a Thema UD9 a 12 

(Craffu gan Uwch dim– DP/FFD/AJ 

  

Athrawon Uned dan 12–  (Arsylwi 

gan SianJ/Caren M)/Arfona W) 

Arloesi efo’r Cwricwlwm-  

Rhifedd ar draws y Cwricwlwm 

Fframwaith Cymhwysedd Digidol 

Hanner Tymor 2 Erbyn diwedd yr hanner tymor 

Llyfrau Graffeg Uned dan 5 a 7 

(Craffu gan DP/RHG/SJ) 

Athrawon Uned dan  9– (Arsylwi 

gan  Bethan H / Sion Jones) 

Arloesi efo’r Cwricwlwm-  

Rhifedd ar draws y Cwricwlwm 

  

Hanner Tymor 3 Llyfrau Mathemateg Uned dan 9 a 

12 

(Craffu gan  JB/AJ/DP 

Athrawon Uned dan 7–  (Arsylwi 

gan Nerys M / Mererid E / Aurona 

J) 

Arloesi efo’r Cwricwlwm-  

Rhifedd ar draws y Cwricwlwm 

  

 Hanner Tymor 4 Llyfrau Rhif Uned dan 5 a 7 

(Craffu gan SianJ/ RHG) 

Athrawon Uned dan 5– (Arsylwi 

gan Rh.G/ 

Arloesi efo’r Cwricwlwm-  

Rhifedd ar draws y Cwricwlwm 

  



  Hanner Tymor 5 Gwerthuso llyfrau gwaith      

Hanner Tymor 6 Gwerthuso canfyddiadau 



 

 

 

*Arweiniad– Angen edrych ar ystod o fewn y llyfrau, cyflwyniad gwaith, gwahaniaethu yn ol gallu, tasgau 

heriol/MATH, Asesu ar gyfer dysgu, adborth I ddysgwyr, cynsondeb ar draws marcio, plant yn ymwybdol o 

dargedau personol, meini prawf llwyddiant. 
Hanner Tymor   Erbyn pryd?  

Hanner tymor 1 Uned dan 9 a 12– Llyfrau Iaith a Thema Adroddiadau craffu i’w drafod yn uwch dim– 

16/10/18 Adroddiad i’w rhannu mewn cyfarfod staff 

17/10/18 

Hanner Tymor 2 Uned dan 5 a 7– Llyfrau Graffeg Adroddiadau craffu i’w drafod yn uwch dim– 

27/11/18 Adroddiadau i’w drafod mewn cyfarfod 

28/11/18 

Hanner Tymor 3 Uned dan 9 a 12– Llyfrau Mathemateg  I’w pennu 

Hanner Tymor 4 Uned dan 5 a 7– Llyfrau Rhif  I’w pennu 

Hanner Tymor 5     

Hanner Tymor 6     



 

CRYNODEB O’R CDY 

FERSIWN 

‘PLENTYN 

GYFEILLGAR’



  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fel ysgol iach, rydym am barhau i 

fireinio systemau ysgol er mwyn hybu 

meddylfryd iach plant, staff a 

disgyblion. Trwy hyn, anelwn i ennill 

cymhwyster Cam 6 Ysgolion Iach  

Rydym am ddatblygu ymhellach ethos 

ac addysgeg y Cyfnod Sylfaen  gyda’r 

pwyslais o ddysgu trwy brofiad er mwyn 

ateb gofynion pob unigolyn.  

Rydym am barhau i fuddsoddi mewn 

offer technoleg i ddisgyblion gan 

gynnwys chrome books/tabledi a 

rhaglenni ar lein er mwyn codi 

safonau cymheysedd digidol 

disgyblion, 

Sut rydym am wella 

Ysgol y Llys yn 2018-19?  

Rydym am ddiwygio ein darpariaeth 

Cwricwlaidd I gyd fynd ag argymhellion yr Athro 

Donaldson yn ei adroddiad ‘Dyfodol 

Llwyddiannus’.  

Byddwn yn parhau i ddatblygu safonau’r 

Gymraeg  drwy’r ysgol a pharhau i gefnogi 

elfennau allweddol y Siarter Iaith Gymraeg.  Ar 

ol ennill y wobr arian yn Gorffennaf 2017 

byddwn yn gweithio tuag at ennill y wobr aur.  

Rydym am barhau i godi 

lefelau presenoldeb 

disgyblion wrth osod 

targed heriol o 96% i 

bawb ar gyfer y flwyddyn  

Rydym am barhau i wella 

systemau Asesu ar gyfer dysgu’r 

ysgol- rol disgyblion wrth 

gynllunio’r Cwricwlwm ac wrth 

asesu gwaith eu gilydd. 



 

 

 

 

We will review and further develop our 

existing Assessment for Learning whole 

school strategies to focus on pupil voice and 

pupil participation in learning.  

We will be reviewing our Curriculum provision throughout school 

and adapting to reflect changes at National Level promoted by the 

Proff. Donaldson in his ‘Succesful Futures’ report.  

How we want to improve 

at Ysgol y Llys in 2018-19?  

As a healthy school we will continue to 

promote good health and well being for 

pupils, staff and parents and will aim to 

achieve the Stage 6 in the Wales 

Healthy Schools Scheme.  

We are extremely proud of being a Welsh 

medium school and and as part of the Welsh 

Language Charter we intend to be successful in 

obtaining the Gold Award in sustaining high 

standards in Welsh language and also in 

prmoting the Welsh language and culture within 

our local community.  

We intend to continue to 

develop high standards of 

pupil attendance though 

implementing new 

strategies of family 

engagement and support. 
We will continue develop the Foundation 

Phase ethos and pedagogy and ensure all 

pupils receive provision that meets their 

individual needs.  

We will continue to support staff to deliver 

high quality teaching in all subjects with 

special emphasis on language, numeracy and 

ICT skills.  


