Arweiniad ar gyfer arolygu
Lleoliadau nas cynhelir
o
Fedi 2010

Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng
Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu:
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau
lleol;
 ysgolion cynradd;
 ysgolion uwchradd;
 ysgolion arbennig;
 unedau cyfeirio disgyblion;
 ysgolion annibynnol;
 addysg bellach;
 dysgu oedolion yn y gymuned;
 gwasanaethau cymorth ieuenctid;
 hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymunedol;
 gwasanaethau addysg awdurdodau lleol ar gyfer plant a phobl ifanc;
 addysg a hyfforddiant athrawon;
 dysgu yn y gwaith;
 cwmnïau gyrfaoedd;
 dysgu troseddwyr; a
 darpariaeth cyflogaeth wedi’i chontractio gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yng
Nghymru.
Mae Estyn hefyd:
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu.
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir
adeg ei chyhoeddi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r
ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at:
Yr Adran Gyhoeddiadau
Estyn
Llys Angor
Heol Keen
Caerdydd
CF24 5JW neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:
www.estyn.gov.uk
Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg)
Hawlfraint y Goron 2010: Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl
mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol.

Cynnwys

Tudalen

Cyflwyniad

1

Diben yr arweiniad hwn
Sail gyfreithiol ar gyfer arolygu lleoliadau nas cynhelir

1
1

Rhan 1: Cynnal arolygiadau

3

Cyflwyniad
Egwyddorion arolygu
Cod ymddygiad ar gyfer arolygwyr
Disgwyliadau gan leoliadau
Iechyd a diogelwch
Ymateb i honiad ynghylch diogelu
Dull arolygu
Y tîm arolygu
Cysylltu â’r lleoliad cyn yr arolygiad
Cynllunio’r arolygiad
Yn ystod yr arolygiad
Ar ôl yr arolygiad
Bodloni gofynion statudol
Sicrhau ansawdd arolygiadau

3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
10
12
12

Rhan 2: Llunio barnau

13

Ynglŷn â’r lleoliad
Crynodeb
Disgrifiadau barn
Barnu cwestiynau allweddol a dangosyddion ansawdd
Argymhellion

13
13
14
14
15

Cwestiynau allweddol a dangosyddion ansawdd

16

Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau?
Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth?
Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth?

16
21
30

Atodiadau
1
2
3
4
5
6
7

Y Fframwaith Arolygu Cyffredin
Ffynonellau tystiolaeth
Rheoliadau ac arweiniad
Cwestiynau i blant
Arolwg rhieni/gofalwyr
Plant ag anghenion dysgu ychwanegol
Arweiniad ar weithgarwch dilynol

Geirfa

Arweiniad ar gyfer arolygu lleoliadau nas cynhelir
o Fedi 2010

Cyflwyniad
Diben yr arweiniad hwn
Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r ffordd y bydd yr arolygiaeth yn arolygu lleoliadau
nas cynhelir sy’n darparu addysg i blant cyn oedran ysgol gorfodol ar gyfer y cylch
arolygu chwe blynedd o 2010. Bydd yn cael ei adolygu yn ystod 2012-2013 er mwyn
paratoi ar gyfer ail hanner y cylch arolygu.
Dibenion arolygu yw:
· darparu atebolrwydd ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill
trwy ein hadrodd cyhoeddus ar ddarparwyr;
· hyrwyddo gwelliant mewn addysg a hyfforddiant; a
· llywio datblygiad polisi cenedlaethol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Mae’r arolygiaeth yn cynnal arolygiad craidd ar gyfer pob lleoliad. Mae’r arweiniad
hwn yn esbonio sut byddwn yn cynnal arolygiadau craidd. Pan fo’r arolygiad yn nodi
pryder mewn perthynas â safonau, ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant neu
arweinyddiaeth a rheolaeth, yna bydd yr arolygiaeth yn cynnal gweithgarwch dilynol
gyda’r lleoliad. Mae’r arweiniad hwn yn cynnwys gwybodaeth am weithgarwch
dilynol yn Atodiad 7.
Gall lleoliadau nas cynhelir ddefnyddio’r arweiniad hwn i weld sut mae arolygiadau
yn gweithio a’u helpu wrth wneud eu hunanarfarniad eu hunain. Yn ogystal, gall
lleoliadau ddefnyddio arweiniad yr arolygiaeth ar hunanarfarnu.
Mae’r arweiniad hwn yn cynnwys dwy ran, sydd ynglŷn â:
· chynnal arolygiad; a
· llunio barnau.
Mae rhagor o wybodaeth ac arweiniad am arolygiadau ar gael ar wefan yr
arolygiaeth, sef www.estyn.gov.uk
Sail gyfreithiol ar gyfer arolygu lleoliadau nas cynhelir
Caiff arolygu lleoliadau sy’n gymwys i gael cyllid i ddarparu addysg ar gyfer plant cyn
oedran ysgol gorfodol ei reoli gan Atodlen 26 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion
1998 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Addysg 2005.
Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Brif Arolygydd Ei Mawrhydi roi gwybod i
Lywodraeth Cynulliad Cymru am:
·
·
·
·
·

ansawdd a safonau’r addysg feithrin a ddarperir;
i ba raddau y mae’r lleoliad yn bodloni anghenion ystod o blant yn y lleoliad;
ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth yn y lleoliad;
cyfraniad y lleoliad at les y plant; a
datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y plant.
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Rhaid i leoliadau sy’n gymwys am gyllid i ddarparu addysg ar gyfer plant cyn yr
oedran ysgol gorfodol:
· weithio tuag at ddeilliannau addysgol cytûn, sef sicrhau bod plant yn gwneud
cynnydd tuag at ddeilliannau’r Cyfnod Sylfaen; a
· chael eu harolygu ar yr adegau hynny sy’n cael eu pennu.
Mae’r arweiniad hwn yn dehongli’r meysydd hyn yn fanylach.
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Rhan 1: Cynnal arolygiadau
Cyflwyniad
Mae’r adran hon wedi’i hamlinellu mewn ffordd sy’n adlewyrchu dilyniant y gwaith
cyn, yn ystod ac ar ôl arolygiad craidd.
Mae’r arolygydd cofnodol1 yn gyfrifol am gynnal a rheoli’r arolygiad, ac ar gyfer yr
adroddiad arolygu. Er bod yr arweiniad hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar rôl yr
arolygydd cofnodol, rhaid i holl aelodau’r tîm gydymffurfio â’r un gofynion arolygu2.
Egwyddorion arolygu
Bydd arolygwyr:
· yn sicrhau bod arolygu o ansawdd uchel ac yn ymateb i anghenion pob dysgwr;
· yn sicrhau bod barnau yn gadarn, yn ddibynadwy, yn ddilys ac wedi’u seilio ar
dystiolaeth uniongyrchol;
· yn cynnwys lleoliadau yn llawn yn y broses arolygu;
· yn defnyddio adroddiad hunanarfarnu’r lleoliad fel y man cychwyn ar gyfer
arolygu ac yn nodi materion allweddol ar gyfer ymchwilio iddynt er mwyn llunio
barnau ar ddilysrwydd ei ganfyddiadau;
· yn sicrhau cyn lleied o ofynion ag y bo modd ar gyfer dogfennaeth a pharatoi
gan y lleoliad;
· yn cael safbwynt y dysgwyr a safbwynt rhanddeiliaid eraill;
· yn cymhwyso egwyddor cydraddoldeb i’r Gymraeg a’r Saesneg yn ein holl waith
arolygu, gan ddarparu gwasanaethau dwyieithog lle bynnag y bo’n briodol; a
· bod yn adeiladol wrth nodi a chefnogi lleoliadau sydd â diffygion pwysig.
Cod ymddygiad ar gyfer arolygwyr
Dylai arolygwyr gynnal y safonau uchaf posibl yn eu gwaith. Rhaid i bob arolygydd
fodloni’r safonau yng nghod ymddygiad Estyn. Wrth gynnal yr arolygiad, bydd
arolygwyr:
·
·
·
·
·
·

1

2

yn gwneud eu gwaith gyda didwylledd, cwrteisi a sensitifrwydd priodol;
yn arfarnu gwaith y lleoliad yn wrthrychol;
yn adrodd yn onest, yn deg ac yn ddiduedd;
yn cyfathrebu’n glir ac yn agored;
yn gweithredu er lles pennaf y dysgwyr; ac
yn parchu cyfrinachedd yr holl wybodaeth sy’n dod i law yn ystod eu gwaith.

Mewn arolygiadau nas cynhelir, mae’r term hwn yn cyfeirio at yr Arolygydd Meithrin Cofrestredig
(Cyfnod Sylfaen).
Bron ym mhob arolygiad nas cynhelir, yr arolygydd cofnodol yn unig sydd yno fel arfer. Fodd bynnag,
mewn lleoliadau mawr, gall aelod o’r tîm fynd gyda’r arolygydd cofnodol.
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Mae’n bwysig bod arolygwyr yn barnu effeithiolrwydd darpariaeth ac arweinyddiaeth
ar eu cyfraniad at ddeilliannau ac nid ar sail unrhyw hoffter o ddulliau penodol. Yr
allwedd i’r farn yw p’un a yw’r dulliau a’r trefniant yn addas i’r diben o gyflawni
safonau uchel o ran gwaith ac ymddygiad i bob plentyn.
Dylech fod yn ymwybodol o’r ffaith y gellir gwneud ceisiadau am ddatgelu
gwybodaeth am fanylion sydd wedi’u cynnwys mewn tystiolaeth arolygu, llythyrau a
negeseuon e-bost. Dylid cofnodi’r holl wybodaeth (ysgrifenedig neu electronig)
mewn ffordd sy’n addas ar gyfer y cyhoedd.
Disgwyliadau gan leoliadau
Er mwyn i arolygu fod yn adeiladol ac yn fuddiol, mae’n bwysig bod arolygwyr a
lleoliadau yn sefydlu ac yn cynnal amgylchedd gweithio proffesiynol yn seiliedig ar
gwrteisi, parch ac ymddygiad proffesiynol y naill at y llall. Disgwylir i arolygwyr
gydymffurfio â Chod Ymddygiad Estyn, ond disgwyliwn hefyd i leoliadau:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

fod yn gwrtais ac yn broffesiynol;
cymhwyso’u codau ymddygiad eu hunain wrth ymdrin ag arolygwyr;
galluogi arolygwyr i gynnal eu harolygiad mewn modd agored ac onest;
galluogi arolygwyr i arfarnu’r ddarpariaeth yn wrthrychol yn erbyn y Fframwaith
Arolygu Cyffredin;
darparu tystiolaeth a fydd yn galluogi arolygwyr i adrodd yn onest, yn deg ac yn
ddibynadwy ynghylch eu darpariaeth;
cynnal trafodaeth bwrpasol gyda’r arolygydd neu’r tîm arolygu;
cydnabod bod angen i arolygwyr arsylwi arfer a siarad â staff, dysgwyr a
rhanddeiliaid eraill heb bresenoldeb rheolwr neu uwch arweinydd;
tynnu unrhyw bryderon ynglŷn â’r arolygiad i sylw arolygwyr mewn modd amserol
ac addas drwy’r uwch arweinydd;
gweithio gydag arolygwyr i sicrhau cyn lleied o aflonyddu a straen ag y bo modd
trwy gydol yr arolygiad; a
sicrhau iechyd a diogelwch arolygwyr tra byddant ar eu safle.

Iechyd a diogelwch
Bydd arolygwyr yn cynnal arolygiadau yn unol ag arweiniad yr arolygiaeth ar iechyd a
diogelwch. Os byddwch yn sylwi ar unrhyw beth sydd yn eich barn chi yn achosi
perygl amlwg i ddiogelwch staff, ymwelwyr neu ddisgyblion, dylech rybuddio rheolwyr
yn y lleoliad sy’n cael ei arolygu. Dylech roi gwybod iddynt hefyd os sylwir ar
fygythiadau llai amlwg. Ym mhob achos dylech wneud nodyn electronig ar wahân o’r
bygythiad a bod y rheolwyr wedi cael gwybod amdano. Dylech roi copi o hwn i’r
swyddog arweiniol ar gyfer iechyd a diogelwch yn yr arolygiaeth. Dylech adrodd ar
achosion amlwg o dorri deddfwriaeth iechyd a diogelwch yng Nghwestiwn
Allweddol 2.
Dylech fod yn ymwybodol o’r ffaith y gellir gwneud ceisiadau am ddatgelu
gwybodaeth am fanylion sydd wedi’u cynnwys mewn tystiolaeth arolygu, llythyrau a
negeseuon e-bost. Dylid cofnodi’r holl wybodaeth (ysgrifenedig neu electronig)
mewn ffordd sy’n addas ar gyfer y cyhoedd.
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Ymateb i honiad ynghylch diogelu
Os caiff arolygydd wybod am honiad/amheuaeth ynghylch plentyn, person ifanc neu
oedolyn sy’n agored i niwed3, dylech ddilyn y gweithdrefnau fel y maent wedi’u
hamlinellu yn Adran 4 Polisi a Gweithdrefnau Estyn ar gyfer Diogelu 2009.
Mae gan yr arolygydd cofnodol rôl hanfodol yn y broses hon ac mae’n gyfrifol am
wneud cyfeiriad ynghylch diogelu, adrodd i swyddog diogelu’r arolygiaeth a rhoi
gwybod i’r lleoliad am y cyfeirio.
Yn unol â’r polisi diogelu a’r canllaw poced, mae gan arolygwyr ddyletswydd i:
·
·
·
·

adrodd unrhyw bryderon i swyddog neu ddirprwy diogelu’r arolygiaeth;
dilyn eu cyfarwyddiadau ynglŷn â rhannu gwybodaeth;
cofnodi manylion ar gofnod diogelu Estyn; ac
osgoi ymchwilio i faterion sy’n ymwneud â phryderon ynghylch diogelu.

Dull arolygu
Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r gweithdrefnau ar gyfer arolygiadau craidd o
leoliadau nas cynhelir. Bydd yr arolygiadau hyn yn cael eu hategu gan weithgarwch
dilynol yn y lleoliadau hynny y canfuwyd, trwy eu harolygiad craidd, eu bod yn
tanberfformio.
Y man cychwyn ar gyfer arolygu yw arfarniad y lleoliad o’i berfformiad ei hun. Ni fydd
arolygwyr yn arolygu pob agwedd ar y gwaith yn fanwl yn ystod arolygiad craidd.
Byddant yn cymryd sampl o dystiolaeth i brofi arfarniad y lleoliad ei hun o’i waith.
Bydd yr adroddiad hunanarfarnu yn arwain sut mae’r arolygydd cofnodol/tîm yn
cymryd sampl o’r dystiolaeth, ond bydd y prif ffocws bob amser ar y safonau y mae
plant yn eu cyflawni a’r cynnydd a wnânt o’r adeg y byddant yn dechrau yn y lleoliad.
Dylai lleoliadau sydd heb adroddiad hunanarfarnu cyfredol roi gwybodaeth am eu
cynnydd o ran bodloni camau datblygiadol gydag amser.
Mae’r cynnydd a wna’r plant tuag at ddeilliannau’r Cyfnod Sylfaen o’r adeg y byddant
yn dechrau yn y lleoliad yn fesur allweddol o ansawdd yr addysg y maent wedi’i chael
ac o effeithiolrwydd yr arweinyddiaeth a’r rheolaeth yn y lleoliad. Bydd arolygu yn
canolbwyntio ar anghenion plant ac effaith addysg a hyfforddiant ar godi safonau.
Byddwn yn arolygu pob lleoliad nas cynhelir yn ystod rhaglen chwe blynedd o
arolygiadau.
Diwrnod neu ddau hanner diwrnod yw’r cyfnod arolygu fel arfer.
Bydd adroddiadau arolygu yn ymdrin â phob cwestiwn allweddol, dangosydd
ansawdd ac agwedd ar y Fframwaith Arolygu Cyffredin. Fodd bynnag, dylai
arolygwyr adrodd ar safonau a lles yn unig pan fo chwe phlentyn perthnasol neu fwy
yn y lleoliad. Os oes pum plentyn neu lai yn y lleoliad adeg yr arolygiad, dylai
adroddiadau gyfeirio’n unig at y ddarpariaeth a wna’r lleoliad i alluogi plant i gyflawni
3

Mae hyn yn cyfeirio at berson ifanc neu oedolion sy’n agored i niwed a all fod ar leoliad neu’n
gwneud profiad gwaith yn y lleoliad.
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safonau uchel wrth gymhwyso medrau, datblygiad Cymraeg a lles (Cwestiwn
Allweddol 2). Mae’r dull hwn yn ofynnol gan y Ddeddf Diogelu Data i osgoi nodi plant
unigol. Dylid cynnwys y datganiad canlynol ar ddechrau Cwestiwn Allweddol 1, pan
nad yw arolygwyr yn gallu adrodd ar safon a lles:
Nid oes unrhyw adroddiad ar gynnydd plant, safonau yn natblygiad eu medrau, yr
iaith Gymraeg a lles. Mae hyn oherwydd nad oedd digon o blant perthnasol adeg yr
arolygiad i adrodd arnynt heb nodi plant unigol.
Cynhelir pob arolygiad yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg, sydd ar gael ar wefan yr
arolygiaeth www.estyn.gov.uk ac mae’n cael ei gefnogi gan arweiniad atodol ar
arolygu datblygu’r iaith Gymraeg.
Y tîm arolygu
Fel arfer, cynhelir arolygiad o leoliad sy’n gymwys am gyllid ar gyfer addysg gan un
arolygydd. O bryd i’w gilydd, mewn lleoliadau mwy, gellir cael dau arolygydd. Yn y
rhan fwyaf o achosion, caiff arolygiadau eu harwain gan Arolygydd Ychwanegol sy’n
gweithio o dan gontract i’r arolygiaeth, er bod arolygiadau hefyd yn cael eu cynnal
gan AEM ac Arolygwyr Ychwanegol sydd ar secondiad i’r arolygiaeth. Ym mhob
achos, yr enw ar yr unigolyn sy’n arwain yr arolygiad yw’r arolygydd cofnodol.
Yr arolygydd cofnodol sy’n rheoli’r arolygiad ac mewn lleoliadau mwy, y tîm arolygu
cyfan, ac ef/hi yw’r unigolyn cyswllt cyntaf ar gyfer pawb sy’n gysylltiedig â’r
arolygiad.
Cysylltu â’r lleoliad cyn yr arolygiad
Bydd y lleoliad yn cael pedair wythnos o rybudd ysgrifenedig am yr arolygiad. Ar ôl
hyn, bydd yr arolygydd cofnodol yn cysylltu â’r lleoliad dros y ffôn i wneud y
trefniadau ar gyfer yr arolygiad. Mae’r cyswllt cyntaf yn gyfle pwysig i adeiladu
perthynas adeiladol a hinsawdd o ymddiriedaeth. Yn ystod y drafodaeth hon, bydd
yr arolygydd cofnodol:
· yn esbonio diben yr arolygiad ac yn trafod rhaglen amlinellol ar gyfer yr
arolygiad;
· yn trafod y wybodaeth sydd ei hangen cyn yr arolygiad ac yn gwneud y
trefniadau ar gyfer ei chael ar ffurf electronig os oes modd;
· yn gofyn a oes unrhyw faterion neu risgiau y dylai fod yn ymwybodol ohonynt ac
yn gofyn am sesiwn friffio gyffredinol ynghylch iechyd a diogelwch ar ddechrau’r
arolygiad;
· yn trefnu bod tystiolaeth ategol ar gael, gan gynnwys tystiolaeth o ddysgu plant;
· yn sicrhau bod gweithdrefnau cytûn ar gyfer mynd i’r afael ag unrhyw bryderon
neu gwynion a allai godi yn ystod yr arolygiad;
· yn trefnu i aelod o’r pwyllgor rheoli gwirfoddol neu’r perchennog gyfarfod ag
arolygwyr yn ystod y cyfnod arolygu;
· yn cytuno ar y trefniadau ar gyfer llenwi holiaduron boddhad rhanddeiliaid;
· yn gwneud unrhyw drefniadau domestig, fel canolfan ar gyfer yr arolygydd
cofnodol a pharcio;
· set up the arrangements for feeding back the inspection findings;
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· yn cytuno ar y trefniadau ar gyfer llenwi holiaduron ôl-arolygiad; ac
· yn hysbysu’r lleoliad y bydd materion allweddol y trefniadau yn cael eu
cadarnhau yn ysgrifenedig.
Bydd yr arolygydd cofnodol yn gofyn am y wybodaeth ganlynol cyn gynted ag y bo
modd:
· gwybodaeth gefndir allweddol am y lleoliad;
· copi o adroddiad hunanarfarnu a chynllun gwella diweddaraf y lleoliad; a
· manylion am amserlenni’r lleoliad ar gyfer cyfnod yr arolygiad.
Os yw’r arolygiad yn cael ei gynnal yn gynnar ym mlwyddyn academaidd y lleoliad,
gall yr arolygydd cofnodol ofyn am dystiolaeth o ddysgu plant o’r flwyddyn flaenorol.
Bydd yr arolygydd cofnodol yn gofyn i’r lleoliad roi gwybod i bartneriaid a
rhanddeiliaid eraill am yr arolygiad ac yn rhoi gwybod i’r lleoliad am y gweithdrefnau
ar gyfer cael barn plant a rhanddeiliaid.
Pan gaiff lleoliadau wybod am arolygiad, bydd holiaduron yn cael eu hanfon iddynt ar
gyfer rhieni/gofalwyr. Bydd arolygwyr yn cynnal arolygon llafar gyda phlant yn ystod
yr arolygiad. Bydd yr arolygon yn rhan o’r dystiolaeth cyn-arolygiad. Dylai’r sampl o
blant gynnwys o leiaf 25% ohonynt wedi’u dewis ar hap gan yr arolygydd cofnodol.
Mewn lleoliadau bach sydd â llai na chwech o blant, dylid siarad â’r holl blant. Rhaid
anfon holiaduron yn cynnwys ystod o gwestiynau am waith y lleoliad at bob
rhiant/gofalwr. Bydd yr arolygydd yn casglu ac yn dadansoddi canlyniadau’r
holiaduron ac yn crynhoi’r canlyniadau mewn atodiad i’r adroddiad arolygu.
Cynllunio’r arolygiad
Wrth ystyried adroddiad hunanarfarnu’r lleoliad ac unrhyw wybodaeth sydd gan yr
arolygiaeth eisoes, bydd yr arolygydd cofnodol yn cynllunio’r arolygiad ac, os yw’n
gweithio gydag aelod arall o’r tîm, yn dyrannu cyfrifoldebau i’r tîm.
Bydd yr arolygydd cofnodol yn trefnu cael brîff ar y lleoliad oddi wrth yr awdurdod
lleol ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).
Bydd yr arolygydd cofnodol yn cwblhau sylwebaeth cyn-arolygiad (SCA). Bydd hyn
yn cynnwys rhagdybiaethau wedi’u seilio ar yr adroddiad hunanarfarnu a gwybodaeth
arall y bydd yr arolygydd cofnodol yn ei defnyddio i gyfeirio ei drywyddau ymholi yn
ystod yr arolygiad. Bydd yr SCA yn cael ei rhannu gyda’r lleoliad ar ddechrau’r
arolygiad.
Mae arolygiadau yn cynnwys arsylwi plant ac addysgu. Er mwyn hwyluso
arsylwadau o’r fath, disgwylir i leoliadau anfon cynllun llawn o’r holl weithgareddau a
fwriedir yn ystod wythnos yr arolygiad at yr arolygydd cofnodol. Ar sail y wybodaeth
a gafwyd, bydd arolygwyr yn dewis sampl o weithgareddau i’w harsylwi ac arfarnu.
Bydd y sampl yn adlewyrchu ystod gwaith y lleoliad ac yn cefnogi’r ymchwiliad i
drywyddau ymholi a awgrymwyd gan ragdybiaethau cychwynnol arolygwyr.
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Yn ystod yr arolygiad
Y cyfarfod cychwynnol
Dylai’r arolygydd cofnodol, cyhyd ag y bo’n bosibl, gyfarfod ag arweinydd y lleoliad ar
ddechrau’r arolygiad. Mae’r cyfarfod hwn yn gyfle i drafod adroddiad hunanarfarnu’r
lleoliad a chodi unrhyw faterion neu ragdybiaethau y mae arolygydd cofnodol wedi’u
nodi. Hefyd, dylid trafod y strategaeth ar gyfer yr arolygiad.
Mae arolygiadau yn dechrau o adroddiad hunanarfarnu’r lleoliad. Bydd arolygwyr yn
samplu, yn profi ac yn dilysu’r arfarniadau a wnaed gan y lleoliad. Dylai’r
trafodaethau ganolbwyntio ar y dystiolaeth y mae angen ei hadolygu. Bydd hyn yn
cynnwys arsylwadau, samplu tystiolaeth o ddysgu plant a chyfweliadau gyda phlant,
staff a rhanddeiliaid perthnasol eraill.
Yn ystod y cyfarfod cyntaf hwn, dylai’r arweinydd hefyd roi brîff iechyd a diogelwch i’r
arolygydd cofnodol.
Os yw’n amhosibl trefnu cyfarfod gyda’r arweinydd ar ddechrau’r arolygiad, dylai’r
arolygydd cofnodol drefnu cyfweliad ffôn gyda’r arweinydd i drafod y pwyntiau uchod.
Casglu ac adolygu tystiolaeth arolygu
Bydd yr arolygydd cofnodol yn arfarnu’r ddarpariaeth ac yn llunio dwy farn allweddol
gyffredinol. Bydd y barnau cyffredinol hyn yn deillio o’r barnau a luniwyd ar y tri
chwestiwn allweddol. Mae pob cwestiwn allweddol wedi’i rannu’n ddangosyddion
ansawdd sydd â nifer o agweddau.
Bydd yr arolygydd cofnodol yn cynllunio’r arolygiad er mwyn iddo allu ymdrin â’r
agweddau a dilyn y trywyddau ymholi a nodwyd sy’n benodol i’r lleoliad.
Bydd yr arolygydd cofnodol yn sicrhau bod ganddo ddigon o amser i adolygu’r
dystiolaeth allweddol sydd ei hangen i lunio barnau. Bydd angen i’r arolygydd
cofnodol sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar y dystiolaeth allweddol y gellir ei defnyddio
i gadarnhau ei farnau. Dyma’r prif fathau o dystiolaeth:
·
·
·
·
·
·
·
·

briffiau gan awdurdodau lleol ac AGGCC;
tystiolaeth ddogfennol, fel adroddiad hunanasesu diweddaraf AGGCC y lleoliad;
arsylwadau o blant yn ymgymryd â gweithgareddau;
tystiolaeth o ddysgu a chynnydd plant;
sesiynau addysgu a gweithgareddau eraill;
samplau o ddysgu blaenorol plant;
barn plant, rhieni a rhanddeiliaid; a
thrafodaethau gyda staff, arweinwyr a rheolwyr neu’r perchennog.

Mae manylion y prif ffynonellau tystiolaeth sy’n berthnasol i bob cwestiwn allweddol
wedi’u cynnwys yn Atodiad 2.
Bydd arsylwadau uniongyrchol o waith yn cael eu defnyddio lle bynnag y bo modd i
gasglu tystiolaeth i gefnogi barnau. Dylai arolygydd dreulio hyd at ryw 70% o’i
(h)amser yn arsylwi plant yn ymgymryd â gweithgareddau dysgu. Bydd arolygwyr fel
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arfer yn treulio dim llai na 30 munud yn arsylwi gweithgaredd dysgu. Gyda phlant
ifanc yn y Cyfnod Sylfaen, mae’n debygol y gallai sawl gweithgaredd fod yn digwydd
yr un pryd yn ystod sesiwn arsylwi 30 munud. Yn yr achos hwn, dylai arolygwyr farnu
un gweithgaredd yn unig ar gyfer safonau cyflawniad plant. Dylid cofnodi
gweithgareddau eraill a arsylwyd fel enghreifftiau o ddarpariaeth.
Mae llais y dysgwr yn ffynhonnell allweddol o dystiolaeth o’u cyflawniad, eu
hagweddau a’u lles. Bydd trafodaethau yn gyfle i archwilio gwybodaeth a
dealltwriaeth plant o’u gwaith, pa mor dda y maent yn teimlo’u bod yn cael eu
cefnogi, ac i ba raddau y mae’r lleoliad yn cyfrannu at eu lles.
Gall yr arolygydd cofnodol ddewis y plant y mae’n dymuno siarad â nhw er mwyn
darparu tystiolaeth ar gyfer trywydd ymholi penodol. Gall yr arolygydd cofnodol ofyn
am restrau o blant o’r lleoliad ar sail categorïau amrywiol, er enghraifft, y rheiny sydd
ag anghenion dysgu ychwanegol, siaradwyr Cymraeg, grwpiau ethnig lleiafrifol a’r
rheiny o gefndiroedd difreintiedig. Dylai arolygwyr fod yn ystyriol o’r ffaith fod plant
mewn lleoliadau yn ifanc iawn a gallent fod yn amharod i siarad ag oedolion nad
ydynt yn eu hadnabod yn dda. Dylai trafodaethau felly fod mor anffurfiol â phosibl, a
dylid eu cynnal pan fydd plant yn ymgymryd â’u gweithgareddau arferol. Gellir
defnyddio tystiolaeth ffotograffig fel man cychwyn da i annog plant i siarad.
Dylai lleoliadau drefnu bod gwybodaeth ar gael i’r arolygydd cofnodol am
ganlyniadau unrhyw asesiadau adeg derbyn neu brofion sgrinio cychwynnol. Bydd
hyn yn helpu arolygwyr i farnu cynnydd plant a llunio barn am y safonau a gyflawnir
gan blant o’u cymharu â mannau cychwyn.
Bydd angen i’r arolygydd cofnodol ystyried barn rhanddeiliaid ar y lleoliad a phrofi
dilysrwydd y safbwyntiau hynny yn ystod yr arolygiad er mwyn llywio barnau.
Mae’n bwysig bod yr arolygydd cofnodol yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gydag
arweinydd y lleoliad yn ystod yr arolygiad i gytuno ar unrhyw newidiadau mewn
trefniadau, trafod materion sy’n peri pryder, egluro materion arolygu a chael mwy o
wybodaeth. Yn ychwanegol, bydd yr arolygydd cofnodol yn trafod canfyddiadau sy’n
codi gydag arweinydd y lleoliad.
Cofnodi tystiolaeth arolygu
Dylid defnyddio’r nodiadur arolygu i gofnodi’r holl dystiolaeth a’r barnau. Mae hyn yn
cynnwys arsylwi gweithgareddau dysgu, trafodaethau gyda phlant, cyfweliadau
gydag ymarferwyr, cyfweliadau gydag arweinwyr a rheolwyr, craffu ar ddogfennaeth,
a thystiolaeth o ddysgu plant.
Cyfarfodydd tîm
Bydd cyfarfodydd tîm yn cael eu cynnal pan fo’r lleoliad yn cael ei arolygu gan fwy
nag un arolygydd. Prif ddiben cyfarfodydd tîm yw llunio safbwynt cyffredinol cywir
sydd wedi’i brofi’n drylwyr am safonau, ansawdd ac arweinyddiaeth. Bydd y tîm
arolygu cyfan yn cytuno ar farnau cyffredinol sydd wedi’u seilio ar ddigon o
dystiolaeth ddilys a dibynadwy. Bydd cyfarfodydd yn cynnwys agendâu clir a bydd
cyfleoedd i arolygwyr:
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·
·
·
·
·

brofi’r barnau yn adroddiad hunanarfarnu’r lleoliad;
trafod materion sy’n codi a thrywyddau ymholi;
datrys materion a rhagdybiaethau cyn-arolygiad;
trafod unrhyw fylchau yn sail y dystiolaeth; ac
ystyried prif ganfyddiadau ac argymhellion yr arolygiad.

Rhoi adborth
Ar ddiwedd sesiwn arsylwi, dylai arolygwyr, cyhyd ag y bo’n ymarferol, roi adborth ar
y gwaith a welwyd. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen rhoi adborth llawnach
yn ddiweddarach a dylid trefnu hyn ar ddiwedd y sesiwn. Dylid dweud wrth yr aelod
staff mai barnau dros dro yw’r rhain ar un agwedd ar y dystiolaeth. Gellir diwygio’r
holl farnau, ar ôl myfyrio arnynt, ar ôl archwilio gwaith disgyblion neu siarad â
disgyblion, neu o ganlyniad i safoni. O’r herwydd, ni ddylai arolygwyr drafod unrhyw
lefelau y gellir eu dyfarnu o ganlyniad i’r arsylwi.
Ar ddiwedd y rhan ar y safle o’r arolygiad, bydd yr arolygydd cofnodol yn rhoi adborth
llafar i arweinwyr a rheolwyr. Dylid gwahodd cynrychiolydd o’r awdurdod lleol i
fynychu’r cyfarfod. Dylai’r adborth gyfleu’r prif farnau a’r rhesymau drostynt.
Mae’r cyfarfod adborth yn rhoi cyfle i ymarferwyr gymhathu a myfyrio ar y barnau.
Dylai’r adborth ganolbwyntio ar y cryfderau a’r meysydd i’w gwella a’r ffactorau sy’n
cyfrannu atynt. Dylai’r arolygydd cofnodol esbonio i’r ymarferwyr yn y lleoliad y gellir
trafod materion ac y gellir egluro materion ffeithiol, ond na ellir trafod barnau. Dylai
fod cysondeb bras rhwng yr arfarniadau sy’n cael eu hadrodd yn ôl a’r hyn sy’n
ymddangos yn yr adroddiad ysgrifenedig.
Mae’r holl farnau yr adroddir amdanynt yn ystod arolygiad yn rhai dros dro ac yn
gyfrinachol. Byddant yn cael eu hadolygu fel rhan o weithdrefnau sicrhau ansawdd
yr arolygiaeth cyn iddynt gael eu cyhoeddi ar wefan yr arolygiaeth yn nhestun yr
adroddiad terfynol.
Ar ôl yr arolygiad
Gweithgarwch dilynol
Yn ystod pob arolygiad craidd, bydd y tîm arolygu yn ystyried a oes angen
gweithgarwch dilynol ar y lleoliad.
Mae Atodiad 7 yn amlinellu arweiniad yr arolygiaeth ar weithgarwch dilynol.
Yr adroddiad arolygu
Mae’r arolygydd cofnodol yn gyfrifol am lunio adroddiad arolygu terfynol sy’n glir i
gynulleidfa leyg ac yn ddefnyddiol i’r lleoliad. Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau yn
ddwyieithog lle gofynnir am hyn, yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg Estyn. Yn y rhan
fwyaf o achosion, ni fydd prif gorff yr adroddiad yn hwy na ryw bedair tudalen.
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Mae strwythur yr adroddiad arolygu wedi’i seilio ar ddwy farn gryno gyffredinol, tri
chwestiwn allweddol a deg dangosydd ansawdd a bydd ar y ffurf ganlynol:
Cyd-destun
Crynodeb
· barn gyffredinol ar berfformiad cyfredol y lleoliad
· barn gyffredinol ar allu’r lleoliad i ysgogi ei welliant ei hun
Argymhellion
Prif ganfyddiadau
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau?
· safonau
· lles
Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth?
·
·
·
·

profiadau dysgu
addysgu neu hyfforddiant
gofal, cymorth ac arweiniad
amgylchedd dysgu

Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth?
·
·
·
·

arweinyddiaeth
gwella ansawdd
gweithio mewn partneriaeth
rheoli adnoddau

Bydd y ddwy farn gryno gyffredinol a’r barnau ar gyfer y tri chwestiwn allweddol a’r
10 dangosydd ansawdd wedi’u seilio ar raddfa 4 pwynt:
Rhagorol
Da
Digonol
Anfoddhaol
Bydd yr adroddiad yn cael ei lunio o fewn graddfeydd amser statudol neu raddfeydd
cytûn y sector.
Bydd yr arolygydd cofnodol yn rhoi adroddiad drafft hwyr i’r lleoliad i helpu gwirio
cywirdeb ffeithiol y cynnwys. Mae gan y lleoliad ddau ddiwrnod gwaith i ystyried yr
adroddiad drafft a nodi unrhyw gamgymeriadau ffeithiol.
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Bodloni gofynion statudol
Caiff gwaith lleoliadau nas cynhelir ei reoli gan ystod o ofynion statudol gan gynnwys
y gofynion statudol ynghylch eu cofrestru gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau
Cymdeithasol Cymru (AGGCC)). Mae’r arolygiaeth yn disgwyl i leoliadau arfarnu pa
mor effeithiol y maent yn bodloni’r gofynion hyn trwy eu gweithdrefnau hunanarfarnu
arferol eu hunain. Dylent nodi pa mor dda y maent yn bodloni’r gofynion hyn yn eu
hadroddiad hunanarfarnu. Bydd arolygwyr yn defnyddio’r adroddiad hunanarfarnu a
gwybodaeth arall i nodi unrhyw faterion mewn perthynas â pha mor effeithiol y mae
lleoliad yn bodloni ei ofynion statudol. Bydd arolygwyr yn ymchwilio i’r materion hyn
ymhellach yn ystod yr arolygiad pan fyddant yn debygol o gael effaith sylweddol ar
safonau ac ansawdd.
Os methir bodloni gofynion statudol sy’n effeithio ar ansawdd a safonau, adroddir am
hyn yn y testun a gall arwain at farn nad yw’n uwch na digonol ar gyfer y dangosydd
ansawdd perthnasol.
Mae manylion am y gofynion statudol perthnasol wedi’u cynnwys yn Atodiad 3.
Sicrhau ansawdd arolygiadau
Mae’r arolygiaeth wedi ymrwymo i:
· ddewis, hyfforddi, briffio, cynorthwyo a defnyddio arolygwyr yn effeithiol;
· trafodaethau rheolaidd gyda’r prif ymarferwr yn ystod yr arolygiad;
· meini prawf a systemau cofnodi sy’n cydymffurfio â’r Fframwaith Arolygu
Cyffredin a’r arweiniad;
· adolygu a dadansoddi tystiolaeth yn ofalus;
· adborth llafar diamwys ar y barnau cryno, y cwestiynau allweddol a’r
dangosyddion ansawdd;
· adroddiadau sy’n gyson glir, cywir ac wedi’u cyflwyno’n dda; a
· chynnal gweithgareddau safoni a gwella ansawdd mewnol priodol, gan gynnwys
monitro arolygiadau o bryd i’w gilydd.
Dylai lleoliadau godi unrhyw bryderon am arolygiad gyda’r arolygydd cofnodol yn
ystod yr arolygiad. Dylid trafod unrhyw wrthwynebiad i ganfyddiadau’r arolygiad
gyda’r arolygydd cofnodol hefyd wrth iddynt godi yn ystod yr arolygiad. Os oes mwy
nag un arolygydd, yr arolygydd cofnodol fydd yn sicrhau ansawdd yr arolygiad yn
gyntaf bob amser. Bydd yr arolygiaeth yn sicrhau ansawdd sampl o arolygiadau ac
adroddiadau.
Os na ellir datrys cwynion am yr arolygiad, canfyddiadau’r arolygiad neu’r adroddiad
yn y cyfnod anffurfiol hwn, yna dylai lleoliadau ysgrifennu at Reolwr Adborth a
Chwynion yr arolygiaeth, gan ofyn am gael ystyried eu cwyn ymhellach. Mae taflen
yn esbonio gweithdrefn adborth a chwynion yr arolygiaeth yn llawn ar gael ar wefan
yr arolygiaeth, sef www.estyn.gov.uk.
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Rhan 2: Llunio barnau
Mae’r arweiniad sy’n dilyn yn dangos sut i gwblhau’r adran ynglŷn â’r lleoliad,
crynodeb ac argymhellion yr adroddiad, ac mae’n amlinellu’r gofynion adrodd ar
gyfer pob cwestiwn allweddol.
Ynglŷn â’r lleoliad
Dylai’r adran hon o’r adroddiad gynnwys gwybodaeth gefndir gryno am y lleoliad. Fel
arfer caiff cynnwys yr adran hon ei gytuno gyda’r lleoliad. Pan fydd anghytuno
ynglŷn â chynnwys yr adran hon, bydd yr arolygydd cofnodol yn gwneud y
penderfyniad terfynol ynglŷn â beth i’w gynnwys yn yr adroddiad.
Dylai’r adran hon gynnwys gwybodaeth am:
· faint, natur ac ardal y lleoliad;
· cefndir ac amgylchiadau’r plant, gan gynnwys anfantais economaidd
gymdeithasol, ethnigrwydd, cefndir ieithyddol a phlant ag anghenion dysgu
ychwanegol (ADY);
· cefndir ieithyddol y plant;
· nodweddion yr ardal y mae’r lleoliad yn ei gwasanaethu;
· trefniadau derbyn ar gyfer pob un o’r plant, gan gynnwys plant ag AAA;
· nifer y plant a’u hoedran;
· pryd cafodd y lleoliad ei arolygu ddiwethaf gan yr arolygiaeth ac AGGCC;
· unrhyw newidiadau arwyddocaol ers yr arolygiad diwethaf, os yw’n berthnasol;
ac
· unrhyw ffactorau perthnasol eraill.
Crynodeb
Mae’r crynodeb yn cynnwys y ddwy farn gyffredinol ar berfformiad cyfredol y lleoliad
a’i ragolygon gwella. Dylai fod esboniad byr o’r rhesymau am y barnau hyn. Rhaid
i’r crynodeb fod yn gyson â’r testun yng nghorff yr adroddiad a’r adborth llafar i’r
lleoliad.
Barn gyffredinol ar berfformiad cyfredol y lleoliad
Dylid seilio’r farn gyffredinol gyntaf ar y barnau a luniwyd ar y tri chwestiwn allweddol.
Dylid rhoi’r pwys mwyaf i’r farn ar Gwestiwn Allweddol 1.
Fel arfer, ni ddylai’r farn gyffredinol hon fod yn uwch na’r farn isaf a ddyfarnwyd i
unrhyw gwestiwn allweddol. Gall y farn gyffredinol fod un lefel yn uwch na’r lefel isaf
a ddyfarnwyd i unrhyw gwestiwn allweddol, ond rhaid esbonio’r rhesymau dros yr
eithriad hwn yn glir ac yn llawn yn yr adroddiad. Yn ystod y broses o safoni barnau’r
arolygiad, bydd eithriadau o’r fath yn cael eu hystyried yn ofalus.
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Barn gyffredinol ar ragolygon gwella’r lleoliad
Mae’r ail farn gyffredinol yn cynrychioli hyder arolygwyr yng ngallu’r lleoliad i fynd ati i
wella ei hun yn y dyfodol.
Wrth lunio barn am y rhagolygon gwella, bydd arolygwyr yn ystyried a oes gan
arweinwyr a rheolwyr:
· y cynhwysedd a’r gallu i wneud gwelliannau a rhoi cynlluniau ar waith;
· hanes llwyddiannus o reoli newid, mynd i’r afael ag argymhellion o arolygiadau
blaenorol a sicrhau gwelliant;
· blaenoriaethau clir a thargedau heriol ar gyfer gwella;
· cynlluniau cydlynus ac ymarferol i fodloni targedau;
· adnoddau i fodloni’r blaenoriaethau a nodwyd; a
· systemau priodol i adolygu cynnydd, nodi meysydd ar gyfer eu gwella a chymryd
camau effeithiol i’w cywiro.
Disgrifiadau barn
Mae’r disgrifiadau canlynol wedi’u bwriadu i fod yn arweiniad i helpu arolygwyr i lunio
barnau trwy ystyried cydbwysedd ac arwyddocâd cymharol y cryfderau a’r meysydd
i’w gwella.
Rhagorol – Llawer o gryfderau, gan gynnwys enghreifftiau arwyddocaol o arfer sy’n
arwain y sector
Da – Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y mae angen eu gwella’n sylweddol
Digonol – Cryfderau yn gorbwyso meysydd i’w gwella
Anfoddhaol – Meysydd pwysig i’w gwella yn gorbwyso cryfderau
Bydd angen i arolygwyr wirio pa un o’r disgrifiadau uchod sydd fwyaf addas ar gyfer
pob un o’r barnau cryno, y cwestiynau allweddol a’r dangosyddion ansawdd.
Barnu cwestiynau allweddol a dangosyddion ansawdd
Ni all y farn ar gyfer Cwestiwn Allweddol 1 fel arfer fod yn uwch na digonol pan nad
yw plant yn gwneud cynnydd digon da yn eu dysgu a’u safonau cyflawniad.
Mae cyswllt cryf rhwng canlyniadau, darpariaeth ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Os
yw arweinwyr a rheolwyr yn gweithio’n effeithiol, yna dylid adlewyrchu hyn yn y
ddarpariaeth ac yn y safonau y mae plant yn eu cyflawni. Felly, ni fydd y barnau ar
gyfer Cwestiynau Allweddol 2 a 3 fel arfer ar lefel uwch na’r farn ar gyfer Cwestiwn
Allweddol 1. Pan fydd gwahaniaethau rhwng y barnau ar gyfer Cwestiynau
Allweddol 1, 2 a 3, dylid esbonio’r rhain yn nhestun yr adroddiad.
Fel arfer, dylai’r farn gyffredinol ar y cwestiwn allweddol adlewyrchu’r barnau ar gyfer
yr isddangosyddion yn y cwestiwn allweddol ac ni ddylai fod yn fwy nag un lefel yn
uwch na’r lefel isaf a ddyfarnwyd i unrhyw ddangosydd ansawdd.
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Os nad oes gan y lleoliad bolisi neu weithdrefnau diogelu priodol ar waith, dylai’r farn
ar gyfer 2.3 (gofal, cymorth ac arweiniad) fod yn anfoddhaol.
Ni ddylai’r farn ar reoli adnoddau fel dangosydd ansawdd fod yn uwch ar y raddfa
na’r barnau ar gyfer Cwestiwn Allweddol 1, ond gall fod yn is.
Argymhellion
Dylai’r argymhellion roi syniad clir a phenodol i’r lleoliad o’r meysydd i’w gwella y
bydd angen iddo fynd i’r afael â nhw yn ei gynllun gweithredu. Dylai’r arolygydd
cofnodol ysgrifennu’r argymhellion yn nhrefn eu blaenoriaeth. Dylai’r argymhellion
ddeillio o’r prif farnau a dylent ddarparu sylfaen glir ac ymarferol y gall y lleoliad
weithredu arni. Rhaid i chi gyfeirio at unrhyw faterion arwyddocaol a nodwyd yn yr
adroddiad lle nad yw arfer y lleoliad yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol.
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Cwestiynau allweddol a dangosyddion ansawdd
Mae’r 10 dangosydd ansawdd a ddefnyddir mewn arolygiadau wedi’u hamlinellu isod
o dan y tri chwestiwn allweddol. Ar gyfer pob dangosydd ansawdd, mae ystod o
agweddau. Mae arweiniad ar sut i arolygu’r dangosydd ansawdd wedi’i amlinellu o
dan bob cwestiwn allweddol.
Mae paragraffau enghreifftiol ar gyfer barnau da ac anfoddhaol yn esbonio pob
dangosydd ansawdd. Ni ddylid defnyddio’r paragraffau hyn fel rhestrau gwirio crai,
ond fel cyfeiriad i gefnogi’r broses o lunio barn. Dylid eu defnyddio ar y cyd â’r
disgrifiadau barn. Dylai arolygwyr bwyso a mesur y dystiolaeth a phennu barnau ar
sail y rhai sy’n cyd-fynd orau â’r disgrifiadau barn.
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau?
Wrth lunio barn gyffredinol ar gyfer y cwestiwn allweddol hwn, bydd arolygwyr yn
rhoi’r pwys mwyaf i farnau am safonau4.
1.1 Safonau
1.1.1
1.1.2
1.1.3

cyflawniad a chynnydd wrth ddysgu ar draws y meysydd dysgu
medrau
yr iaith Gymraeg

Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
1.1.1: cyflawniad a chynnydd wrth ddysgu ar draws y meysydd dysgu
Dylai arfarniad arolygwyr o gyflawniad a chynnydd plant fod yn seiliedig ar
arsylwadau plant yn cyflawni amrywiaeth o weithgareddau, craffu ar waith plant a
thrafodaethau â phlant, os yw hynny’n briodol. Wrth arfarnu’r dangosydd ansawdd
hwn, dylech ystyried y cynnydd a wna plant o’r adeg y maent yn dechrau yn y
lleoliad. Mae ‘man cychwyn’ plant yn hynod bwysig oherwydd byddant yn dechrau
yn y lleoliad gyda lefelau gwahanol iawn o wybodaeth, medrau a dealltwriaeth.
Dylech hefyd ystyried oedran, lefel gallu ac unrhyw anghenion dysgu ychwanegol y
plant wrth farnu a ydynt yn cyflawni deilliannau gwell neu waeth na’r disgwyl.
Mae’r meysydd dysgu yn darparu’r cyd-destun ar gyfer barnu cynnydd wrth ddysgu a
chaffael gwybodaeth, dealltwriaeth a medrau newydd. Dylech arfarnu pa mor dda y
mae plant yn adalw dysgu blaenorol, yn datblygu medrau meddwl, yn caffael
gwybodaeth, dealltwriaeth a medrau newydd ac yn cymhwyso’r rhain mewn
sefyllfaoedd newydd.
Dylech ystyried a yw plant:
· yn cyflawni safonau da o ystyried eu hoedran, eu cyfnod datblygu, anghenion
dysgu ychwanegol a’u ‘man cychwyn’;
4

Cyfeiriwch at yr arweiniad ar dudalennau 5 a 6 ar adrodd ar safonau a lles lle bo llai na chwe
phlentyn yn bresennol.
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· yn gwneud cynnydd realistig yn yr hyn y maent yn gallu ei wneud, ac yn eu
gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u medrau; ac
· yn cyflawni’n dda mewn gweithgareddau sy’n cryfhau ac yn datblygu eu dysgu.
1.1.2: medrau
Wrth arolygu medrau, dylai’r ffocws fod ar ba un a yw pob plentyn yn meddu ar y
medrau mewn cyfathrebu, rhifedd a TGCh y mae eu hangen i fanteisio ar y
cwricwlwm cyfan, a pha mor dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu
medrau plant.
Dylai arolygwyr roi’r pwyslais mwyaf ar fedrau llythrennedd. Dylech arsylwi ystod o
weithgareddau i farnu pa mor dda y mae plant yn cymhwyso’u medrau cyfathrebu ar
draws y meysydd dysgu. Dylech adrodd hefyd ar safonau mewn cyfathrebu, rhif a
TGCh lle mae medrau disgyblion yn y meysydd hyn yn arbennig o dda neu heb eu
datblygu’n ddigonol, a’u bod yn cael effaith niweidiol ar eu cynnydd mewn meysydd
dysgu.
Dylech nodi a dilyn trywyddau ymholi ynglŷn â pherfformiad grwpiau penodol o
ddysgwyr (fel y rhai y mae Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt) ac a ydynt yn cael
anawsterau penodol o ran manteisio ar y cwricwlwm. Yn benodol, dylech edrych ar
safonau plant y gall eu cynnydd fod yn cael ei ddal yn ôl gan ddiffyg medrau
cyfathrebu. Dylech ystyried y graddau y mae medrau cyfathrebu plant yn cynorthwyo
neu’n rhwystro cynnydd o ran rhyngweithio yn yr ystafell ddosbarth, gydag
ymarferwyr a chyfoedion.
Dylech arfarnu pa mor dda y mae plant yn caffael, datblygu, ymarfer, cymhwyso a
mireinio eu medrau mewn amrywiaeth o gyd-destunau ar draws y cwricwlwm. I blant
ifanc, mae chwarae a dysgu gweithredol yn hanfodol wrth ddatblygu hyder plant i
arbrofi ac archwilio, mentro, meddwl yn greadigol ac yn ddychmygus, datrys
problemau a gwneud penderfyniadau. Dylech ystyried a yw plant yn datblygu
medrau sy’n galluogi iddynt dyfu i ddod yn ddysgwyr hyderus.
Dylech arfarnu a yw plant yn datblygu medrau cyfathrebu sy’n eu hannog i:
· fynegi eu teimladau a’u hemosiynau trwy ystumiau, meimio, arwyddo a thrwy
gelfyddyd a cherddoriaeth;
· gwneud yn siŵr bod eraill yn eu deall;
· gwrando ar gyfarwyddiadau ac yn eu gweithredu; defnyddio iaith briodol mewn
chwarae digymell a chwarae strwythuredig;
· s dangos diddordeb mewn llyfrau ac yn mwynhau eu cynnwys gydag oedolyn
neu heb oedolyn, gan eu trin fel darllenydd;
· dilyn storïau sy’n cael eu darllen iddynt ac ymateb yn briodol;
· arbrofi â chreu marciau a phrofiadau ysgrifennu, a’u mwynhau, gan ddefnyddio
amrywiaeth o gyfryngau;
· chwarae ag iaith, fel ffordd o ddatblygu eu diddordeb mewn iaith; a
· deall rhai o swyddogaethau ysgrifennu, er enghraifft, cofio, modd o fwynhau,
trefnu, a rhannu syniadau.
Dylai medrau llythrennedd sy’n cael eu dysgu mewn un iaith gefnogi datblygiad
medrau llythrennedd mewn iaith arall.
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Dylech arfarnu a yw plant yn datblygu medrau rhif sy’n annog iddynt:
· ddewis a defnyddio syniadau, offer a deunyddiau mathemategol priodol i ddatrys
problemau ymarferol;
· defnyddio iaith fathemategol mewn cyd-destun perthnasol; ac
· adnabod patrymau, dilyniannau a pherthnasoedd trwy chwarae a phrofiadau
ymarferol.
Dylech arfarnu a yw plant yn datblygu dealltwriaeth ynglŷn â sut gellir defnyddio
technoleg gwybodaeth a chyfathrebu i ganfod pethau, datblygu syniadau, creu a
chyflwyno gwybodaeth. Dylech ystyried a yw defnyddio technoleg yn annog plant i:
· wrando gyda mwynhad ac ymateb i storïau, cerddi, caneuon a rhigymau ar sgrin
y cyfrifiadur a/neu mewn darllediadau addysgol o ansawdd da;
· dod yn gyfarwydd â defnyddio technoleg wrth iddynt chwarae ac mewn
gweithgareddau bob dydd fel defnyddio cofrestri arian parod a ffonau symudol, a
gwneud hyn yn hyderus;
· dysgu rhaglennu a rheoli tegan sy’n gweithio gyda batri;
· dysgu defnyddio botymau a switsys i gynnau a diffodd offer fel cyfarpar
gwrando, recordydd tâp neu chwaraeydd CD; a
· datblygu eu dawn greadigol trwy ddefnyddio rhaglen gyfrifiadur i dynnu llun neu
gynrychioli rhywbeth sy’n golygu rhywbeth iddynt.
Bydd angen i chi ystyried oedran, lefel gallu ac unrhyw anghenion dysgu ychwanegol
plant wrth ystyried tystiolaeth a llunio barnau am ddatblygiad eu medrau.
1.1.3: yr iaith Gymraeg
Wrth lunio barn gyffredinol ar ddatblygiad plant yn yr iaith Gymraeg, dylai arolygwyr
ystyried beth mae’n rhesymol ei ddisgwyl, gan ystyried cefndir a chyd-destun
ieithyddol y lleoliad a’r ardal y mae’n ei gwasanaethu.
Dylech ystyried:
· nodau a pholisi’r lleoliad a’r ALl, lle bo’n berthnasol;
· y cynnydd y mae plant yn ei wneud mewn perthynas â’u man cychwyn;
· y trefniadau trosglwyddo i sicrhau bod plant sy’n astudio Cymraeg (fel iaith
gyntaf) yn y lleoliad, yn mynd ymlaen i astudio Cymraeg (fel iaith gyntaf) yn yr
ysgol; ac
· mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg yn benodol, cynnydd plant o ran defnyddio’r
Gymraeg yn oddefol ac yn weithredol mewn cyd-destunau gwahanol, er
enghraifft, yn ystod cyfnodau cofrestru, sesiynau grŵp a chwarae digymell.
Safonau da
Mae bron pob un o’r plant yn gwneud cynnydd sylweddol yn eu dysgu o’r adeg pan
fyddant yn dechrau yn y lleoliad o’i gymharu â data cychwynnol a gwybodaeth arall.
Mae’r rhan fwyaf o blant yn dangos lefelau uchel o wybodaeth a dealltwriaeth ar
draws y meysydd dysgu yn unol â’u gallu a’u cyfnod datblygu ac maent yn ymdopi’n
dda â gweithgareddau heriol. Maent yn cymhwyso eu medrau yn gadarn mewn
ystod o gyd-destunau ac yn datblygu medrau ehangach a rhinweddau personol sydd
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eu hangen i ymdopi â gofynion y cwricwlwm. Mae plant yn gwneud cynnydd da wrth
ennill medrau yn y Gymraeg. Mae’r rhan fwyaf o’r plant yn dyfalbarhau yn dda gyda’r
tasgau a osodir ac yn ystod gweithgareddau dewis rhydd. Mae canlyniadau
holiaduron y rhieni/gofalwyr yn dangos lefel uchel o foddhad â’r cynnydd y mae eu
plant yn ei wneud.
Safonau anfoddhaol
Nid yw lleiafrif o blant yn caffael gwybodaeth a medrau ar gyfradd briodol o’r adeg
pan fyddant yn dechrau yn y lleoliad i wneud cynnydd go iawn yn eu dysgu. Mae
plant yn cael trafferth yn deall cysyniadau sylfaenol ac yn cyflawni llwyddiant
cyfyngedig gyda thasgau sy’n cael eu harwain gan ymarferwyr neu dasgau o’u dewis
eu hunain. Nid yw plant yn gwneud digon o gynnydd yn ennill medrau yn y
Gymraeg. Pan fyddant yn wynebu profiadau newydd, mae gormod o blant yn
dangos diffyg penderfynoldeb neu nid ydynt yn ymateb i’r dasg gyda brwdfrydedd.
1.2: Lles
1.2.1 agweddau at gadw’n iach a diogel
1.2.2 cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau, gan gynnwys ymddygiad ac
agweddau
1.2.3 ymglymiad cymunedol a gwneud penderfyniadau
Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
Mae’r ffocws yn y cwestiwn allweddol hwn ar ddeilliannau yn hytrach na darpariaeth.
Bydd cwestiynau allweddol eraill, yn enwedig Cwestiwn Allweddol 2, yn ymdrin â
gwaith y lleoliad yn hyrwyddo lles plant.
Dylai arolygwyr geisio barnu, cyhyd ag y bo’n bosibl, y materion hynny y mae gan y
lleoliad rywfaint o ddylanwad drostynt. Dylech wneud yn siŵr bod ymholiadau yn
canolbwyntio ar effaith gwaith y lleoliad yn y maes hwn. Dylai arolygwyr ystyried
tystiolaeth o arolygon rhieni/gofalwyr a thrafodaethau gyda phlant.
1.2.1: agweddau at gadw’n iach a diogel
Wrth arfarnu’r graddau y mae plant yn teimlo’n iach, gall arolygwyr ystyried a oes
gan blant ddealltwriaeth gadarn o sut gallant ddod yn iach, trwy’r hyn y maent yn ei
fwyta a’r gweithgarwch corfforol y maent yn ymgymryd ag ef. Wrth arfarnu’r graddau
y mae plant yn teimlo’n ddiogel, gallech ystyried y graddau y mae plant yn teimlo’n
ddiogel ac yn rhydd oddi wrth gam-drin corfforol a geiriol yn y lleoliad.
1.2.2: cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau
Wrth arfarnu cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau, dylai arolygwyr ystyried ymddygiad
ac agweddau, a’r graddau y mae gan blant lais o ran yr hyn maent yn ei ddysgu, a
sut.
Wrth arfarnu ymddygiad ac agweddau, dylech ystyried y graddau y mae plant yn
dangos ymddygiad da yn y lleoliad ac o’i gwmpas. Dylech arsylwi a yw plant yn
ystyriol, yn gwrtais ac yn uniaethu â’i gilydd ac oedolion yn dda. Yn ychwanegol,

19

Arweiniad ar gyfer arolygu lleoliadau nas cynhelir
o Fedi 2010

dylech edrych ar agweddau plant at ddysgu, yn enwedig eu diddordeb yn y
gweithgareddau a gynigir iddynt neu y maent yn eu dewis eu hunain, eu gallu i
gynnal canolbwyntio a pha mor dda y maent yn ymgymryd â thasgau.
Dylai arolygwyr ystyried:
· sut mae plant yn trafod y testunau/themâu sydd i’w cwmpasu, ac yn helpu i
gynllunio cynlluniau gwaith a gweithgareddau; ac
· a yw plant yn gwneud dewisiadau ynghylch beth a sut maent yn dysgu.
1.2.3: ymglymiad cymunedol a gwneud penderfyniadau
Dylai arolygwyr arfarnu’r graddau y mae plant, gan gynnwys y rhai o grwpiau
gwahanol, yn ymgymryd â chyfrifoldebau, ac yn cymryd rhan yn y lleoliad a’r
gymuned ehangach.
Dylech ystyried pa mor dda y mae plant yn cydweithredu ac yn gweithio gyda’i gilydd.
Dylech ystyried y penderfyniadau y mae plant yn eu gwneud am eu dysgu yn ogystal
â’u hymglymiad wrth wneud penderfyniadau am eu bywyd yn y lleoliad.
Lefelau lles da
Mae’r rhan fwyaf o blant yn dangos lefelau uchel o hunan-barch, maent yn llawn
cymhelliant ac yn dangos diddordeb yn eu dysgu. Maent yn datblygu agweddau
cadarnhaol at brofiadau newydd a dysgu ac maent yn ymwybodol o anghenion pobl
eraill ac yn dangos parch atynt. Yn unol â’u gallu a’u cyfnod datblygu, mae llawer o
blant yn meddwl ac yn dysgu’n hyderus, yn gymwys ac yn annibynnol. Mae’r rhan
fwyaf o blant yn mwynhau eu hamser yn y lleoliad ac yn awyddus i ddweud wrth
arolygwyr beth maent yn hoffi gwneud.
Lefelau anfoddhaol o les plant
Mae lleiafrif sylweddol o blant yn ddihyder. Maent yn dibynnu gormod ar oedolion
cyfarwydd yn emosiynol ac maent yn amharod i roi cynnig ar brofiadau dysgu
newydd heb lawer o gymorth ac arweiniad gan oedolyn. Caiff plant anhawster yn
mynegi eu teimladau a dangos empathi at bobl eraill. Mae plant yn amharod i siarad
ag oedolion yn y lleoliad ac nid ydynt yn ymddangos fel pe baent yn ymlacio yn eu
presenoldeb. Maent yn amharod i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol ac nid
ydynt yn ymwybodol o sut i gadw’n iach. Mae grwpiau o blant yn dangos ymddygiad
gwael yn rheolaidd ac mae hyn yn rhwystro cynnydd plant eraill.
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Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth?
Wrth lunio barn gyffredinol ar gyfer y cwestiwn allweddol hwn, bydd arolygwyr yn rhoi
pwys cyfartal i bob dangosydd ansawdd.
2.1 Profiadau dysgu
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

bodloni anghenion plant a’r gymuned
darpariaeth ar gyfer medrau
darpariaeth Gymraeg a’r dimensiwn Cymreig
addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang

Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
2.1.1: bodloni anghenion plant a’r gymuned
Dylai arolygwyr nodi bod lleoliadau yn rhydd i drefnu a chyflwyno’r cwricwlwm yn y
ffordd sydd fwyaf addas ar gyfer eu hamgylchiadau a’u hanghenion ar yr amod eu
bod yn adlewyrchu ethos y Cyfnod Sylfaen. Dylid sicrhau mai’r brif ystyriaeth yw pa
mor dda y caiff anghenion y plant eu bodloni gan y model cyflwyno.
Wrth arfarnu’r dangosydd hwn, dylech ystyried pa mor dda y mae’r profiadau dysgu
yn darparu ar gyfer anghenion a diddordebau’r plant ac yn eu hannog i ddysgu’n
effeithiol a gwneud cynnydd da ar draws pob maes dysgu.
Dylech farnu’r graddau y mae:
· cynllunio profiadau dysgu yn llwyddiannus o ran ennyn diddordeb pob plentyn;
· ymarferwyr yn cydweithio i gynllunio gweithgareddau hyblyg, ymatebol ac
arloesol;
· profiadau dysgu yn annog cynnydd plant tuag at fodloni deilliannau’r Cyfnod
Sylfaen; ac
· mae’r cwricwlwm yn adeiladu’n systematig ar wybodaeth, dealltwriaeth a
medrau presennol wrth i blant symud trwy’r Cyfnod Sylfaen.
Dylech ystyried a yw’r cyfleoedd dysgu y mae ymarferwyr yn eu darparu yn annog
plant i:
· ffurfio perthynas â phobl eraill a dangos parch a goddefgarwch at bobl o bob
cefndir diwylliannol;
· mentro, arbrofi â phrofiadau newydd, archwilio eu hamgylchedd yn hyderus a
dod yn ddysgwyr annibynnol;
· datblygu eu medrau corfforol a chreadigol;
· datblygu dealltwriaeth well o’r byd y maent yn byw ynddo; a
· deall y dylid trin popeth byw gyda gofal, parch a phryder.
2.1.2: darpariaeth ar gyfer medrau
Dylai arolygwyr ystyried pa mor dda y mae’r lleoliad yn cynllunio datblygu medrau
cyfathrebu, rhifedd, TGCh a medrau meddwl plant ar draws y meysydd dysgu.
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Dylech arfarnu pa mor dda y mae’r lleoliad:
· yn sicrhau bod plant yn caffael y medrau llythrennedd, cyfathrebu, rhifedd a
TGCh angenrheidiol er mwyn gallu manteisio ar y cwricwlwm ehangach;
· yn datblygu medrau plant drwy weithgareddau ar draws y cwricwlwm; ac
· yn gwneud yn siwr bod darpariaeth ar gyfer y medrau wedi’i chydlynu’n briodol
fel bod cydlyniad ym mhrofiad y plant ar draws y cwricwlwm.
Dylech graffu ar sampl o gynllunio’r lleoliad ar gyfer hyn, gan gynnwys cynlluniau
gwaith a chynlluniau gwersi, i farnu pa mor dda y mae ymarferwyr wedi ymgorffori
medrau cyfathrebu, rhifedd a TGCh i brofiad y plant ar draws pob maes dysgu.
Gallech ystyried pa mor dda y mae lleoliadau yn addasu’r cwricwlwm pan fydd plant
yn gweithio cryn dipyn islaw’r lefelau disgwyliedig. Dylech ddisgwyl i leoliadau wneud
yn siwr bod gwaith yn addas o ran bod yn heriol ac ymestynnol ar gyfer plant mwy
abl a dawnus, a bod deunyddiau a dulliau cyflwyno yn gwahaniaethu’n addas er
mwyn gwneud y cwricwlwm yn agored i bob plentyn.
Gallech ystyried pa mor dda y mae ymarferwyr yn elwa ar gyfleoedd ar gyfer
datblygu’r medrau hyn yn y gweithgareddau y maent yn eu cynnig. Gallech
benderfynu a oes parhad yn nysgu’r plant fel bod y medrau y maent yn eu hennill
mewn gwersi Cymraeg/Saesneg, mathemateg a TGCh yn cael eu hatgyfnerthu a’u
gwella ymhellach ym mhob maes pwnc. Dylech gydnabod y bydd rhai meysydd
dysgu yn naturiol yn cynnig mwy o gyfleoedd i blant ddefnyddio’r medrau hyn nag
eraill.
Dylech roi’r sylw mwyaf i’r modd y mae lleoliadau yn sicrhau bod plant yn datblygu
medrau llythrennedd priodol ar draws yr ystod gallu llawn, a sut mae’r lleoliad yn nodi
diffygion ac yn mynd i’r afael â nhw.
Wrth farnu ansawdd y ddarpariaeth, gallech ystyried effaith unrhyw strategaethau,
polisïau neu drefniadau gwaith, gan gynnwys monitro ac arfarnu, sy’n anelu at
sicrhau bod plant yn datblygu medrau yn systematig, dros gyfnod ac mewn ystod
eang o gyd-destunau. Dylech ddisgwyl i leoliadau wneud popeth sy’n bosibl i helpu
plant i gyflawni lefelau da o fedrau cyfathrebu, rhifedd a TGCh. Pan nad oes gan
blant fedrau digon cadarn neu dda, neu os ydynt yn syrthio’n ôl yn eu gwaith, dylai
fod gan leoliadau gymorth ar waith i helpu’r plant hyn i wella’r medrau hyn.
2.1.3: darpariaeth Gymraeg a’r dimensiwn Cymreig
Dylai arolygwyr arfarnu graddau ac ansawdd darpariaeth y lleoliad ar gyfer datblygu’r
iaith Gymraeg o ran ei heffaith ar yr agweddau a restrir o dan adran 1.1.3.
Dylech arfarnu pa mor dda y mae’r lleoliad yn darparu ar gyfer plant i ddefnyddio’r
Gymraeg cymaint ag y bo modd yn eu dysgu, gan gofio’r math o leoliad a mannau
cychwyn y plant. Dylech farnu’r graddau y mae’r lleoliad yn hyrwyddo
ymwybyddiaeth plant o draddodiadau a dathliadau o ddiwylliannau Cymru.
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2.1.4: addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang
(ADCDFE)
Dylai arolygwyr ystyried y graddau:
· y mae’r cwricwlwm yn helpu plant i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, medrau
a gwerthoedd ADCDFE;
· y mae’r lleoliad yn gweithredu’n gynaliadwy, er enghraifft, o ran defnyddio ynni,
lleihau gwastraff ac ailgylchu; ac
· y mae’r lleoliad yn cyfrannu at ddinasyddiaeth fyd-eang, er enghraifft, trwy
ddatblygu dealltwriaeth o’r byd ehangach
Profiadau dysgu da
Mae’r lleoliad yn darparu ystod eang o weithgareddau diddorol ac ysgogol ar gyfer
plant ar draws pob maes dysgu. Mae cynllunio a threfnu o ansawdd uchel yn sicrhau
bod pob un o’r plant yn cael eu herio gan weithgareddau perthnasol, sy’n darparu
parhad a dilyniant yn eu dysgu. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer cyfathrebu, rhifedd,
TGCh a medrau ehangach yn gydlynus ac wedi’i hymgorffori’n gadarn yn y profiadau
ar gyfer pob un o’r plant. Mae ymarferwyr yn defnyddio’r amgylchedd dan do a’r
amgylchedd awyr agored yn ddychmygus i annog plant i arbrofi â phrofiadau newydd
a datblygu eu medrau yn effeithiol. Mae plant yn ymweld â lleoedd y tu allan i’r
lleoliad yn rheolaidd ac yn dysgu oddi wrth bobl sy’n ymweld â’r lleoliad. Mae plant
yn cymryd rhan yn weithredol mewn prosiectau amgylcheddol, fel ailgylchu ac arbed
ynni. Darperir cyfleoedd o ansawdd uchel i blant ddatblygu eu hunaniaeth bersonol
a diwylliannol. Maent yn dathlu ac yn dysgu am wyliau Cymru a gwyliau diwylliannau
eraill yn ystyrlon ac yn dysgu am eu rôl fel dinasyddion byd-eang.
Profiadau dysgu anfoddhaol
Mae’r profiadau dysgu y mae ymarferwyr yn eu darparu ar gyfer plant yn gyfyngedig
iawn ac nid ydynt yn gwneud defnydd creadigol o’r adnoddau sydd ar gael iddynt.
Mae cyfatebiaeth wael rhwng anghenion a galluoedd dysgu’r plant a’r dewis o
weithgareddau a ddarperir ar eu cyfer. Nid yw’r lleoliad yn datblygu nac yn ymestyn
medrau, gwybodaeth a hyder y plant yn ddigon da. Anaml y caiff y plant gyfleoedd
sy’n mynd â nhw y tu allan i amgylchedd uniongyrchol y lleoliad neu’n galluogi iddynt
ddysgu am y byd o’u cwmpas mewn ffordd ystyrlon. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer
datblygu’r Gymraeg a dealltwriaeth ddiwylliannol yn arwynebol. Ni chaiff plant ddigon
o gyfleoedd i ddysgu am bobl a diwylliannau eraill neu i wybod unrhyw beth am
bwysigrwydd cynaliadwyedd.
2.2 Y dangosydd ansawdd ar gyfer addysgu
2.2.1 ystod ac ansawdd y dulliau addysgu
2.2.2 asesu dysgu ac asesu ar gyfer dysgu
Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
Dylai’r ffocws fod ar effaith addysgu ar ddysgu ac nid ar ddefnyddio proses benodol
ar wahân i’w heffaith.
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2.2.1: ystod ac ansawdd y dulliau addysgu
Dylai arolygwyr arfarnu’r graddau y mae ymarferwyr:
· yn meddu ar wybodaeth gyfoes am ddatblygiad plant ac effaith anghenion dysgu
ychwanegol ar ddatblygiad;
· yn deall gofynion y Cyfnod Sylfaen;
· yn disgwyl llawer gan bob un o’r plant, gan gynnwys plant ag ADY a phlant mwy
abl a dawnus;
· yn cynllunio cydbwysedd da rhwng gweithgareddau sy’n cael eu dewis gan y
plentyn a’u cyfeirio/harwain gan ymarferwyr sy’n bodloni anghenion unigol plant
yn hyblyg;
· yn deall pwysigrwydd rhoi cyfleoedd i blant ddysgu trwy chwarae ac ymglymiad
gweithredol;
· yn rheoli ymddygiad plant yn effeithiol;
· yn fodelau iaith da eu hunain;
· yn darparu amgylchedd ysgogol, heriol a chyffrous y tu mewn a’r tu allan, sy’n
annog ymglymiad, cyfranogiad a mwynhad y plant;
· yn defnyddio holi i herio plant;
· yn defnyddio ymarferwyr ychwanegol yn effeithiol;
· yn ymyrryd yn briodol mewn gweithgareddau/chwarae plant.
Dylech ystyried sut mae pob un o’r ymarferwyr yn cymryd rhan mewn cynllunio ac yn
cael gwybod am yr hyn y disgwylir iddynt ei wneud.
2.2.2: asesu dysgu ac asesu ar gyfer dysgu
Dylai arolygwyr arfarnu’r graddau y mae ymarferwyr yn cynnwys plant wrth asesu eu
dysgu eu hunain fel eu bod yn deall yn raddol yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i
wella.
Dylech arfarnu’r graddau y mae gweithdrefnau’r lleoliad yn galluogi ymarferwyr i:
· asesu plant yn rheolaidd ac yn gynhwysfawr ac yn cofnodi arsylwadau ac
asesiadau i fesur cynnydd plant;
· yn defnyddio deilliannau asesu i gynllunio gweithgareddau ar gyfer y dyfodol sy’n
bodloni anghenion a diddordebau plant; ac
· yn cynnwys rhieni/gofalwyr wrth asesu eu plant i sicrhau eu bod yn ymwybodol o
gynnydd eu plant a’r hyn y gallant ei wneud i’w helpu i wella.
Addysgu da
Mae gan ymarferwyr wybodaeth a dealltwriaeth gadarn o’r Cyfnod Sylfaen, ac mae
ganddynt ddisgwyliadau uchel ar gyfer dysgu plant. Maent yn darparu profiadau
dysgu ysgogol ar draws pob maes dysgu ac yn defnyddio ystod dda o strategaethau
addysgu sy’n debygol o ymgysylltu â phlant o bob gallu, ac ennyn eu diddordeb.
Mae ymarferwyr yn gwneud defnydd da a dychmygus o adnoddau, gan gynnwys
technoleg, i wella’r dysgu. Mae’r cymorth gan oedolion yn cynnwys ffocws da ac
mae’n cyfrannu’n sylweddol at ansawdd dysgu’r plant. Mae ymarferwyr yn gwybod
pryd mae’n briodol ymyrryd yn nysgu’r plant ac maent yn gwneud hynny yn sensitif
ac yn fedrus i annog plant i herio’u hunain wrth iddynt ddysgu. Caiff cynnydd a lles
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plant eu holrhain ar draws meysydd dysgu a defnyddir y wybodaeth hon yn dda i
gynllunio camau nesaf plant mewn dysgu. Caiff rhieni/gofalwyr eu hysbysu’n dda am
gyflawniadau, lles a datblygiad plant.
Enghreifftiau o addysgu anfoddhaol
Nid yw’r addysgu yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a medrau plant yn llawn
mewn rhai meysydd dysgu, neu ym mhob un ohonynt. Nid yw ymarferwyr yn
adnabod nac yn deall anghenion dysgu ychwanegol plant, ac nid ydynt yn rheoli
ymddygiad yn ddigon da. Mae ymarferwyr yn defnyddio ystod gyfyngedig o
strategaethau addysgu ac nid ydynt bob amser yn cymell ac yn herio plant digon. O
ganlyniad, nid yw plant yn gwneud digon o gynnydd mewn perthynas â’u cyfnod
datblygu a’u gallu. Mae ymarferwyr yn ymyrryd yn amhriodol yng ngweithgareddau’r
plant, felly caiff llawer o gyfleoedd i ymestyn dysgu’r plant eu gwastraffu. Nid yw’r
asesu yn rhoi digon o ystyriaeth i ddysgu blaenorol y plant, ac nid oes gan
ymarferwyr ddealltwriaeth ddigon clir o anghenion plant. Nid yw rhai o’r
rhieni/gofalwyr neu lawer ohonynt yn cael digon o wybodaeth am gynnydd, lles a
datblygiad eu plentyn.
2.3 Y dangosydd ansawdd ar gyfer gofal, cymorth ac arweiniad
2.3.1 darpariaeth ar gyfer iechyd a lles gan gynnwys datblygiad ysbrydol,
moesol, cymdeithasol a diwylliannol
2.3.2 gwasanaethau, gwybodaeth ac arweiniad arbenigol
2.3.3 trefniadau diogelu
2.3.4 anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
Dylai’r prif ffocws yn y dangosydd ansawdd hwn fod ar effaith gofal, cymorth ac
arweiniad ar safonau a lles plant yn hytrach nag ar y gweithdrefnau a’r trefniadau.
Yn benodol, dylai arolygwyr arfarnu pa mor dda y mae’r trefniadau yn cael effaith
lesol ar blant sy’n agored i niwed. Wrth arfarnu gofal, cymorth ac arweiniad, dylai fod
cyswllt clir â’r barnau ar safonau a lles.
2.3.1 darpariaeth ar gyfer iechyd a lles, gan gynnwys datblygiad ysbrydol,
moesol, cymdeithasol a diwylliannol
Dylai arolygwyr arfarnu ac adrodd ar a oes gan y lleoliad bolisïau a threfniadau
priodol ar gyfer hyrwyddo byw’n iach a lles plant. Bydd y prif ffocws ar ystyried pa
mor dda y mae’r lleoliad yn helpu plant i gyflawni iechyd a lles emosiynol a chorfforol.
Wrth edrych ar y dangosydd ansawdd hwn, mae’n bwysig eich bod yn ystyried
barnau plant a rhieni/gofalwyr.
Dylech ystyried a oes gan y lleoliad drefniadau priodol i annog plant i fod yn iach,
gan gynnwys pa mor dda y mae’r lleoliad yn darparu ar gyfer datblygiad corfforol
plant. Mae hyn yn dibynnu ar faeth priodol, ymarfer corff digonol, hylendid priodol,
diogelwch a dewisiadau iach.
Dylai arolygwyr adrodd ar achosion amlwg o dorri’r ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch
o dan y dangosydd ansawdd hwn.

25

Arweiniad ar gyfer arolygu lleoliadau nas cynhelir
o Fedi 2010

Dylech arfarnu’r trefniadau ar gyfer ymdrin ag aflonyddwch a bwlio. Dylai hyn
gynnwys trefniadau’r lleoliad ar gyfer helpu’r plant i reoli eu teimladau a datblygu
hunanymwybyddiaeth a hunan-barch. Dylai arolygwyr wneud yn siwr bod plant yn
gwybod pwy i fynd atynt os ydynt yn pryderu.
Dylech farnu pa mor dda y mae plant yn cymryd rhan ym mywyd y lleoliad ac yn ei
fwynhau, ac a yw’r lleoliad yn hyrwyddo ymddygiad da.
Wrth arfarnu’r ddarpariaeth ar gyfer datblygiad ysbrydol, dylai arolygwyr ystyried a
yw disgyblion yn cael cyfleoedd i:
· ddatblygu synnwyr o chwilfrydedd am eu bywydau a’u credoau eu hunain a
phobl eraill; a
· datblygu synnwyr o syndod a rhyfeddod am y byd y maent yn byw ynddo.
Wrth arfarnu datblygiad moesol, dylech ystyried a yw’r lleoliad:
· yn meithrin gwerthoedd fel gonestrwydd, tegwch a pharch am wirionedd a
chyfiawnder; ac
· yn hyrwyddo egwyddorion sy’n helpu plant i wahaniaethu rhwng yr hyn sy’n gywir
a’r hyn sy’n anghywir.
Wrth arfarnu datblygiad cymdeithasol, dylech ystyried a yw’r lleoliad yn annog
plant o grwpiau gwahanol i:
· gymryd cyfrifoldeb, dangos blaengaredd a datblygu dealltwriaeth o fyw a rhannu
gydag eraill;
· deall rheolau ymddygiad syml fel rhannu teganau;
· dysgu sut i uniaethu ag eraill a chymryd rhywfaint o gyfrifoldeb am eu
gweithredoedd eu hunain;
· cyfrannu at y gymuned leol; a
· chyfrannu at wneud penderfyniadau.
Dylai arolygwyr farnu pa mor dda y mae ansawdd perthnasoedd yn y lleoliad yn
helpu i lunio agweddau plant at ymddygiad cymdeithasol da a hunanddisgyblaeth.
Wrth arfarnu datblygiad diwylliannol, dylech ystyried a yw’r lleoliad yn annog plant i
werthfawrogi’r celfyddydau, chwaraeon a gweithgareddau diwylliannol eraill.
2.3.2: gwasanaethau, gwybodaeth ac arweiniad arbenigol
Dylai arolygwyr asesu cydlyniad ac effeithiolrwydd y ddarpariaeth ar gyfer cymorth
personol ac arbenigol. Dylech arfarnu:
· pa mor dda y mae ymarferwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau ar gyfer arweiniad;
· a yw plant yn gallu defnyddio cymorth proffesiynol yn y lleoliad a chan
wasanaethau arbenigol yn dda; ac
· effeithiolrwydd cysylltiadau’r lleoliad ag asiantaethau arbenigol fel gwasanaethau
iechyd, seicolegol a chymdeithasol.
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2.3.3: trefniadau diogelu
Mae’r arolygiaeth yn adrodd ar a yw’r trefniadau ar gyfer diogelu plant a/neu oedolion
sy’n agored i niwed yn briodol. Mae’r arolygiaeth yn disgwyl i bob lleoliad
gydymffurfio ag arfer orau. Mae cyfeiriadau at y ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu’r
maes hwn wedi’u cynnwys yn Atodiad 3.
Bydd angen i chi gadarnhau a oes gan y lleoliad bolisïau a gweithdrefnau priodol ar
waith o ran diogelu.
Dylai polisi amlinellu’r canlynol:
· cyfrifoldebau’r uwch aelod o staff enwebedig ar gyfer delio â materion amddiffyn
a diogelu plant a rhoi cyngor/cymorth i staff eraill;
· gweithdrefnau clir sy’n adlewyrchu Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan
2008; a
· threfniadau ar gyfer hyfforddi.
Os oes gan y lleoliad bolisi a gweithdrefnau priodol, bydd yr adroddiad yn datgan:
“Mae gan y lleoliad bolisi priodol ac mae ganddo weithdrefnau ar gyfer diogelu.”
Os nad oes gan y lleoliad bolisi neu weithdrefnau diogelu priodol ar waith, dylai’r farn
ar gyfer 2.3 (gofal, cymorth ac arweiniad) fod yn anfoddhaol. Yn yr achosion hyn,
bydd yr adroddiad yn datgan: “Nid oes gan y lleoliad bolisi priodol ar gyfer diogelu.
Nid yw’r gweithdrefnau ar gyfer delio â materion diogelu wedi cael eu datblygu’n
llawn.”
Bydd angen i chi gadarnhau a oes gan y lleoliad drefniadau recriwtio, disgyblu ac
adrodd effeithiol ar waith i sicrhau addasrwydd staff a gwirfoddolwyr. Dylai’r
trefniadau hyn fodloni gofynion cyfreithiol.
2.3.4: anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
Dylai arolygwyr arfarnu effeithiolrwydd trefniadau nodi a monitro’r lleoliad ar gyfer
ADY ac arfarnu a yw plant ag ADY yn cael y cymorth tymor byr neu dymor hir sydd
ei angen arnynt. I gael esboniad o ADY, gweler Atodiad 6.
Dylech ystyried:
· y graddau y mae’r lleoliad yn galluogi plant ag ADY i fanteisio ar bob maes
dysgu;
· pa mor gyson y mae’r lleoliad yn cynnal adolygiadau rheolaidd o gynnydd plant;
· a yw ymarferwyr yn ymgynghori’n rheolaidd â rhieni/gofalwyr;
· defnydd a chyfraniad athrawon cymorth, seicolegwyr addysgol, arbenigwyr
meddygol, parafeddygol a nyrsio ac asiantaethau allanol eraill.
· a yw systemau grwpio a chymorth yn bodloni’r ystod o anghenion heb gael
effaith niweidiol ar ehangder, cydbwysedd a pharhad dysgu’r plant;
· pa mor dda y mae’r lleoliad yn integreiddio, yn cefnogi ac yn darparu ar gyfer
plant ag ADY, er mwyn iddynt allu gwneud cynnydd a chyflawni safonau priodol;
· ansawdd y cymorth ar gyfer plant ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol;
· pa mor gyson y mae’r lleoliad yn cynnal adolygiadau rheolaidd o gynnydd plant;
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· a yw ymarferwyr yn ymgynghori’n rheolaidd â rhieni/gofalwyr; a
· defnydd a chyfraniadau cynorthwywyr cymorth dysgu, athrawon cymorth,
seicolegwyr addysgol, arbenigwyr meddygol, parafeddygol a nyrsio ac
asiantaethau allanol eraill.
Gofal, cymorth ac arweiniad da
Mae trefniadau effeithiol yn bodoli i gefnogi iechyd a lles plant. Mae’r trefniadau hyn
yn cyfrannu’n dda at ddatblygiad a lles cyffredinol plant ac yn cefnogi eu dysgu yn
effeithiol. Mae ymarferwyr yn gwybod sut i ymateb yn briodol os bydd heriau’n codi
mewn perthynas â bwlio, ymddygiad gwael a diogelu. Mae plant yn hapus ac yn
ddiogel yng nghwmni oedolion yn y lleoliad ac maent yn barod i ofyn am gymorth a
chefnogaeth. Mae’r lleoliad yn nodi anghenion dysgu plant pan fyddant yn ymuno ac
yn sicrhau bod yr anghenion hyn yn cael eu bodloni. Ceir trefniadau da ar gyfer
cefnogi pob plentyn sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r lleoliad yn
rhagweithiol wrth adeiladu ar gydweithio ag asiantaethau allweddol eraill i leihau’r
perygl o niwed i blant. Mae cymorth sydd wedi’i dargedu’n glir ar gyfer grwpiau o
blant sy’n agored i niwed wedi arwain at welliant sylweddol, er enghraifft, mewn
agweddau, ymddygiad, hyder, cyflawniad neu berthnasoedd. Mae trefniadau
sefydlu’n sicrhau bod plant yn ymgynefino’n dda yn y lleoliad. Mae profiadau dysgu
yn hyrwyddo datblygiad personol plant yn dda, gan gynnwys eu datblygiad ysbrydol,
moesol, cymdeithasol a diwylliannol. Mae’r lleoliad yn bodloni rheoliadau a
chyfrifoldebau diogelu yn llawn ac yn sicrhau diogelwch ei blant bob amser. Mae
trefniadau sefydlu’n sicrhau bod plant yn ymgynefino’n dda yn y lleoliad.
Gofal, cymorth ac arweiniad anfoddhaol
Mae systemau gofal a chymorth yn cynnwys diffygion pwysig, sy’n golygu nad yw
grwpiau o blant yn ffynnu yn eu dysgu, eu datblygiad neu’u lles. Ni chaiff anghenion
dysgu unigolion eu nodi’n ddigon cynnar na chywir ac/neu nid yw’r lleoliad yn trefnu
darpariaeth ddigonol ar gyfer eu hanghenion. Nid yw plant yn cael mynediad digon
da at y gwasanaethau cymorth sydd eu hangen arnynt. Mae’r systemau i sicrhau
iechyd a lles plant yn cynnwys gwendidau. Mae rhai polisïau a gweithdrefnau yn
wael, wedi dyddio neu nid ydynt yn cael eu hadlewyrchu yn arfer y lleoliad. Nid yw
ymarferwyr yn gallu esbonio’n llawn y camau y byddent yn eu cymryd mewn
perthynas â diogelu plant. Maent yn rhy hamddenol yn eu hagwedd tuag at
oruchwylio plant ac asesu risg gweithgareddau. Nid yw profiadau dysgu yn
hyrwyddo datblygiad personol plant, gan gynnwys datblygiad ysbrydol, moesol,
cymdeithasol neu ddiwylliannol, yn ddigon da. Nid yw’r lleoliad yn bodloni rheoliadau
diogelu, neu mae’n eu bodloni’n rhannol yn unig. Mae’r gweithdrefnau sefydlu yn
arwynebol ac mae plant yn cymryd cryn amser i deimlo’n hapus ac yn ddiogel.
2.4 Y dangosydd ansawdd ar gyfer yr amgylchedd dysgu
2.4.1 ethos, cydraddoldeb ac amrywiaeth
2.4.2 amgylchedd ffisegol
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Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
2.4.1: ethos, cydraddoldeb ac amrywiaeth
Dylai arolygwyr farnu a oes gan y lleoliad ethos ac arfer sy’n hyrwyddo cydraddoldeb,
amrywiaeth a hawliau dynol yn effeithiol ac yn annog plant i ddatblygu parch at eraill.
Dylai arolygwyr farnu pa mor dda y mae’r lleoliad:
· yn sefydlu ethos i’r lleoliad sy’n gynhwysol;
· yn ystyried ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth cefndiroedd y plant ac yn
gweithredu’n briodol ar y wybodaeth hon;
· yn cynnig hawl gyfartal i’r cwricwlwm;
· yn datblygu agweddau goddefgar ac yn sicrhau bod pob un o’r plant a’r staff yn
rhydd oddi wrth aflonyddwch;
· yn hyrwyddo atal a chael gwared ar ymddygiad gormesol, gan gynnwys bwlio,
rhywiaeth, hiliaeth a homoffobia;
· yn delio ag achosion penodol o wahaniaethu neu ymddygiad gormesol trwy ei
bolisïau a’i weithdrefnau; ac
· wedi cymryd camau rhesymol i sicrhau nad yw disgyblion a darpar ddisgyblion
ag anableddau yn dioddef triniaeth lai ffafriol yn y lleoliad neu o ran derbyniadau
a gwaharddiadau.
Dylech arfarnu a yw’r lleoliad:
· yn meddu ar bolisi a ddeellir yn dda sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal a hawliau
dynol; ac
· yn monitro ac yn mynd i’r afael ag unrhyw faterion neu gwynion cysylltiedig sy’n
codi.
2.4.2: amgylchedd ffisegol
Dylai arolygwyr farnu:
· a oes digon o ymarferwyr sydd â chymwysterau a phrofiad perthnasol a phriodol
o weithio gyda phlant ifanc;
· a yw’r adnoddau yn addas ac yn ddigonol i fynd i’r afael â gofynion cwricwlwm y
Cyfnod Sylfaen ac anghenion penodol y plant yn y lleoliad;
· a yw’r adeiladau yn addas ac yn cael eu defnyddio’n effeithiol; ac
· a yw’r amgylchedd lleol yn cael ei ddefnyddio’n dda i wella’r cyfleusterau
presennol yn y lleoliad.
Amgylchedd dysgu da
Mae’r lleoliad yn gymuned gynhwysol lle caiff yr holl blant hawl gyfartal i holl feysydd
darpariaeth y lleoliad. Rhoddir pwyslais clir ar gydnabod, parchu a dathlu
amrywiaeth. Mae gan y lleoliad ddigon o ymarferwyr, sy’n meddu ar wybodaeth ac
arbenigedd digonol i addysgu pob agwedd ar gwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. Mae pob
un o’r ymarferwyr yn creu amgylchedd ysgogol ar gyfer dysgu. Ceir cyflenwad
helaeth o adnoddau o ansawdd da sy’n cael eu gweddu’n dda i gyfnodau datblygu
ac anghenion dysgu ychwanegol plant, lle bo hynny’n briodol. Mae adnoddau yn
cefnogi dysgu’r plant ym mhob maes dysgu yn effeithiol. Caiff adnoddau yn y
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gymuned eu defnyddio’n arbennig o dda i ychwanegu at adnoddau’r ystafelloedd
dosbarth ac i gyfoethogi’r cwricwlwm. Mae’r adeiladau o ansawdd da ac yn cael eu
defnyddio’n helaeth.
Amgylchedd dysgu anfoddhaol
Nid yw’r lleoliad yn gwneud digon i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth: er
enghraifft, mae barn ystrydebol am chwarae a dysgu. Nid oes gan rai ymarferwyr
gymwysterau priodol a/neu maent yn ddibrofiad o ran gweithio gyda phlant ifanc ac
fe gaiff hyn effaith niweidiol ar gynnydd plant. Nid yw lleiafrif o ymarferwyr yn deall
sut i greu amgylchedd dysgu cymhellol ac ysgogol. Mae adnoddau’r lleoliad yn
annigonol, o ansawdd gwael neu’n amhriodol, ac nid ydynt yn gweddu i anghenion a
diddordebau’r plant. Mae’r adeiladau yn anaddas ac ni wnaed unrhyw ymdrech i’w
gwneud yn ddeniadol ac yn ysgogol.
Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth?
Wrth lunio barn gyffredinol ar gyfer y cwestiwn allweddol hwn, bydd arolygwyr yn rhoi
pwys cyfartal i bob dangosydd ansawdd.
3.1 Arweinyddiaeth
3.1.1 cyfeiriad strategol ac effaith yr arweinyddiaeth
3.1.2 gwaith y pwyllgor rheoli neu’r perchennog
3.1.3 bodloni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol
Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
3.1.1: cyfeiriad strategol ac effaith yr arweinyddiaeth
Dylai arolygwyr ystyried i ba raddau y mae gan arweinwyr nodau clir, amcanion
strategol, a chynlluniau a pholisïau sy’n canolbwyntio ar gyflwyno darpariaeth sy’n
bodloni anghenion disgyblion. Dylech ofyn a yw’r cynlluniau hyn yn cynnwys ffocws
priodol ac a ydynt yn cael eu gweithredu a’u monitro mewn ffordd amserol.
Wrth arfarnu cyfeiriad strategol yr arweinyddiaeth, dylech farnu:
· i ba raddau y mae pob un o’r staff yn deall ac yn cyflawni eu rolau mewn
perthynas uniongyrchol â nodau, cynlluniau a chyfrifoldebau strategol penodol;
· pa mor effeithiol y mae arweinwyr yn rheoli eu hamser eu hunain ac yn
blaenoriaethu gweithgareddau yn ymatebol; ac
· a yw arweinwyr yn cyfleu disgwyliadau uchel i’r rhai y maent yn eu rheoli;
Wrth arfarnu effaith arweinwyr, dylai arolygwyr ganolbwyntio ar y graddau y mae
arweinyddiaeth a rheolaeth yn effeithiol o ran cynnal ansawdd uchel a gwella
darpariaeth a safonau.
Dylech ystyried a yw arweinwyr:
· yn cyfleu eu gweledigaeth ar gyfer y lleoliad yn dda ac yn archwilio sut i’w
chyflawni, ar y cyd ag eraill;
· yn cefnogi ac yn herio pawb yn weithredol i ymdrechu orau y gallant;
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

wedi creu ethos lle mae plant a staff yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi;
yn gosod disgwyliadau uchel;
yn datblygu synnwyr o ddiben sy’n hyrwyddo a chynnal gwelliannau;
wedi rhannu eu gwerthoedd a’u normau am ddysgu, ymddygiad a pherthynas;
wedi gosod nodau a pholisïau clir sy’n canolbwyntio ar anghenion plant ac yn
cael eu deall a’u gweithredu gan bob ymarferwr;
yn rheoli ymarferwyr a phlant;
yn monitro ac yn arfarnu deilliannau;
yn sefydlu cysylltiadau â rhieni/gofalwyr a phartneriaid eraill; ac
wedi datblygu system effeithiol o werthuso ymarferwyr sy’n arwain at dargedau
cytûn.

Dylech arfarnu effaith arweinwyr yn y ffordd y maent yn rheoli perfformiad staff er
mwyn helpu staff i wella eu harfer. Dylech farnu hefyd a yw arweinwyr a rheolwyr yn
mynd i’r afael â materion tanberfformio yn drylwyr ac yn uniongyrchol lle bo angen.
Dylech farnu a yw rheoli perfformiad yn nodi anghenion hyfforddiant a datblygiad
unigolion a’r lleoliad yn glir a ph’un a yw’r rhain yn cael eu blaenoriaethu’n briodol ac
yr eir i’r afael â nhw yn llawn.
Dylai fod gan leoliadau weithdrefnau effeithiol ar gyfer nodi anghenion hyfforddiant a
datblygiad unigolion a rhai’r lleoliad cyfan. Dylai hyfforddiant gael effaith fuddiol ar
ansawdd yr addysgu, agweddau eraill ar y ddarpariaeth a’r safonau y mae plant yn
eu cyflawni.
Gallech wneud ymholiadau ynglŷn â digonolrwydd y trefniadau ar gyfer sefydlu pob
un o’r staff newydd yn y lleoliad, ac ar gyfer y rheiny sy’n ymgymryd â rolau a
chyfrifoldebau newydd.
Gallech wirio bod gweithdrefnau priodol ar waith ar gyfer rheoli a gwerthuso
perfformiad a bod y rhain yn helpu ymarferwyr i arfarnu a gwella eu harfer. Nid oes
gennych fynediad at gofnodion gwerthuso unigolion.
3.1.2: gwaith y pwyllgor rheoli neu’r perchennog
Dylai arolygwyr farnu pa mor dda y mae’r pwyllgor rheoli neu’r perchennog yn
cyflawni ei rwymedigaethau statudol ac yn rhoi ystyriaeth lawn i ddeddfwriaeth ac
arweiniad perthnasol.
Dylech arfarnu pa mor dda y mae’r pwyllgor rheoli neu’r perchennog:
·
·
·
·
·
·
·

yn deall eu rolau;
yn cael gwybod am berfformiad y lleoliad a’r materion sy’n effeithio arno;
yn darparu synnwyr o gyfeiriad ar gyfer gwaith y lleoliad;
yn cefnogi’r lleoliad fel ffrind beirniadol;
yn dwyn y lleoliad i gyfrif am y safonau a’r ansawdd y mae’n eu cyflawni;
yn gwneud yn siwr bod cwynion yn cael eu datrys yn brydlon; ac
yn ystyried deddfwriaeth ac arweiniad perthnasol.

3.1.3: bodloni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol
Dylai arolygwyr arfarnu pa mor llwyddiannus y mae arweinwyr a rheolwyr wrth fodloni
blaenoriaethau cenedlaethol a lleol fel y Cyfnod Sylfaen.
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Arweinyddiaeth dda
Mae gan arweinwyr synnwyr o ddiben sy’n hyrwyddo a chynnal gwelliant. Caiff yr
addysgu a’r dysgu eu rheoli’n dda, ac mae’r disgwyliadau yn uchel. Caiff polisïau a
mentrau eu rhoi ar waith yn effeithiol. Mae arweinwyr yn cyfleu disgwyliadau uchel ar
gyfer sicrhau gwelliant ac maent yn herio staff yn gadarnhaol ac yn effeithiol. Mae
arweinwyr yn gwneud yn siŵr bod y Cyfnod Sylfaen yn cael ei gyflwyno’n
llwyddiannus. Mae’r berthynas gyda phlant, rhieni/gofalwyr a’r pwyllgor
rheoli/perchennog yn gadarnhaol ac yn cyfrannu’n sylweddol at ymdeimlad o
gymuned. Mae arweinwyr a’r pwyllgor rheoli/perchennog yn defnyddio gwybodaeth
berthnasol am y lleoliad yn dda iawn ac mae ganddynt ffocws cynaliadwy ar sicrhau
cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r lleoliad. Mae’r deilliannau ar gyfer plant yn dda ar
y cyfan neu’n gwella’n gryf. Mae’r pwyllgor rheoli/perchennog yn ddylanwadol o ran
pennu cyfeiriad strategol y lleoliad. Caiff perfformiad gwael ei herio’n gadarn.
Arweinyddiaeth anfoddhaol
Mae diffyg syniadau, gweledigaeth a ffocws strategol gan arweinwyr yn y lleoliad.
Nid yw eu gweledigaeth yn canolbwyntio digon ar wella deilliannau dysgu a lles ar
gyfer plant, ac o ganlyniad, maent wedi bod yn aflwyddiannus ar y cyfan o ran
gwneud gwelliannau a’u cynnal. Ni chaiff ymarferwyr eu gwneud yn ddigon atebol
pan na fydd perfformiad yn bodloni’r disgwyliadau. Nid yw polisïau’n glir nac yn cael
eu rhoi ar waith yn dda. Nid yw arweinwyr a’r pwyllgor rheoli/perchennog yn cael
digon o wybodaeth berthnasol am y lleoliad, a/neu maent yn methu ei defnyddio i
lywio cyfeiriad y lleoliad neu i ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol a lleol. Ychydig o
ddealltwriaeth go iawn sydd gan y pwyllgor rheoli/perchennog o’u rôl fel ‘ffrind
beirniadol’. Nid yw’r rhan fwyaf o ymarferwyr yn ymwybodol o’r hyn y mae angen
iddynt ei wneud i wella.
3.2 Gwella ansawdd
3.2.1 hunanarfarnu, gan gynnwys gwrando ar ddysgwyr ac eraill
3.2.2 cynllunio a sicrhau gwelliant
3.2.3 ymglymiad mewn rhwydweithiau arfer broffesiynol
Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
3.2.1: hunanarfarnu, gan gynnwys gwrando ar ddysgwyr ac eraill
Mae ffocws y dangosydd ansawdd hwn yn ymwneud â pha mor dda yw’r lleoliad wrth
nodi ei gryfderau a’r meysydd i’w datblygu a sut caiff y wybodaeth hon ei defnyddio i
ysgogi gwelliannau yng nghynnydd a chyflawniad plant.
Dylech ystyried:
· a yw ymarferwyr yn gwybod cryfderau'r lleoliad a’r meysydd i’w datblygu;
· a yw’r hunanarfarnu yn barhaus, yn cael ei gynnal yn effeithiol ac yn arwain at
fanteision cadarnhaol ar gyfer plant;
· a yw ymarferwyr wedi ymgynghori â rhieni/gofalwyr;
· a ymgynghorir â phlant cymaint â phosibl; ac
· a yw hunanarfarnu’n defnyddio adolygiadau gan asiantaethau allanol lle bo’n
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briodol ac a yw hyn yn arwain at welliant mewn safonau ac ansawdd.
Mae’n annhebygol y gall ansawdd yr arweinyddiaeth a’r rheolaeth fod yn dda os nad
oes gan y lleoliad weithdrefnau hunanarfarnu effeithiol.
3.2.2: cynllunio a sicrhau gwelliant
Wrth arfarnu effeithiolrwydd y cynllunio ar gyfer gwella, dylai arolygwyr ystyried y
graddau y mae arweinwyr a rheolwyr:
· yn defnyddio gwybodaeth o hunanarfarnu i flaenoriaethu’r materion y maent yn
dymuno’u gwella;
· yn gweithredu strategaethau cadarn sy’n debygol o ysgogi’r gwelliannau
dymunol; ac
· yn sicrhau bod gan bob un o’r ymarferwyr eu rhan mewn rhoi’r strategaethau ar
waith.
Dylech ystyried sut mae arweinwyr a rheolwyr yn sicrhau bod blaenoriaethau’n cael
eu cefnogi trwy ddyrannu adnoddau. Dylech arfarnu’r graddau y mae arweinwyr a
rheolwyr yn diffinio camau gwella mewn graddfeydd amser penodol a realistig ac yn
dyrannu cyfrifoldeb ar gyfer eu cyflwyno.
Dylech arfarnu hefyd a yw’r camau a gymerwyd wedi cael effaith gadarnhaol, a lle
bo’n berthnasol, wedi arwain at welliannau mesuradwy mewn safonau.
Dylai arolygwyr ystyried sut mae’r lleoliad wedi ymateb i argymhellion yr adroddiad
arolygu diwethaf ac a yw camau’r lleoliad wedi arwain at welliannau mewn safonau
ac ansawdd. Gallech adrodd ar gynnydd rhagorol neu anfoddhaol.
3.2.3: ymglymiad mewn rhwydweithiau arfer broffesiynol
Dylai arolygwyr arfarnu pa mor dda y mae’r lleoliad yn datblygu fel cymuned ddysgu
gref ac yn cyflawni diwylliant o gydweithio. Dylech ystyried y trefniadau i gefnogi
ymgysylltiad gweithredol pob un o’r staff wrth gynyddu eu gwybodaeth, eu
dealltwriaeth a’u medrau proffesiynol, gan gynnwys cyfranogi mewn profiadau
dysgu’r lleoliad. Gan ystyried eich barnau o dan 2.2 ar addysgu, dylech farnu i ba
raddau y mae’r ymarferwyr:
· yn cael eu cefnogi gan ddatblygiad proffesiynol parhaus;
· yn caffael gwybodaeth a medrau newydd i ddatblygu dulliau arloesol o ddysgu
ac addysgu;
· yn rhannu arfer dda gydag eraill yn y lleoliad a thu hwnt;
· yn myfyrio ar eu harfer eu hunain; ac
· ac yn arfarnu effaith dysgu proffesiynol ar ddysgu a lles eu plant.
Gwella ansawdd yn dda
Mae ymarferwyr yn adnabod eu lleoliad yn dda. Caiff cryfderau a meysydd i’w
datblygu eu cydnabod a chymerir camau i gynnal arfer dda a rhoi newid ar waith.
Mae diwylliant cadarnhaol o hunanarfarnu yn treiddio trwy holl waith y lleoliad. Mae
ymarferwyr yn agored i syniadau newydd ac maent yn barod i roi cynnig ar wahanol
ffyrdd o weithio a rhannu eu gwybodaeth gyda lleoliadau/partneriaid eraill. Mae
hunanarfarnu yn ystyried barn plant, eu rhieni/gofalwyr a phartneriaid eraill sydd â
diddordeb. Gall ymarferwyr ddangos sut maent wedi gwella darpariaeth a safonau
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cyflawniad a lles plant.
Gwella ansawdd yn anfoddhaol
Nid yw pob un o’r ymarferwyr yn cymryd rhan mewn hunanarfarnu nac yn gweld ei
ddiben. Mae barnau wedi’u seilio ar swm cyfyngedig iawn o wybodaeth a/neu maent
yn annibynadwy. Nid yw ymarferwyr eisiau gwneud newidiadau. Anaml y gofynnir
barn pobl eraill ac ychydig iawn a wneir i fynd i’r afael ag unrhyw faterion neu
bryderon sy’n cael eu codi.
3.3 Gweithio mewn partneriaeth
3.3.1 partneriaethau strategol
3.3.2 cynllunio, darparu adnoddau a sicrhau ansawdd ar y cyd
Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
3.3.1: partneriaethau strategol
Dylai arolygwyr arfarnu pa mor strategol y mae’r lleoliad yn gweithio gyda’i
bartneriaid i wella safonau a lles plant. Mae partneriaid yn cynnwys:
·
·
·
·
·
·
·

rhieni/gofalwyr;
ysgolion cynradd bwydo;
gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol ar gyfer plant a phobl ifanc;
y gymuned;
cyflogwyr lleol;
ystod o asiantaethau amlddisgyblaethol a sefydliadau gwirfoddol; a
darparwyr ôl-16.

Wrth arolygu partneriaethau strategol, dylech edrych ar y modd y mae staff yn
gweithio ac yn cysylltu â’r lleoliadau y mae plant yn trosglwyddo iddynt, sefydliadau
a gwasanaethau i wella dysgu a lles plant, gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol
ar gyfer plant a phobl ifanc (GAPPhI) a sefydliadau cymunedol a gwirfoddol.
Dylech ystyried a yw’r lleoliad yn glir ynglŷn â’i rôl a’i gyfrifoldebau i sefydlu
ymddiriedaeth a chyfathrebu clir rhwng partneriaid. Dylech arolygu’r ffordd y mae’r
lleoliad yn cynnwys rhieni wrth wneud penderfyniadau am gynnydd a lles plant.
3.3.2: cynllunio, darparu adnoddau a sicrhau ansawdd ar y cyd
Dylai arolygwyr arfarnu pa mor dda y mae’r lleoliad yn cydweithio ag eraill i gydlynu a
chyflwyno profiadau dysgu. Er enghraifft, gallech ystyried cydweithio â Phartneriaeth
Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant wrth gefnogi gweithredu a chyflwyno’r
Cyfnod Sylfaen. Gallech ganolbwyntio ar y modd y mae cydweithio yn galluogi
ymarferwyr i gyflwyno rhaglenni cysylltiedig sy’n gwella deilliannau a lles plant.
Gweithio mewn partneriaeth yn dda
Mae ystod eang o weithgareddau partneriaeth yn cyfrannu’n gryf at gyflawniadau da
a lles plant. Mae’r lleoliad yn ymgymryd â rôl flaenllaw i ddatblygu arferion
cydweithio. Mae ymarferwyr yn cymryd camau gweithredol i gynnwys rhieni/
gofalwyr yn y lleoliad. Caiff rhieni eu hysbysu’n rheolaidd am bob agwedd ar waith y
lleoliad. Mae gan y lleoliad gysylltiadau cryf gydag ysgolion babanod ac ysgolion
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cynradd lleol ac fe geir trefniadau effeithiol ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth asesu.
Mae perthynas gadarnhaol gydag athrawes ymgynghorol yr ALl a sefydliadau
gwirfoddol perthnasol yn gwella gwaith y lleoliad. Mae ymarferwyr yn gweithio gyda’i
gilydd yn dda, yn rhannu gwybodaeth am blant ac yn gwybod gyda phwy i gysylltu a
phryd ac os bydd angen cymorth ychwanegol ar gyfer plant. Defnyddir cysylltiadau
cymunedol yn effeithiol i gefnogi dysgu’r plant.
Gweithio mewn partneriaeth yn anfoddhaol
Rhoddir rhywfaint o wybodaeth berthnasol i rieni/gofalwyr, ond mae hyn yn annigonol
ac yn afreolaidd. Nid yw rhieni/gofalwyr yn gwybod beth allant ei wneud i helpu eu
plentyn gartref. Mae’r cysylltiadau ag ysgolion babanod ac ysgolion cynradd lleol yn
arwynebol ar eu gorau ac nid yw gwybodaeth asesu yn cael ei throsglwyddo bob
amser. Ystyrir bod ymweliadau gan athrawes ymgynghorol yr ALl yn ddiangen a’u
bod yn ymyrryd. Nid yw ymarferwyr yn gwneud digon o ddefnydd ar arbenigedd
sydd ar gael iddynt gefnogi anghenion bugeiliol neu anghenion dysgu plant unigol.
3.4 Rheoli adnoddau
3.4.1 rheoli staff ac adnoddau
3.4.2 gwerth am arian
Materion wrth arolygu’r dangosydd ansawdd
Ni ddylai’r farn gyffredinol ar y dangosydd ansawdd hwn fod yn uwch ar y raddfa na’r
farn ar Gwestiwn Allweddol 1 ond gallai fod yn is. Wrth arolygu rheoli adnoddau,
bydd arolygwyr yn barnu pa mor dda y mae’r lleoliad yn cynllunio ac yn cynnal
strategaethau effeithiol i sicrhau a monitro bod y lleoliad yn cyflawni gwerth am arian
yn y ffordd y mae’n rheoli adnoddau.
3.4.1: rheoli staff ac adnoddau
Dylai arolygwyr farnu pa mor effeithlon ac effeithiol y mae arweinwyr a rheolwyr yn
cynllunio ac yn cynnal strategaethau i reoli staff ac adnoddau. Gallech ystyried a
oes unrhyw nodweddion rheoli clir sy’n cyfrannu at reoli adnoddau yn effeithlon neu’n
amharu arno.
· Dylech sicrhau bod gan blant ddigon o adnoddau dysgu priodol.
Dylech ganolbwyntio llai ar fanylder y cyllidebau ariannol nag ar y graddau y mae
penderfyniadau gwariant a chynllunio ariannol bras y lleoliad wedi’u seilio ar
flaenoriaethau ar gyfer gwario ar welliant dros gyfnod.
Dylech ystyried pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr:
· yn sicrhau bod y lleoliad wedi’i staffio’n briodol i addysgu’r cwricwlwm yn
effeithiol;
· yn defnyddio staff i wneud y defnydd gorau o’u hamser, eu harbenigedd a’u
profiad;
· yn nodi ac yn bodloni anghenion datblygu pob un o’r staff trwy systemau
gwerthuso a rheoli perfformiad; ac
· yn darparu’r safonau gorau posibl o adeiladau o fewn eu cyllideb.
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Dylech ystyried y graddau y mae arweinwyr a rheolwyr:
· yn gwybod costau rhaglenni a gweithgareddau presennol, yn parhau i’w
hadolygu ac yn gofyn a ydynt yn gost effeithiol;
· yn gwneud trefniadau cyllidebu systematig a chywir, gan gynnwys trefniadau
priodol ar gyfer cronfeydd wrth gefn; ac
· yn nodi blaenoriaethau a meysydd i’w datblygu ac yn dyrannu adnoddau yn
briodol ac yn unol â meini prawf clir i adlewyrchu amcanion cytûn y lleoliad.
3.4.2: gwerth am arian
Wrth arolygu gwerth am arian, bydd arolygwyr yn ystyried effeithiolrwydd y lleoliad o
ran cyflawni barnau graddfa uchel ar gyfer deilliannau, yng Nghwestiwn Allweddol 1.
Fodd bynnag, os yw adnoddau’n cael eu rheoli’n wael, hyd yn oed os yw’r
deilliannau’n dda, dylai’r farn gyffredinol adlewyrchu’r meysydd i’w datblygu a
nodwyd.
Dylech arfarnu:
· pa mor effeithiol y mae’r lleoliad yn defnyddio ei adnoddau ei hun;
· y graddau y mae’r lleoliad yn sicrhau cydbwysedd rhwng effeithiolrwydd ei
ddarpariaeth yn erbyn costau yn llwyddiannus, gan gynnwys costau staffio; a’r
· graddau y mae’n gwneud defnydd da o’r cyllid a gaiff.
Rheoli adnoddau yn dda
Caiff adnoddau eu rheoli a’u defnyddio’n effeithiol i gefnogi dysgu. Mae gan
arweinwyr a rheolwyr ddealltwriaeth briodol o’u cyllideb ac maent yn blaenoriaethu
eu gwariant yn unol â’u camau arfaethedig ar gyfer gwella. Caiff penderfyniadau
ariannol eu harfarnu gan y pwyllgor rheoli/perchennog i wneud yn siŵr eu bod yn
cael effaith uniongyrchol a chadarnhaol ar ddeilliannau fel safonau cyflawniad,
cynnydd a lles y plant.
Rheoli adnoddau yn anfoddhaol
Nid yw’r blaenoriaethau gwariant bob amser yn cynnwys diben addysgol clir. Nid
yw’r adnoddau ariannol wedi’u cysylltu â blaenoriaethau ar gyfer gweithredu ac ni
chaiff y gwariant ei gyllidebu yn systematig. Ni chaiff lefelau’r gwariant eu
hadlewyrchu yn ansawdd y deilliannau ar gyfer plant.
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Atodiad 1: Y Fframwaith Arolygu Cyffredin
Estyn 2010: Y Fframwaith Arolygu Cyffredin
C
W
A

Dangosyddion
Ansawdd

Agwedd

1.1 Safonau

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3

cyflawniad a chynnydd wrth ddysgu ar draws y meysydd dysgu
medrau
yr iaith Gymraeg
agweddau at gadw’n iach a diogel
cyfranogi mewn dysgu a’i fwynhau
ymglymiad cymunedol a gwneud penderfyniadau

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2

bodloni anghenion dysgwyr a’r gymuned
darpariaeth ar gyfer medrau
darpariaeth Gymraeg a’r dimensiwn Cymreig
addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang
ystod ac ansawdd y dulliau addysgu
asesu dysgu ac asesu ar gyfer dysgu

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

darpariaeth ar gyfer iechyd a lles, gan gynnwys datblygiad
ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol
gwasanaethau, gwybodaeth ac arweiniad arbenigol
trefniadau diogelu
anghenion dysgu ychwanegol

2.4.1
2.4.2

ethos, cydraddoldeb ac amrywiaeth
amgylchedd ffisegol

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.1
3.3.2

cyfeiriad strategol ac effaith yr arweinyddiaeth
gwaith y pwyllgor rheoli neu’r perchennog
bodloni blaenoriaethau cenedlaethol a lleol
hunanarfarnu, gan gynnwys gwrando ar ddysgwyr ac eraill
cynllunio a sicrhau gwelliant
ymglymiad mewn rhwydweithiau arfer broffesiynol
partneriaethau strategol
cynllunio, darparu adnoddau a sicrhau ansawdd ar y cyd

1
D
E
I
LI
I
A
N
N
A
U

2
D
A
R
P
A
R
I
A
E
T
H
3
A
R
W
E
I
N
Y
D
D
I
A
E
T
H

1.2 Lles

2.1 Profiadau
dysgu

2.2 Addysgu
2.3 Gofal, cymorth
ac arweiniad

2.4 Yr amgylchedd
dysgu
3.1
Arweinyddiaeth
3.2 Gwella
ansawdd
3.3 Gweithio
mewn
partneriaeth
3.4 Rheoli
adnoddau

3.4.1
3.4.2

rheoli staff ac adnoddau
gwerth am arian

Atodiad 2: Ffynonellau tystiolaeth
Y prif ffynonellau tystiolaeth sy’n berthnasol i gwestiynau allweddol a dangosyddion ansawdd
Cwestiwn
Allweddol 1
1.1
1.2

Arsylwi:
Sesiynau dan do ac yn yr awyr agored
Craffu ar samplau o waith cyfredol a blaenorol plant
Yr adnoddau dysgu sydd ar gael, a chyfle plant ac
ymarferwyr i ddefnyddio ystod o lyfrau, adnoddau
TGCh, offer ymarferol dan do ac yn yr awyr agored
Cyflwr, golwg a’r defnydd ar adeiladau a thir y lleoliad,
lle bo hynny’n briodol
Adeiladau, offer, cymhorthion arbenigol ac adnoddau
eraill
Defnyddio adnoddau y tu allan i’r lleoliad, fel
ymweliadau addysgol ac adnoddau cymunedol
Unrhyw sesiynau pan ddefnyddir ymwelwyr i wella
darpariaeth
Y lleoliad ar waith, fel y trefniadau addysgu a’r cymorth
ar gyfer plant ag ADY
Dogfennau:
Yr adroddiad hunanarfarnu
Nodiadau a chofnodion o gynnydd plant, gan gynnwys
asesiadau a wneir pan fydd plant yn dechrau yn y
lleoliad neu’n gadael
Barn rhieni/gofalwyr fel y cawsant eu mynegi mewn
holiaduron
Trefniadau sefydlu, trosglwyddo ac integreiddio plant




Cwestiwn Allweddol 2
2.1




Cwestiwn Allweddol 3

2.2

2.3

2.4








3.1

3.2

3.3

3.4





















































































Gwybodaeth yn ymwneud â phlant ag ADY, gan
gynnwys y polisi a’r trefniadau, cynlluniau addysg
unigol, cynlluniau addysg personol, adolygiadau
blynyddol a chynlluniau trosglwyddo plant, gwybodaeth
a gweithdrefnau sgrinio ac asesu
Samplau o gynllunio a thystiolaeth o waith sy’n dangos
amrediad rhaglen addysgol y lleoliad, fel ffotograffau,
fideos ac arddangosiadau
Cynllunio ar gyfer meysydd dysgu a datblygu medrau
Rhaglen neu amserlen o’r gwaith y bydd y lleoliad yn ei
wneud yn ystod wythnos yr arolygiad; ac yn benodol yn
ystod yr ymweliad arolygu
Gwybodaeth am y modd y caiff rhieni/gofalwyr wybod
am gynnydd eu plant, gohebiaeth â rhieni/gofalwyr, fel
cylchlythyrau
Gwybodaeth am y modd y mae’r lleoliad yn defnyddio
cysylltiadau â’r gymuned a phartneriaid
Manylion unrhyw gŵynion neu apeliadau
Gwybodaeth am weithdrefnau’n ymwneud ag iechyd a
lles plant, polisïau fel amddiffyn plant, cofrestri
presenoldeb, y wybodaeth y mae’r lleoliad yn ei
chyhoeddi ar gyfer rhieni, unrhyw ganllawiau sydd ar
gael, fel canllawiau asesu risg ar gyfer mynd â phlant ar
ymweliadau y tu allan i’r lleoliad
Cofnodion y pwyllgor rheoli, lle bo’n berthnasol a
chofnodion cyfarfodydd gyda staff
Gwybodaeth am staffio, gan gynnwys disgrifiadau
swydd, manylion am hyfforddiant staff, archwiliadau o
adnoddau os ydynt ar gael
Copi o adroddiad diweddaraf AGGCC ar y lleoliad ac
adroddiad a chynllun gweithredu diweddaraf yr
arolygiaeth lle bo’n berthnasol























































Gwybodaeth sy’n ymwneud â hunanarfarnu a chynllunio
ar gyfer gwella
Gwybodaeth am drefniadau partneriaeth gyda
Phartneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal
Plant/Cynllun Plant a Phobl Ifanc, MYM, Cymdeithas
Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol Cymru, y Gymdeithas
Genedlaethol Gwarchod Plant a’r Gymdeithas
Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd, fel y bo’n briodol
Gwybodaeth am drefniadau rheoli cyllideb
Trafod:
Trafodaeth gyda phlant, rhieni/gofalwyr, ymarferwyr,
aelodau o’r pwyllgor rheoli gwirfoddol neu’r perchennog,
a lle bo’n berthnasol, athro/athrawes ymgynghorol yr
ALl, arbenigwyr ymweliadol a rhanddeiliaid































Atodiad 3: Rheoliadau ac arweiniad
Mae’r dogfennau sydd wedi’u rhestru isod yn rhai gofynnol gan AGGCC er mwyn i leoliad gydymffurfio â Rheoliadau Gwarchod
Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2002 a chynnal hyn. Mae’r rheoliadau’n cael eu cefnogi gan Safonau Gofynnol Cenedlaethol penodol
ar gyfer y sector sy’n darparu ac yn diffinio arfer weithredol. Mae AGGCC yn disgwyl bod darparwr cofrestredig yn ymwybodol o’r
rheoliadau ychwanegol sy’n cael eu dyfynnu isod lle bo’r rhain yn berthnasol i’w darpariaeth. Darperir y rhestr er gwybodaeth i
arolygwyr. Nid yw’r rhestr hon yn drwyadl ac nid yw wedi’i bwriadu i fod yn rhestr wirio i arolygwyr adolygu lleoliad. Fe’u darperir fel
adnodd yn unig ar gyfer tîm arolygu pe bai’r angen yn codi. Mae angen i arolygwyr fod yn ymwybodol mai dogfennau statudol yw
rheoliadau a mesurau
* Mae pob un o’r dogfennau yn berthnasol i Gwestiwn Allweddol 1 gan eu bod yn diffinio deilliannau ar gyfer disgyblion.
Cwestiwn
Allweddol 1*

Cwestiwn Allweddol 2
2.1

Gweithdrefnau damweiniau
Gwrth-Fwlio
Cwricwlwm:
Gorchymyn Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol) (Cyfnod Sylfaen)
2008
Gweithdrefnau Cwyno



2.2

Cwestiwn Allweddol 3

2.3


2.4

3.1















Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 (fel y’i diwygiwyd
gan Ddeddf Anghenion Arbennig ac Anabledd 2001) DGSA, Rhan
IV. DGSA, Rhan III
Polisi cyfle cyfartal



Gwahardd plentyn sâl – polisi a gweithdrefn



Polisi a Gweithdrefnau Diogelwch rhag Tân:
Gorchymyn (Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith) (Diogelwch
rhag Tân) 2005
















3.2

3.3

3.4

Cwestiwn
Allweddol 1*

Cwestiwn Allweddol 2
2.1

2.2

Gweithdrefn colli plentyn neu blentyn ar goll / plentyn heb ei
gasglu
Polisi a Gweithdrefnau Gweini Meddyginiaeth
Gweithdrefnau gweithredol ar ymddygiad diogel ar
ymweliadau
Cydraddoldeb Hiliol a Chyfle Cyfartal:
Deddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygio) 2000
Diogelu:
Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006
Deddf Amddiffyn Plant 1999
Deddf Plant 2004 a 2006;
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
Gweithdrefn ymgynefino
Anghenion Arbennig:
Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001
Datganiad o ddiben

2.3




2.4

3.1














Cwestiwn Allweddol 3


















3.2

3.3

3.4

Atodiad 4: Cwestiynau i blant
1

Ydych chi’n hoffi dod yma?

2

Beth ydych chi’n hoffi gwneud orau?

3

Ydych chi’n gallu dewis gyda beth rydych eisiau chwarae?

4

Ydych chi’n gallu defnyddio unrhyw deganau rydych yn eu hoffi neu oes rhaid i
chi ofyn?

5

Ydych chi’n gallu mynd allan i chwarae pan fyddwch eisiau? Pa fath o bethau
ydych chi’n gwneud tu allan?

6

Oes gennych chi ffrind gorau? A ydych chi’n gallu treulio digon o amser
gyda’ch ffrind gorau?

7

Os ydych chi’n brifo’ch hun neu’n gofidio, at bwy ydych chi’n mynd?

8

Os nad ydych yn gwybod sut i wneud rhywbeth, pwy ydych chi’n gofyn am
gymorth?

9

Ydych chi’n helpu tacluso? Beth ydych chi’n gwneud?

10

Ydych chi’n helpu gwneud byrbrydau? Pa fathau o fyrbrydau ydych chi’n
gwneud?

11

Sut ydych chi’n gwybod pan fyddwch wedi gwneud rhywbeth yn arbennig o
dda? Pwy sy’n dweud wrthych chi?

12

Beth sy’n digwydd os ydych chi’n torri tegan yn fwriadol neu’n sbwylio gêm
rhywun arall?

13

Beth ydych chi ddim yn hoffi am fod yma? A oes unrhyw beth yn eich gwneud
yn drist?

14

Oes unrhyw beth y byddech chi’n hoffi gwneud ond ddim yn gallu gwneud yma?

15

Sut ydych chi’n helpu’r oedolion i benderfynu beth sy’n digwydd yn eich man
chwarae rôl?

16

Ydych chi weithiau’n mynd allan ar deithiau neu ymweliadau i leoedd arbennig?
Ydych chi’n gallu cofio ble’r ydych wedi bod a beth wnaethoch chi yno?

17

A oes unrhyw ymwelwyr arbennig yn dod yma i siarad â chi weithiau? Pa fath o
bethau ydych chi’n gwneud gyda nhw?

Atodiad 5: Arolwg rhieni/gofalwyr
Cytuno’n
gryf

1

Rwy’n fodlon â’r lleoliad at ei gilydd

2

Mae fy mhlentyn yn hoffi’r lleoliad hwn

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Cafodd fy mhlentyn help i
ymgartrefu’n dda pan oedd yn
dechrau yn y lleoliad
Mae fy mhlentyn yn gwneud cynnydd
da
Mae’r plant yn ymddwyn yn dda yn y
lleoliad
Mae’r addysgu yn dda
Mae’r ymarferwyr yn disgwyl i fy
mhlentyn weithio’n galed ac i wneud
ei (g)orau
Mae gwaith cartref yn adeiladu’n dda
ar yr hyn y mae fy mhlentyn yn ei
ddysgu yn y lleoliad
Mae’r ymarferwyr yn trin pob plentyn
yn deg ac yn dangos parch tuag atynt
Mae fy mhlentyn yn cael ei (h)annog i
fod yn iach ac i wneud ymarfer corff
yn rheolaidd
Mae fy mhlentyn yn ddiogel yn y
lleoliad
Mae fy mhlentyn yn cael cymorth
ychwanegol priodol mewn perthynas
ag unrhyw anghenion unigol penodol
Rwy’n cael gwybodaeth dda am
gynnydd fy mhlentyn
Rwy’n teimlo’n gyfforddus ynglŷn â
mynd at y lleoliad gyda chwestiynau,
awgrymiadau neu broblem
Rwy’n deall gweithdrefn y lleoliad ar
gyfer delio â chwynion
Mae’r lleoliad yn helpu fy mhlentyn i
ddod yn fwy aeddfed ac i ysgwyddo
cyfrifoldeb
Mae fy mhlentyn yn cael ei baratoi/ei
pharatoi’n dda ar gyfer symud ymlaen
i’r lleoliad
Mae ystod dda o weithgareddau, gan
gynnwys teithiau neu ymweliadau
Mae’r lleoliad yn cael ei redeg yn dda

Cytuno Anghytuno

Anghytuno’n Ddim yn
gryf
gwybod

Atodiad 6: Plant ag anghenion dysgu ychwanegol
Mae barn disgyblion a rhanddeiliaid eraill yn ffynonellau tystiolaeth ar gyfer pob
cwestiwn allweddol. Rhaid i arolygwyr sicrhau bod yr arfarniad o’r deg dangosydd
ansawdd yn cynnwys cyflawniadau, agweddau a lles pob plentyn, gan roi ystyriaeth
benodol i ddeilliannau ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).
Mae’r term ADY yn berthnasol i ddysgwyr o bob oedran, oedolion a phlant, y mae eu
hanghenion dysgu yn ychwanegol i fwyafrif eu cyfoedion. Mae disgyblion ag ADY yn
cynnwys y rhai sydd:
· yn blant ac yn bobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig;
· yn anabl;
· ag anghenion meddygol;
· ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol a/neu anghenion
iechyd meddwl;
· yn fwy abl a dawnus;
· yn dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol; a’r rhai
· sydd ag anghenion medrau sylfaenol.
Mae plant yn fwy tebygol o fod ag ADY pan fyddant hefyd yn perthyn i grwpiau sy’n
agored i niwed, gan gynnwys:
· grwpiau ethnig lleiafrifol;
· ffoaduriaid/ceiswyr lloches;
· gweithwyr mudol;
· plant y gofelir amdanynt;
· plant a theuluoedd mewn amgylchiadau anodd;
· plant sydd mewn perygl o ddioddef bwlio homoffobig; a
· sipsiwn a theithwyr.

Atodiad 7: Arweiniad ar weithgarwch dilynol
Cefndir
Yn ystod pob arolygiad craidd, bydd yr arolygydd cofnodol5 yn ystyried a oes angen
unrhyw weithgarwch dilynol ar y lleoliad.
Mae pedair lefel o weithgarwch dilynol:
1
2
3
4

Astudiaeth achos arfer dda
Monitro gan yr awdurdod lleol
Ymweliad monitro gan Estyn
Ymweliad monitro gwelliant â ffocws gan Estyn

Mae’r gweithgarwch dilynol cyntaf yn cynnwys gweithredu gan y lleoliad i lunio
astudiaeth achos ‘arfer dda’ i’w lledaenu gan Estyn. Mae’r ail yn cynnwys adroddiad
i Estyn gan yr awdurdod lleol perthnasol. Mae’r ddau olaf yn cynnwys ymweliadau
gan arolygwyr Estyn. Ar wahân i’r astudiaeth achos arfer dda, mae’r gweithgarwch
dilynol yn cynnwys lefelau cynyddol o ymyrraeth yn ôl yr angen.
1 Astudiaeth achos arfer dda
Os bydd lleoliad yn cael barn ragorol am o leiaf un o’r ddwy farn gyffredinol, yna
bydd yr arolygydd cofnodol wedi nodi un neu fwy o enghreifftiau o bosibl o arfer sy’n
arwain y sector6 yn y lleoliad sy’n gwarantu ei lledaenu yn ehangach. Mewn
achosion felly, bydd yr arolygydd cofnodol yn gwahodd y lleoliad i baratoi astudiaeth
achos ysgrifenedig nad yw’n fwy na 600 o eiriau, ynghyd ag unrhyw ddeunydd
enghreifftiol os yw’n briodol7, y’n disgrifio’r arfer sy’n arwain y sector. Dylid esbonio’n
glir i’r lleoliad bod yr arolygiaeth yn cadw’r hawl i olygu’r cynnwys ac arddull y
cyflwyno. Dylai’r astudiaeth achos ddisgrifio cyd-destun a chefndir yr arfer orau,
union natur y strategaeth neu’r gweithgarwch, a beth fu’r effaith ar ddeilliannau ar
gyfer y plant. Rhaid i’r astudiaeth achos fod yn un y gall lleoliadau eraill graffu arni
a’i hystyried yn arfer sy’n arwain y sector.
Dylid anfon yr astudiaeth achos i Estyn cyn pen pedair wythnos o ddiwedd y rhan o’r
arolygiad ar y safle. Rhaid i’r uwch ymarferydd gyflwyno llythyr neu e-bost gyda’r
astudiaeth achos yn dangos ei bod wedi’i chymeradwyo i’w defnyddio gan yr
arolygiaeth i ledaenu arfer dda.
Yn ddiweddarach, gellir gwahodd y lleoliad hefyd i ddangos ei arfer sy’n arwain y
sector yn un o gynadleddau Estyn ar arfer orau. Gellid lledaenu’r enghraifft trwy
gyfryngau amrywiol, gan gynnwys gwefan yr arolygiaeth, cylchlythyrau,
cyhoeddiadau arfer orau ar gyfer y sector, ac yn Adroddiadau Blynyddol Prif
Arolygydd Ei Mawrhydi (PAEM). Fel arfer bywyd cyhoeddi o dair blynedd fydd gan
astudiaethau achos, ac wedi hynny byddant yn cael eu tynnu oddi ar wefan yr
arolygiaeth, er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn amserol ac ar flaen y gad o ran arfer
ragorol.
5
6
7

Neu dîm, os oes mwy nag un arolygydd
Bydd yr arolygydd cofnodol wedi ystyried arfer o’r fath wrth lunio unrhyw farn rhagorol.
Mae angen cael y cliriad angenrheidiol i ddangos delweddau ffotograffig o blant.

2 Monitro gan yr awdurdod lleol
Y gweithgarwch dilynol lleiaf manwl sydd ei angen yw pan nodir bod y lleoliad yn
lleoliad da yn gyffredinol, ond gall fod ganddo nifer fach o feysydd penodol i’w gwella
sy’n gofyn am fonitro er mwyn sicrhau gwelliant.
Mewn achosion felly, gall y ddwy farn gyffredinol ar gyfer y lleoliad fod yn dda, ond
gellir barnu bod nifer fach o ddangosyddion ansawdd yn ddigonol, gan nodi rhai
meysydd i’w gwella. Byddai hyn yn cynnwys enghreifftiau lle mae methiant i fodloni
gofynion statudol sy’n effeithio ar ansawdd neu safonau.
Os bernir bod angen monitro gan yr awdurdod lleol ar y lleoliad, dylai’r arolygydd
cofnodol ddweud wrth yr ymarferwr arweiniol ar ddiwedd yr arolygiad am y farn hon,
a defnyddio’r Ffurflen ar gyfer lleoliadau y mae angen gweithgarwch dilynol arnynt i
ysgrifennu at PAEM a chadarnhau’r farn.
Yn amodol ar safoni, bydd yr arolygiaeth yn ysgrifennu llythyr i’r lleoliad, ac yn anfon
copi ohono i’r awdurdod lleol, yn nodi’r meysydd perthnasol i’w gwella. Disgwylir y
bydd yr awdurdod lleol yn monitro cynnydd yn erbyn y meysydd i’w gwella a nodwyd
yn y llythyr, ac yn rhoi gwybodaeth gyson i arolygydd cyswllt Estyn ar gyfer yr
awdurdod lleol hwnnw. Os bydd yr arolygydd cyswllt yn barnu nad oes cynnydd
digonol wedi’i wneud, yna gall y lleoliad gael ymweliad monitro gan Estyn
3 Ymweliad monitro gan Estyn
Fel arfer, bydd y lefel hon o weithgarwch yn ofynnol pan fydd o leiaf un o’r barnau
cyffredinol ar gyfer lleoliad mewn arolygiad craidd yn ddigonol, ond nid yw’r lleoliad
yn peri pryder i’r graddau bod angen ei roi yn y categori lle mae angen gwelliant â
ffocws.
I gael y lefel hon o weithgarwch dilynol, byddai cwestiynau allweddol neu
ddangosyddion ansawdd yn cael eu barnu yn ddigonol o leiaf. Byddai’n bosibl bod o
leiaf rai cwestiynau allweddol a dangosyddion ansawdd wedi’u barnu yn dda. Fodd
bynnag, byddai gan y lleoliad rai meysydd pwysig i’w gwella y mae’n ofynnol eu
monitro.
Os bernir bod angen ymweliad monitro gan Estyn ar y lleoliad, dylai’r arolygydd
cofnodol ddweud wrth yr ymarferwr arweiniol ar ddiwedd yr arolygiad am y farn hon,
a defnyddio’r Ffurflen ar gyfer lleoliadau y mae angen gweithgarwch dilynol arnynt i
ysgrifennu at PAEM a chadarnhau’r farn.
Yn amodol ar safoni, bydd yr arolygiaeth yn ysgrifennu llythyr i’r lleoliad, ac yn anfon
copi ohono i’r awdurdod lleol, yn nodi’r meysydd y mae angen eu gwella ac yn
esbonio y bydd tîm bychan o arolygwyr Estyn yn ymweld â’r lleoliad i farnu cynnydd
ryw flwyddyn yn ddiweddarach. Gwahoddir yr awdurdod lleol i anfon swyddog i
ymuno â’r tîm monitro. Os bydd y tîm yn barnu nad oes cynnydd digonol wedi’i
wneud, yna gellir barnu bod angen gwelliant â ffocws ar y lleoliad o ganlyniad i’r
arolygiad dilynol.

4 Ymweliad monitro gwelliant â ffocws gan Estyn
Mae lleoliadau sy’n cael eu gosod yn y lefel hon o weithgarwch dilynol yn methu
cynnig safon dderbyniol o addysg ac nid yw arweinwyr yn arddangos y gallu i
sicrhau’r gwelliannau angenrheidiol. Bydd angen gwelliant â ffocws ar leoliadau os
yw rhai o’r canlynol neu bob un ohonynt yn berthnasol:
· mae’r farn gyffredinol yn adran y crynodeb yn anfoddhaol;
· mae’r rhagolygon gwella yn anfoddhaol; neu
· bernir bod unrhyw gwestiwn allweddol yn anfoddhaol.
Os bernir bod angen gwelliant â ffocws ar y lleoliad, dylai’r arolygydd cofnodol
ddweud wrth yr ymarferwr arweiniol ar ddiwedd yr arolygiad am y farn hon a
defnyddio’r Ffurflen ar gyfer lleoliadau y mae angen gweithgarwch dilynol arnynt i
ysgrifennu at PAEM a chadarnhau’r farn.
Yn amodol ar safoni, bydd yr arolygiaeth yn ysgrifennu llythyr i’r lleoliad, ac yn anfon
copi ohono i’r awdurdod lleol, yn nodi’r meysydd y mae angen eu gwella ac yn
esbonio y bydd tîm bychan o arolygwyr Estyn yn ymweld â’r lleoliad yn rheolaidd hyd
nes bod y tîm yn barnu bod y lleoliad wedi gwella’n ddigonol neu fod yr awdurdod yn
cael ei gynghori i dynnu’r lleoliad o’i restr lleoliadau sy’n gymwys am gyllid addysg.
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