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Dyddiad yr arolygiad: Hydref 2010

gan

Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant
yng Nghymru

Yn ystod pob arolygiad, nod arolygwyr yw ateb tri chwestiwn allweddol:
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?

Mae arolygwyr hefyd yn rhoi barn gyffredinol ar berfformiad presennol yr ysgol a’i
rhagolygon gwella.
Yn yr arfarniadau hyn, mae arolygwyr yn defnyddio graddfa bedwar pwynt:
Gradd

Yr hyn mae’r radd yn ei olygu

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

Lluniwyd yr adroddiad yn unol ag adran 28 Deddf Addysg 2005.
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.
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Cyd-destun
Ysgol gynradd wedi’i lleoli yng Nghastell-nedd Port Talbot, sy’n gwasanaethu’r
pentref lleol, yw Ysgol Cwm-gors. Mae’n ysgol Gymraeg draddodiadol, sy’n
darparu’r cwricwlwm yn y Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 1 yn gyfan gwbl trwy
gyfrwng y Gymraeg ac yn cyflwyno’r Saesneg fel pwnc ac fel ffordd o gyflwyno
rhywfaint o’r cwricwlwm yng nghyfnod allweddol 2. Mae 49 o ddisgyblion ar y
gofrestr rhwng pedair ac 11 oed a saith o ddisgyblion meithrin rhan-amser. Mae tri
dosbarth, un ar gyfer disgyblion Meithrin i Flwyddyn 2, un ar gyfer disgyblion
Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4, a dosbarth arall ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a
Blwyddyn 6.
Daw pedwar deg y cant o’r disgyblion o gartrefi lle siaredir Cymraeg. Daw pedwar y
cant o’r disgyblion o gefndir ethnig lleiafrifol.
Mae’r ysgol yn disgrifio ei dalgylch fel un nad yw’n gyffredinol yn llewyrchus nac yn
un sydd dan anfantais yn economaidd. Serch hynny, mae 25% o’r disgyblion wedi’u
cofrestru i gael prydau ysgol am ddim, sy’n uwch na chyfartaledd yr awdurdod lleol
a’r cyfartaledd cenedlaethol.
Nodwyd bod gan un deg naw y cant o’r disgyblion anghenion dysgu ychwanegol
(ADY); mae hynny’n agos at y cyfartaledd cenedlaethol. Nid oes unrhyw ddisgyblion
sydd â datganiadau o anghenion addysgol arbennig.
Yn 2010-2011, y gyllideb ysgol unigol fesul disgybl ar gyfer Ysgol GGD Cwm-gors yw
£5,361, sy’n cymharu ag uchafswm o £7,911 ac isafswm o £2,843 ar gyfer ysgolion
cynradd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Yr ysgol sydd â’r seithfed cyllideb uchaf
fesul disgybl o’r 71 ysgol gynradd yng Nghastell-nedd Port Talbot.
Mae’r pennaeth wedi bod yn ei swydd er 1994, fel pennaeth dros dro i ddechrau.
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Crynodeb
Perfformiad cyfredol yr ysgol
Rhagolygon gwella’r ysgol

Digonol
Digonol

Perfformiad cyfredol
Mae perfformiad cyfredol cyffredinol y darparwr yn ddigonol oherwydd:
• ymddygiad ac agweddau da iawn at ddysgu ymhlith y disgyblion;
• yr addysgu sy’n dda ar y cyfan; a’r
• cryfderau sylweddol yn ethos yr ysgol;
ond hefyd oherwydd:
• cyrhaeddiad amrywiol y disgyblion;
• diffygion mewn rhai medrau allweddol; a
• diffygion mewn trefniadau diogelu.

Rhagolygon gwella
Mae’r rhagolygon gwella yn ddigonol oherwydd:
• y cynnydd priodol a wnaed gan yr ysgol o ran hunanarfarnu ei darpariaeth; ac
• arweinyddiaeth sy’n hyrwyddo gwaith tîm da a phartneriaethau effeithiol iawn;
ond hefyd oherwydd:
• bod diffygion mewn cynllunio strategol; ac
• mae cynnydd amrywiol a chyfyngedig mewn rhai achosion o ran mynd i’r afael
ag argymhellion yr adroddiad arolygu blaenorol.
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Argymhellion
A1 Sicrhau bod y diffygion mewn polisïau a gweithdrefnau diogelu yn cael eu cywiro
cyn gynted ag y bo modd;
A2 gwella safonau disgyblion mewn Cymraeg ysgrifenedig a rhifedd;
A3 gwella’r cynllunio ar gyfer cydlynu’r gwaith rhwng athrawon dosbarth a’r
cydlynydd anghenion addysgol arbennig ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu
ychwanegol (ADY); a
A4 gwella’r rheolaeth strategol ymhellach mewn perthynas â defnyddio data
perfformiad a gosod targedau ar gyfer gwella.
Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd yr ysgol yn llunio cynllun gweithredu a fydd yn dangos sut mae’n bwriadu
gweithredu yn unol â’r argymhellion yn yr adroddiad arolygu. Bydd y cynnydd y
mae’r ysgol yn ei wneud o ran mynd i’r afael â’r argymhellion yn cael ei fonitro gan yr
awdurdod lleol a fydd yn adrodd ei ganfyddiadau i Estyn.
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Prif ganfyddiadau
Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw’r deilliannau?

Digonol

Safonau: Digonol
Pan fyddant yn dechrau yn yr ysgol, mae lefelau medrau sylfaenol mwyafrif o
ddisgyblion islaw’r cyfartaledd. Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn cyflawni’r
deilliannau disgwyliedig am eu hoedran erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen.
Oherwydd y nifer fach o ddisgyblion sy’n aml ar ddiwedd y ddau gyfnod allweddol,
rhaid trin canlyniadau asesiadau athrawon yn ofalus, oherwydd mewn rhai
blynyddoedd, gall canlyniadau un disgybl effeithio’n sylweddol ar berfformiad
cyffredinol yr ysgol.
Er 2007, yn rhannol oherwydd y niferoedd bach o ddisgyblion, mae cyrhaeddiad y
disgyblion yng nghyfnod allweddol 1 wedi amrywio, ond mae’n cymharu’n ffafriol ag
ysgolion eraill yn eu teulu ar y cyfan.
Fodd bynnag, dros y pedair blynedd diwethaf, nid oes yr un disgybl wedi cyflawni lefel 3
yng nghyfnod allweddol 1, sef y lefel uchaf y gall disgyblion o’r oedran hwn ei chyrraedd.
Yng nghyfnod allweddol 2, ar wahân i 2009, mae canran y disgyblion sy’n cyflawni’r
dangosydd pwnc craidd (DPC) (y lefel ddisgwyliedig mewn Saesneg neu Gymraeg
iaith gyntaf, mathemateg a gwyddoniaeth) wedi bod islaw’r cyfartaledd a gyflawnir
gan ysgolion â chanrannau tebyg o ddisgyblion sydd â hawl i gael prydau ysgol am
ddim (PYDd), ac islaw’r cyfartaledd ar gyfer eu cymaryddion teuluol, lleol a
chenedlaethol.
Mewn cyferbyniad â chanlyniadau teuluol, lleol a chenedlaethol, mae cyflawniad y
bechgyn wedi bod yn gyson uwch na chyflawniad y merched. Roedd cyrhaeddiad y
merched yn 2010 ymhell islaw perfformiad merched mewn ysgolion tebyg ac o’i
gymharu â chyfartaleddau lleol a chenedlaethol. Yn 2010, ni chyflawnodd yr un
disgybl y lefel uchaf (lefel 5) mewn unrhyw bwnc craidd. At ei gilydd, roedd y
cynnydd a wnaed gan ddisgyblion o’r blynyddoedd cynnar i Flwyddyn 6 ychydig yn is
na’r disgwyl.
Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn gwneud cynnydd digonol o ran datblygu’r rhan
fwyaf o fedrau allweddol. Mae bron pob un o’r disgyblion yn gwrando’n dda, yn
siarad yn glir ac yn darllen yn hyderus yn Gymraeg a Saesneg fel ei gilydd. Mewn
Saesneg, mae mwyafrif yn ysgrifennu’n dda ar draws y cwricwlwm at wahanol
ddibenion. Gwnânt ddefnydd da o eirfa bwnc ac maent yn trefnu eu hysgrifennu yn
dda. Mae ysgrifennu’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn Gymraeg yn cynnwys diffygion
sy’n gysylltiedig â defnyddio ystod gyfyngedig o eirfa a mynegiant cyfyngedig. Mae’r
rhan fwyaf o’r disgyblion yn cyflwyno eu gwaith yn anniben. Er bod lleiafrif o’r
disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn rhifedd, nid yw medrau mwyafrif o
ddisgyblion wedi’u datblygu digon ac ni chânt eu defnyddio’n ddigonol ar draws y
cwricwlwm. Mae disgyblion yn gwneud defnydd cynyddol dda o fedrau technoleg
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gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) amrywiol ar draws y cwricwlwm ac maent yn
cyflawni safonau da iawn mewn medrau creadigol, gydag ansawdd y canu a chanu
offerynnau yn arbennig o uchel.
Lles: Da
Mae’r ysgol yn darparu amgylchedd pleserus a gofalgar y mae disgyblion yn teimlo’n
hapus a diogel ynddo. Mae’r disgyblion yn gwybod at bwy i droi os oes ganddynt
broblemau neu bryderon. Mae ganddynt ddiddordeb yn eu gwaith, maent yn
ymddwyn yn arbennig o dda ac yn gwneud eu gorau fel arfer. Maent yn gweithio
gyda’i gilydd yn dda iawn ac yn mwynhau’r ysgol. Mae gan lawer o ddisgyblion
agweddau cadarnhaol tuag at ymarfer corff a bwyta’n iach ac maent yn cymryd rhan
yn frwdfrydig yn yr ystod eang o weithgareddau chwaraeon sydd ar gael.
Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn barod i dderbyn cyfrifoldeb ac maent yn dangos
gofal a phryder am eraill. Maent yn cyfrannu’n dda at y gymuned ehangach, er
enghraifft, gwneud cyfraniadau pwysig at gynllunio ar gyfer dau barc yn y pentref, ac
mae eu hawgrymiadau wedi helpu sicrhau cyllid lleol ar gyfer datblygu parc a gardd
gymunedol. Mae Cyngor yr Ysgol yn codi materion perthnasol a gweithredir yn unol
â llawer o’r rhain, er enghraifft, syniadau am deithio i’r ysgol a gwella tir yr ysgol.
Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw’r ddarpariaeth?

Digonol

Profiadau dysgu: Da
Mae’r cwricwlwm yn darparu ystod o brofiadau i fodloni anghenion y disgyblion ac
mae’n mynd i’r afael â gofynion statudol y Cwricwlwm Cenedlaethol ac addysg
grefyddol. Mae’r athrawon yn cynllunio cynlluniau gwaith manwl i gyflwyno medrau a
phynciau ond nid yw’r rhain yn cael eu datblygu’n ddigon clir bob amser. Mae
cynllunio’r dilyniant o’r Cyfnod Sylfaen i gyfnod allweddol 2 yn briodol ac mae
trefniadau pontio da ar waith ar gyfer disgyblion o gyfnod allweddol 2 i’r sector
uwchradd. Mae’r ysgol yn darparu ystod addas o weithgareddau allgyrsiol. Caiff y
disgyblion gyfleoedd da i ddatblygu medrau cyfathrebu a darllen da mewn Cymraeg
a medrau cyfathrebu llafar, darllen ac ysgrifennu mewn Saesneg. Fodd bynnag, mae
ystod y gwaith i ddatblygu medrau ysgrifennu yn Gymraeg yn rhy gyfyng. Caiff
disgyblion gyfleoedd cynyddol i ddatblygu eu medrau technoleg gwybodaeth a
chyfathrebu, ond nid yw eu gwaith mewn medrau rhifedd wedi’i ddatblygu digon
mewn pynciau ar wahân i fathemateg.
Mae cynlluniau gwersi yn mynd ati’n ddefnyddiol i nodi’r medrau i’w datblygu gan
ddisgyblion. Ar wahân i ysgrifennu, caiff darpariaeth Gymraeg ei datblygu’n effeithiol
iawn a daw disgyblion yn siaradwyr Cymraeg sy’n gwbl ddwyieithog erbyn iddynt
adael yr ysgol. Caiff y dimensiwn Cymreig hefyd ei ddatblygu’n llwyddiannus iawn
trwy lawer o feysydd y cwricwlwm. Caiff hyn ei wella gan ystod o ymweliadau ac
ymwelwyr â’r ysgol, fel arlunydd preswyl. Mae’r ysgol yn gwneud gwaith diddorol i
ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o ddatblygiad cynaliadwy ac mae’n galluogi iddynt
gyfrannu mewn modd ystyrlon at hyn. Mae mentrau llwyddiannus diweddar yn
cynnwys datblygu parc lleol a chynllun cludiant ysgol, ac mae disgyblion yn cymryd
rhan mewn cynlluniau llwyddiannus i wella’r amgylchedd, fel tirlunio yn yr ysgol a’r
pentref. Er nad yw dinasyddiaeth fyd-eang yn nodwedd mor gref, mae enghreifftiau
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o ddisgyblion yn dangos gofal a phryder am bobl mewn rhannau eraill o’r byd. Cânt
gyfleoedd da i werthfawrogi gwahaniaethau o fewn ein cymdeithas.
Addysgu: Da
Mae ystod ac ansawdd y dulliau addysgu yn effeithiol ar y cyfan. Mae gan yr
athrawon wybodaeth bynciol briodol ac maent yn darparu model iaith da ar gyfer
disgyblion. Maent yn cynllunio gwersi yn drylwyr, yn gweithio’n dda gyda
chynorthwywyr cymorth ystafell ddosbarth effeithiol, ac yn gwneud defnydd
dychmygus o ystod o adnoddau addysgu. Fodd bynnag, o bryd i’w gilydd, mae’r
cyflwyniadau i wersi yn rhy hir a’r esboniadau yn rhy gymhleth.
Mae gweithdrefnau addas i gofnodi cynnydd a chyflawniadau disgyblion. Fodd
bynnag, mae ansawdd y marcio yn amrywiol. Er bod enghreifftiau lle caiff y
disgyblion arweiniad defnyddiol ar sut i wella eu gwaith, nid yw hyn yn gyson rhwng
dosbarthiadau, ac ar y cyfan, ni chaiff y disgyblion ddigon o gyfleoedd i ailddrafftio a
gwella eu gwaith, yn enwedig mewn Cymraeg. Er bod enghreifftiau o sylwadau
defnyddiol a chlir iawn, ni wneir digon o ddefnydd o arsylwi â ffocws o waith
disgyblion. Mae hyn yn rhwystro gallu’r athrawon i roi cyngor clir i ddisgyblion ar sut
gallant ymdrin â thasgau ac aseiniadau yn fwy hyderus.
Mae’r ysgol yn datblygu gweithdrefnau cofnodi electronig i olrhain cynnydd disgyblion
a nodi unrhyw dangyflawni, ond mae hyn eto i gael effaith ar safonau. Caiff rhieni eu
hysbysu’n dda am gynnydd eu plant ar y cyfan.
Mae enghreifftiau o wneud defnydd da o asesu ar gyfer dysgu ond nid yw hyn yn
gyson o fewn dosbarthiadau, neu rhyngddynt.
Gofal, cymorth ac arweiniad: Anfoddhaol
Mae’r ysgol yn cynnig ystod o brofiadau addysgol i ddisgyblion o fewn yr ystafell
ddosbarth a’r tu allan. Mae’r ysgol yn darparu lefel briodol o gymorth ar gyfer
disgyblion, trwy ddefnyddio athrawon, cynorthwywyr cymorth ystafell ddosbarth ac
arbenigwyr fel seicolegwyr lle bo angen. Rhoddir cyngor ac arweiniad priodol i rieni
ar ddefnyddio gwasanaethau arbenigol. Caiff addysg bersonol a chymdeithasol ei
chydlynu’n dda a’i chyflwyno’n effeithiol ar draws yr ysgol.
Mae’r ysgol yn gweithio’n dda gyda’i chlwstwr a’r ysgolion uwchradd y mae
disgyblion yn trosglwyddo iddynt. Mae’r ysgol yn gymuned ofalgar a hapus iawn. Er
bod yr ysgol wedi ymrwymo’n gryf i ddiogelu, nid yw hyn wedi cael ei droi’n effeithlon
yn bolisïau diogelu eto. O ganlyniad, nid yw’r gweithdrefnau ar gyfer delio â materion
diogelu wedi cael eu datblygu’n llawn.
Mae gan yr ysgol bolisi a chofrestr briodol i gofnodi disgyblion ag anghenion dysgu
ychwanegol (ADY), ond mae’r rhain wedi dyddio. Mae’r corff llywodraethol yn
ystyried anghenion disgyblion unigol sydd ag ADY, ond nid oes diweddariad tymhorol
o faterion ADY ar gyfer y corff llywodraethol, fel sy’n ofynnol gan bolisi’r ysgol. Mae
staff yn nodi anawsterau dysgu cyn gynted ag y bo modd, ond nid yw’r ysgol bob
amser yn ymateb yn effeithiol pan fydd yr anghenion yn fwy cymhleth.
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Caiff Rhaglenni Addysg Unigol (RhAUau) eu llunio ar gyfer disgyblion ag ADY, ond
nid yw’r rhain yn llywio cynllunio gwersi ystafell ddosbarth yn ddigonol.
Amgylchedd dysgu: Da
Mae’r ysgol yn amgylchedd diogel, gofalgar a chroesawgar ar gyfer pob disgybl.
Mae’r ysgol yn mynd ati’n weithredol i hyrwyddo cyfle cyfartal a gall bron pob un o’r
disgyblion fanteisio’n addas ar bob un o feysydd y cwricwlwm a’r gweithgareddau
allgyrsiol. Caiff disgyblion eu hannog i fyfyrio ar eu credoau a’u barn eu hunain ac
maent yn datblygu eu dealltwriaeth o ddiwylliannau a chrefyddau gwahanol. Mae’r
gwaith diweddar fel rhan o’r rhaglen ‘dangos y cerdyn coch i hiliaeth’ (‘show racism
the red card’) wedi rhoi cyfle i ddisgyblion ddathlu amrywiaeth.
Mae’r ysgol yn lle pleserus a chroesawgar. Mae’n mynd ati’n weithredol i hyrwyddo
cyfle cyfartal a gall bron pob un o’r disgyblion fanteisio’n addas ar bob un o feysydd y
cwricwlwm a’r gweithgareddau allgyrsiol. Caiff disgyblion eu hannog i fyfyrio ar eu
credoau a’u barn eu hunain ac maent yn datblygu eu dealltwriaeth o ddiwylliannau a
chrefyddau gwahanol. Mae’r ysgol yn gymuned gynhwysol a gall bron pob un o’r
disgyblion fanteisio ar bob maes o ddarpariaeth yr ysgol. Mae amgylchedd dysgu
ysgogol, gyda mannau arddangos, ystafelloedd dosbarth a mannau chwarae tu allan
wedi’u trefnu’n dda. Caiff adeiladau’r ysgol a’r tir eu cynnal yn dda.
Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r
rheolaeth?

Digonol

Arweinyddiaeth: Digonol
Mae’r pennaeth yn arweinydd effeithiol sy’n hyrwyddo ethos cadarnhaol a
phartneriaethau da iawn gyda rhieni, y gymuned a phartneriaid ehangach. Mae gan
y Corff Llywodraethol wybodaeth dda ynglŷn â’r ysgol ac mae’n cymryd rhan yn
briodol mewn gosod ei blaenoriaethau. Mae llywodraethwyr yn dangos brwdfrydedd
ac yn herio a chefnogi’r ysgol i wneud gwelliannau priodol. Maent yn canolbwyntio ar
faterion priodol, ond nid yw’r camau y dylid eu cymryd wedi’u diffinio’n glir a
chyfyngedig yw’r ymwybyddiaeth o rolau statudol penodol. Mae rolau cydlynwyr
pwnc yn aneglur; nid yw pob polisi wedi cael ei ddiweddaru i ymgorffori Cwricwlwm
newydd 2008. O ganlyniad, nid ydynt yn llwyddo’n gyson i wella safonau o fewn eu
meysydd pwnc.
Mae’r ysgol yn dangos ymrwymiad clir i fynd i’r afael â blaenoriaethau cenedlaethol
fel gwella llythrennedd, hyrwyddo dwyieithrwydd, mynd i’r afael ag anfantais a
chyfrannu at adfywio cymunedol.
Gwella ansawdd: Digonol
Mae’r ysgol wedi datblygu prosesau hunanarfarnu sy’n dylanwadu’n gynyddol ar y
Cynllun Datblygu Ysgol. Mae’r ffordd y mae’r ysgol yn nodi prif flaenoriaethau yn
adlewyrchu dull a gynlluniwyd yn ofalus o ran sut mae’n dymuno symud ymlaen.
Mae’r ysgol yn gwneud defnydd cynyddol o ddangosyddion perfformiad amrywiol a
thystiolaeth gan asiantaethau eraill. Gwneir defnydd wedi’i gynllunio’n gynyddol dda
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o ymweliadau ag ysgolion eraill a gwaith gydag ymgynghorwyr yr awdurdod lleol i
ddylanwadu ar y ddarpariaeth. Mae proses hunanarfarnu’r ysgol yn ystyried
meddyliau a syniadau’r disgyblion a’r rhieni, ond nid ar ffurf sy’n ddigon systematig.
Gweithio mewn partneriaeth: Da
Mae gan yr ysgol gysylltiadau cryf iawn gyda rhieni a’r gymuned. Mae ganddi hefyd
gysylltiadau sefydledig gyda’r ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn yr awdurdod
lleol. Mae’r ysgol yn rhoi cymorth da i’r disgyblion trwy gydweithio ag asiantaethau
allanol. Mae’r rhain yn cynnwys yr heddlu, gwasanaethau iechyd, tân ac achub.
Mae’r ysgol yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd ei pherthynas gyda gwasanaethau
addysg yr awdurdod lleol a chyflogwyr lleol ac mae’n cydweithio â nhw i ehangu
profiad y disgyblion. Caiff ymwybyddiaeth y disgyblion o’r byd ehangach ei
hyrwyddo’n dda, er enghraifft, trwy raglenni addysg sy’n gysylltiedig â gwaith gan
gyflogwyr lleol a phrif gyflogwyr.
Mae’r ysgol yn gwneud defnydd effeithiol iawn o ymweliadau addysgol i ddatblygu
diddordeb, gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion ar draws y cwricwlwm; mae ystod
eang o gyfraniadau perthnasol gan ymwelwyr â’r ysgol hefyd. Mae cysylltiadau
sefydledig gyda cholegau lleol a’r prifysgolion rhanbarthol sy’n cynnig rhaglenni
hyfforddi athrawon.
Rheoli adnoddau: Digonol
Mae gan yr ysgol ddigon o staff sydd â chymwysterau priodol i ymgymryd â’i gwaith
yn effeithiol. Mae ganddi ddigon o adnoddau ar gyfer holl feysydd y cwricwlwm ond
mae effaith y rhain ar wella safonau disgyblion yn amrywiol. Fodd bynnag, mae
tystiolaeth glir bod defnydd â ffocws cynyddol o dechnoleg gwybodaeth a
chyfathrebu; yn ychwanegol, mae gwneud defnydd mwy medrus o adnoddau yn dod
yn ffordd gynyddol o sicrhau gwahaniaethu mewn gwersi. Mae’r ysgol yn gwneud
defnydd effeithiol o’i chyllideb i hyrwyddo addysg ei disgyblion ac mae’n cynnig
gwerth digonol am arian.
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Atodiad 1
Adroddiad boddhad rhanddeiliaid
Ymatebion i holiaduron rhieni
Llenwyd yr holiadur gan fwyafrif y rhieni. Maent yn gadarnhaol iawn ynglŷn â’r ysgol
ar y cyfan. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn fodlon â’r ysgol ac yn dweud bod eu plant yn
hapus yno. Mae llawer ohonynt yn teimlo’n gyfforddus bod eu plant yn ddiogel yn yr
ysgol ac mae pob un ohonynt yn credu bod eu plant yn gwneud cynnydd da a bod yr
addysgu yn dda. Mae’r rhan fwyaf o’r rhieni yn credu bod yr ysgol yn cael ei rhedeg
yn dda ac maent o’r farn bod y staff yn bobl hawdd mynd atynt os oes ganddynt
unrhyw gwestiynau neu bryderon. Fodd bynnag, nid yw lleiafrif gweddol fawr
ohonynt yn sicr ynglŷn â gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer delio â chwynion. Mae pob
un o’r ymatebwyr yn teimlo eu bod yn cael eu hysbysu’n dda am gynnydd eu plant.
Mae rhai rhieni yn teimlo nad yw’r disgyblion yn ymddwyn yn dda, ond nid yw’r rhan
fwyaf ohonynt yn rhannu’r farn hon.
Ymatebion i holiaduron dysgwyr
Llenwodd y rhan fwyaf o’r dysgwyr yr holiadur ac roeddent yn hapus â’u hysgol. Mae
pob un ohonynt yn teimlo bod yr addysgu yn dda, eu bod yn cael eu cefnogi’n dda yn
yr ysgol a’u bod yn gwneud yn dda. Mae’r disgyblion yn credu bod digon o
adnoddau i’w galluogi i ddysgu’n dda. Mae pawb a ymatebodd yn teimlo’n ddiogel a
bod yr ysgol yn delio’n dda ag unrhyw achosion o fwlio.
Mae pob un ohonynt o’r farn eu bod yn cael eu hannog i ymgymryd â chyfrifoldebau.
Cytunir yn llwyr bod yr ysgol yn helpu disgyblion i fyw yn iach ac mae bron pob un
ohonynt yn credu bod ymddygiad yn dda.

Atodiad 2
Y tîm arolygu
Alun Morgan

Arolygydd Cofnodol

Catherine Evans

Arolygydd Tîm

Gareth Wyn Jones

Arolygydd Tîm

Glenda Jones

Arolygydd Lleyg

Emyr John

Arolygydd Cymheiriaid

Ann Blank

Enwebai’r Ysgol

Copïau o’r adroddiad
Mae copïau o’r adroddiad ar gael gan yr ysgol ac oddi ar wefan Estyn
(www.estyn.gov.uk)
O dan Ddeddf Addysg 2005, rhaid i’r ysgol ddarparu copïau o’r adroddiad am ddim i
gategorïau penodol o bobl. Gellir codi tâl nad yw’n fwy na chost yr ailgynhyrchu ar
bobl eraill sy’n gofyn am gopi o’r adroddiad.
Grwpiau blwyddyn a chyfnodau allweddol
Mae ysgolion yn defnyddio system o rifo grwpiau blwyddyn o ddechrau addysg ysgol
orfodol i 18 oed. Mae’r system hon yn pwysleisio pwysigrwydd parhad ac yn hwyluso
cyfathrebu ymhlith ysgolion, cyrff llywodraethol, rhieni ac AALlau.
Mae’r term ‘Derbyn’ (D) yn cyfeirio at y grŵp blwyddyn o ddisgyblion mewn ysgol
gynradd sy’n cyrraedd pump oed yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae Blwyddyn 1
yn cyfeirio at y grŵp blwyddyn o ddisgyblion sy’n cyrraedd chwech oed yn ystod y
flwyddyn academaidd, ac ati. Blwyddyn 13 yw’r grŵp blwyddyn o fyfyrwyr sy’n
cyrraedd 18 oed yn ystod y flwyddyn academaidd.
Sector cynradd:
Blwyddyn
Oedrannau

D
4-5

B1
5-6

B2
6-7

B3
7-8

B4
8-9

B5
9-10

B6
10-11

B8
12-13

B9
13-14

B10
14-15

B11
15-16

B12
16-17

B13
17-18

Sector uwchradd:
Blwyddyn
Oedrannau

B7
11-12

Mae’r pedwar cyfnod allweddol yn cynnwys y grwpiau blwyddyn canlynol:
Cyfnod allweddol 1
Cyfnod allweddol 2
Cyfnod allweddol 3
Cyfnod allweddol 4

Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2
Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6
Blwyddyn 7 i Flwyddyn 9
Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11

