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© Hawlfraint y Goron 2005
Gellir atgynhyrchu rhan neu’r cyfan o’r Adroddiad hwn at ddibenion addysgol
anfasnachol ar yr amod na chaiff unrhyw ddarnau a ddyfynnir eu haddasu a’u bod
yn hytrach yn dilyn y gwreiddiol air am air, ac y cydnabyddir ffynhonnell a dyddiad
y dyfyniadau.
Mae copïau o’r adroddiad hwn ar gael gan yr ysgol. Dan Ddeddf Arolygiadau
Ysgolion 1996, mae’n rhaid i’r ysgol ddarparu copïau o’r adroddiad yn ddi-dâl i
gategorïau penodol o bobl. Gellir codi tâl nad yw’n fwy na’r gost o atgynhyrchu ar
eraill sy’n gwneud cais am gopi o’r adroddiad.
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Arolygwyd Ysgol Comins Coch fel rhan o raglen genedlaethol arolygu ysgolion.
Diben yr Adroddiad yw nodi nodweddion da a diffygion mewn ysgolion er mwyn
iddynt allu gwella ansawdd yr addysg a gynigir a chodi’r safonau a gyflawnir gan
eu disgyblion. Cynlluniwyd y broses o arolygu pob ysgol o fewn cylch chwe
blynedd hefyd i roi mwy o wybodaeth i rieni am ysgolion eu plant. Anfonir copi o’r
crynodeb hwn at bob teulu sydd â phlentyn yn yr ysgol. Gellir cael yr adroddiad
llawn o’r ysgol.
Cynhaliwyd arolygiad o Ysgol Comins Coch rhwng 3-5 Hydref, 2005. Fe’i
cynhaliwyd gan dîm annibynnol o arolygwyr, dan arweinyddiaeth Miss D Morris.
Comisiynwyd yr arolygiad gan Estyn, corff statudol annibynnol i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru ond sy’n cael ei ariannu ganddo.
Roedd yn ofynnol i’r tîm adrodd ar y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion,
ansawdd yr addysg a ddarperir gan yr ysgol, ansawdd yr arweinyddiaeth a’r
rheolaeth a’r cyfraniad a wna’r ysgol at ddatblygiad ysbrydol, moesol,
cymdeithasol a diwylliannol ei disgyblion. Gellir atgynhyrchu’r adroddiad cryno
hwn at ddibenion addysgol anfasnachol ond yn ei gyfanrwydd yn unig a chyhyd â’i
fod yn cael ei atgynhyrchu air am air heb ei addasu, a bod y ffynhonnell a’r
dyddiad yn cael eu nodi.
Mae’r graddfa pum pwynt a ddefnyddir i gynrychioli holl farnau’r arolygiad yn yr
adroddiad hwn fel a ganlyn:
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 3
Gradd 4
Gradd 5

da gyda nodweddion eithriadol
nodweddion da a dim diffygion pwysig
nodweddion da yn gorbwyso diffygion
rhai nodweddion da, ond diffygion mewn meysydd pwysig
llawer o ddiffygion pwysig”
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Grwpiau blwyddyn a chyfnodau allweddol
Mae ysgolion yn defnyddio system gyffredin o rifo grwpiau blwyddyn o gychwyn
oed gorfodol ysgol hyd at 18 mlwydd oed. Mae’r system hon yn pwysleisio
pwysigrwydd dilyniant ac yn hwyluso cyfarthrebu rhwng ysgolion, cyrff
llywodraethol, rhieni ac AALlau.
Mae’r term ‘Derbyn’ (D) yn cyfeirio at grðp blwyddyn disgyblion mewn ysgol
gynradd sy’n troi 5 oed yn ystod y flwyddyn academaidd. Cyfeiria Blwyddyn 1 at
grðp blwyddyn disgyblion sy’n troi 6 oed yn ystod y flwyddyn academaidd ac ati.
Blwyddyn 13 yw grðp blwyddyn myfyrwyr sy’n troi 18 oed yn ystod y flwyddyn
academaidd.
Cyfnod cynradd:
Blwyddyn
Oed

D
4-5

B1
5-6

B2
6-7

B3
7-8

B4
8-9

B5
9-10

B6
10-11

Cyfnod uwchradd:
Blwyddyn
Oed

B7
11-12

B8
12-13

B9
13-14

B 10
14-15

B 11
15-16

B 12
16-17

B 13
17-18

Mae’r cwricwlwm cenedlaethol yn cynnwys pedwar cyfnod allweddol fel a ganlyn:
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
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Cyd-destun
Natur y darparwr
1.

Lleolir yr ysgol ym mhentref Comins Coch, dwy filltir i’r gogledd ddwyrain o
Aberystwyth, yn sir Ceredigion. Daw mwyafrif mawr y plant o bentref Comins
Coch ac o ddwy gymuned gyfagos Capel Dewi a Waunfawr. Mae nifer fawr o
blant hefyd yn teithio i’r ysgol o ardaloedd diarffordd. Mae 141 o ddisgyblion
rhwng 4 ac 11 oed ar gofrestr yr ysgol. Derbynnir plant i’r dosbarth derbyn yn
y tymor wedi eu pedwerydd pen-blwydd. Ar y cyfan, mae nifer y disgyblion ar
y gofrestr yn aros yn weddol sefydlog.

2.

Mae’r ysgol yn datgan nad yw’r dalgylch naturiol yn un ffyniannus nac o dan
anfantais economaidd. Mae gan naw y cant o’r disgyblion hawl i dderbyn
prydau ysgol rhad ac am ddim; mae’r ffigwr hwn gryn dipyn yn is na’r
cyfartaleddau sirol a chenedlaethol.

3.

Nid yw natur y plant a dderbynnir i’r ysgol yn freintiedig nac yn ddifreintiedig
ac fe gynrychiolant yr ystod gallu llawn. Dynodir 34 o ddisgyblion a
chanddynt anghenion addysgol arbennig [AAA], gan gynnwys un disgybl y
cynhyrchwyd datganiad o AAA ar ei gyfer.

4.

Saesneg yw’r brif iaith a siaredir yng nghartrefi 96% o’r disgyblion. Addysgir
Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol.

5.

Arolygwyd yr ysgol ddiwethaf yn 1999. Bu’r pennaeth yn ei swydd ers mis
Medi 1997.

Blaenoriaethau a thargedau’r ysgol
6. Mae amcanion yr ysgol yn cynnwys:
• gofalu am bob plentyn fel unigolyn mewn amgylchedd teuluol cynnes;
• galluogi pob plentyn a phob aelod o’r staff i ddatblygu i’w llawn potensial
ymhob agwedd ar fywyd yr ysgol;
• cynnig cyfle cyfartal i bob disgybl.
7.
•
•
•
•

Mae prif flaenoriaethau a thargedau’r ysgol ar gyfer 2005-2006 yn cynnwys:
datblygu rôl cydlynwyr pynciol ac ail-ddosbarthu cyfrifoldebau;
paratoi a gweithredu amserlen newydd ar gyfer adolygu polisïau;
datblygu rôl cynorthwywyr dosbarth yn yr ysgol;
paratoi a chyflwyno cwricwlwm newydd y Cyfnod Sylfaen.

Crynodeb
8.

Mae Ysgol Comins Coch yn ysgol dda. Cynhaliodd yr ysgol y safonau da a
da iawn ers yr arolygiad diwethaf, gan wella safonau ymhellach mewn
pynciau eraill ac agweddau ar y ddarpariaeth.
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Tabl o’r graddau a ddyfarnwyd
Cwestiwn allweddol

Gradd yr
arolygiad

1

Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?

Gradd 1

2
3

Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?
Pa mor dda mae profiadau dysgu yn diwallu anghenion a
diddordebau dysgwyr a’r gymuned ehangach?
Pa mor dda yw’r gofal, yr arweiniad a’r cymorth i
ddysgwyr?
Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth
strategol?
Pa mor dda mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac yn
gwella ansawdd a safonau?
Pa mor effeithlon mae arweinwyr a rheolwyr wrth
ddefnyddio adnoddau?

Gradd 1

4
5
6
7

Gradd 1
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 1

Safonau
Safonau cyflawniad y Gradd 1
disgyblion
17%
9.

Gradd 2

Gradd 3

66%

17%

Gradd 4

Gradd 5

0%

0%

Mae safonau cyflawniad y disgyblion gryn dipyn yn uwch na thargedau
Cymru gyfan Llywodraeth Cynulliad Cymru, sef y dylai 95% fod yn foddhaol
erbyn 2004 a 98% yn foddhaol (Gradd 3) erbyn 2007 a 50% yn dda erbyn
2004 a 65% yn dda (Gradd 2 neu well) erbyn 2007.

Blynyddoedd Cynnar
10. Mae ansawdd cyffredinol y ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant dan bump
oed yn briodol i’w hanghenion ac mae’r plant yn gwneud cynnydd da tuag at
Ganlyniadau Dymunol ar gyfer Dysgu Plant.
11. Yn y chwe maes dysgu a arolygwyd, mae safonau cyflawniad y plant fel a
ganlyn:
Meysydd Dysgu
Iaith, llythrennedd a medrau cyfathrebu
Datblygiad personol a chymdeithasol
Datblygiad mathemategol
Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
Datblygiad creadigol
Datblygiad corfforol

Derbyn
Gradd 1
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2

Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2
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12. Yng Nghyfnod Allweddol 1 (CA1) a Chyfnod Allweddol 2 (CA2), yn y pynciau
a arolygwyd, mae’r safonau cyflawniad fel a ganlyn:
Pynciau
Mathemateg
Cymraeg ail iaith
Technoleg Gwybodaeth
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol

Cyfnod Allweddol 1
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2

Cyfnod Allweddol 2
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 1
Gradd 1
Gradd 2

13. Gwna’r disgyblion gynnydd da iawn yn eu dysgu ac fe gyflawnant dargedau a
nodau dysgu cytunedig. Maent yn caffael gwybodaeth, medrau a
dealltwriaeth newydd yn gyson ac yn effeithiol wrth iddynt symud trwy’r
ysgol. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r gwaith.
14. Gwna’r disgyblion ag anghenion addysgol arbennig gynnydd da ac fe
gyrhaeddant y targedau a osodir iddynt.
15. Yn y Blynyddoedd Cynnar a CA1, mae datblygiad disgyblion ym medrau
allweddol llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu
(TGCh) ar draws y cwricwlwm yn dda. Yn CA2, mae disgyblion yn cyrraedd
safonau da iawn wrth ddefnyddio eu medrau llythrennedd a TGCh ar draws y
pynciau. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r gwaith. Gwna disgyblion ddefnydd
da o’u medrau rhifedd mewn pynciau eraill.
16. Yn y ddau gyfnod allweddol, gwna disgyblion ddefnydd cynyddol o fedrau
llythrennedd Cymraeg mewn nifer o wahanol bynciau. Cyflawnant safonau
da mewn pynciau fel addysg gorfforol a daearyddiaeth, ac mewn agweddau
fel y Cwricwlwm Cymreig yn CA2.
17. Yn CA1, roedd cyraeddiadau’r disgyblion yn asesiadau‘r cwricwlwm
cenedlaethol yn 2005 yn ôl asesiad athro yn uwch na chyfartaleddau’r sirol
a’r cyfartaleddau cenedlaethol mewn mathemateg ond ychydig yn is mewn
Saesneg a gwyddoniaeth. O gymharu ag ysgolion eraill tebyg yng Nghymru,
ar sail prydau bwyd am ddim, mae canlyniadau’r ysgol at ei gilydd yn is na’r
canolrif ym mhob pwnc. Dros y tair blynedd diwethaf, mae cyraeddiadau’r
disgyblion at ei gilydd yn y mwyafrif o flynyddoedd yn sylweddol uwch na’r
canolrif. Nid oes unrhyw wahaniaethau o bwys ym mherfformiad bechgyn a
merched.
18. Yn CA2, roedd cyraeddiadau’r disgyblion ym mhrofion ac asesiadau’r CC yn
2005 yn uwch na’r cyfartaleddau sirol a chenedlaethol mewn Saesneg,
mathemateg a gwyddoniaeth. O gymharu ag ysgolion eraill tebyg yng
Nghymru, ar sail prydau bwyd am ddim, mae cyraeddiadau’r disgyblion yn
uwch na’r canolrif yn Saesneg a mathemateg ac ychydig yn is mewn
gwyddoniaeth. Yn y rhan fwyaf o’r blynyddoedd diweddar gwelwyd gwelliant
parhaus yng nghanlyniadau’r ysgol wrth i ddisgyblion gyrraedd ac yn aml
fynd heibio eu targedau. Nid oes unrhyw wahaniaethau o bwys ym
mherfformiad bechgyn a merched.
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19. Mae hyfedredd dwyieithog y disgyblion yn dda. Mae disgyblion o bob oed yn
cyfathrebu’n effeithiol yn Saesneg. Cyfathrebant gyda chywirdeb, rhuglder a
dealltwriaeth gynyddol yn Gymraeg.
20. Mae’r disgyblion yn cydweithio’n dda a dangosant ddatblygiad da iawn yn eu
medrau personol a chymdeithasol.
21. Mae medrau dysgu’r disgyblion yn dda a dangosant ddatblygiad da yn eu
medrau creadigol a datrys problemau. Yn CA2, mae medrau datrys
problemau’r disgyblion hynaf yn dda iawn mewn pynciau fel mathemateg.
22. Mae agweddau’r disgyblion at eu dysgu, y diddordeb a ddangosant yn eu
gwaith a’u gallu i ganolbwyntio am gyfnodau estynedig yn dda iawn. Mae
gallu disgyblion i weithio’n fwy annibynnol yn gwella ac mae’n dda iawn yn y
dosbarthiadau hynny ble yr anogir y disgyblion i ddefnyddio eu gwybodaeth
bynciol a’u medrau yn rheolaidd wrth gyflawni tasgau ymchwilio.
23. Mae ymddygiad y disgyblion yn dda iawn. Mae ganddynt ddealltwriaeth dda
o’r hyn a ddisgwylir ganddynt ac maent yn ystyriol a chwrtais. Mae eu
hymwybyddiaeth o gyfleoedd cyfartal yn dda.
24. Mae’r ysgol yn chwarae rhan weithgar ym mywyd ei chymuned ac mae’r
disgyblion yn datblygu gwerthfawrogiad o berthyn i gymuned.
25. Cyfradd gyfartalog lefelau presenoldeb y disgyblion yw 94.6%. Mae’r rhan
fwyaf o’r disgyblion yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac fe gyrhaeddant yn
brydlon ar ddechrau’r diwrnod ysgol.
Ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant
26. Barnwyd bod ansawdd yr addysgu fel a ganlyn:
Gradd 1
31%

Gradd 2
42%

Gradd 3
27%

Gradd 4
0%

Gradd 5
0%

27. Mae gan yr athrawon berthynas dda gyda’u disgyblion ac mae ganddynt
ddisgwyliadau uchel ohonynt. Darparant yn effeithiol ar gyfer anghenion
dysgu pob disgybl.
28. Mae’r addysgu da gyda nodweddion rhagorol yn cynnwys nodweddion megis
amcanion eglur, cyflwyniadau effeithiol, cwestiynu medrus, tasgau a
gweithgareddau perthnasol a defnydd da o wahanol adnoddau. Ble y mae’r
addysgu yn llai effeithiol, mae’r gwaith yn cael ei or-gyfarwyddo gan yr
athrawon ac nid yw’r disgyblion yn cael digon o gyfleoedd i ddatblygu eu
syniadau a’u dulliau eu hunain o weithio.
29. Mae’r athrawon yn asesu cyflawniadau a chynnydd y disgyblion yn drylwyr, yn
gywir ac yn rheolaidd. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r ddarpariaeth. Rhennir
deilliannau’r asesu ymhlith y staff ac fe’u defnyddir i gynllunio’r addysgu a’r
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dysgu i’r dyfodol. Mae’r adroddiadau blynyddol i rieni yn nodi medrau’r
disgyblion ymhob pwnc.
30. Ymateba’r ysgol yn effeithiol i anghenion dysgu’r disgyblion ac fe gynigia
gwricwlwm eang a chytbwys yn y Blynyddoedd Cynnar ac ar draws y
cyfnodau allweddol. Gwneir darpariaeth dda i sicrhau bod disgyblion yn
caffael y medrau sylfaenol ac allweddol angenrheidiol.
31. Mae profiadau dysgu cadarnhaol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol,
cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion yn effeithiol.
32. Mae’r cysylltiadau â rhieni yn dda iawn. Mae Cymdeithas Rhieni/Athrawon yr
ysgol yn weithgar iawn yn codi symiau pwysig o arian a ddefnyddir i
gyfoethogi addysg a phrofiadau’r disgyblion. Mae partneriaethau gydag
ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill hefyd yn dda.
33. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag AAA yn dda ac mae’n bodloni
gofynion y Côd Ymarfer. Mewn dosbarthiadau ac yn ystod sesiynau
ymneilltuo, caiff disgyblion ag AAA gynhaliaeth dda iawn gan athrawon a staff
cynnal profiadol. Mae hon yn nodwedd ragorol.
Arweinyddiaeth a rheolaeth
34. Calon darpariaeth yr ysgol yw datblygiad y disgyblion. Caiff ei harwain yn dda
iawn gan bennaeth profiadol. Mae ei reolaeth yn bwrpasol ac fe rodda
ymdeimlad pendant o bwrpas i’r ysgol. Dengys y staff cyfan gryn ymrwymiad
i’r ysgol ac fe gydweithredant yn dda fel tîm.
35. Caiff y staff addysgu a chynnal eu defnyddio a’u rheoli’n effeithiol, ond nid yw
rolau strategol uwch aelodau’r staff wedi cael eu hymestyn yn ddigonol.
36. Mae cynllun datblygu’r ysgol yn ddogfen gynhwysfawr sy’n esbonio
blaenoriaethau’r ysgol yn eglur. Gwneir defnydd effeithiol o wybodaeth a
gafwyd trwy’r broses hunan-werthuso wrth gynllunio i’r dyfodol.
37. Mae’r corff llywodraethol yn gynhaliol iawn, yn wybodus ac yn cyfrannu’n
llawn at fywyd yr ysgol. Mae’r llywodraethwyr yn helpu pennu cyfeiriad
strategol yr ysgol, ond ar ei brifiant y mae eu gwaith o fonitro ansawdd y
ddarpariaeth a safonau cyflawniad y disgyblion.
38. Mae polisïau a dogfennaeth yr ysgol yn rhoi sylw da i’r gofynion statudol. Er
hynny, ceir ychydig mân ddiffygion ym mhrosbectws yr ysgol ac yn adroddiad
blynyddol y llywodraethwyr i rieni.
39. Rhannwyd cyfrifoldebau datblygu pynciol ymhlith y stwff addysgu ac mae’r
cydlynwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau cynllunio, ymgynghorol a chynhaliol yn
dda. Nid yw’r rôl o ran monitro a gwerthuso’n uniongyrchol safonau
cyflawniad ac ansawdd y ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth wedi’i
hymestyn yn ddigonol.
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40. Mae’r adroddiad hunan-werthuso a gynhyrchwyd gan yr ysgol cyn yr
arolygiad yn gryno ac mae’n dynodi’n eglur y cryfderau ynghyd â rhai o’r
meysydd y mae angen gwelliannau pellach ynddynt. Cytunodd y tîm arolygu
â’r arfarniadau a wnaed gan yr ysgol mewn dau o’r saith cwestiwn allweddol.
Dyfarnwyd graddau uwch ar gyfer y pum cwestiwn arall.
41. Gwnaeth yr ysgol gynnydd da ers yr arolwg diwethaf. Aethpwyd i’r afael yn
effeithiol â’r ddau fater allweddol, ond mae’r ysgol yn ymwybodol o’r angen i
ehangu gweithdrefnau monitro ymhellach.
42. Mae rheolaeth a defnydd o adnoddau yn nodwedd ragorol o’r gwaith. Mae
digon o athrawon a staff cynnal a chanddynt y cymwysterau a’r profiad
angenrheidiol i gyflawni gwaith yr ysgol. Buddsoddir yn effeithiol mewn
adnoddau ac offer. Mae eu hansawdd yn dda ac fe’u defnyddir yn effeithiol.
Caiff adeiladau a safle’r ysgol eu cynnal a’u cadw’n dda iawn. Gwneir defnydd
helaeth o gyfleusterau, megis neuadd yr ysgol, yn ystod y diwrnod ysgol.
Gwneir defnydd da o’r amgylchedd lleol, y gymuned a safleoedd addysgol i
gyfoethogi dysgu’r disgyblion.

Argymhellion
Er mwyn adeiladu ar yr arfer dda, mae angen i’r ysgol:
•

gynnal y safonau da gyda nodweddion rhagorol, gwella ymhellach y meysydd
a ddyfarnwyd yn dda, a mynd i’r afael â’r diffygion a arenwyd mewn agweddau
o’r gwaith;

•

ehangu’r arfer dda o roi cyfleoedd i ddisgyblion weithio’n annibynnol a
datblygu eu syniadau a’u dulliau gweithio eu hunain;

•

ddatblygu ymhellach system hunan-werthuso’r ysgol a chryfhau rolau
arweinyddiaeth uwch aelodau’r staff a’r cydlynwyr pynciol;

•

ehangu rôl y llywodraethwyr o fonitro’r ddarpariaeth addysgol a’r safonau
cyflawniad;

•

gofalu fod cynnwys y prosbectws ac adroddiad blynyddol y corff llywodraethol
yn bodloni gofynion statudol yn llawn.

Y corff llywodraethol sy’n gyfrifol am ddiwygio’i gynllun datblygu presennol i
ymgorffori camau mewn ymateb i’r argymhellion o fewn 45 diwrnod gwaith o
dderbyn yr adroddiad, gan ddangos yr hyn mae’r ysgol yn bwriadu ei wneud am
yr argymhellion. Bydd y cynllun hwn, neu grynodeb ohono, yn cael ei ddosbarthu i
holl rieni’r ysgol.
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Safonau
Cwestiwn allweddol 1: Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?
Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
43. Mae canfyddiadau’r tîm arolygu yn wahanol i farn yr ysgol yn ei hadroddiad
hunan-arfarnu i’r graddau bod yr ysgol wedi rhoi Gradd 2 i’r cwestiwn
allweddol hwn.
44. Yn y gwersi a arolygwyd, mae safonau cyflawniad y disgyblion fel a ganlyn:
Safonau
cyflawniad
disgyblion

y

Gradd 1
17%

Gradd 2
66%

Gradd 3
17%

Gradd 4

Gradd 5

0%

0%

45. Mae safonau cyflawniad y disgyblion gryn dipyn yn uwch na thargedau
Cymru gyfan Llywodraeth Cynulliad Cymru, sef y dylai 95% fod yn foddhaol
erbyn 2004 a 98% yn foddhaol (Gradd 3) erbyn 2007 a 50% yn dda erbyn
2004 a 65% yn dda (Gradd 2 neu well) erbyn 2007.
Blynyddoedd Cynnar
46. Mae ansawdd cyffredinol y ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant dan bump
oed yn briodol i’w hanghenion ac mae’r plant yn gwneud cynnydd da tuag at
Ganlyniadau Dymunol ar gyfer Dysgu Plant.
47. Yn y chwe maes dysgu a arolygwyd, mae safonau cyflawniad y plant fel a
ganlyn:
Meysydd Dysgu
Iaith, llythrennedd a medrau cyfathrebu
Datblygiad personol a chymdeithasol
Datblygiad mathemategol
Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
Datblygiad creadigol
Datblygiad corfforol

Derbyn
Gradd 1
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2

48. Yng Nghyfnod Allweddol 1 (CA1) a Chyfnod Allweddol 2 (CA2), yn y pynciau
a arolygwyd, mae’r safonau cyflawniad fel a ganlyn:
Pynciau
Mathemateg
Cymraeg ail iaith
Technoleg Gwybodaeth
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol

Cyfnod Allweddol 1
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
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49. Yn y pynciau a arolygwyd, gwna’r disgyblion gynnydd da iawn yn eu dysgu ac
fe gyflawnant dargedau a nodau dysgu cytunedig. Maent yn caffael
gwybodaeth, medrau a dealltwriaeth newydd yn gyson ac yn effeithiol wrth
iddynt symud trwy’r ysgol. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r gwaith.
50. Gwna’r disgyblion ag anghenion addysgol arbennig gynnydd da ac fe
gyrhaeddant y targedau a osodir iddynt.
51. Yn y dosbarth derbyn a CA1, mae datblygiad disgyblion ym medrau allweddol
llythrennedd, rhifedd a TGCh ar draws y cwricwlwm yn dda. Yn CA2, mae
medrau llythrennedd a TGCh y disgyblion ar draws y cwricwlwm yn dda iawn.
Amlyga’r disgyblion hyder a chywirdeb wrth gymhwyso’u medrau mewn ystod
o gyd-destunau. Mae hon yn nodwedd ragorol. Mae safon medrau rhifedd y
disgyblion yn eu gwaith ar draws y pynciau yn dda.
52. Yn y ddau gyfnod allweddol, gwna disgyblion ddefnydd cynyddol o fedrau
llythrennedd Cymraeg mewn nifer o wahanol bynciau. Cyflawnant safonau da
mewn pynciau fel addysg gorfforol a daearyddiaeth, ac mewn agweddau fel y
Cwricwlwm Cymreig yn CA2.
53. Yn CA1, roedd cyraeddiadau’r disgyblion yn asesiadau‘r cwricwlwm
cenedlaethol yn 2005 yn ôl asesiad athro yn uwch na chyfartaleddau sirol a’r
cyfartaleddau cenedlaethol mewn mathemateg ond ychydig yn is mewn
Saesneg a gwyddoniaeth. O gymharu ag ysgolion eraill tebyg yng Nghymru,
ar sail prydau bwyd am ddim, mae canlyniadau’r ysgol yn is na’r canolrif
ymhob pwnc. Dros y tair blynedd diwethaf, mae cyraeddiadau’r disgyblion at
ei gilydd yn y mwyafrif o flynyddoedd yn sylweddol uwch na’r canolrif. Nid oes
unrhyw wahaniaethau o bwys ym mherfformiad bechgyn a merched.
54. Yn CA2, roedd cyraeddiadau’r disgyblion ym mhrofion ac asesiadau’r CC yn
2005 yn uwch na’r cyfartaleddau sirol a chenedlaethol mewn Saesneg,
mathemateg a gwyddoniaeth. Mae canran y disgyblion sy’n cyflawni lefel 5,
sef y lefel uchaf, yn uwch na’r canran cenedlaethol ymhob pwnc. O gymharu
ag ysgolion eraill tebyg yng Nghymru, ar sail prydau bwyd am ddim, mae
cyraeddiadau’r disgyblion yn uwch na’r canolrif yn Saesneg a mathemateg ac
ychydig yn is mewn gwyddoniaeth. Yn y rhan fwyaf o’r blynyddoedd diweddar
gwelwyd gwelliant parhaus yng nghanlyniadau’r ysgol, wrth i ddisgyblion
gyrraedd ac yn aml fynd heibio eu targedau. Nid oes unrhyw wahaniaethau o
bwys ym mherfformiad bechgyn a merched.
55. Mae hyfedredd dwyieithog y disgyblion yn dda. Mae disgyblion o bob oed yn
cyfathrebu’n effeithiol yn Saesneg. Cyfathrebant gyda chywirdeb, rhuglder a
dealltwriaeth gynyddol yn Gymraeg.
56. Mae’r disgyblion yn cydweithio’n dda a dangosant ddatblygiad da iawn yn eu
medrau personol a chymdeithasol. Mae’r disgyblion yn ymwneud yn dda
iawn â’i gilydd a chydag oedolion.
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57. Mae medrau dysgu’r disgyblion yn dda a dangosant ddatblygiad da yn eu
medrau creadigol a datrys problemau. Yn CA2, mae medrau datrys
problemau disgyblion hynaf yn dda iawn mewn pynciau fel mathemateg.
58. Mae disgyblion yn ymwybodol o’u cryfderau a’u gwendidau ac o’r targedau a
osodir gan yr athrawon. Gallant werthuso eu cynnydd a thrafod yr hyn y
mae’n rhaid iddynt ei wneud i wella, yn effeithiol.
59. Mae agweddau’r disgyblion at eu dysgu, y diddordeb a ddangosant yn eu
gwaith a’u gallu i ganolbwyntio am gyfnodau estynedig yn dda iawn.
60. Mae disgyblion yn gweithio’n galed yn eu gwersi, ymunant yn yr ystod o
weithgareddau a ddarperir a dangosant frwdfrydedd tuag at eu gwaith. Mae
gallu disgyblion i weithio’n annibynnol yn gwella ac mae’n dda iawn yn y
dosbarthiadau hynny ble yr anogir disgyblion i ddefnyddio eu gwybodaeth a’u
medrau pynciol yn gyson wrth gynnal profion ymchwilio.
61. Mae ymddygiad y disgyblion yn dda iawn. Mae ganddynt ddealltwriaeth dda
o’r hyn a ddisgwylir ganddynt ac maent yn ystyriol a chwrtais. Symudant o
gwmpas mewn ffordd drefnus a gweithredant elfen fawr o hunanddisgyblaeth. Caiff yr agwedd gyfrifol hon effaith gadarnhaol ar y cynnydd a
wnânt.
62. Mae ymwybyddiaeth y disgyblion o gyfleoedd cyfartal yn dda ac fe barchant
yr amrywiol gredoau, agweddau a thraddodiadau diwylliannol sy’n rhan o
gymdeithas. Mae pynciau’r cwricwlwm yn sicrhau fod amryfaldeb yn cael ei
gydnabod a’i ddeall yn gadarnhaol.
63. Mae ymweliadau â mannau o ddiddordeb a’u cyfraniad i weithgareddau lleol
yn helpu ehangu dealltwriaeth disgyblion o’u cymuned eu hunain. Mae gan y
disgyblion ddealltwriaeth eang a chadarnhaol o fyd gwaith.
64. Cyfradd gyfartalog lefelau presenoldeb y disgyblion ar gyfer y tri thymor
blaenorol oedd 94.6%. Ac eithrio absenoldeb achlysurol oherwydd salwch,
nodir fod yr arfer o gymryd gwyliau yn ystod y tymor yn parhau’n destun
pryder. Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd. Mae
prydlondeb yn ystod oriau ysgol yn dda iawn.

Ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant
Cwestiwn allweddol 2: Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r
asesu?
Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
65. Mae canfyddiadau’r tîm arolygu yn wahanol i farn yr ysgol yn ei hadroddiad
hunan-arfarnu i’r graddau bod yr ysgol wedi rhoi Gradd 2 i’r cwestiwn
allweddol hwn.
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66. Yn y gwersi a arsylwyd, barnwyd fod ansawdd yr addysgu fel a ganlyn:
Gradd 1
31%

Gradd 2
42%

Gradd 3
27%

Gradd 4
0%

Gradd 5
0%

67. Mae gan yr athrawon wybodaeth dda iawn o’r pynciau a addysgant ac o
ofynion cyffredin y CC. Rhoddir sylw dyladwy i’r Cwricwlwm Cymreig. Caiff y
gwersi eu trefnu’n dda er mwyn cynnwys ystod o weithgareddau addas.
68. Mae’r ysgol yn defnyddio nifer o wahanol strategaethau addysgu, gan
gynnwys system o gyfnewid dosbarthiadau ar gyfer cerddoriaeth ac addysg
gorfforol, er mwyn defnyddio arbenigeddau pynciol aelodau o’r staff. Llwydda
hyn i ehangu gwybodaeth a medrau’r disgyblion.
69. Llwyddir i feithrin hyfedredd dwyieithog disgyblion mewn gwersi trwy gyfrwng
atgyfnerthu pwrpasol. Cymer yr athrawon bob cyfle i ddatblygu eu geirfa
Gymraeg ac i atgyfnerthu patrymau ac ymadroddion a ddysgwyd. Gwneir
defnydd da iawn o’r Gymraeg fel cyfrwng addysgu mewn pynciau fel
daearyddiaeth ac addysg gorfforol.
70. Yn yr addysgu da gyda nodweddion rhagorol, mae’r nodweddion canlynol yn
amlwg:
• mae amcanion y gwersi’n eglur ac fe’u rhennir gyda’r disgyblion;
• mae cyflwyniadau agoriadol yr athrawon yn bwrpasol ac yn atgyfnerthu dysgu
blaenorol;
• mae tasgau a gweithgareddau yn gyson yn ehangu dysgu’r disgyblion;
• mae cwestiynu medrus yn galluogi disgyblion i drin a thrafod materion mewn
mwy a mwy o ddyfnder;
• gwneir defnydd da o amrywiol adnoddau i ysgogi a chynnal dysgu’r disgyblion;
• mae cyflymdra’r gwersi yn dda ac fe ddefnyddir y sesiynau dosbarth cyfan yn
effeithiol i adolygu cynnydd disgyblion.
71. Pan mae’r addysgu’n llai effeithiol:
• mae’r gwaith yn cael ei or-gyfarwyddo gan yr athrawon ac nid yw’r disgyblion
yn cael digon o gyfleoedd i ddatblygu eu syniadau a’u dulliau eu hunain o
weithio;
• nid yw’r gweithgareddau yn ddigon heriol i ehangu dysgu’r disgyblion, yn
enwedig felly’r disgyblion mwy abl;
• nid oes digon o strwythur i’r drefniadaeth dosbarth er mwyn gwneud y defnydd
gorau o botensial dysgu’r gweithgareddau a ddarperir.
72. Mae’r ysgol yn bodloni’r holl ofynion statudol ar gyfer asesu, cofnodi ac
adrodd. Mae’r athrawon yn asesu cyflawniadau a chynnydd disgyblion yn
drylwyr, yn fanwl-gywir ac yn rheolaidd. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r
ddarpariaeth.
73. Gwneir defnydd da o ddeilliannau asesu er mwyn llywio’r gwaith cynllunio i’r
dyfodol. Yn CA1 a CA2, gwneir defnydd effeithiol o brofion safonol ac
asesiadau’r athrawon eu hunain i ddynodi’r meysydd y mae angen eu gwella
ac i osod targedau.
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74. Mae’r trefniadau ar gyfer asesu’r plant dan bump oed yn dda. Gweithredir yr
asesiad gwaelodlin yn gywir, ac fe osodir targedau ar gyfer datblygiad
pellach. Mae cynnydd plant yn y chwe maes dysgu yn cael ei gofnodi’n eglur.
75. Yn CA1 a CA2, mae athrawon yn cadw cofnodion a samplau manwl o waith
disgyblion yn y pynciau craidd. Gwneir defnydd effeithiol o’r cofnodion hyn i
sicrhau parhad a dilyniant o flwyddyn i flwyddyn. Mae enghreifftiau wedi’u
safoni o waith disgyblion yn cynnal gwaith yr athrawon o fonitro safonau’r
disgyblion yn y pynciau sylfaen. Gwnaed trefniadau da ar gyfer trosglwyddo
gwybodaeth o ddosbarth i ddosbarth.
76. Mae’r ysgol yn datblygu fformat defnyddiol ar gyfer cofnodi cynnydd
disgyblion trwy gydol eu hamser yn yr ysgol. Mae’r system hon yn darparu cip
wybodaeth ar gynnydd pob disgybl.
77. Nodwedd dda iawn o’r broses asesu yw’r arfer o ddatblygu portffolios o waith
y disgyblion eu hunain. Mae disgyblion yn dewis samplau o’u gwaith eu
hunain, yn asesu eu cynnydd ac yn dynodi meysydd ar gyfer gwelliant. Mae’r
disgyblion yn trafod eu cynnydd eu hunain yn ddeallus.
78. Mae’r ffordd y caiff gwaith disgyblion ei farcio yn amlygu ethos cynhaliol yr
ysgol. Mae’r athrawon yn marcio gwaith yng nghwmni’r disgyblion. Cynhwysir
sylwadau cadarnhaol ar waith disgyblion ac yn yr arfer orau dangosant yn
eglur i’r disgyblion beth y mae angen iddynt ei wneud i wella.
79. Bodlonir y gofynion statudol ar gyfer asesu, cofnodi ac adolygu cynnydd
disgyblion ag AAA.
80. Mae’r adroddiadau blynyddol i rieni yn cydymffurfio â gofynion statudol.
Cofnodant gyflawniadau a medrau’r disgyblion ymhob pwnc, ac fe
gynhwysant sylwadau am eu datblygiad personol a chymdeithasol. Mae’r
adroddiadau yn darparu arweiniad eglur ar yr hyn y mae’n rhaid i ddisgyblion
ei wneud i wneud cynnydd. Mae rhieni yn gwerthfawrogi’r cyfarfodydd gyda
staff i drafod cynnydd eu plant.
Cwestiwn allweddol 3: Pa mor dda mae profiadau dysgu yn diwallu
anghenion a diddordebau dysgwyr a’r gymuned ehangach?
Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
81. Mae canfyddiadau’r tîm arolygu yn wahanol i farn yr ysgol yn ei hadroddiad
hunan-arfarnu i’r graddau bod yr ysgol wedi rhoi Gradd 2 i’r cwestiwn
allweddol hwn.
82. Ymateba’r ysgol yn effeithiol i anghenion dysgu’r disgyblion ac fe gynigia
gwricwlwm eang a chytbwys yn y Blynyddoedd Cynnar ac ar draws y
cyfnodau allweddol. Mae’r cwricwlwm yn bodloni gofynion y CC ac addysg
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grefyddol, a’r Canlyniadau Dymunol ar gyfer y plant dan bump oed. Mae’r
ddarpariaeth yn adlewyrchu cynhwysedd cymdeithasol ymhob agwedd.
83. Mae’r cynlluniau gwaith ysgol gyfan yn fanwl a chynhwysfawr ac fe gynigiant
ganllawiau eglur er mwyn sicrhau cynnydd a pharhad yn nysgu’r disgyblion.
Cyflwynir pynciau’r CC yn effeithiol trwy ddefnyddio dynesiad thematig, er y
dysgir rhai pynciau a medrau yn annibynnol. Gellid cryfhau’r gwaith o
gynllunio gweithgareddau chwarae ar gyfer y plant dan bump oed.
84. Mae athrawon yn ymwybodol o’r angen i sicrhau bod pob disgybl yn meithrin
hyfedredd mewn medrau sylfaenol ac allweddol. Trwy gynllunio’n ofalus,
llwyddir i ddarparu cyfleoedd da i ddisgyblion ddatblygu ac ehangu eu medrau
llythrennedd, rhifedd a TGCh ar draws y cwricwlwm.
85. Yn CA1, trefnir y disgyblion mewn dosbarthiadau oed-gysylltiol. Yn CA2,
rhennir dau grðp blwyddyn oherwydd maint dosbarthiadau. Trwy gynllunio
gofalus a thrafod, llwyddir i sicrhau cynnydd a pharhad priodol.
86. Mae’r ysgol yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu tu allan i’r ysgol ar
gyfer gwahanol ddosbarthiadau. Mae teithiau addysgol yn cyfoethogi dysgu’r
disgyblion ac mae ymweliadau â chanolfannau gweithgareddau awyr agored
yn cyfoethogi’r cwricwlwm. Mae disgyblion yn elwa o’r ystod o weithgareddau
chwaraeon a diwylliannol allgyrsiol a ddarperir.
87. Gwna’r ysgol ddefnydd da o gysylltiadau cymunedol i gynnal yr addysgu a’r
dysgu. Mae’r Prosiect Coetiroedd yn enghraifft dda iawn o ddefnyddio’r
gymuned leol i gyfoethogi’r cwricwlwm ac i gyfrannu at ddysgu’r disgyblion
mewn ffordd symbylus a diddorol ar draws nifer o bynciau. Mae hon yn
nodwedd ragorol.
88. Mae datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion yn
gyffredinol dda. Mae gweithredoedd o gyd-addoli yn rhoi cyfleoedd i
ddisgyblion fyfyrio ar faterion moesol a chymdeithasol. Ar adegau, nid oes
digon o ganolbwynt a threfn i wasanaethau dosbarth.
89. Rhodda’r ysgol ystyriaeth dda i Fframwaith Addysg Bersonol a
Chymdeithasol(ABCh) yr Awdurdod Cymwysterau Cwricwlwm ac Asesu
Cymru. Addysgir ABCh fel pwnc ar wahân ac mae’n sicrhau fod yr holl
elfennau’n cael eu hymgorffori. Caiff y gwerthoedd a’r safonau a hyrwyddir eu
datblygu a’u harfer yn llwyddiannus ar draws yr ysgol. Mae hon yn nodwedd
ragorol.
90. Mae partneriaeth yr ysgol gyda rhieni, ysgolion a sefydliadau eraill yn dda
gyda nodweddion rhagorol. Mae cysylltiadau cadarnhaol gyda’r gymuned.
Mae rhieni’n gwerthfawrogi’r berthynas agored, broffesiynol a chyfeillgar
gyda’r Pennaeth a’i staff ac maent hefyd yn gwerthfawrogi’r wybodaeth a
ddarperir trwy lawlyfr yr ysgol, llythyrau a thrafodaethau anffurfiol. Mae’r
cytundeb partneriaeth yn eglur a chryno ac mae’n adlewyrchu’r rolau
perthnasol a’r ymrwymiadau i ddysgu plentyn.
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91. Mae’r ysgol yn gwneud defnydd effeithiol o’r gymuned leol ac mae’n trefnu
ymweliadau ag atyniadau lleol, yn defnyddio busnesau lleol ac yn gwahodd
siaradwyr o’r gymuned i’r ysgol. Ceir cynlluniau cyffrous, trwy gydweithrediad
â’r Gymdeithas Gymunedol, i ddatblygu canolfan gymunedol newydd yn yr
ysgol.
92. Mae’r ysgol yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda’r gr p chwarae lleol a
chyda’r ddwy ysgol uwchradd. Ceir cysylltiadau agos gydag ysgolion cynradd
eraill yn y cylch, ac yn enwedig felly ym maes gweithgareddau chwaraeon.
Mae prosiectau trosiannol gyda’r ysgolion uwchradd y mae’n eu bwydo wedi
datblygu’n effeithiol. Gweithia’r ysgol mewn partneriaeth agos â cholegau lleol
ac mae’n chwarae rôl weithgar yn mentora athrawon dan hyfforddiant a staff
cynnal.
93. Mae gan yr ysgol bolisi eglur ac fe hyrwydda fedrau dwyieithog disgyblion yn
effeithiol. Mae’r ysgol yn elwa o gyfraniad sylweddol gan athrawon bro ac fe
geir cydweithio a chynllunio effeithiol rhwng athrawon dosbarth a’r athrawon
bro. Mae’r ysgol, trwy gydweithrediad â’r athrawon bro, yn addysgu
agweddau ar y cwricwlwm megis daearyddiaeth ac addysg gorfforol yn
Gymraeg. Mae hon yn fenter hynod effeithiol.
94. Rhoddir pwyslais da ar astudio treftadaeth a diwylliant Cymru a’r Cwricwlwm
Cymreig trwy agweddau o’r cwricwlwm a gweithgareddau eraill. Mae hyn yn
cynnwys astudiaeth o hanes a daearyddiaeth Cymru ac o artistiaid o Gymru.
Mae hefyd yn cynnwys gweithgareddau fel cyngherddau yn yr ysgol ac yn y
gymuned leol, dathliadau Dydd Gð yl Ddewi a gweithgareddau’r Urdd.
95. Mae’r ysgol yn mynd ati o ddifrif i hyrwyddo addysg ar gyfer datblygu
cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang trwy’r rhaglen ABCh a’i phartneriaethau
Ewropeaidd llwyddiannus. Mae’r ysgol wedi cyfnewid gwaith ar ailgylchu a
materion amgylcheddol gyda phartner ysgolion yn Nenmarc a’r Iwerddon.
Mae gan yr ysgol bolisi ynni ac mae’n datblygu dulliau eraill o weithio mewn
ffordd gynaliadwy.
96. Caiff y disgyblion ddealltwriaeth dda o fyd gwaith. Maent yn ymweld â
ffermydd, archfarchnadoedd a sefydliadau bwyta i gyfoethogi eu gwaith
cwricwlaidd ac mae pobl fusnes leol yn ymweld â’r ysgol i siarad â disgyblion
am agweddau o’u gwaith.
97. Mae disgyblion yn gadael yr ysgol gyda’r wybodaeth briodol a’r
ddealltwriaeth, y medrau a’r agweddau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol
oes. Byddai cyfleoedd i ddysgu’n fwy annibynnol ac i gymryd cyfrifoldeb am
eu dysgu eu hunain yn cyfoethogi’r nodwedd hon.
Cwestiwn allweddol 4: Pa mor dda yw’r gofal, yr arweiniad a’r cymorth i
ddysgwyr?
Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
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98. Mae canfyddiadau’r tîm arolygu yn wahanol i farn yr ysgol yn ei hadroddiad
hunan-arfarnu i’r graddau bod yr ysgol wedi rhoi Gradd 2 i’r cwestiwn
allweddol hwn.
99. Mae ansawdd gofal, cynhaliaeth ac arweiniad yr ysgol ar gyfer dysgwyr yn
nodwedd ragorol o’r ddarpariaeth. Mae staff yr ysgol yn trin pob disgybl gyda
pharch. Cafodd systemau cynnal eu cynllunio’n dda ac fe gawsant eu
hintegreiddio’n effeithiol yng ngwaith yr ysgol er mwyn diwallu anghenion
disgyblion a darparu cyfleoedd cyfartal. Mae hon yn nodwedd ragorol.
100. Mae polisïau effeithiol yn eu lle ar gyfer hyrwyddo iechyd a lles disgyblion.
Mae polisïau amddiffyn plant wedi’u cofnodi’n eglur ac mae pob aelod o’r
staff a’r llywodraethwyr yn ymwybodol o’r gweithdrefnau cywir. Mae polisïau
iechyd a diogelwch, gan gynnwys atal tân a chymorth cyntaf ar waith, ac fe
ddilynir gweithdrefnau priodol. Cynhelir asesiadau risg ar gyfer
gweithgareddau pwysig yn yr ysgol. Mae gweithdrefnau addas ar gael ar
gyfer delio ag apeliadau a chwynion.
101. Mae’r polisïau ar ddisgyblaeth a bwlian yn eglur, ac mae’r ysgol yn
gweithredu’n syth i ddatrys unrhyw broblemau ynghylch ymddygiad
annerbyniol. Nid oedd unrhyw dystiolaeth o fwlian nac o ymddygiad
ymosodol yn ystod cyfnod yr arolygiad.
102. Defnyddir dynesiadau llwyddiannus i helpu disgyblion newydd i ymgartrefu’n
gyflym yn yr ysgol. Yr argoelion pendant yw, beth bynnag eu hoed pan ddônt
i’r ysgol, eu bod yn addasu’n dda i fod yno. Mae’r llyfryn ‘Fy nyddiau cyntaf
yn Ysgol Comins Coch’ ar gyfer rhieni plant sy’n dod i’r dosbarth Derbyn am
y tro cyntaf yn ddogfen ddefnyddiol iawn.
103. Mae ansawdd gweithdrefnau’r ysgol ar gyfer monitro prydlondeb a lefelau
presenoldeb disgyblion yn dda. Mae’r athrawon yn cyfarfod rhieni ddwywaith
y flwyddyn i drafod cynnydd, presenoldeb ac ymddygiad disgyblion.
104. Mae’r ysgol yn rhan o’r Fenter Ysgolion Iach, sy’n llwyddo i feithrin
dealltwriaeth y disgyblion o faterion iechyd yn ogystal â datblygu cyfleusterau
chwarae a meysydd chwarae.
105. Mae polisïau cyfleoedd cyfartal yn eu lle ac mae’r ysgol yn rhoi sylw da i’r
gwaith o feithrin cydraddoldeb rhyw a hil. Mae’r gwaith mewn nifer o bynciau,
yn ogystal ag mewn cyd-addoli, yn arwain disgyblion i ddysgu am
bwysigrwydd parch a goddefgarwch. O’r herwydd, mae disgyblion yn caffael
dealltwriaeth dda o’r angen i barchu eraill, gan gynnwys pobl sy’n wahanol
iddyn nhw.
106. Mae ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer anghenion addysgol arbennig yn dda
ac mae’n bodloni gofynion y Côd Ymarfer. Mae 34 o ddisgyblion yn derbyn
cynhaliaeth ar gyfer AAA. Ceir gweithdrefnau effeithiol ar gyfer dod o hyd i
anghenion dysgu disgyblion unigol. Mae cynlluniau addysg unigol (CAUau)
disgyblion yn cynnwys y manylder angenrheidiol ac fe gofnodir targedau
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cyraeddadwy yn eglur yn y gwaith cynllunio. Yn gyffredinol, caiff dysgu
disgyblion mwy galluog ei ddatblygu’n effeithiol trwy dasgau addas.
107. Mewn dosbarthiadau ac yn ystod sesiynau ymneilltuo, caiff disgyblion ag
AAA gynhaliaeth dda iawn gan athrawon a staff cynnal profiadol. Mae hon yn
nodwedd ragorol. Mae’r ddarpariaeth addysgol yn gydnaws â datganiadau
anghenion arbennig disgyblion a’u CAUau. Caiff disgyblion gyfleoedd llawn i
fanteisio ar y cwricwlwm cyfan ac fe gânt eu hintegreiddio’n llawn yng
ngwaith a gweithgareddau’r ysgol. Mae’r ysgol hefyd yn gweithio’n dda gyda
rhieni ac asiantaethau allanol wrth adolygu’r cynnydd a wneir gan
ddisgyblion AAA ac wrth ddiwallu anghenion penodol.
108. Cymer yr ysgol gamau priodol i sicrhau bod disgyblion ag anableddau
corfforol yn cael eu trin yr un mor ffafriol â disgyblion abl eu cyrff, o safbwynt
y cyfleoedd a’r gynhaliaeth a dderbyniant.
109. Mae gan yr ysgol bartneriaethau effeithiol gyda’r heddlu, y gwasanaethau
iechyd, seicolegol a gwasanaethau cymdeithasol ac fe wna ddefnydd
effeithiol ohonynt yn ôl y galw.

Arweinyddiaeth a rheolaeth
Cwestiwn allweddol 5: Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth
strategol?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
110. Mae canfyddiadau’r tîm arolygu yn cyd-fynd â barn gradd 2 yr ysgol yn ei
hadroddiad hunan-arfarnu.
111. Calon darpariaeth yr ysgol yw datblygiad y disgyblion. Mae gwerthoedd a
normau cyffredin am ddysgu ac ymddygiad, sy’n hyrwyddo cydraddoldeb i
bawb, yn cael eu hadlewyrchu’n dda iawn yng ngwaith yr ysgol. Lluniwyd
polisïau ysgol gyfan ac maent yn hysbys i ac yn cael eu gweithredu gan staff.
112. Caiff yr ysgol ei harwain yn dda iawn. Mae rheolaeth y pennaeth yn bwrpasol
ac mae’n cynnig ymdeimlad pendant o gyfeiriad i’r ysgol. Mae’r staff yn
cydweithio’n dda fel tîm o dan ei arweinyddiaeth.
113. Caiff y staff addysgu a chynnal eu defnyddio a’u rheoli’n effeithiol, ond nid yw
rolau strategol uwch aelodau’r staff wedi cael eu hymestyn yn ddigonol.
114. Rhodda’r ysgol ystyriaeth dda i flaenoriaethau cenedlaethol, gan gynnwys
datblygu’r fenter Ysgol Iach a’r rhaglen ABCh. Mae Cyngor yr Ysgol yn helpu
disgyblion i gyfrannu at y penderfyniadau sy’n eu heffeithio. Mae’r ysgol yn
chwarae rhan lawn mewn mentrau lleol megis datblygu gweithdrefnau asesu
disgyblion.
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115. Mae gweithdrefnau addas ar waith ar gyfer monitro ansawdd y ddarpariaeth
addysgol ond nid yw rôl cydlynwyr pynciol o ran monitro a gwerthuso’n
uniongyrchol safonau cyflawniad disgyblion yn yr ystafell ddosbarth wedi cael
ei ymestyn yn ddigonol.
116. Mae trefniadau rheoli perfformiad yn eu lle sy’n cynnwys arfarniadau staff
ffocysedig sy’n cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol effeithiol. Ceir
ymrwymiad cryf i ofalu am ddatblygiad proffesiynol parhaus staff. Caiff ei
arwain gan ofynion y CDY neu anghenion datblygu athrawon unigol. Gwneir
defnydd da o grantiau cenedlaethol a chysylltiadau gyda gwahanol
ddarparwyr er mwyn cynnig cyfleoedd effeithiol i staff ehangu eu gwybodaeth
a’u medrau. Mae’r addysgu da a welir yn yr ysgol yn adlewyrchu effaith
gadarnhaol hyfforddiant.
117. Mae’r CDY yn ddogfen strwythuredig sy’n gosod targedau priodol a realistig
ar gyfer nifer o wahanol faterion. Mae prosesau perthnasol ar waith ar gyfer
gosod ac adolygu targedau ac fe wneir cynnydd da wrth fynd i’r afael â’r prif
dargedau a osodwyd. Caiff y gyllideb ei rheoli’n effeithiol iawn ac mae
cysylltiad agos rhwng y gwariant a blaenoriaethau’r ysgol.
118. Mae’r corff llywodraethol, sy’n cynnwys nifer o aelodau newydd, yn gynhaliol
iawn ac yn cyfrannu’n llawn at fywyd yr ysgol. Mae’r llywodraethwyr yn
gwybod eu cyfrifoldebau ac yn gwneud cyfraniad priodol tuag at gynllunio
strategol. Trwy drafodaethau gyda staff ac ymweliadau, mae’r aelodau yn
chwarae rôl gynyddol yn monitro safonau ac ansawdd.
119. Mae’r corff llywodraethol yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn cyflawni ei
gyfrifoldebau rheoleiddiol a chyfreithiol. Mae polisïau a dogfennaeth yr ysgol
yn rhoi sylw da i’r gofynion statudol. Er hynny, ceir ychydig mân ddiffygion
ym mhrosbectws yr ysgol ac yn adroddiad blynyddol y llywodraethwyr i rieni.
Cwestiwn allweddol 6: Pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu
ac yn gwella ansawdd a safonau?
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
120. Mae canfyddiadau’r tîm arolygu yn cyd-fynd â barn gradd 2 yr ysgol yn ei
hadroddiad hunan-arfarnu.
121. Mae’r pennaeth, y llywodraethwyr a’r staff yn ymrwymedig i wella safonau ac
mae nifer o brosesau effeithiol ar waith er mwyn monitro ansawdd y
ddarpariaeth addysgol.
122. Mae’r cyfarfodydd staff rheolaidd yn cynnig fforwm defnyddiol ar gyfer
adolygu polisïau a mentrau newydd, ac ar gyfer trafod gwaith a chynnydd
disgyblion. Mae trafodaethau manwl a gwerthusiad o gynnydd pob disgybl
a’u datblygiad wrth symud o ddosbarth i ddosbarth yn cyfrannu at
effeithiolrwydd y gwaith o fonitro a gwerthuso safonau.
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123. Mae’r pennaeth yn monitro safonau cyflawniad disgyblion ac ansawdd y
ddarpariaeth yn yr ystafelloedd dosbarth ac mae’n cynnig adborth defnyddiol
i staff. Ceir trafodaethau priodol ar ddeilliannau cyffredinol mewn cyfarfodydd
staff ac fe gytunir y camau gweithredu.
124. Rhannwyd cyfrifoldebau datblygu pynciol ymhlith y staff addysgu ac mae’r
cydlynwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau cynllunio, ymgynghorol a chynhaliol
yn dda. Mae cydlynwyr yn modelu gwersi ar gyfer cydweithwyr ac yn monitro
cynllunio pynciol ysgol gyfan yn effeithiol. Byddai cyfleoedd pellach i
gydlynwyr fonitro darpariaeth trwy waith arsylwi dosbarth yn rhoi iddynt
ddealltwriaeth ehangach o’r ddarpariaeth yn y meysydd y maent yn gyfrifol
amdanynt ac yn helpu dynodi ffyrdd pendant ymlaen.
125. Ymgynghorir â disgyblion am agweddau ar fywyd yr ysgol trwy gyngor yr
ysgol. Nid oes unrhyw drefniadau penodol ar gyfer casglu barn rhieni a
chynhalwyr am yr ysgol, ac eithrio trwy eu cynrychiolaeth ar y corff
llywodraethol.
126. Nodwedd dda o broses hunan-werthuso’r ysgol yw cyfraniad pob aelod o’r
staff i’r gwaith o ddynodi cryfderau a meysydd i’w datblygu ymhellach. Mae’r
cyfarfodydd hyn yn drefnus ac fe gaiff eu deilliannau eu dadansoddi’n ofalus.
Mae’r llywodraethwyr yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd ond ar ei brifiant y
mae eu rôl yn y broses hunan-werthuso.
127. Cynhelir dadansoddiad manwl o asesiadau’r CC, asesiadau gwaelodlin a
phrofion ysgol. Caiff canlyniadau profion a thasgau’r ysgol eu dadansoddi yn
ôl deilliannau sirol a chenedlaethol a gwneir defnydd priodol o’r wybodaeth a
gesglir er mwyn dynodi a mynd i’r afael â meysydd i’w datblygu. Mae
prosesau asesu beunyddiol yr ysgol yn cyfrannu’n effeithiol at y gwaith o
fonitro a gwerthuso cynnydd disgyblion ac wrth bennu targedau ysgol gyfan
ar gyfer gwelliant.
128. Mae rheoli perfformiad yn cyfrannu’n effeithiol tuag at ddynodi anghenion
proffesiynol staff. Caiff hyfforddiant a rhaglenni datblygu staff effaith
gadarnhaol ar arferion yn yr ystafell ddosbarth.
129. Mae’r CDY yn cynnig strwythur da iawn ar gyfer datblygiad yr ysgol. Dynodir
y prif feysydd datblygu o’r broses hunan-werthuso ac fe’u hymgorfforir yn y
CDY, gan roi ffocws clir ar gyfer gwella’r ysgol. Mae’r cynlluniau gweithredu
yn cynnwys targedau clir ar gyfer creu gwelliannau. Maent yn cynnwys
amserlenni realistig, targedau ansoddol a meintiol ynghyd â meini prawf ar
gyfer llwyddiant. Caiff y targedau eu costio a’u cynnal trwy ddyrannu’r
adnoddau angenrheidiol.
130. Trwy drafodaeth, mae’r pennaeth, y staff a’r llywodraethwyr yn cyfrannu at y
gwaith o ddynodi blaenoriaethau datblygu yn y CDY ac at adolygu’r cynnydd
a wnaed wrth gyflawni’r targedau a osodwyd. Mae’r camau a gymerwyd yn
arwain at welliannau mesuradwy.
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131. Mae’r adroddiad hunan-werthuso a gynhyrchwyd gan yr ysgol cyn yr
arolygiad yn gryno ac eglur. Mae’r ddogfen yn adlewyrchu’r fframwaith
adolygu, ac mae’r sylwadau’n seiliedig ar dystiolaeth a data cadarn megis
cofnodion datblygiad y disgyblion. Cytunodd y tîm arolygu â’r arfarniadau a
wnaed gan yr ysgol mewn dau o’r saith cwestiwn allweddol. Dyfarnwyd
graddau uwch ar gyfer y pum cwestiwn arall.
132. Gwnaeth yr ysgol gynnydd da ers yr arolwg diwethaf. Aethpwyd i’r afael â’r
ddau fater allweddol, ond mae’r ysgol yn ymwybodol o’r angen i ehangu
gweithdrefnau monitro ymhellach. Yn y pynciau a arolygwyd, llwyddodd yr
ysgol i gynnal y safonau da a da iawn, gan wella safonau ymhellach mewn
pynciau megis addysg gorfforol a thechnoleg gwybodaeth.
Cwestiwn allweddol 7: Pa mor effeithlon mae arweinwyr a rheolwyr wrth
ddefnyddio adnoddau?
Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
133. Mae canfyddiadau’r tîm arolygu yn wahanol i farn yr ysgol yn ei hadroddiad
hunan-arfarnu i’r graddau bod yr ysgol wedi rhoi Gradd 2 i’r cwestiwn
allweddol hwn.
134. Caiff y disgyblion eu cynnal yn dda gan nifer digonol o athrawon a chanddynt
y cymwysterau a’r profiad angenrheidiol. Mae gan staff yr ysgol yn eu
crynswth yr wybodaeth a’r arbenigedd angenrheidiol i ddysgu pob agwedd ar
gwricwlwm yr ysgol. Gwneir defnydd da o arbenigeddau pynciol wrth
addysgu pynciau fel cerddoriaeth ac addysg gorfforol. Gwneir defnydd
effeithiol hefyd o fedrau ac arbenigeddau penodol mewn meysydd fel
anghenion arbennig.
135. Mae gan yr ysgol staff cynnal a chanddynt y medrau angenrheidiol.
Gweithiant yn effeithiol iawn i gynnal athrawon a disgyblion.
136. Mae gan yr ysgol bolisi eglur ar gyfer datblygiad staff, sy’n cynnwys staff
addysgu a chynnal. Bu staff ar nifer o wahanol gyrsiau, sydd wedi cyfrannu’n
dda at ddatblygu eu gwybodaeth bynciol, yr addysgu a’r dysgu. Mae hon yn
nodwedd ragorol.
137. Mae ansawdd yr adnoddau yn dda. Mae gan bob maes cwricwlaidd ystod da
o adnoddau, a ddefnyddir yn effeithiol. Gwna’r staff ddefnydd effeithiol o
adnoddau lleol, megis amgueddfeydd, Canolfan y Celfyddydau a
chanolfannau maes, er mwyn cyfoethogi’r cwricwlwm. Mae gan bob dosbarth
ystod da o lyfrau darllen a chyfeiriol ac mae’r ysgol wrthi ar hyn o bryd yn
diweddaru ei llyfrgell ganolog. Mewn nifer fach o ddosbarthiadau, gellid
ehangu ymhellach y dewis o lyfrau Cymraeg a’r arddangosiadau ohonynt.
138. Gwneir defnydd da o adnoddau technoleg gwybodaeth yr ysgol ac mae gan
yr ysgol gynllun datblygu sy’n ymgorffori’n briodol y bwriad i brynu rhagor o
adnoddau TGCh.
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139. Mae ansawdd cyffredinol yr adeilad yn dda iawn. Mae’r gwelliannau
diweddar i’r adeilad wedi creu rhagor o le ar gyfer staff a disgyblion. Mae
lefel y gwaith cynnal a chadw, safonau’r gwaith addurno a’r glanhau yn uchel
iawn. Mae’r amgylchedd allanol yn daclus, symbylus ac mewn cyflwr da. Ar
adegau, pan nad yw’r cae neu’r llecyn rhisgl yn cael eu defnyddio, gall y
maes chwarae fynd yn rhy llawn. Mae’r adeilad yn cynnig mynediad priodol
ar gyfer pobl anabl.
140. Mae’r arddangosfeydd ar y waliau yn cyfrannu at greu ethos priodol. Maent
yn daclus ac fe barchant waith y disgyblion.
141. Mae rheolaeth ariannol yn nodwedd ragorol o’r ddarpariaeth. Caiff y
blaenoriaethau gwariant a datblygu eu dynodi’n eglur yn y CDY ac mae’r
gwariant gwirioneddol yn adlewyrchu blaenoriaethau’r ysgol. Mae’r pennaeth
yn cynllunio, monitro a dadansoddi’n ofalus holl elfennau gwariant yr ysgol.
Mae’r trefniadau ar gyfer gweithredu’r Cytundeb Cenedlaethol: Codi Safonau
a Mynd i’r Afael â Baich Gwaith yn mynd rhagddynt yn hwylus ac maent yn
darparu gwerth am arian.
142. Trwy gynnal archwiliadau ac adolygiadau rheolaidd o’r adnoddau
angenrheidiol, llwydda’r ysgol i wneud defnydd effeithlon o’r holl adnoddau.
Mae’n cynnig gwerth da iawn am arian.

Safonau a gyflawnir mewn pynciau a meysydd dysgu
Darpariaeth ar gyfer plant dan bump oed
143. Mae ansawdd cyffredinol y ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant dan bump
oed yn briodol i’w hanghenion ac mae’r plant yn gwneud cynnydd da tuag at
Ganlyniadau Dymunol ar gyfer Dysgu Plant.
Meysydd Dysgu
Iaith, Llythrennedd a Medrau Cyfathrebu
Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
Nodweddion da a rhagorol
144. Mae medrau gwrando’r plant yn dda iawn. Defnyddiant eirfa ddatblygol gyda
rhuglder cynyddol i fynegi eu syniadau ac i siarad am eu profiadau. Mae
llawer o’r plant hynaf yn siarad yn hyderus, yn fanwl-gywir ac yn estynedig.
Mae hon yn nodwedd ragorol. Mae’r plant yn mwynhau edrych ar lyfrau a
gallant eu trin a’u trafod yn gywir. Gwyddant fod geiriau a lluniau’n cyfleu
ystyr a gallant ddisgrifio a dehongli darluniau yn effeithiol. Mae’r plant hynaf
yn gwybod seiniau eu llythrennau a gall unigolion ddarllen llyfrau syml yn
fanwl-gywir. Gall y plant ysgrifennu eu henwau, tanysgrifennu brawddegau a
llunio llythrennau yn fanwl-gywir.
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145. Mae’r plant yn elwa o’r defnydd rheolaidd o Gymraeg achlysurol ac
ymatebant yn ddeallus i gyfarchion a chyfarwyddiadau. Gallant gyfrif ac enwi
lliwiau cyfarwydd yn y Gymraeg.
Diffygion
146. Nid oes unrhyw ddiffygion pwysig.
Datblygiad Personol a Chymdeithasol
Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
Nodweddion da a rhagorol
147. Teimla’r plant yn ddiogel. Maent yn ymddwyn yn dda, cymerant eu tro a
rhannant yn deg. Sefydlant berthnasoedd da gyda phlant eraill a chydag
oedolion. Gweithiant yn effeithiol iawn fel rhan o grðp ac yn annibynnol.
Maent yn canolbwyntio a dyfalbarhau yn dda ac maent yn awyddus i
archwilio dysgu newydd. Mae’r rhain yn nodweddion rhagorol. Arddangosant
annibyniaeth wrth wisgo a chyda hylendid personol. Trwy storïau addas ac
amser cylch, gwyddant am gyfeillgarwch a gofal am eraill.
Diffygion
148. Nid oes unrhyw ddiffygion pwysig.
Datblygiad Mathemategol
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Nodweddion da
149. Mae’r plant yn deall iaith fathemategol mewn cyd-destunau perthnasol.
Gallant ddidoli, cyfateb, trefnu a chyfrif gwrthrychau cyfarwydd. Gallant gyfrif
i ddeg ac adnabod rhifau hyd at o leiaf bump. Cyfatebant rifau i arwyddion a
seiniau yn gywir. Mae gan ddisgyblion hynaf ddealltwriaeth dda o batrymau
rhif ac o gysyniadau mathemategol megis ‘llai’ a ‘mwy’. Gallant enwi siapau
dau-ddimensiwn (2D) yn gywir.
Diffygion
150. Nid oes unrhyw ddiffygion pwysig.
Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Nodweddion da
151. Mae medrau arsylwi’r plant yn dda. Gallant adnabod yr hyn sy’n debyg ac yn
wahanol yn lliwiau llygaid y plant. Siaradant am a chofnodi eu harsylwadau
yn effeithiol mewn darluniau a ffurfiau graffegol. Arsylwant a chofnodant y
tywydd yn fanwl-gywir. Arsylwant yn dda ar y newidiadau o ddydd i ddydd.
Siaradant yn hyderus am eu teuluoedd a’u cartrefi a gall y plant hynaf
ddisgrifio eu taith i’r ysgol.Gallant enwi gwahanol ddeunyddiau a disgrifio eu
25

Adroddiad gan Miss D Morris
Ysgol Comins Coch – Mis Rhagfyr, 2005

nodweddion yn gywir. Mae eu medrau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
yn datblygu’n dda.
Diffygion
152. Nid oes unrhyw ddiffygion pwysig.
Datblygiad Corfforol
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Nodweddion da
153. Yn ystod gwersi symud yn y neuadd, mae’r plant yn symud gyda rheolaeth
gynyddol ac ymatebant yn gywir i gyfarwyddiadau. Gweithiant ac arbrofant
yn dda gydag amrywiol ddeunyddiau a defnyddiant nifer o wahanol ddarnau
o offer mân wrth dynnu lluniau, lliwio, adeiladu a defnyddio siswrn. Gallant
drin a thrafod beiciau yn ddiogel a chyda rheolaeth dda.
Diffygion
154. Nid oes unrhyw ddiffygion pwysig.
Datblygiad Creadigol
Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Nodweddion da
155. Mae’r plant yn gweithio ac arbrofi’n effeithiol gydag amrywiol ddeunyddiau a
thechnegau. Defnyddiant liw a phaent yn ofalus. Arsylwant wrthrychau a
gallant greu collage gan ddefnyddio gwahanol dechnegau a deunyddiau.
Cymerant ran yn frwdfrydig mewn sesiynau canu a gwyddant ystod da o
ganeuon yn y Gymraeg a’r Saesneg. Maent yn ymateb i ac yn mwynhau
rhythm mewn cerddoriaeth.
Diffygion
156. Nid yw nifer sylweddol o’r plant yn mynegi digon o’u syniadau eu hunain yn
eu gwaith.
Mathemateg
Cyfnod Allweddol 1 - Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Cyfnod Allweddol 2 - Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
Nodweddion da a rhagorol
157. Yn CA1, mae gan ddisgyblion ddealltwriaeth dda o fondiau a phatrymau rhif.
Gallant gyfrif yn hyderus ymlaen ac yn ôl, gallant adnabod ac enwi rhifau
mwy, a gallant gyfrif yn fanwl-gywir mewn lluosogion o 2, 5 a 10au. Mae
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disgyblion yn gwybod y gwahaniaeth rhwng odrifau ac eilrifau a gallant
ddyblu a haneru rhifau yn gywir.
158. Mae disgyblion yn defnyddio strategaethau adio pen yn fanwl-gywir i gyfrifo
problemau rhif. Gallant esbonio eu dulliau o weithio yn dda.
159. Mae disgyblion yn gwybod gwerth gwahanol ddarnau arian a gallant gyfrif
symiau o arian yn gywir. Mae ganddynt wybodaeth dda o siapau 2D a gallant
arenwi nodweddion siapau 3D mwy cyfarwydd.
160. Gall y disgyblion gasglu data a’i gyflwyno’n fanwl-gywir ar ffurf graffiau syml.
161. Yn CA2, mae gan ddisgyblion afael cadarn o brosesau rhif a gallant eu
defnyddio’n fanwl-gywir mewn gwahanol gyd-destunau. Erbyn diwedd CA2,
mae disgyblion yn defnyddio a chymhwyso cyfuniadau o weithrediadau i
gyfrif tasgau rhif yn gywir. Mae hon yn nodwedd ragorol.
162. Mae medrau pen y disgyblion wedi’u datblygu’n dda. Gall y disgyblion gyfrif
yr atebion i broblemau rhif gan ddefnyddio eu medrau pen yn unig. Mae’r
disgyblion hynaf yn datblygu eu technegau eu hunain i ddatrys problemau a
gallant esbonio eu hymresymu yn effeithiol. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r
gwaith.
163. Gall disgyblion gymhwyso eu gwybodaeth yn dda i gyfrif problemau sy’n
cynnwys mesuriadau o amser, hyd, pwysau a chynhwysedd. Gallant ddewis
yr unedau mesur priodol ar gyfer tasgau gwahanol. Erbyn diwedd y cyfnod
allweddol, mae medrau amcangyfrif y disgyblion yn dda iawn.
164. Gwna’r disgyblion ddefnydd hyderus o iaith fathemategol a deallant nifer o
wahanol dermau sy’n cyfeirio at yr un swyddogaeth.
165. Gwna’r disgyblion ddefnydd hyderus o TGCh er mwyn trin a thrafod data a
chynhyrchu graffiau a siartiau mathemategol.
166. Mae safon cyflwyno gwaith mathemateg y disgyblion, ar draws yr ysgol, yn
dda iawn.
Diffygion
167. Nid oes unrhyw ddiffygion pwysig.
Cymraeg ail iaith
Cyfnod Allweddol 1 - Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Cyfnod Allweddol 2 - Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Nodweddion da
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168. Yn CA1, mae disgyblion yn ymateb yn fanwl-gywir i gyfarwyddiadau a
chyfarchion. Deallant yr ymadroddion a ddefnyddir yn ystod y gwersi a
defnyddiant nhw’n fanwl-gywir i ymateb i gwestiynau ac i gyfrannu at
sgyrsiau syml. Siaradant gydag ynganiad a goslef dda. Mae’r disgyblion yn
canu hwiangerddi ac yn dehongli caneuon symud yn gywir.
169. Mae’r disgyblion yn darllen eu gwaith eu hunain gyda dealltwriaeth ac mae
eu hynganiad yn dda.
170. Yn ystod gwersi, defnyddia’r disgyblion hynaf eiriau ac ymadroddion
cyfarwydd yn fanwl-gywir i gofnodi eu tasgau.
171. Yn CA2, mae disgyblion yn gwrando’n astud ac mae nifer dda yn ateb
cwestiynau yn barod iawn, gan ddefnyddio patrymau llefaru cyfarwydd a
geirfa weithiol sylfaenol. Mae manwl-gywirdeb yr ynganu yn dda.
172. Mae disgyblion yn darllen yn fanwl-gywir a chyda mynegiant eglur a goslef
addas. Mae’r darllenwyr mwy abl yn arddangos dealltwriaeth dda o gynnwys
y llyfrau a ddarllenant, a gallant ddisgrifio nodweddion eu hoff lyfrau.
173. Mae disgyblion yn ysgrifennu at wahanol ddibenion a chofnodant eu
profiadau yn fanwl-gywir trwy ddefnyddio ystod o batrymau a geirfa
berthnasol. Erbyn diwedd y cyfnod allweddol, mae cryn nifer yn ysgrifennu’n
fanwl-gywir, yn estynedig a chyda mynegiant da. Mae darnau unigol o
ysgrifennu yn cyrraedd safonau da iawn.
Diffygion
174. Yn CA2, mae lleiafrif arwyddocaol o’r disgyblion hynaf yn brin o hyder wrth
siarad, ac ymatebion byr yn unig a gynigir ganddynt.
Technoleg Gwybodaeth
Cyfnod Allweddol 1 - Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Cyfnod Allweddol 2 - Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
Nodweddion da a rhagorol
175. Yn CA1, mae disgyblion yn defnyddio meddalwedd prosesu geiriau a thrin
data yn hyderus i gyflawni deilliannau penodol. Gall disgyblion ddewis
ffontiau priodol a newid eu maint a’u lliw yn hyderus. Gallant addasu’r testun
yn ôl y galw ac argraffu eu gwaith gorffenedig.
176. Gwna’r disgyblion ddefnydd da o becynnau celf i greu lluniau a phatrymau.
177. Mae medrau modelu’r disgyblion yn datblygu’n dda. Gallant fewnbynnu
cyfarwyddiadau yn gywir i reoli’r crwban llawr.
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178. Defnyddia’r disgyblion nifer o wahanol CD ROMiau yn effeithiol i ddatblygu
eu medrau ieithyddol a mathemategol ac i ddod o hyd i wybodaeth.
179. Yn CA2, mae disgyblion yn caffael a chymhwyso eu gwybodaeth,
dealltwriaeth a medrau technoleg gwybodaeth mewn gwahanol gyddestunau ac mewn sefyllfaoedd mwy a mwy heriol. Mae hon yn nodwedd
ragorol o’r gwaith.
180. Defnyddiant becynnau prosesu geiriau yn effeithiol, gan ddefnyddio’r arfau i
olygu a gwella eu gwaith. Mae’r disgyblion yn cynhyrchu posteri a dalenni
gwybodaeth ddeniadol gan ddefnyddio pecynnau cyhoeddi pendesg. Mae
ganddynt ymwybyddiaeth dda iawn o’r ffordd y gellir defnyddio technoleg
gwybodaeth a chyfathrebu i fireinio a chyflwyno eu gwaith.
181. Mae’r disgyblion hynaf yn gwneud defnydd hyderus o PowerPoint i adrodd ar
ymweliadau a gweithgareddau’r ysgol, ac i gynnal a chefnogi cyflwyniadau
llafar unigol i’r dosbarth. Mae hon yn nodwedd ragorol.
182. Mae’r disgyblion yn defnyddio rhaglen reolaeth LOGO gan fewnbynnu
cyfarwyddiadau yn fanwl-gywir a hyderus er mwyn cynhyrchu siapau a
phatrymau gwahanol.
183. Mae disgyblion yn bwydo, storio a chyflwyno data mewn gwahanol ffyrdd.
Mewn pynciau fel mathemateg, gallant ddadansoddi a thrafod yr wybodaeth
a gyflwynwyd yn effeithiol.
184. Mae disgyblion yn casglu, chwilio ac archwilio gwybodaeth yn effeithiol i
gynnal a chefnogi eu hymchwiliadau yn eu gwaith ar draws y cwricwlwm.
Gall y disgyblion hynaf gyflwyno gwybodaeth yn effeithiol mewn gwahanol
ffurfiau gan ddefnyddio geiriau a graffeg.
185. Mae’r disgyblion yn gwybod fod cyfrifiaduron yn chwarae rhan bwysig ym
mywyd bob dydd a gallant ddisgrifio a chynnig barn am eu defnydd a’u
gwerth mewn gwahanol gyd-destunau.
Diffygion
186. Yn CA1, nid yw gallu’r disgyblion i reoli eu gwaith, gan gynnwys arbed ac
atgeisio ffeiliau a gwybodaeth wedi cael ei ehangu’n ddigonol.
Cerddoriaeth
Cyfnod Allweddol 1 - Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Cyfnod Allweddol 2 - Gradd 1: Da gyda nodweddion rhagorol
Nodweddion da a rhagorol
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187. Yn CA1, mae’r disgyblion yn gwybod amrywiol hwiangerddi, caneuon ac
emynau o’u cof. Canant yn frwdfrydig ac i safon dda.
188. Mae disgyblion yn gwrando ar wahanol fathau o gerddoriaeth a gallant
ddisgrifio ei brif nodweddion yn effeithiol. Cofnodant eu harsylwadau ar ffurf
lluniau ac ysgrifennu. Gall y disgyblion adnabod ac enwi offerynnau
cyfarwydd yn gywir.
189. Mae disgyblion B2 yn arddangos gwybodaeth gynyddol o nodiant sylfaenol
ac fe’i dilynant yn gywir wrth berfformio dilyniant cerddorol. Gallant werthuso
eu perfformiadau eu hunain ac maent yn dechrau defnyddio geirfa gerddorol
gywir.
190. Yn CA2, mae disgyblion yn canu’n fanwl-gywir ac mae ansawdd eu canu yn
dda. Cadwant draw a thalant sylw i ddeinameg a pharhad.
191. Mae disgyblion CA2 yn dysgu i chwarae nifer o wahanol offerynnau
cerddorol. Perfformiant yn hyderus, gyda mynegiant, gan arddangos
hyfedredd a manwl-gywirdeb technegol. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r
gwaith.
192. Mae’r disgyblion yn gyfarwydd â cherddoriaeth o ystod o arddulliau a
diwylliannau. Defnyddiant eu medrau TG yn effeithiol i gasglu gwybodaeth
am waith gwahanol gyfansoddwyr.
193. Mae disgyblion yn gwrando’n dda ar gerddoriaeth ar dâp a gallant adnabod
newidiadau yng nghymeriad a ffurf y gerddoriaeth. Gall disgyblion iau yn
CA2 ddehongli a pherfformio eu dilyniannau cerddorol eu hunain yn
effeithiol. Gwnânt hyn yn hyderus a chyflawnant safonau technegol a
mynegiannol da. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r gwaith.
194. Mae disgyblion yn arfarnu eu cerddoriaeth eu hunain ac eraill gan
ganolbwyntio ar elfennau penodol. Mae ganddynt ddealltwriaeth dda iawn o
elfennau cerddorol.
Diffygion
195. Nid oes unrhyw ddiffygion pwysig.
Addysg Gorfforol
Cyfnod Allweddol 1 - Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Cyfnod Allweddol 2 - Gradd 2: Nodweddion da a dim diffygion pwysig
Nodweddion da
196. Yn y ddau gyfnod allweddol, mae’r disgyblion yn deall ac yn gallu esbonio
pwysigrwydd ymarferion cynhesu ac oeri diogel.
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197. Yn CA1, mae’r disgyblion yn symud mewn gwahanol ffyrdd gan arddangos
rheolaeth gorfforol dda. Defnyddiant ofod yn effeithiol.
198. Gall y disgyblion greu siapau gwahanol gan ddefnyddio eu traed a’u dwylo.
Mae nifer dda yn arddangos medrau cydbwyso da.
199. Yn CA2, gall y rhan fwyaf o ddisgyblion berfformio dilyniant o symudiadau a
chydbwyseddau, gan arddangos rheolaeth dda. Yn yr arfer orau, mae’r
disgyblion yn arddangos effeithlonrwydd a rhwyddineb cynyddol mewn
tasgau mwy cymhleth.
200. Gall y disgyblion fireinio a gwella eu perfformiadau gan roi sylw dyladwy i
eglurder siâp corfforol ac i’r angen am well manylder. Mae ganddynt
ddealltwriaeth dda o dermau priodol. Cydweithiant yn dda mewn parau a
thimau.
201. Yn y ddau gyfnod allweddol, mae gan y disgyblion wybodaeth ddatblygol o
fanteision ymarfer cyson ar gyfer ffordd iachus o fyw.
202. Yn y ddau gyfnod allweddol, mae disgyblion yn rhoi sylw da i’w diogelwch eu
hunain ac eraill a gallant addasu eu perfformiad wrth ymateb i sefyllfaoedd
cyfnewidiol. Mae’r disgyblion yn gweithio’n effeithiol a diogel mewn timau i
osod cyfarpar a’i ddychwelyd ar ddiwedd gwersi.
203. Mae’r disgyblion yn elwa o’r rhaglen allgyrsiol o weithgareddau trwy
gyfleoedd i gymryd rhan mewn gemau a chystadlaethau gydag ysgolion
eraill.
Diffygion
204. Yn y ddau gyfnod allweddol, nid yw lleiafrif bach o’r disgyblion yn gwrando’n
ddigonol ar gyfarwyddiadau.
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Ymateb yr ysgol i’r arolygiad
Mae’r staff, y llywodraethwyr a’r disgyblion yn falch iawn o gasgliad yr adroddiad
fod Ysgol Comins Coch yn ysgol dda. Mae’r adroddiad yn cynnig darlun gwir a
theg o’r ysgol ac o’r safonau a gyflawnir.
Rydym yn falch iawn o’n plant ac roeddem yn falch hefyd fod yr arolygwyr yn
barnu fod y plant yn ystyriol a chwrtais a bod eu hymddygiad yn dda iawn.
Cytunwn hefyd fod ein disgyblion yn gadael yr ysgol gyda’r wybodaeth, y
ddealltwriaeth, y medrau a’r agweddau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes.
Gwerthfawrogwn yn fawr ein rôl fel ysgol gymunedol a cheisiwn feithrin
perthnasoedd agored, proffesiynol a chyfeillgar gyda rhieni, ysgolion a chyrff
eraill. Rydym yn falch fod yr adroddiad yn cadarnhau fod y rhain yn dda gyda
nodweddion rhagorol. Mae’r ysgol yn parhau i fod yn bryderus am lefel ei
hariannu a derbynia gasgliadau’r arolygwyr fod yr ysgol yn cynnig gwerth da iawn
am arian.
Ymfalchïa’r ysgol yn ei hunan werthuso trylwyr a pharhaus. Rhoddodd yr
arolygwyr radd uwch inni nac a roddasom ninnau, gan ein bod yn ar ofalus yn ein
graddio. Fodd bynnag, credwn fod hyn yn adlewyrchu ethos yr ysgol o geisio
gwelliant parhaus ac o anelu at gyflawniadau uwch.
Mae’r ysgol yn gwerthfawrogi gwaith proffesiynol, effeithiol ac ymroddgar yr
Arolygydd Cofrestredig a’r aelod tîm. Roedd yn broses drylwyr a thrwyadl gydag
adborth cadarnhaol sy’n cynnig eglurder ar gyfer datblygiad yr ysgol i’r dyfodol.
Mae’r pennaeth, y staff a’r llywodraethwyr yn ymfalchïo yn yr adroddiad hwn.
Dathlwn lwyddiant y tîm cyfan sydd ynghlwm wrth fywyd yr ysgol a chytunwn fod
ansawdd gofal, cynhaliaeth a chyfarwyddyd yr ysgol i ddysgwyr yn nodwedd
ragorol o’i darpariaeth.

32

Adroddiad gan Miss D Morris
Ysgol Comins Coch – Mis Rhagfyr, 2005

Atodiad A
Gwybodaeth sylfaenol am yr ysgol
Enw’r ysgol
Math o ysgol
Ystod oedran y disgyblion
Cyfeiriad yr ysgol
Cod post
Rhif ffôn

Ysgol Comins Coch
Cymunedol
4-11
Comins Coch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BQ
01970 623497

Pennaeth
Dyddiad penodi
Cadeirydd y
Llywodraethwyr/ Awdurdod
priodol

Mr T Fanning
Medi 1997
Mr T Pugh

Arolygydd Cofrestredig

Miss D Morris
3-5 Hydref, 2005

Dyddiadau’r arolygiad

Atodiad B
Data a dangosyddion yr ysgol
Nifer y disgyblion ym mhob grðp blwyddyn
Grðp blwyddyn
M
D
B1
B2
Nifer y disgyblion
20 20
20
Cyfanswm nifer yr athrawon
Amser llawn
Nifer yr athrawon
6

B3

18

Rhan-amser
2

B4

23

B5

B6

Cyfanswm

18

22

141

Cyfwerth ag amser llawn (call)
7

Gwybodaeth staffio
Cymhareb disgybl: athro (call) (ac eithrio dosbarthiadau meithrin
ac arbennig)
Cymhareb disgybl: oedolyn (call) mewn dosbarthiadau meithrin
Cymhareb disgybl: oedolyn (call) mewn dosbarthiadau arbennig
Cyfartaledd maint dosbarth, ac eithrio dosbarthiadau meithrin ac
arbennig
Cymhareb athro (call): dosbarth

20.1
23.5
1.2:1

Canran y presenoldeb ar gyfer y tri thymor llawn cyn yr arolygiad
Tymor
D
CA1
CA2
Ysgol Gyfan
Hydref 2004
92
94
95
94.6
Gwanwyn2005 94
93
93
93.6
Haf 2005
95
92
96.8
94.7
Canran y disgyblion â hawl i gael prydau ysgol am ddim
Nifer y disgyblion a waharddwyd yn ystod y 12 mis cyn yr arolygiad
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Atodiad C
CanlyniadauAsesiadau’r Cwricwlwm CenedlaetholDiwedd CyfnodAllweddol
1:(Data cenedlaethol 2004)
Canlyniadau Asesiadau CA1 y Cwricwlwm
Nifer y disgyblion 18
Cenedlaethol 2005
yn B2
Canran y disgyblion ar bob lefel
D W 1
2 3
4
Saesneg:
Asesiad Athro
Ysgol
18 82
Cenedlaethol
4
13 63 20
Mathemateg
Asesiad Athro
Ysgol
6
6
65 24
Cenedlaethol
2
11 63 24
Gwyddoniaeth
Asesiad Athro
Ysgol
18 82
Cenedlaethol
2
10 66 23
Canran y disgyblion yn cyrraedd lefel 2 o leiaf mewn mathemateg, gwyddoniaeth a
Saesneg neu Gymraeg (mamiaith) yn ôl asesiad athro
Yn yr ysgol
77%
Yng Nghymru
80%
D
W

Disgyblion sydd wedi’u datgymhwyso o’r trefniadau statudol
Disgyblion sy’n gweithio tuag at lefel 1

Canlyniadau Asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol (Data cenedlaethol
2004)
Canlyniadau Asesiadau CA2 y Cwricwlwm Cenedlaethol Nifer y
14
2005
disgyblion yn B6
Canran y disgyblion ar bob lefel
D A F W 1 2 3 4
5
Saesneg

Asesiad athro
Prawf/Tasg

Mathemateg

Asesiad athro

Prawf/Tasg

Gwyddoniaeth

Asesiad athro
Prawf/Tasg

Ysgol
Cenedlaethol
Ysgol
Cenedlaethol
Ysgol
Cenedlaethol
Ysgol
Cenedlaethol
Ysgol
Cenedlaethol
Ysgol
Cenedlaethol

1

0

0

0

1

1

1 2

0

0

1

1

2

1 1

0

0

0

1

2

0 0

0

5
5
5
4
5
3
5
3
1
1

9
16
0
13
9
17
9
15
5
11
9
8

50
46
41
42
45
46
36
34
59
50
50
51

36
30
55
37
45
31
50
36
36
37
41
39

Canran y disgyblion yn cyrraedd lefel 4 o leiaf mewn mathemtaeg, gwyddoniaeth, a
naill ai Saesneg neu Gymraeg (mamiaith)
yn ôl Asesiad Athro
yn ôl Prawf
Yn yr ysgol
86%
Yn yr ysgol
86%
Yng Nghymru
72%
Yng Nghymru
72%
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Adroddiad gan Miss D Morris
Ysgol Comins Coch – Mis Rhagfyr, 2005

D
A
F
W

Disgyblion yn cael eu heithrio dan drefniadau statudol o ran neu’r cyfan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol
Disgyblion sydd wedi methu cofrestru lefel oherwydd absenoldeb
Disgyblion sydd wedi methu cofrestru lefel am resymau heblaw am absenoldeb
Disgylbion sy’n gweithio tuag at lefel 1

Atodiad Ch
Sail dystiolaeth yr arolygiad
• Cynhaliwyd yr arolygiad gan dîm o dri arolygydd a oedd yn bresennol yn yr
ysgol am 6 diwrnod arolygydd.
• Cynhaliwyd cyfarfodydd cyn-arolygiad gyda’r rhieni a’r corff llywodraethol i
drafod bywyd a gwaith yr ysgol.
• Llenwyd 84 o holiaduron gan y rhieni a chawsant eu dadansoddi’n ofalus.
• Cynhaliwyd trafodaethau gyda’r pennaeth, staff gyda chyfrifoldebau penodol
a’r staff cefnogi.
• Archwiliwyd dogfennaeth yr ysgol.
• Arsylwyd 26 o wersi, yn ogystal â rhannau eraill o sesiynau addysgu.
^ p blwyddyn yn
• Gwrandawyd ar ddisgyblion o’r ystod gallu cyfan ym mhob grw
darllen.
• Cynhaliwyd trafodaethau gyda disgyblion yngly^n â’u gwaith ac am fywyd yr
ysgol.
• Arsylwyd ymddygiad y disgyblion yn ystod amseroedd egwyl, amser cinio ac
ar ddiwedd ac ar ddechrau’r sesiynau ysgol.
• Mynychodd yr arolygwyr wasanaethau dyddiol.
• Cynhaliwyd cyfarfodydd ôl-arolygiad gyda’r staff a’r corff llywodraethol.

Atodiad D
Cyfansoddiad a chyfrifoldebau’r tîm arolygu
Aelod Tîm
Cyfrifoldebau
Miss D Morris
Crynodeb, Cwestiwn 1, 2, 5, 6,
Pynciau- darpariaeth ar gyfer plant dan 5,
Cymraeg Ail Iaith, cerddoriaeth.
Mr G Morgans
Cwestiwn 3, 4. 7
Pynciau- mathemateg, technoleg gwybodaeth,
addysg gorfforol.
Mr G Morris
Cyfrannu at gwestiynau 1,3,4,7
Mr T Fanning

Enwebai

Cwmni Arolygu- Cwmni Blaen, Blaensarngoch, Llanboidy, Hendygwyn ar dâf,
Sir Gaerfyrddin. SA34 ODE
Cydnabyddiaeth
Dymuna’r arolygwyr ddiolch i’r llywodraethwyr, y pennaeth, staff, disgyblion a
rhieni’r ysgol am eu cydweithrediad parod yn ystod yr arolygiad.
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Arolygiad dan Adran 10
Deddf Arolygiadau Ysgolion 1996
YSGOL COMINS COCH
Comins Coch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BQ

ADRODDIAD CRYNO I RIENI
Rhif yr Ysgol: 667/2303
Dyddiad yr Arolygiad: 3-5 Hydref, 2005
gan
Miss D E Morris
WO83/16211
Dyddiad: 5 Rhagfyr, 2005
Dan rif contract Estyn:T/30/05P
© Hawlfraint y Goron 2005
Gellir atgynhyrchu rhan neu’r cyfan o’r Adroddiad hwn at ddibenion addysgol
anfasnachol ar yr amod na chaiff unrhyw ddarnau a ddyfynnir eu haddasu a’u bod yn
hytrach yn dilyn y gwreiddiol air am air, ac y cydnabyddir ffynhonnell a dyddiad y
dyfyniadau.
Mae copïau o’r adroddiad hwn ar gael gan yr ysgol. Dan Ddeddf Arolygiadau Ysgolion
1996, mae’n rhaid i’r ysgol ddarparu copïau o’r adroddiad yn ddi-dâl i gategorïau
penodol o bobl. Gellir codi tâl nad yw’n fwy na’r gost o atgynhyrchu ar eraill sy’n
gwneud cais am gopi o’r adroddiad.

Arolygwyd Ysgol Comins Coch fel rhan o raglen genedlaethol arolygu ysgolion. Diben yr
Adroddiad yw nodi nodweddion da a diffygion mewn ysgolion er mwyn iddynt allu gwella
ansawdd yr addysg a gynigir a chodi’r safonau a gyflawnir gan eu disgyblion.
Cynlluniwyd y broses o arolygu pob ysgol o fewn cylch chwe blynedd hefyd i roi mwy o
wybodaeth i rieni am ysgolion eu plant. Anfonir copi o’r crynodeb hwn at bob teulu sydd â
phlentyn yn yr ysgol. Gellir cael yr adroddiad llawn o’r ysgol.
Cynhaliwyd arolygiad o Ysgol Comins Coch rhwng 3-5 Hydref, 2005. Fe’i cynhaliwyd
gan dîm annibynnol o arolygwyr, dan arweinyddiaeth Miss D Morris. Comisiynwyd yr
arolygiad gan Estyn, corff statudol annibynnol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond sy’n
cael ei ariannu ganddo.
Roedd yn ofynnol i’r tîm adrodd ar y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion, ansawdd yr
addysg a ddarperir gan yr ysgol, ansawdd yr arweinyddiaeth a’r rheolaeth a’r cyfraniad a
wna’r ysgol at ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol ei disgyblion.
Gellir atgynhyrchu’r adroddiad cryno hwn at ddibenion addysgol anfasnachol ond yn ei
gyfanrwydd yn unig a chyhyd â’i fod yn cael ei atgynhyrchu air am air heb ei addasu, a
bod y ffynhonnell a’r dyddiad yn cael eu nodi.
Mae’r graddfa pum pwynt a ddefnyddir i gynrychioli holl farnau’r arolygiad yn yr adroddiad
hwn fel a ganlyn:
Gradd
Gradd
Gradd
Gradd
Gradd

1
2
3
4
5

da gyda nodweddion eithriadol
nodweddion da a dim diffygion pwysig
nodweddion da yn gorbwyso diffygion
rhai nodweddion da, ond diffygion mewn meysydd pwysig
llawer o ddiffygion pwysig”

Cyd-destun
Natur y darparwr
1.

Lleolir yr ysgol ym mhentref Comins Coch, dwy filltir i’r gogledd ddwyrain o
Aberystwyth, yn sir Ceredigion. Daw mwyafrif mawr y plant o bentref Comins
Coch ac o ddwy gymuned gyfagos Capel Dewi a Waunfawr. Mae nifer fawr o
blant hefyd yn teithio i’r ysgol o ardaloedd diarffordd. Mae 141 o ddisgyblion
rhwng 4 ac 11 oed ar gofrestr yr ysgol. Derbynnir plant i’r dosbarth derbyn
yn y tymor wedi eu pedwerydd pen-blwydd. Ar y cyfan, mae nifer y disgyblion
ar y gofrestr yn aros yn weddol sefydlog.

2.

Mae’r ysgol yn datgan nad yw’r dalgylch naturiol yn un ffyniannus nac o dan
anfantais economaidd. Mae gan naw y cant o’r disgyblion hawl i dderbyn
prydau ysgol rhad ac am ddim; mae’r ffigwr hwn gryn dipyn yn is na’r
cyfartaleddau sirol a chenedlaethol.

3.

Nid yw natur y plant a dderbynnir i’r ysgol yn freintiedig nac yn ddifreintiedig
ac fe gynrychiolant yr ystod gallu llawn. Dynodir 34 o ddisgyblion a
chanddynt anghenion addysgol arbennig [AAA], gan gynnwys un disgybl y
cynhyrchwyd datganiad o AAA ar ei gyfer.

4.

Saesneg yw’r brif iaith a siaredir yng nghartrefi 96% o’r disgyblion. Addysgir
Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol.

5.

Arolygwyd yr ysgol ddiwethaf yn 1999. Bu’r pennaeth yn ei swydd ers mis
Medi 1997.

Blaenoriaethau a thargedau’r ysgol
6. Mae amcanion yr ysgol yn cynnwys:
• gofalu am bob plentyn fel unigolyn mewn amgylchedd teuluol cynnes;
• galluogi pob plentyn a phob aelod o’r staff i ddatblygu i’w llawn botensial
ymhob agwedd ar fywyd yr ysgol;
• cynnig cyfle cyfartal i bob disgybl.
7.
•
•
•
•

Mae prif flaenoriaethau a thargedau’r ysgol ar gyfer 2005-2006 yn cynnwys:
datblygu rôl cydlynwyr pynciol ac ail-ddosbarthu cyfrifoldebau;
paratoi a gweithredu amserlen newydd ar gyfer adolygu polisïau;
datblygu rôl cynorthwywyr dosbarth yn yr ysgol;
paratoi a chyflwyno cwricwlwm newydd y Cyfnod Sylfaen.

Crynodeb
8.

Mae Ysgol Comins Coch yn ysgol dda. Cynhaliodd yr ysgol y safonau da a
da iawn ers yr arolygiad diwethaf, gan wella safonau ymhellach mewn
pynciau eraill ac agweddau ar y ddarpariaeth.

Tabl o’r graddau a ddyfarnwyd
Cwestiwn allweddol

Gradd yr
arolygiad

1

Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?

Gradd 1

2
3

Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?
Pa mor dda mae profiadau dysgu yn diwallu anghenion a
diddordebau dysgwyr a’r gymuned ehangach?
Pa mor dda yw’r gofal, yr arweiniad a’r cymorth i
ddysgwyr?
Pa mor effeithiol yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth
strategol?
Pa mor dda mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac yn
gwella ansawdd a safonau?
Pa mor effeithlon mae arweinwyr a rheolwyr wrth
ddefnyddio adnoddau?

Gradd 1

4
5
6
7

Gradd 1
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 1

Safonau
Safonau cyflawniad y Gradd 1
disgyblion
17%
9.

Gradd 2

Gradd 3

66%

17%

Gradd 4

Gradd 5

0%

0%

Mae safonau cyflawniad y disgyblion gryn dipyn yn uwch na thargedau
Cymru gyfan Llywodraeth Cynulliad Cymru, sef y dylai 95% fod yn foddhaol
erbyn 2004 a 98% yn foddhaol (Gradd 3) erbyn 2007 a 50% yn dda erbyn
2004 a 65% yn dda (Gradd 2 neu well) erbyn 2007.

Blynyddoedd Cynnar
10. Mae ansawdd cyffredinol y ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant dan bump
oed yn briodol i’w hanghenion ac mae’r plant yn gwneud cynnydd da tuag at
Ganlyniadau Dymunol ar gyfer Dysgu Plant.
11. Yn y chwe maes dysgu a arolygwyd, mae safonau cyflawniad y plant fel a
ganlyn:
Meysydd Dysgu
Iaith, llythrennedd a medrau cyfathrebu
Datblygiad personol a chymdeithasol
Datblygiad mathemategol

Derbyn
Gradd 1
Gradd 1
Gradd 2

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd
Datblygiad creadigol
Datblygiad corfforol

Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2

Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2
12. Yng Nghyfnod Allweddol 1 (CA1) a Chyfnod Allweddol 2 (CA2), yn y pynciau
a arolygwyd, mae’r safonau cyflawniad fel a ganlyn:
Pynciau
Mathemateg
Cymraeg ail iaith
Technoleg Gwybodaeth
Cerddoriaeth
Addysg Gorfforol

Cyfnod Allweddol 1
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2
Gradd 2

Cyfnod Allweddol 2
Gradd 1
Gradd 2
Gradd 1
Gradd 1
Gradd 2

13. Gwna’r disgyblion gynnydd da iawn yn eu dysgu ac fe gyflawnant dargedau a
nodau dysgu cytunedig. Maent yn caffael gwybodaeth, medrau a
dealltwriaeth newydd yn gyson ac yn effeithiol wrth iddynt symud trwy’r
ysgol. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r gwaith.
14. Gwna’r disgyblion ag anghenion addysgol arbennig gynnydd da ac fe
gyrhaeddant y targedau a osodir iddynt.
15. Yn y Blynyddoedd Cynnar a CA1, mae datblygiad disgyblion ym medrau
allweddol llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu
(TGCh) ar draws y cwricwlwm yn dda. Yn CA2, mae disgyblion yn cyrraedd
safonau da iawn wrth ddefnyddio eu medrau llythrennedd a TGCh ar draws y
pynciau. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r gwaith. Gwna disgyblion ddefnydd
da o’u medrau rhifedd mewn pynciau eraill.
16. Yn y ddau gyfnod allweddol, gwna disgyblion ddefnydd cynyddol o fedrau
llythrennedd Cymraeg mewn nifer o wahanol bynciau. Cyflawnant safonau
da mewn pynciau fel addysg gorfforol a daearyddiaeth, ac mewn agweddau
fel y Cwricwlwm Cymreig yn CA2.
17. Yn CA1, roedd cyraeddiadau’r disgyblion yn asesiadau‘r cwricwlwm
cenedlaethol yn 2005 yn ôl asesiad athro yn uwch na chyfartaleddau’r sirol
a’r cyfartaleddau cenedlaethol mewn mathemateg ond ychydig yn is mewn
Saesneg a gwyddoniaeth. O gymharu ag ysgolion eraill tebyg yng Ngymru,
ar sail prydau bwyd am ddim, mae canlyniadau’r ysgol at ei gilydd yn is na’r
canolrif ym mhob pwnc. Dros y tair blynedd diwethaf, mae cyraeddiadau’r
disgyblion at ei gilydd yn y mwyafrif o flynyddoedd yn sylweddol uwch na’r
canolrif. Nid oes unrhyw wahaniaethau o bwys ym mherfformiad bechgyn a
merched.
18. Yn CA2, roedd cyraeddiadau’r disgyblion ym mhrofion ac asesiadau’r CC yn
2005 yn uwch na’r cyfartaleddau sirol a chenedlaethol mewn Saesneg,
mathemateg a gwyddoniaeth. O gymharu ag ysgolion eraill tebyg yng
Nghymru, ar sail prydau bwyd am ddim, mae cyraeddiadau’r disgyblion yn

uwch na’r canolrif yn Saesneg a mathemateg ac ychydig yn is mewn
gwyddoniaeth. Yn y rhan fwyaf o’r blynyddoedd diweddar gwelwyd gwelliant
parhaus yng nghanlyniadau’r ysgol wrth i ddisgyblion gyrraedd ac yn aml
fynd heibio eu targedau. Nid oes unrhyw wahaniaethau o bwys ym
mherfformiad bechgyn a merched.
19. Mae hyfedredd dwyieithog y disgyblion yn dda. Mae disgyblion o bob oed yn
cyfathrebu’n effeithiol yn Saesneg. Cyfathrebant gyda chywirdeb, rhuglder a
dealltwriaeth cynyddol yn Gymraeg.
20. Mae’r disgyblion yn cydweithio’n dda a dangosant ddatblygiad da iawn yn eu
medrau personol a chymdeithasol.
21. Mae medrau dysgu’r disgyblion yn dda a dangosant ddatblygiad da yn eu
medrau creadigol a datrys problemau. Yn CA2, mae medrau datrys
problemau’r disgyblion hynaf yn dda iawn mewn pynciau fel mathemateg.
22. Mae agweddau’r disgyblion at eu dysgu, y diddordeb a ddangosant yn eu
gwaith a’u gallu i ganolbwyntio am gyfnodau estynedig yn dda iawn. Mae
gallu disgyblion i weithio’n fwy annibynnol yn gwella ac mae’n dda iawn yn y
dosbarthiadau hynny ble yr anogir y disgyblion i ddefnyddio eu gwybodaeth
bynciol a’u medrau yn rheolaidd wrth gyflawni tasgau ymchwiliol.
23. Mae ymddygiad y disgyblion yn dda iawn. Mae ganddynt ddealltwriaeth dda
o’r hyn a ddisgwylir ganddynt ac maent yn ystyriol a chwrtais. Mae eu
hymwybyddiaeth o gyfleoedd cyfartal yn dda.
24. Mae’r ysgol yn chwarae rhan weithgar ym mywyd ei chymuned ac mae’r
disgyblion yn datblygu gwerthfawrogiad o berthyn i gymuned.
25. Cyfradd gyfartalog lefelau presenoldeb y disgyblion yw 94.6%. Mae’r rhan
fwyaf o’r disgyblion yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd ac fe gyrhaeddant yn
brydlon ar ddechrau’r diwrnod ysgol.
Ansawdd yr addysg a’r hyfforddiant
26. Barnwyd bod ansawdd yr addysgu fel a ganlyn:
Gradd 1
31%

Gradd 2
42%

Gradd 3
27%

Gradd 4
0%

Gradd 5
0%

27. Mae gan yr athrawon berthynas dda gyda’u disgyblion ac mae ganddynt
ddisgwyliadau uchel ohonynt. Darparant yn effeithiol ar gyfer anghenion
dysgu pob disgybl.
28. Mae’r addysgu da gyda nodweddion rhagorol yn cynnwys nodweddion megis
amcanion eglur, cyflwyniadau effeithiol, cwestiynu medrus, tasgau a
gweithgareddau perthnasol a defnydd da o wahanol adnoddau. Ble y mae’r
addysgu yn llai effeithiol, mae’r gwaith yn cael ei or-gyfarwyddo gan yr

athrawon ac nid yw’r disgyblion yn cael digon o gyfleoedd i ddatblygu eu
syniadau a’u dulliau eu hunain o weithio.
29. Mae’r athrawon yn asesu cyflawniadau a chynnydd y disgyblion yn drylwyr,
yn gywir ac yn rheolaidd. Mae hon yn nodwedd ragorol o’r ddarpariaeth.
Rhennir deilliannau’r asesu ymhlith y staff ac fe’u defnyddir i gynllunio’r
addysgu a’r dysgu i’r dyfodol. Mae’r adroddiadau blynyddol i rieni yn nodi
medrau’r disgyblion ymhob pwnc.
30. Ymateba’r ysgol yn effeithiol i anghenion dysgu’r disgyblion ac fe gynigia
gwricwlwm eang a chytbwys yn y Blynyddoedd Cynnar ac ar draws y
cyfnodau allweddol. Gwneir darpariaeth dda i sicrhau bod disgyblion yn
caffael y medrau sylfaenol ac allweddol angenrheidiol.
31. Mae profiadau dysgu cadarnhaol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol,
cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion yn effeithiol.
32. Mae’r cysylltiadau â rhieni yn dda iawn. Mae Cymdeithas Rhieni/Athrawon yr
ysgol yn weithgar iawn yn codi symiau pwysig o arian a ddefnyddir i
gyfoethogi addysg a phrofiadau’r disgyblion. Mae partneriaethau gydag
ysgolion eraill, y gymuned a sefydliadau eraill hefyd yn dda.
33. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag AAA yn dda ac mae’n bodloni
gofynion y Côd Ymarfer. Mewn dosbarthiadau ac yn ystod sesiynau
ymneilltuo, caiff disgyblion ag AAA gynhaliaeth dda iawn gan athrawon a
staff cynnal profiadol. Mae hon yn nodwedd ragorol.
Arweinyddiaeth a rheolaeth
34. Calon darpariaeth yr ysgol yw datblygiad y disgyblion. Caiff ei harwain yn
dda iawn gan bennaeth profiadol. Mae ei reolaeth yn bwrpasol ac fe rodda
ymdeimlad pendant o bwrpas i’r ysgol. Dengys y staff cyfan gryn ymrwymiad
i’r ysgol ac fe gydweithredant yn dda fel tîm.
35. Caiff y staff addysgu a chynnal eu defnyddio a’u rheoli’n effeithiol, ond nid yw
rolau strategol uwch aelodau’r staff wedi cael eu hymestyn yn ddigonol.
36. Mae cynllun datblygu’r ysgol yn ddogfen gynhwysfawr sy’n esbonio
blaenoriaethau’r ysgol yn eglur. Gwneir defnydd effeithiol o wybodaeth a
gafwyd trwy’r broses hunan-werthuso wrth gynllunio i’r dyfodol.
37. Mae’r corff llywodraethol yn gynhaliol iawn, yn wybodus ac yn cyfrannu’n
llawn at fywyd yr ysgol. Mae’r llywodraethwyr yn helpu pennu cyfeiriad
strategol yr ysgol, ond ar ei brifiant y mae eu gwaith o fonitro ansawdd y
ddarpariaeth a safonau cyflawniad y disgyblion.
38. Mae polisiau a dogfennaeth yr ysgol yn rhoi sylw da i’r gofynion statudol. Er
hynny, ceir ychydig fân ddiffygion ym mhrosbectws yr ysgol ac yn adroddiad
blynyddol y llywodraethwyr i rieni.

39. Rhannwyd cyfrifoldebau datblygu pynciol ymhlith y staff addysgu ac mae’r
cydlynwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau cynllunio, ymgynghorol a chynhaliol
yn dda. Nid yw’r rôl o ran monitro a gwerthuso’n uniongyrchol safonau
cyflawniad ac ansawdd y ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth wedi’i
hymestyn yn ddigonol.
40. Mae’r adroddiad hunan-werthuso a gynhyrchwyd gan yr ysgol cyn yr
arolygiad yn gryno ac mae’n dynodi’n eglur y cryfderau ynghyd â rhai o’r
meysydd y mae angen gwelliannau pellach ynddynt. Cytunodd y tîm arolygu
â’r arfarniadau a wnaed gan yr ysgol mewn dau o’r saith cwestiwn allweddol.
Dyfarnwyd graddau uwch ar gyfer y pum cwestiwn arall.
41. Gwnaeth yr ysgol gynnydd da ers yr arolwg diwethaf. Aethpwyd i’r afael yn
effeithiol â’r ddau fater allweddol, ond mae’r ysgol yn ymwybodol o’r angen i
ehangu gweithdrefnau monitro ymhellach.
42. Mae rheolaeth a defnydd o adnoddau yn nodwedd ragorol o’r gwaith. Mae
digon o athrawon a staff cynnal a chanddynt y cymwysterau a’r profiad
angenrheidiol i gyflawni gwaith yr ysgol. Buddsoddir yn effeithiol mewn
adnoddau ac offer. Mae eu hansawdd yn dda ac fe’u defnyddir yn effeithiol.
Caiff adeiladau a safle’r ysgol eu cynnal a’u cadw’n dda iawn. Gwneir
defnydd helaeth o gyfleusterau, megis neuadd yr ysgol, yn ystod y diwrnod
ysgol. Gwneir defnydd da o’r amgylchedd lleol, y gymuned a safleoedd
addysgol i gyfoethogi dysgu’r disgyblion.
Argymhellion
Er mwyn adeiladu ar yr arfer dda, mae angen i’r ysgol:
•

gynnal y safonau da gyda nodweddion rhagorol, gwella ymhellach y meysydd
a ddyfarnwyd yn dda, a mynd i’r afael â’r diffygion a arenwyd mewn agweddau
o’r gwaith;

•

ehangu’r arfer dda o roi cyfleoedd i ddisgyblion weithio’n annibynnol a
datblygu eu syniadau a’u dulliau gweithio eu hunain;

•

ddatblygu ymhellach system hunan-werthuso’r ysgol a chryfhau rolau
arweinyddiaeth uwch aelodau’r staff a’r cydlynwyr pynciol;

•

ehangu rôl y llywodraethwyr o fonitro’r ddarpariaeth addysgol a’r safonau
cyflawniad;

•

gofalu fod cynnwys y prosbectws ac adroddiad blynyddol y corff llywodraethol
yn bodloni gofynion statudol yn llawn.

Y corff llywodraethol sy’n gyfrifol am ddiwygio’i gynllun datblygu presennol i
ymgorffori camau mewn ymateb i’r argymhellion o fewn 45 diwrnod gwaith o

dderbyn yr adroddiad, gan ddangos yr hyn mae’r ysgol yn bwriadu ei wneud am
yr argymhellion. Bydd y cynllun hwn, neu grynodeb ohono, yn cael ei ddosbarthu i
holl rieni’r ysgol.
Cydnabyddiaeth
Dymuna’r arolygwyr ddiolch i’r llywodraethwyr, y pennaeth, staff, disgyblion a
rhieni’r ysgol am eu cydweithrediad parod yn ystod yr arolygiad.

