Trefniadau ar gyfer arolygiadau
craidd mewn ysgolion uwchradd
Medi 2010

Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng
Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu:
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan awdurdodau
lleol;
 ysgolion cynradd;
 ysgolion uwchradd;
 ysgolion arbennig;
 unedau cyfeirio disgyblion;
 ysgolion annibynnol;
 addysg bellach;
 dysgu oedolion yn y gymuned;
 hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymunedol;
 gwasanaethau addysg awdurdodau lleol ar gyfer plant a phobl ifanc;
 addysg a hyfforddiant athrawon;
 dysgu yn y gwaith;
 cwmnïau gyrfaoedd; a
 dysgu troseddwyr.
Mae Estyn hefyd:
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill; ac
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu.
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir
adeg ei chyhoeddi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r
ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at:
Yr Adran Gyhoeddiadau
Estyn
Llys Angor
Heol Keen
Caerdydd
CF24 5JW neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:
www.estyn.gov.uk
Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg)

Hawlfraint y Goron 2011: 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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Cyflwyniad
Mae’r arweiniad hwn wedi’i fwriadu i gefnogi ysgolion uwchradd wrth iddynt baratoi ar
gyfer arolygiad craidd. Mae’r arweiniad yn cyfeirio at rôl yr enwebai, yn amlinellu
disgwyliadau o ran darparwyr, yn esbonio ynghylch hysbysu a’r gofynion ar gyfer
arolygu, ac yn darparu gwybodaeth am arolygiad y mae angen i ysgolion fod yn
ymwybodol ohoni cyn, yn ystod ac ar ôl arolygiadau.
Mae’r arweiniad hefyd yn darparu gwybodaeth i ysgolion am lunio adroddiad
hunanarfarnu, y bydd arolygwyr yn ei ddefnyddio wrth baratoi ar gyfer yr arolygiad.

Rôl yr enwebai
Gwahoddir ysgolion i ddewis uwch aelod o staff addysgu fel enwebai i weithio gyda’r
tîm arolygu. Dylai fod gan yr enwebai ddigon o hynafedd i weithredu fel yr unigolyn
cyswllt rhwng yr ysgol a’r tîm arolygu ond nid yw’n angenrheidiol iddo/iddi fod yn
arweinydd yr ysgol.
Dylai enwebeion allu defnyddio’r pecyn hyfforddi ar-lein a ddarperir gan Estyn yn yr
Ystafell Arolygu Rithwir, cyn eu harolygiad. Rhaid iddynt gwblhau’r pecyn hyfforddi
yn llwyddiannus ac argraffu tystysgrif ar y diwedd er mwyn gweithredu fel enwebai ar
yr arolygiad. Bydd y dystysgrif yn cael ei llofnodi gan yr enwebai a’r arolygydd
cofnodol ar ddiwrnod cyntaf yr arolygiad. Mae’n arfer dda i ddarpar enwebeion
ddarllen llawlyfr enwebeion Estyn ar gyfer ysgolion ac unedau cyfeirio disgyblion ar
ddechrau’r flwyddyn y mae ysgol yn disgwyl cael ei harolygu ynddi. I weld y llawlyfr
enwebeion, trowch at: www.estyn.gov.uk.
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Disgwyliadau o ran darparwyr
I wneud arolygiad yn adeiladol ac yn fuddiol, mae’n bwysig bod arolygwyr ac ysgolion
yn sefydlu ac yn cynnal amgylchedd gweithio proffesiynol sydd wedi’i seilio ar
gwrteisi, parch ac ymddygiad proffesiynol ar y ddwy ochr. Disgwylir i arolygwyr ategu
Cod Ymddygiad Estyn (gweler yr Arweiniad Arolygu yn www.estyn.gov.uk), ond
rydym hefyd yn disgwyl i ysgolion:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fod yn gwrtais ac yn broffesiynol;
defnyddio eu codau ymddygiad eu hunain wrth ddelio ag arolygwyr;
galluogi arolygwyr i gynnal eu harolygiad mewn ffordd agored a gonest;
galluogi arolygwyr i arfarnu’r ysgol yn wrthrychol yn erbyn y Fframwaith Arolygu
Cyffredin;
darparu tystiolaeth a fydd yn galluogi arolygwyr i adrodd yn onest, yn deg ac yn
ddibynadwy;
cynnal trafodaethau pwrpasol gyda’r arolygydd neu’r tîm arolygu;
cydnabod bod angen i arolygwyr arsylwi arfer a siarad â staff, dysgwyr a
rhanddeiliaid eraill heb fod rheolwr neu uwch arweinydd gyda nhw;
gweithio gydag arolygwyr i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch a straen ag y bo
modd trwy gydol yr arolygiad; a
chael trefniadau i sicrhau iechyd a diogelwch arolygwyr tra byddant ar eu safle.
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Hysbysu ynghylch arolygiad
Byddwch yn cael tua phedair wythnos waith o rybudd ysgrifenedig am arolygiad. Yn
fuan ar ôl yr hysbysiad hwn, bydd yr arolygiaeth yn eich ffonio i wneud y trefniadau.
Un o gydlynwyr arolygu Estyn fydd y cyswllt fel arfer.
Dylech ddisgwyl:
• cael gwybodaeth am yr arolygiad a bod yn barod i drafod rhaglen amlinellol ar
gyfer yr arolygiad;
• cael cyfarwyddiadau ynglŷn â sut i ddefnyddio’r Ystafell Arolygu Rithwir, sut i
lanlwytho dogfennau yn benodol, a ble i weld arweiniad a fideos hyfforddi am yr
Ystafell Arolygu Rithwir;
• trafod y wybodaeth sydd ei hangen cyn yr arolygiad a chytuno ar y trefniadau ar
gyfer ei hanfon ar ffurf electronig os oes modd;
• darparu gwybodaeth am unrhyw faterion neu beryglon y dylai’r tîm fod yn
ymwybodol ohonynt a darparu sesiwn friffio gyffredinol ar iechyd a diogelwch ar
gyfer y tîm ar ddechrau’r arolygiad;
• dweud wrth yr arolygiaeth os yw’r ysgol yn dymuno cael enwebai, ac os felly,
cytuno ar rôl yr enwebai;
• cytuno ar drefniadau ar gyfer gwrando ar ddysgwyr, gan gynnwys cyngor yr
ysgol, ac ar gyfer dewis y rhain a grwpiau eraill i’w cyfweld;
• cytuno ar drefniadau ar gyfer llenwi holiaduron dysgwyr a rhieni/gofalwyr
(i gynnwys sut i ddewis y sampl o ddysgwyr a chynnal yr arolwg);
• cytuno ar drefniadau ar gyfer cyfarfod â rhieni/gofalwyr;
• trefnu bod tystiolaeth ategol ar gael, gan gynnwys sampl o waith dysgwyr;
• sicrhau bod gweithdrefnau cytûn ar gyfer mynd i’r afael ag unrhyw bryderon neu
gŵynion a all godi yn ystod yr arolygiad;
• trefnu bod aelod o’r corff llywodraethol yn cyfarfod ag arolygwyr yn ystod cyfnod
yr arolygiad;
• gwneud unrhyw drefniadau domestig fel yr ystafell sylfaen ar gyfer yr arolygwyr,
a pharcio;
• gwneud y trefniadau ar gyfer adrodd yn ôl am ganfyddiadau’r arolygiad;
• cytuno ar y trefniadau ar gyfer llenwi holiaduron ôl-arolygiad; a
• chytuno pryd y byddwch yn cael cadarnhad o’r trefniadau yn ysgrifenedig.
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Bydd yr arolygiaeth yn anfon gwybodaeth sydd ganddi am yr ysgol atoch, ac yn
gofyn i chi ei diweddaru. Gofynnir i chi hefyd lanlwytho eich adroddiad hunanarfarnu
yn yr Ystafell Arolygu Rithwir briodol yn vir.estyn.gov.uk 10 diwrnod gwaith ar ôl cael
eich hysbysu ynghylch yr arolygiad. Yn ychwanegol, gofynnir i chi lanlwytho’r
wybodaeth ganlynol:
• gwybodaeth gefndirol allweddol am yr ysgol, er enghraifft, cefndir ac
amgylchiadau’r dysgwyr ac unrhyw newidiadau arwyddocaol ers yr arolygiad
diwethaf;
• copi o gynllun gwella diweddaraf yr ysgol; a
• manylion am amserlenni’r ysgol ar gyfer cyfnod yr arolygiad, gan gynnwys
rhestr o aelodau o staff a’u prif gyfrifoldebau.
Gallwch weld templed dewisol ar gyfer yr adroddiad hunanarfarnu ar wefan Estyn.

Llunio adroddiad hunanarfarnu
Y man cychwyn ar gyfer arolygiadau yw arfarniad yr ysgol o’i pherfformiad ei hun,
wedi’i gefnogi gan wybodaeth berthnasol am berfformiad. Bydd yr arolygydd
cofnodol yn defnyddio’r adroddiad hunanarfarnu a gwybodaeth arall i nodi
rhagdybiaethau a thrywyddau ymholi. Bydd yr adroddiad yn cynorthwyo’r tîm arolygu
i ddewis tystiolaeth i’w samplu er mwyn gwirio cywirdeb barnau’r ysgol.
Fel arfer, fel rhan o’r broses gylchol o hunanarfarnu, bydd ysgolion yn defnyddio
gwybodaeth o’u rhaglen o weithgareddau hunanarfarnu i ddiweddaru eu hadroddiad
hunanarfarnu. Mae’r Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion yn argymell y dylai
ysgolion ddefnyddio Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn ar gyfer yr adroddiad
hunanarfarnu hwn sy’n cael ei ddiweddaru’n flynyddol. Caiff hwn ei gyflwyno wedyn
fel adroddiad hunanarfarnu’r ysgol ar gyfer arolygiad.
Mae Estyn wedi cyhoeddi templed ar gyfer adroddiad hunanarfarnu, sy’n cael ei
argymell yn gryf i ysgolion. Mae’r templed hwn yn dilyn fformat y Fframwaith Arolygu
Cyffredin. Mae’r templed ar gael yn www.estyn.gov.uk.
Dylai adroddiad hunanarfarnu da:
• fod yn arfarnol ac yn gryno;
• llunio barnau clir ar bob dangosydd ansawdd yn y Fframwaith Arolygu Cyffredin;
• croesgyfeirio at ffynonellau tystiolaeth ategol, gan ddefnyddio hypergysylltiadau
lle bo’n briodol;
• darparu a rhoi sylwadau ar ddata ystadegol am ddeilliannau diweddar, fel arfer
dros y tair blynedd diwethaf;
• nodi meysydd i’w gwella yn ogystal â chryfderau;
• cyfeirio at arfer sy’n arwain y sector lle bo’n briodol; a
• chysylltu’n glir â chynllun gwella a thargedau.
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Dylai adroddiadau hunanarfarnu fod yn gryno a dylent fel arfer fod rhwng 20 a 40
tudalen o hyd. Dylai ysgolion wneud sylwadau arfarnol a dylid sicrhau bod eu
barnau’n cyd-fynd â’r dystiolaeth y maent yn trefnu ei bod ar gael i’r arolygwyr.
Nid oes angen creu hypergysylltiadau i’r holl dystiolaeth ategol yn yr adroddiad
hunanarfarnu. Dylai’r adroddiad hunanarfarnu gynnwys cyfeiriadau at dystiolaeth
ategol y gall arolygwyr ei hystyried wedyn yn yr ysgol yn ystod yr arolygiad.
Enghraifft o ddyfyniad o adroddiad hunanarfarnu nodweddiadol yw’r tabl canlynol.
Cwestiwn Allweddol 3: Pa mor dda yw’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth?
Arfarniad
Tystiolaeth
3.1.1
Caiff y cynllun gwella ysgol
CGLlau
Cyfeiriad
(CGY) ei ddatblygu’n briodol o
strategol ac
gynlluniau gweithredu ac
Cynlluniau gweithredu
effaith
arfarniadau gwersi arweinwyr
arweinwyr pwnc
arweinyddiaeth pwnc. Mae hefyd yn cynnwys
mentrau lleol a chenedlaethol.
Cofnodion cyfarfodydd
Mae pob un o’r staff a’r
staff, y corff
llywodraethwyr yn drafftio’r CGY
llywodraethol a chyngor
ac mae Cyngor yr Ysgol yn ei
yr ysgol
drafod ac yn cytuno arno. Caiff
cyfrifoldebau athrawon a
llywodraethwyr ar gyfer gwella’r
ysgol eu nodi’n glir yn y CGY ac
fe gaiff cynnydd ei arfarnu’n
systematig ac yn drylwyr bob
tymor o leiaf.
Ar sail yr adran hon, mae’n debyg y byddai arolygwyr eisiau dadansoddi cynlluniau
gwella cyfredol a blaenorol, samplau o gynlluniau gweithredu wedi’u llunio gan staff
sydd â chyfrifoldebau arweinyddiaeth, a chofnodion cyfarfodydd. Yn ychwanegol,
gallent gyfweld â sampl o staff a chadeirydd y llywodraethwyr am eu rolau a’u
cyfrifoldebau mewn cynllunio gwelliant yn yr ysgol.
Os yw ysgolion yn dewis peidio â defnyddio’r templed a ddarparwyd gan Estyn,
dylent serch hynny wneud yn siŵr bod yr adroddiad yn canolbwyntio ar safonau,
ansawdd y ddarpariaeth ac ansawdd yr arweinyddiaeth. Dylai’r adroddiad ystyried
nodweddion adroddiad hunanarfarnu da a nodir uchod.
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Cyn yr arolygiad
Dylech roi gwybod i bartneriaid a rhanddeiliaid eraill am yr arolygiad. Bydd yr
arolygiaeth yn darparu gwybodaeth am y gweithdrefnau ar gyfer cael safbwyntiau
dysgwyr a rhanddeiliaid.
Dylech ymgyfarwyddo â’r Ystafell Arolygu Rithwir ar gyfer yr arolygiad. Mae
canllawiau a fideos hyfforddi ar gael i’ch helpu i ddefnyddio’r Ystafell Arolygu Rithwir
a gall cydlynydd arolygu Estyn roi mwy o gymorth, os bydd angen.
Bydd angen i chi roi gwybod i rieni/gofalwyr am drefniadau ar gyfer cyfarfod ag
arolygwyr a’r trefniadau ar gyfer cymryd rhan yn yr holiadur rhieni/gofalwyr ar-lein.
Bydd cyfle hefyd i rieni lenwi a dychwelyd copïau caled o’r holiadur, os bydd angen.
Byddwch yn cael holiaduron y dylech drefnu eu hanfon at rieni/gofalwyr. Bydd yr
arolygiaeth yn casglu ac yn dadansoddi canlyniadau’r holiaduron.
Bydd angen i chi drefnu arolwg ar-lein o safbwyntiau dysgwyr hefyd. Byddwch yn
cael arweiniad ar sut i ddefnyddio hwn, ac fe welwch enghreifftiau o’r holiaduron yn
www.vir.estyn.gov.uk. Mae’r arolygon hyn yn ffurfio rhan o’r dystiolaeth cynarolygiad ar gyfer arolygwyr. Dylech drefnu bod hap-sampl o ddysgwyr yn llenwi’r
holiaduron hyn. Mewn ysgolion sydd â rhwng 101 a 400 o ddysgwyr, dylai 100 o
ddysgwyr eu llenwi ac mewn ysgolion sydd â thros 400 o ddysgwyr, dylai o leiaf 25%
o’r dysgwyr eu llenwi. Bydd arolygwyr hefyd yn cynnal arolygon llafar yn ystod yr
arolygiad gyda grwpiau penodol o ddysgwyr, er mwyn dilyn trywyddau ymholi a
nodwyd. Bydd gwybodaeth am safbwyntiau dysgwyr a rhieni/gofalwyr yn cael ei
chyhoeddi mewn atodiad yn yr adroddiad arolygu.
Dylech fod yn ymwybodol o’r prif ffynonellau tystiolaeth y bydd arolygwyr yn eu
defnyddio yn ystod arolygiad. Mae manylion am y rhain wedi’u cynnwys yn Atodiad 2
arweiniad arolygu Estyn ar gyfer ysgolion uwchradd.
Dylech drefnu darparu samplau o waith dysgwyr pan fydd arolygwyr yn yr ysgol.
Bydd yr arolygiaeth yn darparu arweiniad ar sut i ddewis y sampl. Dylai’r samplau
hyn gael eu dewis i ddangos bod dysgwyr yn defnyddio medrau cyfathrebu, rhifedd a
thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) ar draws y cwricwlwm. Bydd
arolygwyr yn canolbwyntio’n benodol ar fedrau darllen ac ysgrifennu dysgwyr. Bydd
angen i chi ddarparu tystiolaeth o ddatblygu’r iaith Gymraeg hefyd. Os yw’r arolygiad
yn cael ei gynnal ar ddechrau’r flwyddyn ysgol, bydd angen i chi wneud yn siŵr bod
arolygwyr yn gallu archwilio samplau o waith dysgwyr o’r flwyddyn flaenorol.
Dylech fod yn barod i arolygwyr ofyn am dystiolaeth yr ydych wedi cyfeirio ati yn eich
adroddiad hunanarfarnu. Bydd yn ddefnyddiol os yw’r dystiolaeth hon ar gael gan
staff, yn barod ar gyfer ei harchwilio. Er enghraifft, efallai y bydd arolygwyr yn
dymuno archwilio tystiolaeth am y modd y mae’r CGY yn cael ei ddatblygu.
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Rhestr wirio o bethau i’w gwneud cyn yr arolygiad
1

Rhoi gwybod i staff am y broses arolygiadau craidd fel eu bod yn deall beth fydd
yn digwydd.

2

Cynnal yr hyfforddiant enwebeion ar-lein a chael y dystysgrif ofynnol ar ddiwedd
yr hyfforddiant. Sicrhau bod sail y dystiolaeth y cyfeirir ati yn yr adroddiad
hunanarfarnu ar gael.

3

Rhoi gwybod i rieni/gofalwyr am y trefniadau ar gyfer yr arolygiad a’r cyfarfod
gydag arolygwyr.

4

Anfon gwybodaeth allan am yr holiaduron rhieni/gofalwyr ar-lein.

5

Trefnu’r arolwg ar-lein o safbwyntiau dysgwyr.

6

Rhoi gwybod i bartneriaid a rhanddeiliaid eraill am ddyddiad yr arolygiad er
mwyn iddynt allu darparu eu safbwyntiau ar gyfer arolygwyr.

7

Trefnu bod cadeirydd y llywodraethwyr yn cyfarfod ag arolygwyr yn ystod
wythnos yr arolygiad.

8

Ar ôl trafod y gofynion gyda’r arolygydd cofnodol, trefnu bod y samplau o waith y
dysgwyr yn cael eu harchwilio o’r flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn flaenorol, os
yw’n briodol.

9

Trefnu bod arolygwyr yn cael rhestrau o ddysgwyr yn seiliedig ar gategorïau
amrywiol fel y gofynnir amdanynt, fel y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol,
dysgwyr dan anfantais, siaradwyr Cymraeg a dysgwyr mwy abl a dawnus.

10 Trefnu bod yr arolygydd cofnodol yn cael gwybodaeth gytûn am yr amserlen.
11 Trefnu bod canlyniadau unrhyw brofion sgrinio cychwynnol ac asesiadau
ddysgwyr ar gael, yn enwedig asesiadau sy’n ymwneud â medrau cyfathrebu,
rhifedd a TGCh, fel asesiadau darllen.
12 Trefnu bod yr arolygwyr yn cael sesiwn friffio ar iechyd a diogelwch ar ddechrau’r
cyfarfod tîm cyn yr arolygiad ar ddiwrnod cyntaf yr arolygiad.
13 Cytuno ar, a gwneud trefniadau domestig ar gyfer arolygwyr.
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Yn ystod yr arolygiad
Bydd arolygwyr yn cynnal cyfarfod tîm cyn yr arolygiad yn yr ysgol y diwrnod cyn
iddynt ddechrau ymweld â sesiynau a chynnal cyfweliadau. Gall fod yn ddefnyddiol
i’r pennaeth roi amlinelliad byr o waith yr ysgol ar ddechrau’r cyfarfod hwn. Yn y
cyfarfod hwn, dylai’r ysgol hefyd ddarparu sesiwn friffio ar iechyd a diogelwch ar
gyfer arolygwyr. Bydd arolygwyr yn trafod adroddiad hunanarfarnu’r ysgol, y
sylwebaeth cyn-arolygiad (SCA) a baratowyd gan yr arolygydd cofnodol a
thrywyddau ymholi sydd wedi’u nodi ynddi. Bydd yr ysgol eisoes wedi cael copi o’r
SCA (ni fydd hyn fel arfer yn gynharach na’r dydd Gwener cyn yr arolygiad). Yn
ystod y diwrnod hwn, bydd angen i arolygwyr fel arfer:
• gynllunio sesiynau i’w harsylwi yn ystod yr arolygiad;
• cytuno ar gyfweliadau gyda staff amrywiol, gan gynnwys uwch reolwyr a
rheolwyr canol a chadeirydd y llywodraethwyr;
• cynnal y cyfarfod rhieni/gofalwyr; a
• dechrau archwilio tystiolaeth.
Ar yr ail ddiwrnod a’r diwrnodau dilynol, bydd arolygwyr yn treulio eu hamser:
•
•
•
•

yn arsylwi sesiynau ac yn archwilio gwaith dysgwyr;
yn gwrando ar ddysgwyr;
yn cynnal cyfweliadau; ac
yn archwilio tystiolaeth arall.

Dylech hwyluso’r trefniadau i arolygwyr gasglu tystiolaeth i gefnogi barnau, fel y
disgrifir uchod. Diben arsylwi gwersi a sesiynau yn bennaf yw gwirio neu ddilysu
barnau cyffredinol yr ysgol ei hun ar safonau ac ansawdd yr addysgu a’r hyfforddi.
Bydd arolygwyr fel arfer yn treulio rhwng 30% a 50% o’u hamser yn arsylwi’r
addysgu: mae hyn yn debygol o fod rhwng 25 a 35 o wersi mewn ysgol uwchradd, yn
dibynnu ar ei maint. Bydd arolygwyr yn anelu at weld digon o sesiynau i lunio barn
gyffredinol ar safonau mewn gwersi ac ansawdd yr addysgu. Efallai na fydd
arolygwyr yn arsylwi pob un o’r athrawon. Mae’n bwysig i ysgolion werthfawrogi na
fydd arddull newydd arolygiadau bob amser yn arwain at safbwynt cynhwysfawr am
yr addysgu dros wers neu sesiwn gyfan, oherwydd gall fod diben penodol i’r arsylwi
wrth ddilyn trywydd ymholi.
Cyhyd ag y bo’n ymarferol, gall staff ddisgwyl cael trafodaeth broffesiynol fer gyda’r
arolygydd ar ddiwedd sesiwn arsylwi. Efallai y bydd angen cael trafodaeth lawnach
yn ddiweddarach mewn rhai achosion. Dylai ysgolion fod yn ymwybodol o’r ffaith
nad yw arolygwyr yn barnu athrawon unigol. Ar yr adeg hon, gall arsylwadau
arolygwyr fod yn farnau dros dro ar un agwedd neu fwy ar y Fframwaith Arolygu
Cyffredin. Gellir diwygio unrhyw farnau, wrth fyfyrio, ar ôl archwilio gwaith dysgwyr
neu siarad gyda dysgwyr, neu o ganlyniad i safoni o fewn y tîm. Bydd arolygwyr fel
arfer yn treulio o leiaf 30 munud yn arsylwi gweithgaredd dysgu. Ni fydd amserlenni
arsylwi’r arolygiad yn cael eu rhannu gyda staff ymlaen llaw fel arfer, a gallent newid
yn ystod yr arolygiad.
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Dylech hwyluso’r trefniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer cyfarfodydd arolygwyr gydag
aelodau o staff. Ni ddylai ysgolion ddisgwyl i bob un o’r staff gael cyfarfodydd gydag
arolygwyr. Bydd y trywyddau ymholi yn pennu pa aelodau o staff y mae angen i’r tîm
arolygu eu cyfweld.
Dylai fod gennych ystod o dystiolaeth yn barod, fel canlyniadau unrhyw brofion
sgrinio cychwynnol neu asesiadau medrau, neu samplau o waith dysgwyr y
gofynnodd yr arolygwyr amdanynt.
Dylech hwyluso’r trefniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer cyfarfodydd arolygwyr gyda
dysgwyr. Dylech fod yn ymwybodol o’r ffaith fod y trafodaethau hyn yn rhoi cyfle i
archwilio gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o’u gwaith, pa mor dda y maent yn
teimlo’u bod yn cael eu cefnogi, ac i ba raddau y mae’r ysgol yn cyfrannu at eu lles.
Mae cyfarfodydd gyda dysgwyr a phwyllgorau dysgwyr, fel cyngor yr ysgol, hefyd yn
darparu cyfleoedd i arolygwyr bennu’r rhan sydd gan ddysgwyr yn yr ysgol a’r
gymuned ehangach, fel eu rhan mewn gwneud penderfyniadau am eu bywyd yn yr
ysgol. Bydd cyfarfodydd gyda grwpiau o ddysgwyr fel arfer yn cael eu cynnal yn
ystod amser egwyl neu amser cinio.
Bydd y tîm hefyd yn ystyried safbwyntiau rhanddeiliaid ar yr ysgol ac yn profi
dilysrwydd y safbwyntiau hynny gyda staff a dysgwyr yn ystod yr arolygiad er mwyn
llywio barnau.
Os nad y pennaeth yw’r enwebai, bydd yr arolygydd cofnodol yn cynnal cyfarfod
gyda’r pennaeth bob dydd i egluro materion arolygu a thrafod canfyddiadau sy’n dod
i’r amlwg.
Bydd arolygwyr yn rhoi adborth llafar i arweinwyr a rheolwyr ar ddiwedd y rhan ar y
safle o’r arolygiad. Dylid gwahodd cynrychiolydd o’r awdurdod lleol i fynychu’r
cyfarfod. Yn y cyfarfod hwn, bydd uwch staff yn cael cyfle i gymathu’r barnau, trafod
materion ac egluro materion ffeithiol gydag arolygwyr. Dylai ysgolion nodi nad yw
barnau arolygu yn agored i drafodaeth, er y bydd arolygwyr eisiau gwneud yn siwr eu
bod wedi gweld yr holl dystiolaeth sy’n berthnasol i’w barnau. Os nad yw arolygwyr
yn teimlo’n hyderus yn y dystiolaeth sydd wedi dod i law, efallai y byddant eisiau
trefnu arolygiad dilynol i archwilio’n agosach unrhyw agwedd sydd â meysydd i’w
datblygu. Os yw’r dystiolaeth yn dangos yn glir bod meysydd sylweddol i’w datblygu,
yna bydd yr ysgol yn cael ei rhoi mewn categori o ysgolion sy’n achosi pryder (gweler
Atodiad 9 o’r ‘Arweiniad ar gyfer Arolygu Ysgolion Uwchradd’).
Mae’n bwysig eich bod yn codi unrhyw bryderon am arolygiad gyda’r arolygydd
cofnodol yn ystod yr arolygiad. Dylai’r tîm arolygu a’r ysgol wneud pob ymdrech i
ddatrys materion yn anffurfiol. Os bydd anghytuno o hyd, yna dylai’r ysgol ysgrifennu
at Reolwr Adborth a Chwynion yr arolygiaeth, neu’r contractwr os yw eu pryderon yn
ymwneud â’r arolygiad wedi’i gontractio yn allanol o ysgol yn gofyn i’w cwyn gael ei
hystyried ymhellach. Mae taflen yn esbonio gweithdrefn adborth a chwynion yr
arolygiaeth ar gael oddi ar wefan yr arolygiaeth, sef www.estyn.gov.uk.
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Ar ôl yr arolygiad
Bydd adroddiadau arolygu yn ymdrin â’r holl gwestiynau allweddol, dangosyddion
ansawdd ac agweddau ar y Fframwaith Arolygu Cyffredin.
Byddwch yn cael cyfle i gyfleu eich ymateb i’r arolygiad trwy’r Holiadur Ôl-Arolygiad a
fydd ar gael i chi yn yr Ystafell Arolygu Rithwir. Gallwch gyflwyno rhan 1 o’r Holiadur
Ôl-Arolygiad ar ôl wythnos yr arolygiad a rhan 2 ar ôl cyhoeddi’r adroddiad. Rydych
yn llenwi ac yn cyflwyno’r Holiadur Ôl-Arolygiad yn electronig trwy’r ystafell arolygu
rithwir. Mae Estyn yn mynd ati’n ofalus i ddadansoddi canlyniadau Holiaduron
Ôl-Arolygiad fel rhan o’i brosesau sicrhau ansawdd.
Bydd y cydlynydd arolygu yn anfon adroddiad drafft hwyr i’r ysgol i helpu gwirio
cywirdeb ffeithiol y cynnwys. Mae gan yr ysgol bum niwrnod gwaith i ystyried yr
adroddiad drafft. Bydd yr arolygydd cofnodol yn ystyried y sylwadau a gynigir ac yn
cywiro camgymeriadau ffeithiol. Dylai staff fod yn ymwybodol o’r ffaith fod yr holl
farnau yr adroddir arnynt yn ystod arolygiad yn rhai dros dro a’u bod yn gyfrinachol
nes cyhoeddi’r adroddiad.
Dylai’r argymhellion sy’n deillio o’r arolygiad roi syniad clir a phenodol i’r ysgol o’r
meysydd i’w gwella y bydd angen iddi fynd i’r afael â nhw. Dylech ddiwygio cynllun
gwella’r ysgol i ystyried yr argymhellion hyn.
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Gweithgarwch dilynol
Yn ystod pob arolygiad craidd, bydd y tîm arolygu yn ystyried a oes angen unrhyw
weithgarwch dilynol ar yr ysgol.
Mae pum math o weithgarwch dilynol:
1
2
3
4
5

Astudiaeth achos arfer ragorol
Monitro gan yr awdurdod lleol
Monitro gan Estyn
Gwelliant Sylweddol
Mesurau Arbennig

Mae’r gweithgarwch dilynol cyntaf yn cynnwys gweithredu gan yr ysgol i lunio
astudiaeth achos ‘arfer ragorol’ i’w lledaenu gan Estyn. Mae’r pedwar math dilynol o
weithgarwch dilynol yn cynnwys lefelau cynyddol o ymyrraeth yn unol ag angen.
Mae’r ail weithgarwch dilynol yn cynnwys adroddiad i Estyn gan yr awdurdod lleol
perthnasol. Mae’r tri olaf yn cynnwys ymweliadau gan arolygwyr Estyn. Categorïau
ffurfiol yw’r ddau weithgaredd dilynol olaf, sy’n berthnasol i ysgolion sy’n achosi
pryder, fel y diffinnir gan Ddeddf Addysg 2005 ac unrhyw gylchlythyrau cysylltiedig.
Bydd y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes a swyddogion y Cynulliad
yn cael gwybod pan fydd ysgolion yn cael eu rhoi yn y ddau gategori olaf ac yn cael
gwybod am gynnydd dilynol ar ôl arolygiadau monitro gan Estyn, fel sy’n ofynnol gan
y ddeddfwriaeth.
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