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1.0 ARGYMHELLIAD 
 

Gofynnir i'r Pwyllgor Sgriwtini: 
 

1.1 Nodi a chymeradwyo Cylch Gorchwyl y Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion 
 
2.0 PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
2.1 Mae aelodaeth y Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion yn cynnwys yr aelodau 

canlynol ar hyn o bryd: 
• Y Cynghorydd Meirion Jones 
• Y Cynghorydd Gwilym Jones 
• Y Cynghorydd Alun Mummery 
• Y Cynghorydd Lewis-Davies 
• Y Cynghorydd Richard Owain Jones 
• Y Cynghorydd Dylan Rees 
• Y Cynghorydd Jim Evans 
• Un sedd wag 

 
2.2 Yn dilyn etholiadau’r Cyngor ym mis Mai 2017 mae'n bosib y bydd angen 
 gwneud trefniadau i ailgyfansoddi aelodaeth y Panel. Er mwyn ailgyfansoddi’r 

 Panel cynghorir bod y Cylch Gorchwyl diweddaraf ar gael fel gwybodaeth gefndir 
ar gyfer unrhyw aelod newydd o'r Panel. Mae’r cylch gorchwyl arfaethedig i’w 
weld yn yr ATODIAD i'r adroddiad hwn. 
 

2.3 Gofynnir i'r Panel gymeradwyo'r Cylch Gorchwyl. 



  
  
                                                               ATODIAD 
  
CYLCH GORCHWYL Y PANEL ADOLYGU CYNNYDD YSGOLION  

Pwrpas y ddogfen hon yw dangos cylch gorchwyl y Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion (y 
Panel). 
 
1.0 CEFNDIR 
 
1.1 Sefydlwyd y Panel ar 21 Tachwedd 2012 gan y Pwyllgor Sgriwtini Addysg a 

Hamdden. ‘Roedd yn codi o argymhellion a wnaed gan Estyn ar ansawdd 
gwasanaethau addysg ar gyfer plant a phobl ifanc yn Ynys Môn. 
 

1.2 Mae’r Pennaeth Dysgu a’r Uwch Reolwr Safonau Ysgolion a Chynhwysiad yn  
rhoi arweiniad i'r Panel am ysgolion y gallai fod yn briodol eu gwahodd i 
ymddangos ger ei fron. Mae’r maen prawf a ddefnyddir i ddewis ysgolion yn 
seiliedig ar y fframwaith cenedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion, perfformiad 
yr ysgol ac adroddiadau Estyn. Y nod yw cael cymysgedd da o ysgolion bach, 
canolig, mawr cynradd / uwchradd. Pwysleisir mai mater i’r Panel yn unig fydd 
dewis pa ysgol a fydd yn ymddangos o’i flaen. 

 
1.3 Gall y Panel wahodd ysgolion i ailymddangos o’i flaen os oes materion y bydd 

angen eu hailystyried yn ddiweddarach. 
 
2.0 RÔL Y PANEL 
 
2.1       Gwella gwella perfformiad yr holl ysgolion ar Ynys Môn drwy herio perfformiad 

ysgolion unigol yn gadarn. 
 

2.2 Annog rhannu ymarfer da rhwng ysgolion, gan fanteisio ar wersi a ddysgwyd ac 
o brofiad ysgolion unigol. 

 
2.3 Gwella gwybodaeth yr aelodau lleol am yrwyr perfformiad allweddol a'r heriau 

sy'n wynebu ysgolion ar Ynys Môn. 
 
2.4 Rhoi hyder i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Sgriwtini, y Pwyllgor Gwaith a'r 

Rheoleiddwyr bod perfformiad ysgolion yn cael ei fonitro gan yr aelodau. 
 
2.5 Cynorthwyo'r Gwasanaeth Dysgu gyda rhaglenni a phrosiectau addysgol 

cyffredinol a chynyddu gwybodaeth am drefniadau gweithio ar y cyd rhwng y 
Cyngor a GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion ar gyfer Gogledd 
Cymru) er mwyn codi safonau. 

 
 



3.0 Y BROSES A’R TREFNIADAU AR GYFER ADRODD 
 
3.1 Derbyn adroddiadau gan y Pennaeth Dysgu a’r Uwch Reolwr Safonau Ysgolion  

ar berfformiad ysgolion unigol. 
 

3.2 Derbyn adroddiadau gan yr Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (GwE) ar 
berfformiad ysgolion unigol. 

 
3.3 Derbyn adroddiadau gan benaethiaid ar berfformiad ysgol ynghyd â’r 

gweithdrefnau a fabwysiadwyd sydd wedi arwain at well perfformiad.  
 
3.4  Gwneud argymhellion neu godi unrhyw fater sy'n peri pryder i sylw'r Pennaeth 

Dysgu a’r Aelod Portffolio perthnasol lle bo angen. 
 
3.5 Uwchgyfeirio materion ar gyfer sgriwtni lle bo angen. 
 
3.6 Cyflwyno adroddiadau ar gynnydd i'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

pob blwyddyn galendr. 
 
4.0 AELODAETH 
 
4.1       Y Panel i gynnwys 8 aelod (y Pwyllgor Sgriwtni Partneriaeth ac Adfywio i enwebu 

4 aelod a’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol i enwebu 4 aelod). 
 
4.2       Os bydd unrhyw aelod enwebedig yn ymddiswyddo o'r Panel neu ddim yn gallu 

parhau i fod yn aelod ohono (am ba reswm bynnag), bydd y Rhiant-Bwyllgor 
Sgriwtini yn enwebu aelod arall yn ei le. 

 
 
5.0  AMLDER A GWEINYDDU 
  
5.1  Bydd y Panel yn ceisio ystyried perfformiad 10 ysgol ym mhob blwyddyn galendr.  
 
5.2  Bydd gan holl gyfarfodydd y Panel raglen ysgrifenedig a rhoddir cyfle i aelodau  

gynnig eitemau ar gyfer y rhaglen cyn y cyfarfod. 
 
5.3 Cymerir cofnodion yn yr holl gyfarfodydd o’r Panel a fydd yn cynnwys crynodeb 

o'r pwyntiau trafod allweddol ac unrhyw gamau y cytunwyd i’w cymryd.  
 
5.4 Nid oes raid cael cworwm i’r Panel fedru bwrw ymlaen ond dylid rhoi sylw difrifol i 

ohirio'r cyfarfod os bydd llai na thri aelod yn bresennol. 
 
6.0 ADOLYGU’R CYLCH GORCHWYL 
 
6.1 Adolygir y Cylch Gorchwyl bob blwyddyn gan y Panel.  Bydd raid cyflwyno 

unrhyw newidiadau arfaethedig i'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i’w 
cymeradwyo’n ffurfiol.  


