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1 – Argymhelliad/ion  

 

Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio: 

 Nodi’r gwaith a wnaethpwyd gan y Panel Sgriwtini; 

 Cymeradwyo Cylch Gorchwyl diwygiedig y Panel fel y’i dangosir yn Atodiad 1 

(mae’r newidiadau wedi eu hamlygu mewn coch) 

 Cymeradwyo fod prif negeseuon yr adroddiad hwn yn cael eu dwyn i sylw'r Aelod 

Portffolio (Addysg, Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid) a Phennaeth y 

Gwasanaeth Dysgu. 

 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

 

Mae Cynllun y Cyngor 2017-2022 yn nodi uchelgais i weithio gyda phobl Ynys Môn, eu 

cymunedau a phartneriaethau er mwyn sicrhau ein bod yn cyflenwi’r gwasanaethau 

gorau posibl fydd yn gwella ansawdd bywyd pawb ym mhob rhan o’r Ynys. Un o’r tri nod 

yw’r cynllun i “greu amodau fydd yn galluogi pawb i gyrraedd eu potensial”. Mae gwaith y 

Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd Ysgolion (y Panel) yn un ffordd o roi hwb i ysgolion 

gyrraedd yr uchelgais a’r amcan hwnnw. 

 
 

 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau i graffu’r pwnc:- 

 

3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 

dinesydd] 
 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 

 

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 

 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 19 Mehefin 2018 

Pwnc: Adroddiad Cynnydd i’r Panel Sgriwtini: Adolygu 
Cynnydd Ysgolion 

Pwrpas yr Adroddiad: Adrodd ar waith y Panel o 6/2/18 i 11/6/18 

Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd Gwilym Jones 

Aelod(au) Portffolio: Cynghorydd R Meirion Jones 

Pennaeth Gwasanaeth: Arwyn Williams 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Gwyneth Môn Hughes a Geraint W Roberts 
01248 752908 
GwynethHughes@ynysmon.gov.uk 

Aelodau lleol: Nid yw’n ymwneud â Ward benodol 

mailto:GwynethHughes@ynysmon.gov.uk


  
2 

 
3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 

ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 
 hirdymor 
 atal 
 integreiddio 

 cydweithio 

 cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 

 A yw’r Pwyllgor yn fodlon â’r gwaith a wnaed gan y Panel? 

 A oes unrhyw awgrymiadau i gryfhau gwaith y Panel? 

 A oes unrhyw feysydd y mae angen i’r Panel graffu arnynt? 

 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

 

5.1 Bydd Aelodau’n ymwybodol fod 3 Panel Sgriwtini wedi eu sefydlu, sef: 

 Panel Sgriwtini: Cyllid (yn adrodd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol) 

 Panel Sgriwtini: Gwasanaethau Plant (yn adrodd i’r Pwyllgor Sgriwtini 

Corfforaethol) 

 Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion (yn adrodd i’r Pwyllgor Sgriwtini 

Partneriaeth ac Adfywio a 4 Aelod o’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol). 

 

5.2 Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gwaith y Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd 

Ysgolion (y Panel), o 6 Chwefror 2018 i 11 Mehefin 2018. 

 

5.3 Sefydlodd y Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden y Panel ar 21 Tachwedd 2012. 

Roedd yn deillio o argymhellion a wnaed gan Estyn ynglŷn ag ansawdd 

gwasanaethau addysg ar gyfer plant a phobl ifanc yn Ynys Môn. Mae’r Uwch Reolwr 

Safonau a Chynhwysiad Ysgolion yn darparu arweiniad i’r Panel ynglŷn ag ysgolion y 

byddai’n briodol i’w gwahodd i ymddangos o’i flaen. Mae’r meini prawf a ddefnyddir i 

ddewis ysgolion yn seiliedig ar y fframwaith cenedlaethol categoreiddio ysgolion, 

perfformiad ysgol ac adroddiadau Estyn a’r nod yw cael cymysgedd dda o ysgolion 

cynradd/uwchradd bach, canolig a mawr. 

 

5.4 Gall y Panel wahodd ysgolion i ailymddangos o’i flaen os oes unrhyw faterion sydd 

angen ailymweld â nhw. 

 

5.5 Ers yr Adroddiad Cynnydd diwethaf, a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar 6 Chwefror 2018, 

mae’r Panel wedi cyfarfod 5 gwaith:- 

 9 Chwefror 2018 

 16 Mawrth 2018 
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 20 Ebrill 2018 

 22 Mai 2018 

 8 Mehefin 2018 

 

5.6 Mae’r Panel wedi canolbwyntio ar y materion a ganlyn ers 6 Chwefror 2018: 

 

 Rhoi ystyriaeth i berfformiad pedair ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd 

(dyddiadau amrywiol) 

 Cyn bob cyfarfod mae’r Panel yn derbyn data perfformiad ysgol ac adroddiad 

cryno gan yr Uwch Swyddog Safonau a Chynhwysiad yn cynnwys awgrym o 

gwestiynau. Yn ogystal, mae’r Panel yn gwneud defnydd da o’r wybodaeth a 

dderbynnir gan y Swyddog GwE sydd ar gael ym mhob cyfarfod i drafod y 

gefnogaeth a roddwyd i’r ysgolion ac i roi sylw i berfformiad. Mae’r wybodaeth a 

gesglir cyn y cyfarfod yn cynorthwyo’r Panel i ganolbwyntio ar feysydd ymholiad 

penodol sydd angen i’r ysgol eu gwella. 

 Ar 9 Chwefror, derbyniodd y Panel ddiweddariad hanfodol ynglŷn â pholisi 

Llywodraeth Cymru ar ddatblygu’r Gymraeg drwy’r system Addysg. Cafodd y 

Panel drosolwg o’r heriau sy’n wynebu rhai ysgolion, ynghyd â chrynodeb o’r 

camau a gymerwyd i gyflawni Cynllun Gweithredu’r adran, Y Gymraeg mewn 

Addysg 2017-2021. Cyflwynwyd trosolwg i’r Panel o’r gwaith cefnogi a wnaed 

mewn ysgolion sy’n wynebu’r heriau mwyaf a thrwy gadw’r wybodaeth honno 

mewn cof, roedd y panel yn gallu herio rhai ysgolion yn well ynghylch eu gallu i 

wella. Yn ogystal, mynychodd aelodau’r Panel sesiwn hyfforddi dan arweiniad 

Estyn, ynglŷn â chodi ymwybyddiaeth am ddisgwyliadau Estyn mewn perthynas 

â’r Iaith Gymraeg. Fel rhan o’i waith parhaus, mae’r Panel wedi ymrwymo i 

sicrhau fod pob ysgol ar Ynys Môn yn dilyn Cwricwlwm Cymraeg Iaith Gyntaf 

Llywodraeth Cymru. 

 Ar 20 Ebrill ystyriodd y Panel yr heriau a’r gwersi i’w dysgu wrth agor dwy ysgol 

newydd. Cafodd y Panel sicrwydd sylweddol fod y ddwy ysgol sydd newydd agor, 

er bod gwrthwynebiad a theimladau negyddol tuag atynt yn ystod y cyfnodau 

ymgynghori cynnar, erbyn hyn yn ysgolion llawn, poblogaidd ac yn destun 

balchder yn y gymuned leol. 

 Ar 8 Mehefin, adolygodd y Panel welliannau mewn ysgol a ymddangosodd o flaen 

y panel am y tro cyntaf ym mis Hydref 2017. Cafodd y Panel sicrwydd fod yr ysgol 

ar y trywydd iawn i wneud cynnydd da yn erbyn y 6 argymhelliad a nodwyd gan 

Estyn yn Haf 2017. Cafwyd disgrifiad gonest gan y Pennaeth o’r daith i wella’r 

ysgol hyd yn hyn ac roedd yn adlewyrchu tystiolaeth a roddwyd gan y swyddog 

GwE.  

 Nododd y Panel brif negeseuon yw cyflwyno i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 

Adfywio ar 19 Mehefin 2019. 

 

5.7 Daeth y Panel i’r casgliad fod angen adrodd ar y prif negeseuon a ganlyn i’r Pwyllgor 

Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ar 19 Mehefin 2018. 
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PRIF NEGESEUON 

 

 Cynllun Cyflawni / Gwella'r Gwasanaethau Dysgu 

 Mae’r Panel yn ystyried ei bod yn briodol iddo fonitro Cynllun Cyflawni / Gwella’r 

Gwasanaethau Dysgu. Er mwyn pwysleisio’r agwedd hon ar waith y Panel, ystyrir 

bod angen cryfhau ei Gylch Gorchwyl. Mae’r Cylch Gorchwyl diwygiedig ynghlwm 

yn ATODIAD 1, gyda pharagraff newydd, 2.2, wedi ei amlygu mewn coch. Bwriad 

y Panel yw monitro gweithrediad y Cynllun Cyflawni / Gwella yn ystod cyfarfodydd 

yn y dyfodol. 

 

 Trawsnewid Ysgolion 

 Roedd arfer dda yn amlwg ac yn cael ei ddefnyddio gan y ddau Bennaeth er 

mwyn sicrhau cysondeb drwy ddod i gytundeb wrth gynllunio cwricwlwm a 

thrafodwyd disgwyliadau cytunedig gyda’r holl randdeiliaid perthnasol cyn symud i 

mewn i’r adeiladau newydd. 

 Cryfhawyd gwaith ysgol i ysgol yn ystod y misoedd cyn agor ysgol newydd fel bod 

y Pennaeth a’r athrawon yn meddu ar wybodaeth dda am gyraeddiadau ac 

anghenion cyfredol y disgyblion. 

 Mae penaethiaid mewn ysgolion newydd yn wynebu heriau penodol wrth recriwtio 

staff. Mae deddfwriaeth a gweithdrefnau cyflogaeth cymhleth yn gallu cyfyngu ar y 

gronfa o athrawon posib sydd ar gael.  

 Mae’n bwysig fod Penaethiaid a Llywodraethwyr yn derbyn cyngor a hyfforddiant 

perthnasol ynglŷn â pholisïau a phrosesau hanfodol y mae’n rhaid eu dilyn megis 

y broses fedrusrwydd, petai achos yn codi. Mae angen i’r Cyngor weithio gydag 

Adnoddau Dynol a GwE i ddarparu cefnogaeth i ysgolion newydd yn y maes hwn 

er mwyn sicrhau fod darpariaeth o safon uchel yn gyson ym mhob dosbarth. 

 Pan fydd ysgol newydd yn agor, mae angen cryfhau ymhellach y cyfathrebu 

rhwng y Pennaeth a benodwyd a’r Cyngor er mwyn sicrhau fod camau lliniaru’n 

cael eu cymryd mewn modd amserol er mwyn delio â materion megis trefniadau 

staffio, cyllideb yr ysgol ar gyfer y dyfodol (mae cost wirioneddol rhedeg ysgol 

newydd yn gallu bod yn uwch nag a ragwelwyd) ac unrhyw broblemau adeiladau 

a allai arwain at oedi cyn agor ysgol newydd. 

 Cyn belled ag y bo’n ymarferol, dylai’r Cyngor osgoi sefyllfa lle mae trawsnewid 

ysgolion yn cael ei ddal mewn cylch o ddechrau a stopio, gan fod hynny’n achosi 

ansicrwydd i ysgolion, rhieni a’r gymuned ehangach. 

 

 Yr Iaith Gymraeg 

 Mae Polisi Addysg y Cyngor mewn perthynas â’r Iaith Gymraeg yn cael ei 

weithredu’n llawn gan rhan fwyaf o’r ysgolion ar yr Ynys. 

 Mae’r Siarter Iaith Gymraeg wedi rhoi ffocws penodol i ysgolion wrth sicrhau fod y 

Gymraeg yn cael ei defnyddio fel iaith bob dydd. 

 Mae canran y disgyblion sy’n siarad Cymraeg fel Iaith Gyntaf ym mhob un o’r 

ysgolion a wahoddwyd yn ystod y flwyddyn academaidd hon wedi bod yn llai na 

40%. Mewn rhai ysgolion roedd y nifer yn llawer is ac yn her i’r athrawon a’r 

penaethiaid. Fodd bynnag, roedd yr holl ysgolion yn cytuno fod y Siarter wedi cael 

effaith gadarnhaol o ran codi ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg a’i diwylliant.  
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 Mae tair ysgol yn wynebu mwy o her o ran sicrhau eu bod yn cwrdd yn llawn â’r 

disgwyliadau newydd ynglŷn â Pholisi’r Gymraeg, fodd bynnag mae’r holl ysgolion 

yn cymryd camau petrus tuag at newid. 

 Darperir cefnogaeth ychwanegol i ysgolion sy’n wynebu mwy o heriau drwy 

grantiau penodol sy’n cael eu rheoli gan GwE. 

 Mae Polisi Llywodraeth Cymru yn rhoi disgwyliad fod pob ysgol yn dilyn 

Cwricwlwm Cymraeg Iaith Gyntaf. Ni fydd cymhwyster Cymraeg Ail Iaith ar gael 

mewn blynyddoedd i ddod. 

 
 
 

6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 

Amherthnasol 

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

Dim 

 
 

8 – Atodiadau  

1. Cylch Gorchwyl y Panel Sgriwtini : Panel Cynnydd Ysgolion 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

- 
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ATODIAD 1 

CYLCH GORCHWYL Y PANEL SGRIWTINI :ADOLYGU CYNNYDD YSGOLION  

Pwrpas y ddogfen hon yw dangos y cylch gorchwyl. 

1.0 CEFNDIR 

1.1 Sefydlwyd y Panel ar 21 Tachwedd 2012 gan y Pwyllgor Sgriwtini Addysg aHamdden. 

‘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. 

 

2.1 RÔL Y PANEL 

2.1      Gwella gwella perfformiad yr holl ysgolion ar Ynys Môn drwy herio perfformiad ysgolion 

unigol yn gadarn. 

2.2  I fonitro Cynllun Cyflawni /Gwella'r Gwasanaethau Dysgu (ynghyd ag olynydd neu 

gynlluniau gweithredu cysylltiedig). 

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

ysgolion unigol. 

2.4 Gwella gwybodaeth yr aelodau lleol am yrwyr perfformiad allweddol a'r heriau sy'n wynebu 

ysgolion ar Ynys Môn. 

2.5 Rhoi hyder i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Sgriwtini, y Pwyllgor Gwaith a'r Rheoleiddwyr 

bod perfformiad ysgolion yn cael ei fonitro gan yr aelodau. 

2.6 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. 
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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 15  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.  

 

 


