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1 – Argymhelliad/ion  
Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio argymell: 
1.  Ei fod yn cytuno bod y Panel yn darparu her digonol i berfformiad ysgolion unigol.  
2. Ei fod yn cytuno bod y Panel yn monitro gweithrediad Cynllun Gwella’r Gwasanaeth Dysgu a 

bod y cynllun yn datblygu yn unol â’r targedau hyd yma. 
3.  Ei fod yn cytuno bod cynnydd yn cael ei wneud gan y Panel o ran monitro’r gwaith sy’n cael ei 

ymgymryd ag ef gan Grŵp Arweinyddiaeth Clwstwr y Cyfnod Sylfaen sy’n arwain ar wella 
perfformiad yn y Cyfnod Sylfaen ar draws yr Ynys. 

4.  Nad oes unrhyw faterion ar hyn o bryd sydd angen eu huwchgyfeirio i sylw’r Pwyllgor Gwaith yn    
dilyn gwaith parhaus y Panel.  

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 
Mae Cynllun y Cyngor Sir 2017 – 2022 yn cynnwys yr uchelgais i weithio â phobl Ynys Môn, eu 
cymunedau a phartneriaethau er mwyn sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau gorau posibl a 
fydd yn gwella ansawdd bywyd pawb ar draws yr Ynys. Un o’r tri nod yn y cynllun yw ‘Creu amodau 
a fydd yn galluogi pawb i gyflawni eu potensial”. Mae gwaith y Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd 
Ysgolion (y Panel) yn allweddol er mwyn cefnogi ysgolion i gyflawni’r dyhead a’r amcan hwnnw.   
 

 
 

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

 
3.1 Yr effaith y 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 

 
Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio  
Dyddiad: 12 Rhagfyr 2018  
Pwnc: Adroddiad Cynnydd gan y Panel Sgriwtini Adolygu 

Cynnydd Ysgolion 
Pwrpas yr Adroddiad: Adroddiad ar waith y Panel rhwng 11/6/18 a 5/12/18 
Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd Gwilym Jones 
Aelod(au) Portfolio: Cynghorydd R Meirion Jones 
Pennaeth Gwasanaeth: Arwyn Williams 
Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Gwyneth Môn Hughes 
01248752908 
GwynethHughes@ynysmon.gov.uk  

Aelodau lleol: Ddim yn berthnasol i unrhyw Ward benodol.  

mailto:GwynethHughes@ynysmon.gov.uk
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3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu sicrhau 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 sy’n cael ei wneud gan y Panel? 
• Oes yna unrhyw awgrymiadau sut y gellid cryfhau gwaith y Panel? 
• Oes yna unrhyw feysydd y mae angen i’r Panel eu craffu? 

 
5 –  Cefndir / Cyd-destun 
5.1 Bydd Aelodau yn ymwybodol fod 3 Phanel Sgriwtini wedi eu sefydlu, sef: 

• Panel Sgriwtini: Cyllid – Adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 
• Panel Sgriwtini: Gwasanaethau Plant – adrodd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 
• Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion – adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Sgriwtini 

Partneriaeth ac Adfywio. Mae Aelodaeth y Panel yn cynnwys:  
1. Cynghorydd Gwilym O Jones (Cadeirydd)  
2. Cynghorydd Alun Roberts (Is-gadeirydd) 
3. Cynghorydd Margaret M Roberts  
4. Cynghorydd Vaughan Hughes 
5. Cynghorydd Kenneth P Hughes 
6. Cynghorydd Richard Griffiths 
7. Cynghorydd John Arwel Roberts  
8. Keith Roberts 
  

5.2  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gwaith y Panel Adolygu Cynnydd Ysgolion (y Panel) rhwng 11 
Mehefin 2018 a 5 Rhagfyr 2018.  

 
5.3 Sefydlodd y Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden Banel ar 21 Tachwedd 2012. Gwnaed hyn yn 

dilyn argymhelliad gan Estyn mewn perthynas ag ansawdd gwasanaethau addysg ar gyfer plant 
a phobl ifanc Ynys Môn. Mae’r Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant yn rhoi arweiniad i’r Panel 
am yr ysgolion a fyddai’n briodol eu gwahodd gerbron y Panel. Mae’r meini prawf a ddefnyddir 
ar gyfer dewis yr ysgolion yn seiliedig ar y fframwaith cenedlaethol ar gyfer categoreiddio 
ysgolion, perfformiad ysgolion ac adroddiadau Estyn a’r nod yw gweld cymysgedd dda o ysgolion 
cynradd ac uwchradd o faint bach, canolig a mawr.  

 
5.4 Dros y misoedd diwethaf, mae’r Panel hefyd wedi elwa o weld ysgolion sydd wedi cael 

canlyniadau llwyddiannus wrth godi safonau, wedi derbyn adroddiadau Estyn da ac sydd wedi 



F5 -301118     
3 

 
gallu cysylltu thema a flaenoriaethir yn genedlaethol er mwyn deall yr heriau amrywiol a wynebir 
gan ysgolion.  

 
5.5. Gall y Panel wahodd ysgolion i fynychu ar fwy nag un achlysur os oes unrhyw faterion sydd 

angen ail edrych arnynt yn ddiweddarach.  
 
5.6  Ers yr Adroddiad Cynnydd diwethaf a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar 19 Mehefin 2018, mae’r Panel 

wedi cyfarfod 5 gwaith:-  
• 13 Gorffennaf 2018 – Ysgol Gynradd Bodedern 
• 7 Medi 2018 – Adolygu’r Cynllun Gweithredu Dysgu 
• 27 Medi 2018 – Cyfnod Sylfaen  
• 25 Hydref 2018 – Ysgol y Ffridd ac Ysgol y Graig  
• 22 Tachwedd 2018- Ysgol Corn Hir ac Ysgol Henblas  

 
5.7 Mae’r Panel wedi canolbwyntio ar y materion canlynol:  
 
• Bu’r Panel gyfarfod â chynrychiolwyr o bump ysgol gynradd a phedwar aelod o’r Grŵp 

Arweinyddiaeth Cyfnod Sylfaen. Bydd yr Uwch Swyddog Safonau a Chynhwysiant yn rhoi i’r 
Panel grynodeb o berfformiad yr ysgol cyn bob cyfarfod. Bydd y Panel hefyd yn derbyn 
gwybodaeth gan GwE; bydd swyddog ar gael mewn cyfarfodydd i drafod unrhyw gymorth y mae’r 
ysgol yn ei dderbyn. Ble bo hynny’n briodol, gwahoddir ysgolion yn ôl i ddarparu diweddariadau 
ar y meysydd hynny sydd wedi eu hadnabod gan y Panel fel rhai sydd angen eu gwella. Ers 
Gorffennaf 2018, cytunwyd y dylai’r ysgolion sy’n dod gerbron y Panel dderbyn llythyr diolch 
sydd hefyd yn rhoi cyfle i’r panel ddarparu adroddiad byr ar eu canfyddiadau. Mae hefyd yn rhoi 
cyfle i’r Panel wahodd ysgolion yn ôl er mwyn monitro cynnydd penodol.  

 
• Derbyniodd y panel ddiweddariadau gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â gweithrediad y 

Cynllun Gweithredu Gwasanaethau Dysgu. Mae’r Cynllun yn adnabod ffrydiau gwaith manwl er 
mwyn gwella perfformiad ysgolion. Mae hon yn eitem sefydlog ar Raglen Waith y Panel.  

 
• Mae gwella perfformiad yn y Cyfnod Sylfaen yn rhywbeth sy’n uchel iawn ar agenda’r Adran 

Ddysgu ac er y cafwyd canlyniadau da o ran sicrhau bod bron pob ysgol bellach yn asesu sgiliau 
Cymraeg iaith gyntaf eu plant, mae sicrhau cysondeb safonau uchel ar draws yr holl bynciau yn 
parhau’n flaenoriaeth. 

 
• Mae’r sector ysgolion cynradd a’r Gwasanaeth Dysgu yn ymwybodol bod angen gwelliannau yn 

y Cyfnod Sylfaen. Mae’r Panel yn falch o allu nodi, er mwyn gyrru gwelliant yn y maes hwn, bod 
Grŵp Clwstwr Arweinyddiaeth Cyfnod Sylfaen wedi’i sefydlu. Dechreuodd gwaith y Grŵp hwn 
ym Mehefin 2018.  

 
• Yn dilyn sesiwn friffio gan y Grŵp Clwstwr Arweinyddiaeth Cyfnod Sylfaen, roedd y panel yn 

dawel eu meddyliau bod cynllun gweithredu cadarn wedi cael ei sefydlu er mwyn cryfhau’r maes 
hwn. Mae’r panel hefyd yn fodlon bod cyd flaenoriaethau a gweithredoedd yr Ysgolion yn 
uniongyrchol gysylltiedig â Chynllun Gweithredu y Gwasanaethau Dysgu. Bydd adroddiad 
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monitro tymhorol gan Uwch Swyddog Safonau yn sicrhau bod y Cyfnod Sylfaen yn parhau i fod 
yn uchel ar agenda’r Panel a bod cynnydd yn cael ei fesur. Nododd y Panel bod cynnydd wedi’i 
wneud a bod y Grŵp Clwstwr Arweinyddiaeth Cyfnod Sylfaen yn awyddus i gydweithio ac y bydd 
hynny’n arwain at welliannau o ran addysgu a dysgu ar draws yr Ynys. Fodd bynnag, hyd yma, 
nid yw’r gwaith sydd wedi’i wneud wedi cael digon o amser i effeithio ar safonau. Bydd y Panel 
yn parhau i fonitro cynnydd.  

 
• Mae’r Panel o’r farn y dylai perfformiad yn y sector uwchradd, er ei fod yn dda, fod yn well. 

Darparwyd trosolwg o ganlyniadau addysgol y pum ysgol uwchradd ar Ynys Môn. Nodwyd fod 
canlyniadau rhai pynciau yn siomedig o gymharu ag ysgolion eraill yn yr ardal. Fodd bynnag, 
cydnabyddir bod materion cymhleth mewn perthynas â meincnodi yn ei gwneud hi’n anodd 
cymharu perfformiad gan fod newidiadau wedi cael eu gwneud i’r cwricwlwm a marciau lefelau 
trothwy mewn rhai pynciau (o gymharu â’r arholiadau a gafwyd 12 mis ynghynt). Roedd un Ysgol 
Uwchradd yn teimlo nad oedd modd iddynt fynychu’r Panel ar ddechrau’r flwyddyn academaidd 
ond mae ail wahoddiad bellach wedi’i anfon ar gyfer dyddiad sy’n ddiweddarach yn y tymor.  

 
• Cyhoeddodd Pennaeth Dysgu hoffai  Penaethiaid  ysgolion uwchradd  wahodd aelodau y Panel  

i ystyried ymweliadau i’r  ysgolion. Byddai hyn yn rhoi goleuni pellach i’r aelodau'r Panel ar 
safonau ysgolion a chyfle i siarad â disgyblion a staff.  Roedd aelodau'r panel yn ddiolchgar am 
y cyfle ac yn fodlon derbyn y gwahoddiadau, fodd bynnag, cytunwyd y dylid parhau gofyn i 
benaethiaid  adrodd  i’r Panel yn y fformat arferol. 

 
• Mae’r Panel yn bryderus bod niferoedd disgyblion sy’n cael Prydau Ysgol Am Ddim yn gostwng 

er nad yw economi’r Ynys ar y cyfan yn adlewyrchu’r newid yn amgylchiadau teuluoedd. Mae 
ysgolion yn wynebu heriau sylweddol wrth geisio sicrhau bod disgyblion bregus yn cael eu 
cefnogi i allu cael mynediad i addysg gwell. Mae gan y Panel bellach well dealltwriaeth bod 
strategaethau cynhwysiant amrywiol megis Talk About, Therapi Chwarae a Grwpiau Meithrin 
wedi dod yn declynnau hanfodol mewn nifer o ysgolion er mwyn cefnogi’r disgyblion mwyaf 
bregus.  

 
• Yn ddiweddar cafwyd tystiolaeth bod pennaeth newydd wedi cydweithio’n effeithiol rhwng yr 

Awdurdod a GwE ac felly wedi galluogi ysgol i ddod allan o mesurau  Estyn. Roedd y Panel yn 
falch o glywed gan y Pennaeth a’r Cadeirydd Llywodraethwyr eu bod yn sylweddoli mai plant 
sydd yn dod gyntaf bob tro.     

 
5.8  Daeth y Panel i’r casgliad nad oedd unrhyw negeseuon allweddol yr oedd angen eu cyfeirio 

at y Pwyllgor Gwaith ar hyn o bryd.  
 

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

 
7 – Oblygiadau Ariannol 
Dim 

 
8 – Atodiadau  
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- 

 
9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach os gwelwch 
yn dda): 
- 

 


