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Hunan-werthuso’r ysgol: crynodeb  

Cryfderau: 

• Datblygir sgiliau personol a chymdeithasol y disgyblion yn dda iawn o’r cychwyn cyntaf yn y Cyfnod 

Sylfaen. Ceir hyn effaith  gadarn iawn ar ymddygiad a’r ethos o gydweithio a chyd-chwarae ar draws 

yr ysgol.  

• Erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen mae rhanfwyaf o ddisgyblion yn ysgrifennu’n effeithiol mewn ystod 

eang o ffurfiau. 

• Erbyn diwedd CA2 mae rhan fwyaf o’r disgyblion yn ysgrifennu’n glir ac yn effeithiol yn y ddwy iaith. 

• Mae defnydd  rhifedd, llythrennedd, meddwl a TGCh yn datblygu’n dda iawn. 

• Mae rhan fwyaf o’r disgyblion yn hyderus wrth ddefnyddio medrau meddwl a sgiliau ymchwiliol da yn 

eu gwaith.  

• Mae sgiliau digidol disgyblion yn cael eu datblygu'n dda, mae’r disgyblion yn defnyddio'r sgiliau hyn 

yn effeithiol ar draws pob maes o'u dysgu.  

• Mae’r rhanfwyaf o ddisgyblion yn defnyddio eu medrau ac amryw o strategaethau i oresgyn 

problemau ar draws y cwricwlwm yn effeithiol. 

• Ar y cyfan, mae medrau dysgu annibynnol rhanfwyaf y disgyblion yn datblygu'n dda. Mae disgyblion o 

bob gallu yn gwneud cynnydd da ar draws yr ysgol o'u pwyntiau cychwyn amrywiol.  

• Mae bron pob disgybl yn teimlo’n ddiogel ac yn derbyn y gofal gorau posib o fewn yr ysgol. Maent yn 

gwybod at bwy i droi pe baent yn gofidio. 

• Mae gan bron pob disgybl ymwybyddiaeth gadarn o bwysigrwydd bwyta’n iach a chadw’n heini. 

• Mae ymddygiad bron pob un yn dda iawn o fewn y dosbarthiadau ac o gwmpas yr ysgol.  

• Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn hyderus pan yn cydweithio a’u cyfoedion ac eraill. 

• Mae bron bob disgybl yn frwdfrydig ac yn awyddus i ddysgu gyda’r rhan fwyaf yn dangos ymroddiad 

yn y gwersi a’r gallu i ddyfalbarhau’n dda ar dasgau am gyfnodau estynedig.  

• Mae bron pob disgybl yn chwarae rhan werthfawr yn y gymuned. 

• Ceir ystod eang o gyfleoedd i ddisgyblion i gyfrannu at fywyd ysgol trwy wahanol grwpiau llais 

disgyblion.  

• Mae ystafelloedd dosbarth yn amgylcheddau dysgu cynhyrchiol, gweithredol a deniadol.  

• Cynllunir gwersi gofalus a manwl sy’n ysgogi diddordeb a brwdfrydedd y rhan fwyaf o’r disgyblion yn 

llwyddiannus. 

• Cynllunir a defnyddir amrywiaeth o strategaethau addysgu’n effeithiol gan bron pob athro, sy’n 

cynnwys gwaith ymchwiliol a chreadigol er mwyn cynnwys a chwrdd â gofynion pob disgybl  

• Cynllunir nifer o weithgareddau priodol sy’n galluogi bron pob disgybl i ddatblygu’n plentyn cyflawn.  

• Mae bron bob disgybl yn frwdfrydig ac yn awyddus i ddysgu gyda’r rhan fwyaf yn dangos ymroddiad 

yn y gwersi a’r gallu i ddyfalbarhau’n dda ar dasgau am gyfnodau estynedig.  

• Mae perthynas dda iawn rhwng y disgyblion a’r athrawon ac mae gan y rhanfwyaf ddisgwyliadau 

uchel a heriol ar eu cyfer. 

• Ceir ethos Gymreig rhagorol yn yr ysgol 

• Ceir amrywiaeth eang, da o brofiadau ysgogol sy’n datblygu’r medrau’n dda. 

• Mae gan yr ysgol ethos gofalgar a chynhwysol iawn.  

• Mae’r ysgol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion yn 

effeithiol iawn. 

• Sicrheir cyfle cyfartal i bob disgybl ym mhob agwedd o’i gwaith. 

• Mae’r ysgol yn gosod pwyslais eithriadol o uchel ar gydraddoldeb, amrywiaeth a pharch.  

• Mae trefniadau effeithiol iawn yn eu lle ar gyfer helpu disgyblion i reoli eu teimladau a datblygu 

hunanddelwedd a hunan-barch. 

• Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn dda iawn. 

• Datblygir gwerthfawrogiad disgyblion o wahanol ddiwylliannau a chredoau eraill yn llwyddiannus 

iawn.  
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• Mae’r ysgol yn gwneud trefniadau effeithiol iawn ar gyfer hyrwyddo bwyta ac yfed yn iach ynghyd â 

chadw’n heini. 

• Mae gweithdrefnau diogelu plant yn gadarn. Mae dealltwriaeth y disgyblion o sut i gadw’n ddiogel ar y 

we yn dda iawn. 

• Mae gan y pennaeth, y llywodraethwyr a’r uwch dîm rheoli (UDRh) weledigaeth glir a disgwyliadau 

uchel ar gyfer datblygu’r ysgol yn gymuned lwyddiannus. 

• Mae’r uwch dîm rheoli yn chwarae rôl lawn wrth osod cyfeiriad strategol clir i waith yr ysgol. 

• Mae gan yr ysgol weithdrefnau rheoli perfformiad trylwyr sy’n annog staff i ddatblygu a gwella eu 

harfer trwy osod amcanion pwrpasol sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau’r ysgol. 

• Mae gan y llywodraethwyr wybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth drylwyr am berfformiad a 

phrosesau’r ysgol 

• Mae gweithdrefnau hunanarfarnu’r ysgol yn fanwl ac yn cynnwys ystod eang o dystiolaeth 

uniongyrchol a phriodol, sy’n seiliedig ar ansawdd yr addysgu a dysgu 

• Mae cyswllt effeithiol yn bodoli rhwng deilliannau'r adroddiad hunanarfarnu a blaenoriaethau'r cynllun 

datblygu ysgol. Mae'r CDY yn ddogfen weithredol sy’n canolbwyntio'n glir ar godi safonau. Mae'r 

camau gweithredu buddiol ar gyfer cyflawni'r blaenoriaethau yn cynnwys amserlen gweithredu fanwl 

ac yn nodi cyfrifoldebau staff, adnoddau a gofynion cyllidol yn glir. 

• Mae’r ysgol yn cydweithio’n llwyddiannus iawn gydag amrywiaeth o ysgolion cynradd y dalgylch i 

rannu arfer dda o fewn yr addysgu i ddatblygu lles a safonau disgyblion. 

• Mae gan yr ysgol gynllun manwl ar gyfer defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion, sy’n nodi 

cefnogaeth bwrpasol ar gyfer disgyblion difreintiedig 

 

Meysydd i'w datblygu: 

•  Parhau i ddatblygu hyder llawer o ddisgyblion i ddefnyddio’u sgiliau rhifedd pan yn datrys problemau 

rhesymu ac yn drawsgwricwlaidd. 

• Datblygu medrau ysgrifennu cyfoethog yn drawsgwricwlaidd 

• Hyrwyddo iechyd a lles disgyblion er mwyn datblygu eu gallu i wynebu heriau a chyfleoedd bywyd 

• Tynhau gweithdrefnau asesu ar gyfer dysgu er mwyn llywio addysgu a dysgu y dyfodol yn fwy 

llwyddiannus 

• Cryfhau’r gweithdrefnau hunanarfarnu fel bod holl aelodau’r staff ddealltwriaeth gadarn o gryfderau a 

meysydd sydd angen eu gwella yn yr ysgol. 

• Ehangu arweinyddiaeth dosranedig er mwyn sicrhau gweithdrefnau atebolrwydd clir. 

• Parhau i gynllunio a mapio’r disgrifiadau dysgu 

 

GWERTHUSIAD CYNLLUN DATBLYGU YSGOL 2021/22 

Blaenoriaeth Gwerthuso cynnydd  

1. Dylunio, cynllunio ac 
ymwreiddio’r 6 Maes 
Dysgu a Phrofiad trwy’r 
ysgol er mwyn sicrhau 
datblygiad a pharhad yn 
sgiliau’r disgyblion  

Mae staff yr ysgol yn gyfarwydd â chynnwys pob Maes Dysgu a Phrofiad 
sydd yn berthnasol i’r oedran maent yn addysgu 
Defnyddir y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig i lywio’r broses o ddatblygu 
cynnwys cwricwlwm YMB. O ganlyniad, sicrheir bod yna gyswllt cryf rhwng 
cynnwys ein cwricwlwm a’r datganiadau. 

2. Ymwreiddio dulliau Llais 
21 ar draws yr ysgol er 
mwyn gwella safonau 

Cynlluniwyd tasgiau llafar da er mwyn sicrhau bod gan y disgyblion y sgiliau 
er mwyn cymryd rhan a gwella eu llafaredd yn effeithiol. O ganlyniad, mae 
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cywirdeb iaith pob 
disgybl. 

safon sgiliau llafaredd (siarad a gwrando) disgyblion wedi datblygu’n 
llwyddiannus. 
Mae’r staff wedi ystyried a chynllunio yr hyn mae’r disgyblion yn siarad 
amdano er mwyn ennyn diddordeb disgyblion a chefnogi eu dysgu. Mae hyn 
yn sicrhau bod y trafodaethau yn bwrpasol ac o ansawdd uchel.  
Dengys yr arsylwadau gwersi bod rhan fwyaf o ddisgyblion 
-wedi datblygu hunanhyder wrth drafod a bod eu sgiliau llafar yn dda neu’n 
well. 
-yn defnyddio iaith briodol wrth drafod 

3. Gwella annibyniaeth a 
hybu gwydnwch 
disgyblion wrth ddewis yr 
heriau priodol. 

Cynllunir heriau priodol sy’n cwrdd â gofynion bron pob disgybl. O ganlyniad 
mae hyn yn annog annibyniaeth bron pob disgybl yn ystod gwersi. 
Mae rhan fwyaf o ddisgyblion yn gallu gwerthuso eu dysgu a'u 
camgymeriadau, gan adnabod meysydd i'w datblygu 
Datblygwyd strategaethau sydd yn helpu bron pob disgybl i reoli eu lles a 
meithrin gwydnwch. O ganlyniad, maent yn ymateb yn fwy gadarnhaol wrth 
wynebu heriau, ansicrwydd neu fethiant. 

4. Ymwreiddio athroniaeth 
ac addysgeg y Ddeddf 
Anghenion Dysgu 
Ychwanegol newydd ar 
draws yr ysgol. 

Nodwyd ADY yn gynnar. O ganlyniad darparwyd y cymorth mwyaf addas i 
ddysgwyr. 
Mae’r Cydlynydd ADY yn cynorthwyo staff yn hynod o lwyddiannus i gael 
mynediad at adnoddau, gwybodaeth, cysylltiadau a gwasanaethau priodol er 
mwyn llywio’r arfer orau. 
Mae pob cynllun ADY neu proffil un dudlaen yn cynnwys gwybodaeth 
allweddol o’r camau y mae eu hangen i gefnogi’r dysgwr yn effeithiol iawn. 

5. Gweithio tuag at y Wobr 
Ansawdd Genedlaethol 
Ysgolion Iach 

Mae gwaith y Wobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach wedi’i ymwreiddio 
ar draws yr ysgol. 
Enillodd yr ysgol y Wobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach. Mae’r ysgol 
wedi cyrraedd y safonau uchaf ym mhob un o’r saith agwedd Ysgol Iach ar 
iechyd a lles. 
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BLAENORIAETHAU CYNLLUN DATBLYGU YSGOL 2022/23 

Blaenoriaeth Camau Allweddol Cefnogaeth 

1. Mireinio a gweithredu trefniadau 

asesu a thracio cynnydd yn unol â 

gofynion ‘Trefniadau Asesu’ 

Cwricwlwm i Gymru. 

• Defnyddio gwybodaeth asesu fel rhan 

o broses hunanarfarnu 

• Cefnogi dilyniant dysgwyr trwy fyfyrio 

ar ddulliau o gynllunio, datblygu a 

gweithredu trefniadau cwricwlwm ac 

asesu. 

• Defnyddio’r datganiadau o'r hyn sy'n 

bwysig a’r disgrifiadau dysgu ar gyfer 

pob un o'r datganiadau at ddiben 

asesu  

• Cydweithio gydag ysgolion Clwstwr 

Glantaf er mwyn sicrhau cynnydd 

cydlynol a chefnogi eu taith ar hyd y 

continwwm ar adegau pontio, rhwng 

ysgolion cynradd ac uwchradd 

• Prosiect Asesu ar Gyfer Dysgu – ar y 

cyd gyda’r Clwstwr 

• Cyfathrebu'n effeithiol gyda‘r rhieni er 

mwyn eu cynnwys yn nhaith eu 

plentyn 

• Cynllunio ar gyfer, a darparu 

profiadau dysgu effeithiol sy’n briodol i 

oedran a datblygiad pob disgybl 

unigol.  

• Hyrwyddo lles disgyblion drwy 

arferion asesu 

• Gwerthuso’r dysgu, gan gynnwys 

arsylwi, holi a thrafod 

•  

• Cydweithio gydag ysgolion 

Clwstwr Glantaf 

• Mynychu cyrsiau asesu, 

mesur cynnydd 

• Rhannu arfer dda o fewn yr 

ysgol 

• Cerrig Milltir Rhagfyr 

Fe fydd y staff yn: 

• defnyddio taflenni hunansesu 

cyfoedion newydd yn 

llwyddiannus yn eu 

dosbarthiadau. 

• cefnogi pob dysgwr unigol i 

symud ymlaen yn briodol 

• sicrhau bod pob disgybl yn 

cael eu cefnogi a'u herio 

• Trafod a deall ‘beth yw 

cynnydd?’  

• sicrhau bod yr asesu yn 

allweddol i gefnogi pob dysgwr 

unigol i wneud cynnydd ar hyd 

yr un continwwm ar gyflymder 

priodol, gan sicrhau eu bod yn 

Cerrig Milltir Mawrth 

Fe fydd y staff yn:  

• gallu adeiladu ar ddulliau asesu 

presennol i ddatblygu strategaethau 

asesu newydd  

• cydweithio gyda’u cydweithwyr yn 

ysgolion Clwstwr Glantaf i sicrhau 

dilyniant cydgysylltiedig i’r disgyblion 

• edrych am gynnydd yn llyfrau 

disgyblion drwy gymaru gwaith tymor 

yma a gwaith yr un disgybl o Haf 2022 

• cydweithio’n effeithiol gyda’r rhieni er 

mwyn eu galluogi i ddeall sut mae eu 

plentyn yn symud ymlaen a'r ffordd 

orau o gefnogi eu dysgu. 

• sicrhau bod asesu yn rhan sylfaenol 

o'r broses addysgu a dysgu. 

Cerrig Milltir Gorffennaf 

Fe fydd y staff yn : 

• hyderus wrth nodi, cipio a 

myfyrio ar gynnydd dysgwyr 

unigol dros amser 

• cydweithio’n effeithiol gyda’r 

rhieni er mwyn eu galluogi i 

ddeall sut mae eu plentyn 

yn symud ymlaen a'r ffordd 

orau o gefnogi eu dysgu. 

• Medru mesur cynnydd 

disgyblion o ddechrau’r 

flwyddyn academaidd 

• Fe fydd gan y staff well 

ddealltwriaeth ar sut i fesur 

cynnydd yn y chwe maes 

dysgu a phrofiad 
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cael eu cefnogi a'u herio i 

gyrraedd eu potensial. 

• sicrhau bod asesu yn rhan 

sylfaenol o'r broses addysgu a 

dysgu. 

• gwybod yn dilyn asesiad y 

gwaelodlin, cryfderau’r 

disgyblion Meithrin a Derbyn, 

eu camau nesaf a'r cymorth 

sydd ei angen i wneud 

cynnydd. 

• defnyddio’r wybodaeth asesu i 

wella’r deilliannau’r dysgu 

• cydweithio’n effeithiol gyda’r 

rhieni er mwyn eu galluogi i 

ddeall sut mae eu plentyn yn 

symud ymlaen a'r ffordd orau 

o gefnogi eu dysgu. 

• deall bod sut y mae dysgwyr 

yn gwneud cynnydd yn 

hanfodol i gynllunio'r 

cwricwlwm a threfniadau 

asesu, yn ogystal â gwaith 

cynllunio ac arferion ystafell 

ddosbarth/lleoliadau 

• edrych ar gynnydd yng 

ngwaith disgyblion o 

ddechrau’r tymor 

 

Fe fydd y disgyblion yn: 

• deall ar ba gam y maen nhw’n 

eu dysgu a ble mae angen 

iddyn nhw fynd nesaf 

(tymhorol) 

• cyfrannu at y broses ddysgu a 

chymryd rhan ynddi, mewn 

ffordd sy’n briodol i’w hoedran 

a’u cyfnod datblygu. 

• ymateb yn weithredol i adborth 

ar eu dysgu 

• datblygu agweddau 

cadarnhaol tuag at gael 

adborth, ymateb iddo a 

gweithredu arno fel rhan o'u 

dysgu 

• Fe fydd disgyblion Cam 

Cynnydd 1 a 2 yn deall sut i 

ddefnyddio sbectolau sylwi yn 

effeithiol i asesu’u gwaith. 

• Fe fydd Cydlynyddion Celfyddydau 

Mynegiannol Clwstwr Glantaf yn 

cydweithio i ddatblygu strategaethau i 

fesur cynnydd o fewn y Maes dysgu a 

phrofiad Celfyddydau Mynegiannol 

• Craffu ar lyfrau a siarad gyda 

disgyblion yn dangos bod y disgyblion 

yn ymateb yn briodol i adborth ac yn 

deall sut i wella’u gwaith 

 

 

Fe fydd y disgyblion yn: 

• deall ar ba gam y maen nhw’n eu 

dysgu a ble mae angen iddyn nhw 

fynd nesaf(parhad) 

• cyfrannu at y broses ddysgu a 

chymryd rhan ynddi, mewn ffordd sy’n 

briodol i’w hoedran a’u cyfnod 

datblygu. (parhad) 

• ymateb yn weithredol i adborth ar eu 

dysgu(parhad) 

• datblygu agweddau cadarnhaol tuag 

at gael adborth, ymateb iddo a 

gweithredu arno fel rhan o'u 

dysgu(parhad) 

• Fe fydd y staff yn fwy 

hyderus wrth fesur cynnydd 

Gwyddoniaeth yn dilyn 

arweiniad gan y Cydlynydd 

Gwyddoniaeth. 

 

Fe fydd y disgyblion yn: 

• deall ar ba gam y maen 

nhw’n eu dysgu a ble mae 

angen iddyn nhw fynd 

nesaf(parhad) 

• cyfrannu at y broses ddysgu 

a chymryd rhan ynddi, 

mewn ffordd sy’n briodol i’w 

hoedran a’u cyfnod 

datblygu. 

•  ymateb yn weithredol i 

adborth ar eu dysgu 

• datblygu agweddau 

cadarnhaol tuag at gael 

adborth, ymateb iddo a 

gweithredu arno fel rhan o'u 

dysgu 

• defnyddio’r taflenni 

hunanasesu cyfoedion yn 

gywir ac o ganlyniad, maent 

yn deall beth sydd angen 

gwella a sut i roi adborth. 
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2. Hyrwyddo iechyd a lles disgyblion 

er mwyn datblygu eu gallu i 

wynebu heriau a chyfleoedd 

bywyd 

• HMS i gyflwyno sesiynau ‘P’nawn Da’ 

• Trafod a chytuno ar gynnwys 

sesiynau P’nawn Da Mynydd Bychan 

• Darparu raglenni gweithgareddau 

unigol wedi'u teilwra i anghenion 

penodol pob disgybl 

• Mesur effaith y sesiynau p’nawn da ar 

ddiwedd y flwyddyn academaidd 

• Creu ac ymwreiddio Pileri Lles YMB 

• Casglu a chyflwyno tystiolaeth Gwobr 

Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach 

 

Tîm Iechyd a Lles i arwain a 

chefnogi gwaith yr ysgol  - 

hyfforddiant P’nawn Da 

Hyfforddiant Motional 

Cerrig Milltir Rhagfyr 

• Pob aelod o staff wedi derbyn 

hyfforddiant Motional 

• Cynorthwywyr 1:1 newydd wedi 

derbyn yr hyfforddiant briodol 

• Fe fydd yr athrawon wedi edrych 

ar ac am adnoddau addas ar gyfer 

gwersi Addysg Gorfforol 

• Fe fydd yr athrawon wedi mapio 

gwersi Addysg Gorfforol er mwyn 

sicrhau datblygiad yn sgiliau’r 

disgyblion 

• Ennill Gwobr Ansawdd 

Genedlaethol Ysgolion Iach  
• Cydweithio i addasu Pileri Lles 

Mynydd Bychan 

• Pob aelod o staff yn ymwybodol o 

gynnwys y Pileri lles 

Cerrig Milltir Mawrth 

• Pob aelod o staff wedi derbyn 

hyfforddiant a chael cyfle i drafod 

sesiynau ‘P’nawn Da’ 

• Defnyddir adnoddau ‘Motional’ yn 

effeithiol i hyrwyddo a chefnogi lles 

disgyblion 

• Ymwreiddio Pileri Lles YMB 

• Darparwyd raglenni gweithgareddau 

unigol wedi'u teilwra i anghenion 

penodol pob disgybl 

 

 

 

Cerrig Milltir Gorffennaf 

Fe fydd yr athrawon yn: 

• Hyderus wrth gyflwyno 

sesiynau ‘P’nawn Da’ 

• Hyderus addysgu gwersi 

Addysg Gorfforol 

• Medru mesur iechyd 

meddwl a lles y disgyblion 

• defnyddio data i nodi a 

blaenoriaethu anghenion 

iechyd meddwl a lles 

disgyblion 

 

Fe fydd y disgyblion yn:  

• derbyn y cymorth priodol 

sy’n cefnogi eu lles 

meddyliol fel eu bod yn 

barod i ddysgu a gweithio 

 

3. Sicrhau bod gan y disgyblion 

sgiliau a gwybodaeth rhifiadol da 

er mwyn datrys problemau 

rhesymu yn hyderus. 

  

Cerrig Milltir Rhagfyr 

• Pob athro wedi derbyn hyfforddiant 

rhesymu 

• Pob athro yn gyfarwydd ag 

adnoddau sydd yn cefnogi gwersi 

rhesymu 
• Pob athro wedi ymchwilio i 

weithgareddau rhesymu addas ar 

gyfer y disgyblion. 

Cerrig Milltir Mawrth 

Fe fydd yr athrawon yn  

• cynllunio cyfleoedd rhesymu 

cyfoethog 

• ennyn diddordeb disgyblion mewn 

dysgu gweithredol 

• modelu ‘iaith rhesymu’ i’r 

disgyblion. 

 

Cerrig Milltir Gorffennaf 

• Trafodaeth 

broffesiynol, rhannu 

arfer wedi parhau. 

• Cynnydd y dysgwyr 

wedi cael ei adolygu.  

Fe fydd y disgyblion yn: 

• Defnyddio 

gwybodaeth rhifedd i 
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ddatrys problemau 

rhifiadol. 

• Medru edrych ar 

gwestiwn a 

phenderfynu pa 

sgiliau rhifiadol sydd 

eu hangen a pha 

gamau i’w cymryd i 

ateb y cwestiynau. 

• Defnyddio geirfa/iaith 

rhesymu i esbonio’u 

gwaith cyfrifo. 

4. Parhau i gynllunio a mapio’r 

disgrifiadau dysgu 

• Ail-edrych ar fapiau CiG YMB ac 

addasu yn ôl yr angen 

• Mapio’r Gwybodaeth, Profiadau a 

Sgiliau yn erbyn Disgrifiadau Dysgu 

(Templedi’r Consortiwm) pob Maes 

Dysgu a Phrofiad 

Defnyddio adnoddau CiG ar 

wefan y Consortiwm 

Cydweithio gydag ysgolion 

Clwstwr Glantaf 

Mynychu cyrsiau CiG 

Cerrig Milltir Rhagfyr 

• Staff wedi cydweithio i fapio 

gweithgareddau Deiet  

• Pob aelod o staff wedi 

ymgyfarwyddo â Chôd newydd 

Addysg Gydberthynas a 

Rhywioldeb 

• Cydlynydd Cymhwysedd 

Digidol wedi arwain a chefnogi 

athrawon i fapio Cymhwysedd 

Digidol CC1 a monitro’r 

defnydd o fapiau CD CC2 a 

CC3 

• Pob athro yn defnyddio cynllun 

Gramadeg Grymus y neu 

dosbarthiadau 

• Pob aelod o staff yn parhau i 

ymwreiddio straegaethau Llais 

21 yn drawsgwricwlaidd 

(blaenoriaeth 2021-2022) 
• Mae’r athrawon yn cynllunio 

gweithgareddau addas i’w 

disgyblion sy’n seiliedig ar 

gynnwys y disgrifidau dysgu 

 

Cerrig Milltir Mawrth 

Prosiect Celfyddydau Mynegiannol 

Clwstwr Glantaf yn parhau: 

• Pob athro wedi Cynllunio 

gweithgareddau a phrofiadau 

drama, celf, cerddoriaeth, 

cyfyrngau digidol a dawns 

• Fforymau blwyddyn Mynydd 

Bychan yn cydweothio gydag 

ysgol bartner, cynnal cyfarfodydd 

rhithiol, rhannu arfer da,  

• disgyblion wedi ac yn parhau i 

gydweithio gyda disgyblion o’r 

ysgol bartner 
• sicrhau bod gweledigaeth YMB 

wrth wraidd pob dim yn y 

dosbarth 

 

Cerrig Milltir Gorffennaf 

Fe fydd y staff yn  

• ddefnyddio’r 

datganiadau o’r hyn sy’n 

bwysig i lywio’r broses o 

ddatblygu cynnwys 

cwricwlwm 

• sicrhau bod cynnwys 

cwricwlwm YMB yn 

cysylltu’n ôl â’r 

datganiadau o’r hyn sy’n 

bwysig 

• sicrhau cyfleoedd i 

ymestyn a chymhwyso 

sgiliau llythrennedd, 

rhifedd a chymhwysedd 

digidol ym mhob Maes. 

• deall ‘beth’ sydd angen 

ei addysgu a pham 

• deall ‘sut’ y dylem ei 

addysgu? 

• deall sut y bydd yr hyn y 

maent yn addysgu yn 

cefnogi ein dysgwyr i 

gyflawni'r pedwar diben 

• cynllunio profiadau 

cyfoethog, diddorol, 

cyfoes er mwyn 

sbarduno chwilfrydedd, 

diddordeb a 
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brwdfrydedd y 

disgyblion. 

• dilyn Côd Addysg 

Gydberthynas a 

Rhywioldeb 

•  

Fe fydd y disgyblion yn medru 

defnyddio gramadeg yn fwy 

cywir yn ei gwaith ysgrifenedig 

ac ar lafar 

 

 

 

 


