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Pwy yw aelodau'r Corff Llywodraethol? 
 

Enw Cynrychioli Dyddiad cychwyn Tymor 

Sioned Williams Cadeirydd (Cynrychiolydd 
Awdurdod Lleol) 

Mawrth 2014 

Karen Jones Is-Gadeirydd Cynrychiolydd 
Rhieni 

Hydref 2015 

Sharon Williams Cynrychiolydd Rhieni Chwefror 2012 

Rachel Setatree Cynrychiolydd Rhieni Hydref 2015 

Anwen Davies  Cynghorydd Lleol (Awdurdod 
Lleol) 

Awst 2012 

Silyn Roberts Cyngor Cymuned Awst 2012 

Einir Humphreys Staff Dysgu Medi 2013 

Heulwen Hughes Staff Ategol Awst 2012 

Gareth Morgan Cynrychiolydd Rhieni Mawrth 2013 

Einir Hughes Cynrychiolydd Cymuned Awst 2012 

Gethin Elis Thomas Pennaeth Medi 2009 

    
 
Pryd fydd yr etholiad nesaf am riant-lywodraethwr? 
 
Mae’n debyg mai yn Hydref 2016 y bydd angen cynnal etholiad ar gyfer penodi rhiant-lywodraethwr. 
 
 
Pryd oedd y Corff yn cyfarfod? 
 
Cyfarfu’r Corff Llywodraethu llawn ar 02/11/2016, 25/01/16, 09/05/16 , 12/07/16.  Yn ogystal, bydd yr is-
banel yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn i drafod materion megis cyllid, adeiladau a staffio. 
 
 
 
 
 
Beth fu'r sefyllfa o ran plant a staffio? 
 

 Agorodd yr ysgol i blant ar yr 2il o Fedi, 2015 gyda 121 o ddisgyblion yn cofrestru (110 llawn amser ac 11 
yn y Meithrin) 

 14eg o Fedi 2015 (diwrnod cyfrifiad) – 122 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol (12 Meithrin) 

 Gan fod dosbarthiadau CA2 hefyd wedi cynyddu (yn enwedig BL 3/4), llwyddodd yr ysgol i i gyflogi 
cymhorthydd dosbarth am 0.5 o’r amserlen lawn yn dilyn y bartneriaeth ag Ysgol Llanaelhaearn. 
Rhagwelir y bydd niferoedd cyson ar gyfer y 3 blynedd nesaf. Bydd 15 disgybl yn ymadael i’r uwchradd 
ym mis Medi 2016, ac mi fydd 14 arall yn gadael yn 2017.  
  

 
Sesiynau’r Ysgol 
9.00-12.00 ac 1.00-3.30. 
(Agorir y drysau am 8.50yb.) 
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Beth ddigwyddodd yn yr ysgol o ran Anghenion Addysgol Arbennig? 
 
Mae'r ysgol yn gweithredu polisi o geisio adnabod anghenion addysgol arbennig mor fuan â phosibl yng 
ngyrfa'r plentyn yn yr ysgol - gan gysylltu ag ymgynghori â'r rhieni/gofalwyr. O adnabod yr anghenion 
bydd rhaglen a chynllun arbennig yn cael eu creu i helpu'r plentyn unigol gyda'i broblemau ei hun.  Bydd y 
cynlluniau yn cael eu hadolygu gyda'r rhieni/gofalwyr yn dymhorol. 
 
Roedd 23.8% o ddisgyblion ar y gofrestr ADY 2015- 2016 yn ymwneud â datblygiad llythrennedd, rhifedd yn 
bennaf gyda dim un oherwydd ymddygiad eleni (7% llynedd). Mae gostyngiad o 2% ers 2014-15.  Mae’r ysgol 
wedi tynnu 6.56% o ddisgyblion oddi ar y gofrestr gan eu bod wedi gwneud cynnydd da iawn yn erbyn eu 
targedau. Er hyn, mae’r ysgol wedi adnabod 3.28% o blant yn y Blynyddoedd Cynnar a’u gosod ar y gofrestr. 
Drwy dracio manwl, mae’r athrawon wedi adnabod 3.28% o ddisgyblion eraill ac wedi creu CAU (Cynllun 
Addysg Unigol) ar eu cyfer. 
 
Mae llywodraethwr penodedig yn gyfrifol am y maes hefyd.  Y llywodraethwr penodedig presennol yw 
Mrs Heulwen Hughes. Gall unrhyw riant/gofalwr weld y polisi manwl yn yr ysgol neu drafod unrhyw 
agwedd â’r prifathro neu’r cydlynydd, Mrs Einir Wyn Owen. 
 
Beth wnaeth yr ysgol yn y gymuned? 
 
Mae'r ysgol yn ymwybodol iawn o'i rhan bwysig yn y gymuned ac o'r herwydd mae'n ceisio meithrin 
cysylltiadau a chyfrannu i weithgareddau ar sawl lefel.  Ceir grynodeb o weithgareddau 2015-2016 yma:    
http://ysgolpentreuchaf.org/newyddion.html 
 
Cymunedau Dysgu Proffesiynol 

 
Cydweithio’n agos ag Ysgol Llanaelhaearn 
Ysgol Pentreuchaf yn rhan o grŵp ‘Tuag at Ragoriaeth’ GwE gyda 5 ysgol arall categori melyn cadarn/gwyrdd (Morfa 
Nefyn, Sarn Bach, Llanbedrog, Manod, Bro Hedd Wyn) 
 

Beth oedd  prif dargedau’r ysgol am y flwyddyn 2015-2016 a sut llwyddwyd  i’w cyflawni? 
 
Mae Cynllun Datblygu’r ysgol (CDY) yn ddogfen a luniwyd gan y Pennaeth mewn ymgynghoriad llawn gyda 
staff, llywodraethwyr a disgyblion yr ysgol.  Mae wedi ei selio ar dystiolaeth ac ar arfarniad trwyadl o 
anghenion yr ysgol ar gyfer y flwyddyn i ddod ac mae’n cymryd i ystyriaeth o flaenoriaethau sirol a 
chenedlaethol. 
 
Rhagwelir y bydd prif flaenoriaethau’r CDY yn cymryd mwy na’r flwyddyn addysgol 2015-2016 i gael 
effaith gwirioneddol ar safonau’r ysgol. Dichon felly y bydd y blaenoriaethau Iaith (Darllen, Ysgrifennu a 
llafaredd) a Rhifedd yn parhau yng Nghynllun Datblygu’r Ysgol 2016-2017.  Felly hefyd agweddau ar 
ddysgu ac addysgu. 
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Targedau a Chanlyniadau’r Cyfnod Sylfaen 2015-2016: 
 

 

 
 
Cryfderau Canlyniadau’r Cyfnod Sylfaen: 

 Canlyniadau uchel a chynnydd arwyddocaol D6+ ar draws y meysydd yn gryfder. 

 Canlyniadau D5+ a D6+ mewn Datblygiad Personol, Lles a Chymdeithasol i’w ganmol. 

 Canlyniadau profion cenedlaethol llythrennedd a rhifedd i’w ganmol, a’r ffaith fod bron bob un 
plentyn wedi llwyddo i sgorio 85+ ac yn uwch na chyfartaledd yr awdurdod a Chymru gyfan. 

 
Targedau a Chanlyniadau Cyfnod Allweddol 2: 2015-2016: 
 

  

Cryfderau Canlyniadau Cyfnod Allweddol 2: 

 Canlyniadau uchel ar draws y meysydd gan gynnwys L5+ yn gryfder. 

 Canlyniadau profion darllen Cymraeg i’w ganmol. 
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Blaenoriaethau Cynllun Datblygu Ysgol (CDY) 2015-2016: 

Arfarniad o Gynnydd Blaenoriaethau CDY 2015 – 2016 
 

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd:       BLAENORIAETH 1:    Gwella darpariaeth a strategaethau er mwyn codi  
LLYTHRENNEDD – darllen ac ysgrifennu drwy’r ysgol gyda phwyslais ar Saesneg yng NgA2 

 
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref:  
 

 Defnydd pwrpasol o ddata: Profion Darllen 2015 –  Dirprwy wedi arwain y staff yn dilyn ei hyfforddiant Arwain 
Llythrennedd GwE, gan sicrhau bod atebolrwydd staff dros ganlyniadau a data eu dosbarth yn cael ei ddatblygu 
a’i feithrin ymhellach. 

 Athrawon wedi pennu targedau gan ddefnyddio arf diagnostig y profion cenedlaethol: 

 Holl staff, gan gynnwys y cymorthyddion dosbarth, yn ymwybodol o gyrhaeddiad y disgyblion 

 Athrawon wedi mynd ati i lunio gweithgareddau heriol fel rhan o gynllun gwaith / themâu 
dosbarthiadau er mwyn cwrdd â  gofynion y  profion 2016. Hyn yn mynd i gael effaith gan eu bod yn 
cael eu cyflwyno yn gynharach yn y  flwyddyn. 

 Disgyblion wedi’i grwpio yn ôl gallu / targedu yn fuan iawn ym mis Medi 2015. 

 Ardaloedd / waliau deniadol er mwyn hybu ysgrifennu estynedig ym mhob dosbarth 

 Athrawon wedi derbyn hyfforddiant ‘Geirio Gwych’ / ‘Iaith ar Daith’ (CS) 

 Cydweithio ar sawl lefel yn digwydd rhwng yr ysgol ac Ysgol Llanaelhaearn - mae rhannu sgiliau arweinyddol yn 
dilyn hyfforddiant Llythrennedd a Rhifedd yn effeithiol iawn ar gyfer arsylwi, craffu ar lyfrau a chymedroli. 

 Llywodraethwyr wedi adolygu Polisi Iaith / Llythrennedd yr ysgol er mwyn gallu cyflwyno Saesneg ar ddiwedd y 
CS. (Gweler camau gweithredu yn y polisi diwygiedig) 

 Adroddiad Monitro Arsylwi Gwersi Llythrennedd 19/11/15 yn barnu safonau cyflawniad disgyblion a’r 
safonau addysgu yn dda drwy’r ysgol. 

 
Arfarniad o Gynnydd Tymor Y Gwanwyn: 
 

 Egwyddorion Pie Corbett yn araf yn gwreiddio – staff yn teimlo fod y testunau yn faith ac yn cymryd amser 
i’w gynllunio a’i weithredu mewn dosbarthiadau mawr.  Athrawes Bl5/6 heb dderbyn hyfforddiant llynedd 
gan ei bod ar gyfnod mamolaeth. Er hyn, athrawon yn nodi bod gwerth iddo  - disgyblion CS wedi ymateb 
yn dda i stori’r tri mochyn bach a disgyblion Bl 3/4 wedi gwella sgiliau llafaredd  Saesneg – amlygir hyn 
hefyd yn y defnydd da maent yn ei wneud o gysyllteiriau Saesneg yn eu gwaith ysgrifenedig (Adroddiad 
Monitro 19/11/16)  

 Mae cydbwysedd ieithyddol dda i waith Iaith y disgyblion. Mae’r profiadau ysgrifenedig yn cynnig 
amrywiaeth o ffurfiau a mathau o Ysgrifennu. Mae Geirio Gwych yn parhau i ddatblygu gan gael effaith 
gadarnhaol ar waith disgyblion ar bob haen. Dylid parhau i ddatblygu cyfleodd eang i ddisgyblion 
ysgrifennu’n estynedig 

 Gwelir fod yr adborth ar waith ysgrifenedig wedi yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ymateb i sylwadau a 
gwneud gwelliannau amlwg i’w gwaith. Mae sgiliau disgyblion i wella eu gwaith yn fwy annibynnol wedi 
gwreiddio ymhellach a gwelir mwy o gyfleoedd i ddisgyblion hunan asesu ac asesu gwaith cyfoedion. Mae’r 
meini prawf llwyddiant MPLl yn briodol i’r tasgau ac yn cynorthwyo disgyblion i lwyddo’n eu tasgau. Gwelir 
hefyd fod yr adborth wedi ei selio arnynt. 

 Mae’r athrawon  yn parhau i wneud defnydd rheolaidd (pythefnos) o Incerts yn benodol er mwyn bwydo’r 
cynllunio. Mae hyn yn sicrhau bod cynlluniau priodol i’r disgyblion a bod targedau personol realistig yn cael 
eu gosod. 

 Wedi buddsoddi mewn cynllun darllen / ffoneg e.e. Oxford Reading Tree yn pontio CS / CA2 er mwyn 
sicrhau dilyniant yn natblygiad y disgyblion 

 Athrawes wedi cyflwyno llyfrau darllen Saesneg i ddisgyblion Bl2 ac eithrio grŵp ADY -  parhau i 
ganolbwyntio ar y Gymraeg. 

 Wedi dechrau gwaith llafar, e.e. darllen storiâu a siarad Saesneg hefo pawb i hybu'r gwaith llafar ym 
mlwyddyn 2 

 

 
Arfarniad o Gynnydd Tymor Yr Haf : 
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 Safonau darllen disgyblion o bob oed yn gwella a chodi 

 Athrawes Bl 6 wedi cymedroli llyfrau gwaith disgyblion gyda'r clwstwr (gweler adroddiadau cymedroli 2016) 

 Mae tystiolaeth yn llyfrau’r disgyblion fod Llythrennedd a Rhifedd yn cael sylw da ar draws y cwricwlwm. 
Cyflwynir profiadau amrywiol a diddorol o fewn y themâu. Gwelwyd enghreifftiau o gyfleoedd yn cynnig 
lefel her briodol i ddisgyblion ac yn rhoi sefyllfaoedd priodol iddynt gymhwyso eu sgiliau. Gwelwyd 
amrediad o waith llythrennedd a rhifedd mewn cyd-destunau trawsgwricwlaidd. Mae’r FfLRh wedi’i 
wreiddio’n dda i gynlluniau gwaith yr ysgol. 

 Canlyniadau Iaith CA2 a CS yn dda iawn, yn enwedig yn y deilliannau uwch. 
 

 CYMRAEG SAESNEG 

L4+ 100% 93% 

L5+ 60% 60% 

 

 IAITH 

D5+ 88% 

D6+ 35% 

 

 Grwpiau disgyblion Bl2 a Bl6 ADY, PYD a PMG wedi gwneud cynnydd da iawn mewn llythrennedd 

 Dirprwy bennaeth wedi’i uwchsgilio i arwain y dysgu ac addysgu drwy gyfrwng rhaglen datblygu arweinyddiaeth 
llythrennedd (GwE) ros y flwyddyn - hyn wedi arwain at well ddealltwriaeth gan y staff o ddadansoddi’r data 
profion; llunio adroddiadau craffu ac arsylwadau gan ddefnyddio terminoleg Estyn (wedi bod yn gwneud hyn yn 
gyson ar y cyd gydag arweinydd Rhifedd Ysgol Llanaelhaearn yn ogystal); hyfforddi staff ynglŷn â’r datblygiadau 
diweddaraf; cynyddu hyder a sgiliau priodol i hyfforddi a datblygu staff eraill o fewn yr ysgol. -  yn gallu rhaeadru 
gwybodaeth berthnasol yn dilyn cyrsiau/cyfarfodydd ac yn datblygu i fod yr ‘arbenigwr mewnol’ yn y maes. 

 ‘Darllen Difyr’ – er i’r Dirprwy Bennaeth fynychu’r hyfforddiant, nid oedd o’r farn ei fod yn addas ar gyfer Ysgol 
Pentreuchaf. Mae’r ysgol o’r farn ein bod am ganolbwyntio ar y 5 uwch sgil ddarllen a datblygu cynllun ysgol gyfan 
sy’n berthnasol ac wedi’i deilwra yn arbennig ar ein cyfer. (Dilyn hyfforddiant darllen GwE Mai, 2016) 

 Wedi dechrau ysgrifennu Saesneg gan ganolbwyntio ar y  'key-words' Saesneg yn nhymor yr Haf 2016 gyda phob un 
o ddisgyblion Bl2. 

 Athrawes wedi defnyddio prawf  darllen Cenedlaethol Saesneg ym mlwyddyn 2 fel arf yn unig i safoni - disgyblion 
MAT yn unig yn 2016? 

 Adroddiad Monitro Is-bwyllgor Safonau'r CLl 22/04/16 yn barnu dulliau ysgrifennu estynedig yr ysgol yn 
rhagorol. 

 
Y Ffordd Ymlaen: 

 Datblygu cynllun darllen  er mwyn uwch sgilio holl ddisgyblion yr ysgol. 

 Mabwysiadau cynllun llawysgrifen ysgol gyfan 

 Sicrhau mwy o gyfleoedd i weithio mewn triawdau ar draws yr ysgol (dwy ysgol?) ar gyfer cynllunio, arsylwi a 
chraffu ar waith disgyblion. 
 

 
 

 
 
 

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd:       BLAENORIAETH 2:    Codi safonau rhifedd disgyblion CS a CA2 mwy abl. 

 
Arfarniad o gynnydd Tymor Yr Hydref: 
 

 Disgyblion MAT (Mwy Abl a Thalentog) wedi’i hadnabod gan y staff yn gynnar ym mis Medi drwy: edrych ar gynnydd 
yn erbyn targedau, asesiadau, trafodaethau proffesiynol wrth drosglwyddo disgyblion. 

 Athrawon wedi defnyddio canlyniadau profion cenedlaethol  2015 - targedu disgyblion >115  Rhif  

 Mae  disgyblion sydd yn tanberfformio yn rhan o raglenni ymyrraeth / grwpiau targed yn yr ysgol. 
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 Athrawon wedi pennu targedau heriol/realistig ar eu cyfer. 

 LJ (Ysgol Llanaelhaearn) i ddilyn hyfforddiant ‘Datblygu Arweinyddiaeth Addysgu a Dysgu Rhifedd’ er mwyn gallu 
cynnig arweiniad a monitro rhifedd yng NghA2 y ddwy ysgol. 

 Athro CA2 (CPA) yn canolbwyntio ar weithgareddau a sgiliau rhesymu’n wythnosol. 

 Cyd weithio’n agos gydag Ysgol Llanaelhaearn er mwyn rhannu arbenigeddau a chael cysondeb yn y dulliau. 
Gweithredu system o gyd gynllunio a monitro 

 

 
Arfarniad o Gynnydd Tymor Y Gwanwyn: 
 

 Defnydd da o Incerts er mwyn adnabod, rhagweld a thargedu disgyblion D5a er mwyn eu gwthio i gyrraedd D6+ 
erbyn Mehefin 2016.  

 Grŵp ffiniol D5 / D6 Mathemateg wed eu targedu’n fanwl gyda’r athrawes yn llwyddo i gynllunio’n effeithiol a 
bwriadus er mwyn ymgyraedd a’r deilliannau uwch 

 Yn dilyn arsylwadau gwersi mathemateg, roedd y rhan fwyaf o’r disgyblion yn gorfod meddwl - gydag enghreifftiau o 
ymestyn / herio wedi’i gynllunio ac ‘ar y pryd’ yn digwydd. 

 Cwestiynu trylwyr  wedi’i wahaniaethu’n ofalus yn bron bob un o’r gwersi arsylwyd. 

 UDRh yn cyfarfod yn wythnosol  -  
- Cynlluniau yn dangos gweithgareddau wedi eu targedu ar gyfer plant D6+ a L5+, yn arbennig 

mewn mathemateg.  
- Tasgau gwahaniaethol pwrpasol ar gyfer gosod her yn y cynllunio.  
- Llyfrau'r plant a phortffolios dosbarth yn adlewyrchu gweithgareddau  heriol 

 Cyd-weithio gydag Ysgol Llanaelhaearn yn sicrhau fod arferion da yn cael eu hymgorffori ar draws yr ysgol a bod 
cysondeb  a pharhad yn y dulliau gweithredu'r ddwy ysgol. 

 
 

 
Arfarniad o Gynnydd Tymor Yr Haf : 
 

 Safonau plant wedi codi , canran uwch o  ddisgyblion yn D6+ ar ddiwedd CS (41%  yn unol â tharged Hydref 2015) 

 Safonau plant yn codi , canran uwch o  ddisgyblion yn D5+ ar ddiwedd CS (100% - nid yn cynnwys disgyblion ADY y 
cohort) 

 60% o ddisgyblion Bl6 wedi llwyddo i gael y lefelau uwch. Parhau i orwedd yn y chwartel uchaf. 

 Athrawes Bl6 wedi cymedroli a chyd safoni gwaith mathemateg gydag Arweinydd Rhifedd ysgol arall drwy gydol y 
flwyddyn er mwyn sicrhau cywirdeb a chynllunio tasgau heriol er mwyn ymestyn y goreuon. 

 
 
 

 

 MATHEMATEG Cynnydd ers 2015  

D5+ 76% -18.1% 24% ADY (gweler cynnydd 1.1.1 ADA) 

D6+ 41% +29.2% Codi o Chwartel 4 i Chwartel 2 

 
 

CA2 MATHEMATEG Cynnydd ers 2015  

L4+ 93% -7% Un eneth 3a heb lwyddo i gyrraedd 
L4+ 

L5+ 60% +5.5+ Parhau yn Chwartel 1 

 

 Cydlynydd Rhifedd wedi hyfforddi athrawon Ysgol Pentreuchaf i ddadansoddi data’r profion cenedlaethol yn  fanwl 
ac yn bwydo eu canfyddiadau i flaenoriaethau gwella’r ysgol am y flwyddyn 2016-2017.  

 Canlyniadau Bl 3,4,5 a 6  - Profion Rhesymu yn ein gosod yn y chwarteli uwch yn 2016. 

 Safonau gwyddoniaeth diwedd CA2 wedi codi : lefelau cyrhaeddiad CA2 yn dangos cynnydd pendant – L4+ = 
93%  L5+ = 60%. Hyn yn adlewyrchiad o safonau mathemategol diwedd CA2 2016. 
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Y Ffordd Ymlaen 2016-2017: 

 Sicrhau mwy o gyfleoedd i weithio mewn triawdau ar draws yr ysgol (dwy ysgol?) ar gyfer cynllunio, arsylwi a 
chraffu ar waith disgyblion. 

 Cynnal o leiaf un ymchwiliad llawn bob hanner tymor 

 Gweithdrefnol – Gwella sgiliau lluosi / tablau disgyblion drwy ddefnyddio ‘TT Rock Stars’ 

 Gweler nodiadau LJ ar gyfer CDY 2016-2017 

 
 
 

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: BLAENORIAETH 3: CAU’R BWLCH (Amddifadedd) Gwella Darpariaeth ar gyfer grwpiau 
penodol o ddisgyblion – ADY; PYD a PMG (llythrennedd, rhifedd a  cymdeithasol) yr ysgol. 

Arfarniad o gynnydd Tymor Yr Hydref: 

 Athrawon wedi adnabod a grwpio disgyblion sy’n tangyflawni drwy ddefnyddio: 
- Adnabyddiaeth o allu disgybl 
- Asesiadau Incerts 
- Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd {targedu grwpiau <85} 

 Athrawon wedi cynnal profion cychwynnol darllen (Glannau Menai) a mathemateg (NFER) 

 Mae’r Pennaeth wedi ymrwymo defnydd llawn o’r GAD ar gyfer datblygu rôl y Cydlynydd ADY. Mae hyn yn 
sicrhau cefnogaeth briodol ar gyfer grwpiau arbennig o ddysgwyr 

 

Arfarniad o Gynnydd Tymor Y Gwanwyn: 

 Adroddiadau monitro cynnydd Incerts yn dangos fod y rhan fwyaf o ddisgyblion y grwpiau targed wedi  gwneud 
cynnydd yn ystod y tymor a hanner cyntaf. 

 Cydlynydd ADY wedi cynnal adolygiadau aml asiantaeth ar ffurf y Plentyn yn Ganolog. 

 CADY i hyfforddi staff yr ysgol ar gyfer addysgu disgyblion meithrin a derbyn i ddefnyddio iaith i resymu ac i 
ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion gwaith ymchwil ‘Blank, Rose & Berlin’ a’u hymgorffori yng 
ngweithrediad arferol y dosbarthiadau. 

 

Arfarniad o Gynnydd Tymor Yr Haf : 

 Mae cynllun ‘Siop Siarad’ (Talkabout) wedi  gwreiddio’n dda. Mae ….% disgybl yn rhan o’r cynllun sy’n targedu 
datblygu hunan ddelwedd a hunan hyder. Cyflwynir y gwaith mewn sesiwn wythnosol. Er bod y gwaith yn cael 
ei gyflwyno o fewn grwpiau mae disgyblion yn gweithio ar wahanol lefelau o’r cynllun. Mae ymwybyddiaeth 
gadarn gan yr athrawon o anghenion y disgyblion hyn a cheir cydweithio agos gyda’r cydlynydd ADY yn ogystal 
â’r ystod o asiantaethau allanol eraill. 

 Mae’r ysgol yn sicrhau bod disgyblion bregus yn cael eu tracio drwy INCERTS: 
-  

 100% o ddisgyblion ADY; PYD a grŵp ‘Siop Siarad’ yn gwneud cynnydd da  

 Asesiadau a holiaduron disgyblion yn dangos agwedd mwy cadarnhaol at eu hunain, eraill a’r ysgol yn 
gyffredinol. 

 Bron bob un o’r grŵp ‘Siop Siarad’ yn gwneud cynnydd da yn eu gwaith ysgol 
 

 Disgyblion Grŵp Talkabout (Bl6 eleni) wedi bod yn rhan o’r cynllun ers 2 flynedd bellach. 

 Un disgybl PMG wedi elwa’n fawr o’r cynllun, yn enwedig yn ystod 2014-2015 tra mewn gofal. 

 Yn ôl disgyblion Grŵp ‘Siop Siarad’ (‘Talkabout’) Bl6, maent yn teimlo mwy hyderus yn eu gwaith ysgol, yn 
enwedig mathemateg ac yn fwy hyderus mewn mathemateg pen ar lawr y dosbarth. 

 Data isod (piws) yn dangos fod y Grŵp Siop Siarad Bl 6 (13.3%) wedi gwneud cynnydd da iawn mewn 
blwyddyn ac wedi llwyddo i wneud yn well na’u targed o 4.17 (4c).  Un disgybl PMG yn cyrraedd 4.42 ac un 
arall yn cyrraedd 4.39. 
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Y ffordd Ymlaen: 

 CADY i fod yn ‘fentor dysgu’ er mwyn cynorthwyo staff addysgu’r ysgol ynglŷn â materion ADY ac i gefnogi 
cymorthyddion dosbarth. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 

Arfarniad Tymhorol o Gynnydd: Blaenoriaeth 4 : Gwella strwythurau arweinyddol a rheolaethol yr ysgol  gan 
ddatblygu  atebolrwydd holl  rhanddeiliaid 

 
Arfarniad o gynnydd Tymor yr Hydref: 
 

 Uwchsgilio UDRh (y ddwy ysgol) i arwain y dysgu ac addysgu drwy gyfrwng rhaglen datblygu arweinyddiaeth 
llythrennedd a rhifedd (GwE) – bydd yr hyfforddiant yn parhau am y flwyddyn. 

 Pennaeth yn sefydlu Is-bwyllgor Safonau o’r CLl y ddwy ysgol i graffu ar safonau’r ysgolion yn benodol e.e. 
teithiau dysgu, arsylwi gwersi, craffu ar lyfrau, Siarter Iaith, agweddau penodol o’r CDY ayyb. 

 Dirprwy Pentreuchaf a PC Llanaelhaearn wedi bod yn cynnal  arsylwadau gwersi ac ymarferion craffu ar lyfrau ar 
y cyd hefo’r pennaeth.  

 Canfyddiadau yn cael eu bwydo’n uniongyrchol i’r AHA a’u rhannu a’r staff a’r llywodraethwyr. 

 Adroddiadau Monitro Pentreuchaf – Llanaelhaearn yn dangos fod ymarferion craffu torfol yn cael eu cynnal 
rhwng y ddwy ysgol er mwyn sicrhau bod cyd-ddealltwriaeth am safonau disgwyliedig yn cael ei rannu ac 
arferion da yn cael eu lledaenu . Arsylwadau gwersi llythrennedd Tachwedd 2015 yn dangos fod: 

- Safonau addysgu a dysgu yn dda ar draws yr ysgol. 
- Safonau cyrhaeddiad y ddau gyfnod allweddol yn dda. 
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Arfarniad o Gynnydd Tymor Y Gwanwyn:  
 

 Camau gwella yn amlwg yng ngwaith y disgyblion yn dilyn prosesau craffu / arsylwi. 

 Pennaeth yn cyflwyno arddull o graffu ar lyfrau disgyblion i Is-bwyllgor Safonau'r ddwy ysgol  gan ddilyn camau 
gweithredu clir a diamwys i’r llywodraethwyr. 

 Llywodraethwyr yn llunio adroddiad crynodol gan gyfeirio’n benodol at y safonau, darpariaeth ac asesu yn 
llyfrau’r disgyblion – gwybodaeth dda gan y llywodraethwyr hyn o’r agweddau yma. 

 Canfyddiadau ‘r ymarferiad craffu wedi bwydo i’r AHA o dan 1.14, 2.1.1 a 2.2.2 

 Adroddiadau Monitro Pentreuchaf – Llanaelhaearn yn dangos fod ymarferion craffu torfol yn cael eu cynnal 
rhwng y ddwy ysgol er mwyn sicrhau bod cyd-ddealltwriaeth am safonau disgwyliedig yn cael ei rannu ac 
arferion da yn cael eu lledaenu . Arsylwadau gwersi rhifedd Ionawr 2016 yn dangos fod: 

- Safonau addysgu a dysgu yn dda ar draws yr ysgol. 
- Safonau cyrhaeddiad y ddau gyfnod allweddol yn dda. 

 Athrawon CA2 ac athrawon Bl2 y ddwy ysgol wedi bod yn craffu ar lyfrau gwaith ei gilydd gan gynnig 
argymhellion er mwyn gwella 

 Mae’r athrawon yn parhau i gydweithio gydag Ysgol Llanaelhaearn a nodir fod trafodaethau gwerthfawr yn 
cymryd lle wrth fynd drwy’r broses gynllunio ac wrth arfarnu effeithiolrwydd gweithredu’r cynlluniau.  

  

 
Arfarniad o Gynnydd Tymor Yr Haf : 
 

 Adroddiad Monitro Is-bwyllgor Safonau Ebrill 2016 yn nodi fod gweithdrefnau ysgrifennu estynedig yr ysgol 
yn rhagorol 

 Yn ystod y flwyddyn mae’r is-banel safonau wedi cael cyfleoedd i graffu ar waith ar y cyd gyda’r pennaeth, cyd-
arsylwi gwersi CS a CA2 a chraffu ar waith llythrennedd. Mae un o’r gweithgareddau hyn wedi digwydd ar y cyd 
gyda Llywodraethwyr Ysgol Llanaelhaearn.  

 Mae aelodau o’r is-banel wedi edrych ar weithdrefnau ysgrifennu estynedig gyda’r pennaeth (adroddiad manwl 
wedi ei chyflwyno-Ebrill 2016) 

 Drwy fod yn fwy gweithredol mewn gweithgareddau craffu ac arsylwi mae’r is-banel safonau yn magu gwell 
cynhwysedd a sgiliau er mwyn dod i adnabod cryfderau a materion datblygol yr ysgol. Yn dilyn gweithgareddau 
monitro maent yn adrodd yn ôl i’r Corff Llawn ar ganfyddiadau / adrodd ar gynnydd yn erbyn Blaenoriaethau 
CDY. Mae cofnodion y Corff Llywodraethol yn cadarnhau bod sylw priodol yn cael ei roi i’r CDY.  

 Arweinydd Rhifedd (YLlan) a Dirprwy Bennaeth YP wedi cyflwyno arf diagnostig ac arwain athrawon y ddwy 
ysgol i osod blaenoriaethau rhifedd a darllen ar gyfer 2016-2017 ym mis Mai 2016. Mae hyn yn galluogi’r ysgol i 
baratoi at flaenoriaethau rhifedd a darllen yn gynt yn y flwyddyn. 

 
 
 
Y Ffordd Ymlaen: 

 Staff yr ysgol i weithio mewn triawdau (agwedd yma yn deillio o hyfforddiant arwain llythrennedd GwE 2016) 

 Arweinwyr i gyflwyno agweddau o flaenoriaethau’r CDY i’r Is-bwyllgor Safonau / CLl 
 
 

 
 
 
Beth oedd canlyniadau'r ysgol yn y Profion? 
 
Gweler ‘Targedau a Chanlyniadau’ uchod. Mae’r pennaeth yn cyflwyno adroddiad a dadansoddiad manwl 
iawn o ganlyniadau diwedd cyfnodau allweddol (Blwyddyn 2 a 6) yn ogystal a’r Profion Cenedlaethol i’r 
Corff LlywodraethuYsgol yn flynyddol.  Gall unrhyw riant/gofalwr weld yr adroddiad manwl a thargedau’r 
ysgol neu drafod unrhyw agwedd ohono â’r pennaeth. 
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Beth yw trefniadau diogelwch yr ysgol? 
 
Mae trefniadau diogelwch i'w dilyn yn yr ysgol ac fe fyddant yn cael eu hadolygu gan y Llywodraethwyr yn 
ystod y flwyddyn. 
 
Bu’r staff i gyd dderbyn hyfforddiant Lefel 1 / Lefel 2 ar Ddiogelu Plant gan Ffion Rhisiart, Swyddog Diogelu 
Plant ym mis Ionawr 2016. 
 
Fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff ategol yr ysgol hon ddyletswydd i 
adnabod arwyddion o gamdriniaeth neu esgeleustod posibl a chyfeirio’u pryderon at y personau cyfrifol yn 
yr ysgol neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn syth. 
 
Cysylltwch â’r isod os ydych yn pryderu bod plentyn yn dioddef niwed neu esgeulustod neu’n cael ei 
gam-drin. Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol ymchwilio a gweithredu i warchod y plentyn, cynnig 
cefnogaeth a chyngor i helpu teuluoedd i gael cymorth angenrheidiol. 

  
Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Pentreuchaf yw- 

Cydgysylltydd o blith uwch reolwyr yr ysgol. 
Enw: Mr Gethin Elis Thomas, Ysgol Pentreuchaf, Pwllheli. 

Rhif ffôn cyswllt – 01758 750600 / 07748944321 
  

Cadeirydd y Llywodraethwyr 
Enw:  Mrs Sioned Williams, Trawsgoed, Llannor, Pwllheli. 

Rhif ffôn cyswllt – 01758 701904 
  

 
Aelod o’r Llywodraethwyr 

Enw:  Mrs Sioned Williams, Trawsgoed, Llannor, Pwllheli. 
Rhif ffôn cyswllt – 01758 701904 

  
Person cyswllt yn yr awdurdod 

Enw:   Ffion Rhisiart, Swyddog Dynodedig Diogelu  yn yr adran addysg  
Rhif ffôn cyswllt – 01286 679007 

neu 
Drwy’r Tim Cyfeiriadau Plant, Gwasanaethau Cymdeithasol 

           01758 704455 (9:00—17:00, Llun-Gwener) 
Ffôn tu allan i oriau: 01248 353551 (unrhyw amser arall ac ar Wyl y Banc) 

E-bost: cyfeiriadauplant@gwynedd.gov.uk  
  

Dylid cysylltu gyda’r person cyswllt yn yr awdurdod os oes honiadau sydd yn ymwneud ag 
amddiffyn plant yn gysylltiedig â’r pennaeth.  

  
 
 
Tân: cynhelir ymarferion tân yn rheolaidd.  Mae holl aelodau’r staff addysgu yn weithredol yn y broses 
ymarferion a diogelwch tân.  Archwilir y diffoddyddion tân yn flynyddol gan asiantaeth allanol.  Profir y 
clychau argyfwng yn rheolaidd. 
 
 
Mynedfeydd: mae mynedfeydd yr ysgol wedi eu diogelu gyda chlo digidol a barrau gwthio mewnol.  Gellir 
cael mynediad i’r ysgol trwy ganu cloch yn y brif fynedfa.  Diogelir tir yr ysgol gan ffensys a gatiau. 
 
 
Adeiladau: cynhelir arolwg o adeiladau'r ysgol yn flynyddol gan is-banel o'r Llywodraethwyr ac mae'r 
Pennaeth  yn  cadw golwg ar eu diogelwch o ddydd i ddydd gan hysbysu'r awdurdodau o unrhyw 
beryglon. 
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Offer: archwilir offer addysg gorfforol yn flynyddol gan asiantaeth allanol.  Archwilir holl offer trydanol yn 
flynyddol gan asiantaeth allanol. 
 
Cymorth Cyntaf:  
Staff Dynodedig Cymorth Cyntaf: 
Mr Gethin E Thomas, Pennaeth 
Mrs Einir Humphreys, Dirprwy Bennaeth 
Miss Sophie Underwood, Cymorthydd Dosbarth / Goruchwylwraig Amser Cinio 
Mrs Eleri Jones, Cymorthydd Dosbarth / Goruchwylwraig Amser Cinio 
 
 
Pa drefniadau a wneir ar gyfer plant anabl? 
 
Gwnaethpwyd addasiadau arbennig yn yr ysgol fel rhan o’r gwaith adeiladu er mwyn hwyluso mynediad 
plant anabl i addysg gyflawn.   
 
 
Beth wnaeth yr ysgol mewn chwaraeon? 
 
Mae'r ysgol yn falch iawn ei bod yn cystadlu ac yn cyfrannu at weithgareddau chwaraeon y dalgylch: 

 
● Pencampwyr Gala Nofio Ysgolion Dwyfor 

 Tîm Pêl-droed a phêl-rwyd yr ysgol. 
● Mabolgampau ysgol. 
● mabolgampau’r Urdd (cylch a rhanbarth); 
● nifer helaeth o weithgareddau awyr agored e.e. hwylio, canwio, rhwyfo, cerdded, dringo. 

 
 
A fu newid i lawlyfr yr ysgol? 
 
Adolygir llawlyfr gwybodaeth yr ysgol yn ystod 2015-2016.    Bydd y Prifathro yn rhannu llythyrau 
gwybodaeth gynhwysfawr i rieni newydd. 
 
 
Beth oedd y camau a gymerwyd i adolygu polisïau’r ysgol? 
 

Cymeradwywyd nifer helaeth o bolisïau cwricwlaidd a phersonél gan gynnwys diweddariad o bolisi 
Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Amddiffyn Plant gan y llywodraethwyr. 

 
Beth ddylwn wneud os wyf yn poeni am agwedd o fywyd yr ysgol? 
 
Cysylltwch â'r Pennaeth yn syth.  Mae o’n fodlon gwrando ar unrhyw bryder bob amser.  Mae hefyd yn 
bosibl cysylltu â llywodraethwr, yna gall ef/hi dynnu sylw'r Pennaeth at y  mater. 
 
 
Cyllid 
 
Trafodwyd y gyllideb yn fanwl gyda’r llywodraethwyr. 
 
Os dymunwch gellir cael copi o’r gyllideb yn yr ysgol. 
 
 
 
………………………………………………………………………………... 
Gobeithio bod yr adroddiad hwn wedi bod o ddiddordeb ac yn gymorth i chwi werthfawrogi'r gwaith a 
wneir gan y Llywodraethwyr.  


