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Crynodeb o’r blaenoriaethau gwella ysgol ar gyfer 2021-22 

 
 

Maes 1

Safonau

Maes 2

Lles ac 
Agweddau at 

Ddysgu

Maes 3

Addysgu a 
Phrofiad Dysgu

Maes 4

Gofal, Cymorth 
ac Arweiniad

Maes 5

Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth



  

Maes 1 

Safonau 

 

1.1 

Safonau a 

Chynnydd mewn 

Dysgu a Medrau 

1.2 

Grwpiau o 

Ddysgwyr 

 

1.3 

Medrau 

Dysgwyr 

 

1.1.1 Dysgwyr yn gwneud cynnydd ar draws y 

cyfnodau allweddol - pwyntiau cyrhaeddiad  

1.1.2 Pwyntiau Cyfartalog Blwyddyn 11 

(Llythrennedd/Rhifedd/Gwyddoniaeth) 

1.1.3 Blwyddyn 13 – ennill trothwy lefel 3 

1.2.1 Bechgyn Blwyddyn 11 yn gwneud 

cynnydd da mewn perthynas â’u 

mannau cychwyn – ennill pump neu 

fwy cymhwyster lefel 2 

1.2.2 Bron pob dysgwr sydd â chynllun 

cynnydd ADY yn cyrraedd eu targedau 

arfaethedig 

1.3.1 Dysgwyr yn dangos medrau 

cyfathrebu a phrosesu effeithiol 

 

1.3.2 Dysgwyr yn dangos medrau meddwl 

cadarn o fewn gwersi – yn gallu meddwl 

yn feirniadol a datrys problemau  



 

  

 Maes 2 

Lles ac Agweddau 

at Ddysgu 

 

2.1 

Cwricwlwm i 

Gymru 

2.2 

Codi Llais 

 

2.1.1 Dysgwyr yn arddangos 

nodweddion Dysgwr Llan gyda ffocws 

ar: 

• Cymryd diddordeb yn eu gwaith 

• Dangos balchder yn eu gwaith 

• Yn barod i ddysgu ar ddechrau 

gwersi 

• Yn ymgysylltu â phrofiadau 

newydd ac anghyfarwydd 

2.2.1 Dysgwyr yn gallu cyfathrebu’n 

effeithiol ac yn hyderus i gymryd rhan 

mewn trafodaethau ynghyd â thrafod eu 

gwaith a’u cynnydd yn fedrus. 

 

  



 

  

Maes 3 

Addysgu a Phrofiad 

Dysgu 

3.1 

Datblygu Medrau 

Trawsgwricwlaidd  

3.2 

Egwyddorion 

Addysgeg 

3.1.1 Mapio tasgau blwyddyn 7 

3.1.2 Tasgau mewn lle yng 

nghwricwlwm newydd blwyddyn 7 

Medi 2022 

3.1.3 Defnydd cyson a chadarn o feini 

prawf llwyddiant cytûn wrth asesu 

medrau 

3.2.1 Datblygu, arbrofi a gweithredu 

technegau addysgeg digidol  

3.2.2 Ymateb i ofynion y ddeddf ADY 

newydd gyda darpariaeth sy’n sicrhau 

mynediad a her cynhwysfawr i bob 

dysgwr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maes 4 

Gofal, Cymorth 

ac Arweiniad 

4.1 

Mentora a 

Chymell 

4.2 

Codi Llais 

 

 

4.3 

Datblygiadau 

ADY 

4.1.1 Staff yn ymwybodol o 

anghenion dysgwyr er mwyn 

cynllunio’n bwrpasol 

4.2.1 Cynnal gweithgareddau i hybu 

ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth a 

chyfrifoldeb yr unigolyn 

 

4.3.1 Staff yn hyderus yn eu 

dealltwriaeth o strwythur 

cynhwysiant yr ysgol 

4.3.2 Cydweithio fel clwstwr i 

ganiatáu parhad llwyddiannus i bob 

dysgwr ar draws eu camau dysgu 



 

 

 

 

 

Maes 5 

Arweinyddiaeth 

a Rheolaeth 

5.1 

Partneriaethau 

5.2 

Dysgu 

Proffesiynol 

 

 

5.3 

Adnoddau 

5.1.1 Partneriaeth wedi’i ffurfioli 

gydag Ysgol Llanhari wrth fireinio’r 

ddarpariaeth 

5.2.1 Staff yn manteisio ar gyfleoedd 

gwerthfawr am hyfforddiant a gynigir 

gan bartneriaethau allanol 

5.2.2 Arweinwyr yn ymroi i gynyddu eu 

gwybodaeth, dealltwriaeth a’u medrau 

proffesiynol 

5.3.1 Y corff llywodraethol yn hyderus â 

gwaith yr ysgol o ran eu cyfrifoldebau 

gwahanol 

5.3.2 Defnydd effeithiol o dechnoleg 

gwybodaeth 

5.3.3 Staffio i anghenion y cwricwlwm 


