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Adran Addysg

Pwrpas yr Adran Addysg yw sicrhau bod plant a phobl ifanc Gwynedd yn derbyn yr addysg 

a’r profiadau gorau yn ein hysgolion i’w galluogi i gyrraedd y safonau uchaf ac i feithrin y 

cymwysterau a’r sgiliau sy’n eu galluogi i fyw a ffynnu. 

GWASANAETH GWELLA YSGOLION     

Cyfrifoldeb yr Adran Addysg a GwE mewn partneriaeth gyda’n hysgolion yw addysgu ein plant, ac mae 

canlyniadau ein hysgolion yn gyson dda. Gwasanaeth gwella ysgolion yw GwE, sydd yn gweithio ar ran 

chwe Awdurdod Lleol y gogledd, i arwain, trefnu a chydlynu gwelliannau ym mherfformiad ysgolion. 

Mae’r bartneriaeth rhwng yr Adran Addysg a GwE yn rhoi cefnogaeth a her i’n hysgolion er mwyn gwella 

ansawdd y dysgu a’r addysgu yn y dosbarth, i gefnogi arweinwyr i wella ansawdd yr arweinyddiaeth yn 

ein hysgolion – hyn oll er mwyn gwella canlyniadau ymhellach ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc. 

Yng Ngwynedd, mae 86 o ysgolion cynradd, 13 o ysgolion uwchradd, 2 ysgol arbennig ac 1 ysgol ddilynol. 

Perfformiad Haf - Uwchradd

Mae’r ysgolion yn darparu addysg 

gynhwysol i blant a phobl ifanc hyd at 16 

oed, gyda 43.8% o’r disgyblion sydd â 

hawl i brydau ysgol am ddim (PYD) yn 

2018 yn ennill 5 gradd TGAU A*-C, gan 

gynnwys Cymraeg (iaith) neu Saesneg 

(iaith), a Mathemateg neu Mathemateg 

(rhifedd) (TL2+).  

Yng Ngwynedd, caiff addysg ôl-16 ei 

darparu mewn partneriaeth gyda’r 

colegau a’r ysgolion uwchradd yn Arfon, 

gan Goleg Meirion-Dwyfor (Grŵp 

Llandrillo Menai) yn Nwyfor a 

Meirionnydd ac Ysgol y Berwyn, yn 

ardal Y Bala 

Canran y disgyblion Cyfnod Allweddol 3 (14 oed) 

sy’n cyrraedd y lefel ddisgwyliedig, mewn Cymraeg 

neu Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth 

Haf 2016

92.0% 

Haf 2017

92.8% 

Haf 2018

92.8% 
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Perfformiad Haf 2018 – Cynradd 

Yn dilyn ymgynghori ar gynaliadwyedd y gyfundrefn addysg yng Ngwynedd, ynghyd â phryderon 

cyffredinol nad yw’r gyfundrefn ysgolion bresennol yn gynaliadwy, bu i Gabinet y Cyngor fabwysiadu’r 

egwyddorion addysg addas i bwrpas canlynol fydd yn sail ar gyfer gwireddu gweledigaeth yr Adran Addysg 

a datblygu’r gyfundrefn er sicrhau addysg o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc Gwynedd ar gyfer yr unfed 

ganrif ar hugain, sef: 

 Cyfundrefn o ysgolion uwchradd hyfyw 

 Dim mwy na dau ystod oedran o fewn yr un dosbarth yn y cynradd 

 Oddeutu 80% o amser digyswllt i’r Pennaeth ganolbwyntio ar faterion arweinyddiaeth yn y cynradd 

Yn sgil mabwysiadu’r egwyddorion, bydd y maes hwn yn trosglwyddo’n rhan o waith dydd i ddydd yr 

Adran gan y rhagwelir nad proses gyflym, yn ystod cyfnod y Cyngor hwn, fydd gweithredu’r egwyddorion 

ar draws y gyfundrefn. Byddwn yn symud ymlaen yn bwyllog i sicrhau fod y gyfundrefn addysg yn gallu 

ymateb i’r newidiadau enfawr sydd ar y gorwel, megis newidiadau i drefn arolygu ysgolion (Estyn), ynghyd 

â newidiadau sylweddol iawn i’r cwricwlwm a threfniadaeth ein hysgolion yn sgil argymhellion Yr Athro 

Donaldson. 

Cryfhau  Arweinyddiaeth

Mae pwysigrwydd arweinyddiaeth, a hynny er mwyn sicrhau’r deilliannau gorau i ddysgwyr, yn cael ei 

gydnabod yn flaenoriaeth. Rydym yng Ngwynedd yn sicrhau bod ein cynlluniau i ddatblygu 

arweinyddiaeth yn cefnogi a galluogi’r bwriad i drawsnewid y gyfundrefn addysg i’r dyfodol ar sail yr 

egwyddorion, gan hefyd gymryd i ystyriaeth y cyd-destun lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a 

rhyngwladol. 

Canran y disgyblion ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 

(11 oed) sy’n cyrraedd y lefel ddisgwyliedig mewn 

Cymraeg neu Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

Haf 2016

89.8% 

Haf 2017

92.1% 

Haf 2018

91.2% 
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Byddwn yn datblygu cyfeiriad a chynlluniau clir ar gyfer pob haen o arweinyddiaeth fydd ei angen ar 

ein cyfundrefn addysg yng Ngwynedd nawr ac i’r dyfodol gan annog a hyrwyddo dysgu proffesiynol 

arweinwyr ar bob lefel o fewn ein hysgolion. Byddwn hefyd yn parhau i ddatblygu a chynorthwyo’r 

gyfundrefn er mwyn sicrhau'r amodau gorau i arweinyddiaeth addysgol allu ffynnu. Yn ogystal, byddwn 

yn adnabod a thargedu arweinwyr y dyfodol gan sicrhau eu bod yn dilyn rhaglen briodol o ddysgu 

proffesiynol.

TÎM MODERNEIDDIO ADDYSG 

Mae rhai o adeiladau ein hysgolion yn hen ac yn anaddas i gyfarch anghenion dysgu ac addysgu ein plant 

yn y dyfodol. Pwrpas y gwasanaeth yma ydy cynllunio a gwireddu prosiectau arloesol i addasu ysgolion 

neu adeiladu ysgolion newydd er mwyn i blant a phobl ifanc Gwynedd gael eu haddysgu yn yr amgylchedd 

dysgu gorau posib i’w galluogi i ffynnu. 

Dros y cyfnod 2012-2021 bydd y Cyngor wedi llwyddo i fuddsoddi gwerth £69 miliwn i wella cyflwr ac 

amgylchedd dysgu ysgolion er lles plant y Sir.

Mae’r Tîm Moderneiddio Addysg yn datblygu modelau darparu addysg hyfyw sy’n ceisio: 

 sicrhau amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf i blant a staff 

ysgolion Gwynedd 

 gwella amodau ac amgylchiadau i benaethiaid er mwyn eu 

galluogi i arwain a rheoli ysgolion yn effeithiol a effeithlon 

 sicrhau’r defnydd gorau a mwyaf effeithiol o gyllideb yr 

Adran Addysg. 

Darpariaeth Ôl-16

Mae amrywiaeth yn y ffordd y caiff addysg ôl-16 ei ddarparu ar draws y sir. Caiff addysg ôl-16 ei 

ddarparu mewn partneriaeth gyda’r ysgolion uwchradd a’r colegau yn Arfon, gan Goleg Meirion-

Dwyfor (Grŵp Llandrillo Menai) yn Nwyfor a Meirionnydd ac Ysgol y Berwyn, yn ardal Y Bala. 

Byddwn yn ystyried rhinweddau'r gwahanol ddarpariaethau sy'n weithredol ar hyn o bryd, ynghyd â’r 

cyfleoedd a’r heriau i’r dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys cwblhau gwaith ymchwil ynghyd ag adroddiad ar 

y ddarpariaeth gyfredol ar draws y sir a fydd yn sail i ystyried a oes achos dros newid ai peidio i’r 

ddarpariaeth yn y dyfodol.
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Dalgylch Bangor

Mae nifer o ysgolion cynradd yn nalgylch Bangor (ac yn arbennig yn ardal Penrhosgarnedd) yn llawn 

neu’n orlawn. Rydym wedi llwyddo i ddenu arian gan Lywodraeth Cymru i’w fuddsoddi yn narpariaeth 

addysg o fewn y dalgylch, gyda’r Cyngor yn darparu hanner yr arian hefyd ynghyd â chyfraniadau a 

ddaw yn sgil caniatâd cynllunio i ddatblygu tai newydd o fewn yr ardal.

Rydym wedi adolygu’r ddarpariaeth addysg gynradd ym Mangor, ac mae’r Cabinet wedi cymeradwyo 

cynllun gwerth £12.7m. Fel rhan o’r cynllun, adeiladir ysgol newydd ar gyfer Ysgol y Garnedd ar gyfer 

420 o ddysgwyr fydd wedi ei gwblhau erbyn Medi 2020. Byddwn hefyd yn cychwyn ar y gwaith o 

addasu safle ac adeilad presennol Ysgol y Faenol ar gyfer 315 o ddysgwyr fydd hefyd yn cynnwys gofod 

cymunedol fydd wedi ei gwblhau erbyn Ionawr 2021.

Dalgylch y Berwyn, Y Bala

Mae’r Cyngor eisoes wedi penderfynu ad-drefnu addysg yn nalgylch y Berwyn er mwyn rhesymoli’r 

gyfundrefn ysgolion a gwella’r ddarpariaeth addysg a’i safonau. 

Mae’r gwaith adeiladu wedi dirwyn i ben, ac yr ydym wedi agor Llyfrgell, Theatr, Neuadd Chwaraeon 

a chae pêl-droed bob tywydd sydd yn adnodd ar gyfer holl ysgolion y dalgylch yn ogystal â’r gymuned 

ehangach.

Byddwn yn cwblhau'r gwaith o sefydlu Ysgol Godre’r Berwyn ar gyfer disgyblion 3-19 oed ar safle 
Ysgol y Berwyn, Y Bala, a fydd hefyd yn cynnig gwasanaethau i’r gymuned leol erbyn mis Medi 2019. 
Golyga hyn gwblhau’r broses o sefydlu’r corff llywodraethol a chynorthwyo gyda'r trefniadau ar gyfer 
agor y Campws Dysgu newydd.

Dalgylch Treferthyr, Cricieth

Mae’r Cyngor wedi penderfynu adeiladu ysgol gynradd newydd yn nalgylch Treferthyr, Cricieth yn sgil 

cyflwr gwael yr adeilad presennol.  

Byddwn yn cwblhau’r gwaith o gynllunio ac adeiladu’r adeilad newydd erbyn Medi 2021. Bydd yr ysgol 
yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer y blynyddoedd cynnar ynghyd â gofod i’r cylch meithrin.
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GWASANAETH ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) 

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi plant a phobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol – sy’n cynnwys 
meysydd anghenion dysgu penodol, cyfathrebu a rhyngweithio, nam golwg, nam clyw a 
meddygol/corfforol. 

Mae’r gwasanaeth yn rhoi ymyrraeth gynnar a chymorth wedi ei deilwra ar gyfer pob disgybl unigol 
drwy dîm o athrawon a chymorthyddion arbenigol. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cynhaliaeth i ysgolion 
trwy’r Gwasanaeth Seicoleg. Mae pob disgybl yn cael mynediad llawn i ysgolion Gwynedd gan sicrhau, 
felly, fod pob plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial. 

Trawsnewid y ddarpariaeth Anghenion 

Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad

Mae gwaith eisoes wedi’i gyflawni i drawsnewid y gwasanaeth anghenion dysgu ychwanegol a 

chynhwysiad, er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc sydd ei angen yn derbyn y gefnogaeth fwyaf 

addas i’w galluogi i gyflawni eu potensial. Mae’r gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth ymhellach yn parhau.

Byddwn yn parhau i ddatblygu’r gynhaliaeth yn y dosbarth a sut mae hyn yn cael ei drefnu, darpariaeth 
cyn-ysgol, darpariaeth ôl-16 ac Ysgolion Arbennig. Byddwn hefyd yn adeiladu ar y gwaith partneriaethol 
presennol rhwng ein Hysgolion Arbennig a chydag ysgolion prif lif yr awdurdod er mwyn gwella 
profiadau dysgu plant ag anghenion dwys a chymhleth. Craidd y gwaith yma fydd sicrhau fod ein 
systemau yn cyd-fynd â gofynion Deddfwriaeth newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru.

GWASANAETH LLES A CHYNHWYSIAD

Mae’r gwasanaeth lles a chynhwysiad yn cefnogi ysgolion i hyrwyddo presenoldeb, ymddygiad cadarnhaol 

a chefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd yn profi anawsterau ymddygiadol, emosiynol a/neu ddatblygiad 

cymdeithasol. Cyflwynir y gefnogaeth yma gan dîm o athrawon arbenigol, swyddogion lles, cwnselwyr 

ysgol a chymorthyddion arbenigol. 

Rydym yn sicrhau bod disgyblion ag anghenion 

emosiynol ac ymddygiadol yn cael eu cynnwys yn 

llawn o fewn ysgolion Gwynedd drwy hyfforddi, 

cefnogi ar lawr dosbarth a darparu gwasanaeth 

cynnal ymddygiad y tu allan i ysgolion prif lif. Mae’r 

gwasanaeth lles yn hyrwyddo presenoldeb drwy 

weithio gyda disgyblion, ysgolion a theuluoedd. 

Mae presenoldeb ysgolion Gwynedd dros y tair 

blynedd ddiwethaf wedi bod yn gyson dda.  
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Er bod presenoldeb yn uchel a chyfraddau gwaharddiadau 

parhaol yn isel, mae’r her o gynnal a hyrwyddo lles a 

chynhwysiad yn dwysáu gyda nifer cynyddol o ddisgyblion yn 

arddangos ymddygiad heriol. Bydd y gwasanaeth yn sicrhau bod 

ein hysgolion wedi eu hyfforddi a’u cefnogi’n gywir i gwrdd â’r 

her. 

Yn sail i hyn oll, mae’r gwasanaeth yn darparu arweiniad 

arbenigol ym maes diogelu. Darperir hyfforddiant a chyngor 

arbenigol i ysgolion ar draws yr awdurdod. 

YR IAITH  GYMRAEG

Mae’r Gymraeg yn treiddio drwy holl waith a gwasanaethau’r Adran 

Addysg. Mae dogfen statudol ‘Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 

Addysg’ yn gosod disgwyliadau clir i’r Adran ac i’n hysgolion ar gyfer y 

Gymraeg fel pwnc ac fel cyfrwng dysgu. 

Mae Gwynedd wedi arwain ar waith arloesol i ddylanwadu ar ddefnydd 

cymdeithasol plant o’r Gymraeg yn yr ysgolion cynradd drwy gyfrwng y 

Siarter Iaith Gymraeg. Pwrpas y Siarter yw cael y plant i siarad Cymraeg 

y tu allan i’r dosbarth, gan sicrhau cyfranogiad gan bob aelod o gymuned 

yr ysgol i wireddu’r nod. Mae’r Adran hefyd wedi arwain a chefnogi 

Llywodraeth Cymru i ledaenu’r Siarter Iaith yn genedlaethol. 

Strategaeth Iaith Uwchradd

Yn sgil llwyddiant y Siarter, mae galw cynyddol wedi bod i sicrhau dilyniant iddi yn yr ysgolion 

uwchradd. Mae tystiolaeth o waith ymchwil a gomisiynwyd gan yr Adran Addysg yn profi’r angen am 

gynllun a strategaeth i hyrwyddo’r defnydd cwricwlaidd a chymdeithasol o’r Gymraeg yn ein hysgolion 

uwchradd.

Rydym yn parhau i gyflogi Cydlynydd Strategaeth Iaith Uwchradd fydd yn darparu her a chefnogaeth 
briodol i’n hysgolion uwchradd. Bydd gan bob ysgol uwchradd gynllun gweithredu unigol ac unigryw 
fydd yn adlewyrchu cyd-destun ieithyddol yr ysgol a’r gymuned o’i hamgylch. Bydd y bobl ifanc eu 
hunain hefyd yn datblygu rhaglen o weithgareddau anffurfiol a chyffrous ar gyfer eu cyfoedion, er mwyn 
codi statws a chynyddu’r cyfleoedd anffurfiol i bobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. 
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Mae’r Adran hefyd yn cynnal Canolfannau Iaith sy’n darparu cwrs dwys yn y Gymraeg i fewnfudwyr er 

mwyn eu helpu i ddysgu Cymraeg a chyfrannu i fywyd addysgol a chymdeithasol Gwynedd. Mae’r 

Canolfannau yma yn allweddol i helpu ein hysgolion cynradd ac uwchradd i weithredu’r Polisi Iaith. 

GWASANAETH Y SWYDDFEYDD ARDAL 

Swyddfeydd Addysg Ardal  

Ers peth amser, mae cynnydd wedi bod ym mhryderon penaethiaid ysgolion ynglŷn a’u hamodau gwaith 

wrth iddynt orfod cyflawni nifer o rolau gwahanol; fel arweinwyr, rheolwyr, athrawon a gweinyddwyr. 

Mae arolygiadau Estyn yn ddieithriad yn dangos mai arweinyddiaeth effeithiol, gyda’r adnoddau ac amser 

digonol ynghlwm wrthi, sydd yn arwain at addysg dda a safonau uchel. 

Byddwn yn parhau i ddatblygu’r Swyddfeydd Addysg Ardal er mwyn datblygu’r gefnogaeth a’r gynhaliaeth 

i’n hysgolion, a rhesymoli a rhannu’r gofynion rheolaethol. Gwneir hynny drwy ddatblygu rôl y 

Swyddogion Busnes a Gwasanaethau i gydlynu a hwyluso gwaith partneriaethol rhwng yr ysgolion eu 

hunain, a rhwng adrannau’r Cyngor, er mwyn lleihau baich gwaith rheolaethol a gweinyddol penaethiaid 

ac athrawon.

GWASANAETH ADNODDAU

Pwrpas y gwasanaeth yma ydy rhoi cefnogaeth statudol angenrheidiol i ysgolion Gwynedd allu gweithredu 

o ddydd i ddydd. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys mynediad i ysgolion, cyflogau a chontractau staff, glanhau, 

arlwyo a chynlluniau bwyta’n iach, a chludiant i ysgolion. Rhoddir hefyd gefnogaeth cyllidol, adnoddau 

dynol, iechyd a diogelwch a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu i ysgolion. Mae’r gwasanaeth hefyd yn 

rhoi cefnogaeth i Lywodraethwyr. 


